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1 Introdução 

O Android consiste em um sistema operacional para dispositivos móveis, 

desenvolvido pela empresa Google e baseado no sistema operacional Linux. Possui um 

ambiente de desenvolvimento completo, baseado na linguagem Java, com uma comunidade 

extensa.  

No contexto de desenvolvimento de sistemas, normalmente encontra-se no escopo dos 

projetos a criação de formulário, que consiste em um documento no qual são preenchidos 

dados e informações pré-estabelecidas, que devem ser processadas pelo sistema. O 

desenvolvimento de um formulário em um sistema gera trabalho repetitivo e com grande 

investimento de tempo, que são os pontos que o presente trabalho visa melhorar. 

No desenvolvimento de um formulário para o Android o desenvolvedor necessita 

especificar formalmente todos os campos que devem estar contidos, através de um arquivo 

XML. Na manipulação desse formulário, em ações como ‘Salvar’ e ‘Editar’, é necessário que 

o desenvolvedor escreva uma grande quantidade de código e que as mesmas ações sejam 

reimplementadas em cada formulário. A intenção do presente trabalho é desenvolver um 

framework que auxilie e simplifique o trabalho do desenvolvedor, na criação de formulários, 

onde através do mapeamento de anotações no código Java o formulário esteja pronto para ser 

utilizado, com componentes visuais e ações prontas. Consequentemente, seriam reduzidos o 

tempo de desenvolvimento, a quantidade de linhas de código que devem ser escritas e o 

retrabalho do desenvolvedor. 

1.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um Framework (arcabouço) para 

o sistema operacional Android, que auxilie os desenvolvedores na criação de formulários.  

1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar o desenvolvimento atual de formulários para Android; 

 Apresentar o estado da arte para o sistema operacional Android; 

 Implementar o Framework; 

 Testar e validar o Framework. 
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1.3 Justificativa 

Utilizando o Framework proposto o desenvolvedor, reduzirá o tempo no 

desenvolvimento, reduzirá o número de código gerado e terá diversas funcionalidades 

automatizadas, que deveriam ser implementadas manualmente, no desenvolvimento de 

formulários para Android. 

1.4 Metodologia 

Para a realização do presente trabalho, estipulam-se as seguintes etapas a serem 

realizadas: 

1. Levantamento na literatura sobre as informações e tecnologias disponíveis 

relacionadas ao tema proposto; 

2. Definição de tecnologias e ferramentas que serão utilizadas na construção do 

Framework  proposto; 

3. Definição da arquitetura do Framework proposto; 

4. Desenvolvimento da solução e construção de um protótipo funcional; 

5. Testes do protótipo. 

1.5 Organização do Texto 

O presente capítulo fez uma contextualização do assunto relacionado a este trabalho e 

apresentou a problemática que serviu de subsídio à pesquisa realizada, bem como os objetivos 

estabelecidos, a delimitação do escopo, as justificativas e a metodologia empregada. 

No Capítulo 2, é apresentada uma fundamentação teórica sobre o sistema operacional 

Android e o desenvolvimento de interfaces com o usuário utilizando Android XML. No 

Capítulo 3 é apresentado o conceito de Framework e suas definições.  No Capítulo 4 é 

apresentada a arquitetura do Framework EasyAndroidForms, seus componentes e um 

exemplo de utilização do mesmo. No Capítulo 5 é apresentada a conclusão do trabalho e os 

trabalhos futuros. 
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2. Plataforma Android 

O Android é um sistema operacional para smartphones baseado em Linux, que conta 

com uma interface visual rica, suporte a GPS
1
, diversas aplicações já instaladas e ainda um 

ambiente de desenvolvimento de aplicativos móveis poderoso, inovador e flexível (Lecheta, 

2010).  

Desenvolvido pelo Google, uma das maiores empresas de internet do mundo, é 

apoiado também por um grupo de empresas chamado Open Handset Alliance que conta com 

alguns grandes nomes da área tecnológica como LG, Motorola, Samsung, Sony Ericsson, 

entre várias outras (a lista com todas as empresas participantes da aliança está disponível no 

site oficial)². 

Segundo o site oficial do Android (Google Inc. 2012) existiam no mundo, ao final de 

2011, mais de 200.000.000 (duzentos milhões) de dispositivos utilizando o sistema 

operacional, e a cada dia 550.000 (quinhentos e cinquenta mil) novos dispositivos são 

ativados com o sistema Android. 

2.2 Características 

2.2.1 Código aberto e livre 

Importante para a massificação da plataforma foi á estratégia de manter o código-fonte 

aberto para que empresas e programadores do mundo todo possam contribuir na melhoria da 

plataforma. Para os fabricantes de dispositivos também é uma grande vantagem, pois não 

necessitam desenvolver uma plataforma e também não precisam pagar para utilizá-la. Outra 

grande vantagem é que, através da licença Apache Software Foundation, permite-se criar 

produtos customizados para a plataforma sem a necessidade de compartilhá-los com ninguém.  

                                                 

1
 O sistema de posicionamento global, popularmente conhecido por GPS (acrónimo do original inglês 

Global Positioning System, ou do português "geo-posicionamento por satélite") é um sistema de navegação por 

satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, assim como informação horária, sob 

todas quaisquer condições atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer lugar na Terra. 
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2.2.2 Sistema Operacional Linux 

O Android foi construído utilizando sistema operacional Linux Kernel 2.6. Segundo 

Oliveira, Carissimi e Toscani (2001), sistema operacional é uma camada de software colocada 

entre o hardware e os programas que executam tarefas para os usuários. O sistema operacional 

é responsável pelo acesso aos periféricos, desta maneira o programador não necessita 

conhecer detalhes do hardware para programar funções como enviar um caractere para uma 

impressora, ou armazenar dados em um disco rígido, por exemplo. 

O sistema operacional é responsável por gerenciar memória, os processos, threads e a 

segurança dos arquivos, além de redes e drivers. Para cada aplicativo que inicia no Android é 

criado um novo processo no sistema operacional. Cada aplicação possui um usuário no 

sistema operacional que permite acesso a sua estrutura de diretórios. 

2.2 Desenvolvimento de Aplicativos para Android 

2.2.1 Android SDK 

SDK é a sigla para Software Development Kit (pacote de desenvolvimento de 

software). O Android SDK possui um conjunto de ferramentas que permitem que os 

desenvolvedores criem aplicativos e testem os mesmos tanto em emuladores quanto em 

dispositivos com o sistema operacional.  

2.2.2 Linguagem Java e Máquina Virtual Dalvik 

A linguagem Java foi criada em 1995 pela empresa Sun Microsystems, e teve grande 

ascendência no mercado por rodar em uma máquina virtual, permitindo que aplicações sejam 

portáveis para qualquer sistema operacional.  A linguagem é orientada a objetos e possui 

diversos recursos para rede, segurança e portabilidade. Os arquivos com código-fonte (.java) 

são nativamente  compilados para bytecode (.class) e compactados em um arquivo JAR (Java 

Archive, com extensão .jar) para ser executada em uma máquina virtual (JVM). 

Segundo Gonçalves (2007), milhões de pessoas já aprenderam essa linguagem e 

grandes empresas como NASA, IBM, ESPN entre outros demonstram a confiabilidade que a 

linguagem Java possui. Atualmente a linguagem é mantida pela Oracle Corporation. Segundo 

a empresa Tiobe (Tiobe Software 2012), que realiza pesquisas de popularidade de linguagens 
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de programação desde 2001, em uma pesquisa realizada em abril de 2012, Java é a segunda 

linguagem de programação mais popular do Mundo. 

A plataforma Android utiliza Java como linguagem para construir aplicações. A 

grande diferença do desenvolvimento nativo em Java para o Android está na maquina virtual 

utilizada para rodar as aplicações. No primeiro  utiliza-se a máquina virtual Java (JVM), e no 

segundo utiliza-se a máquina virtual Dalvik, que é otimizada para execução em dispositivos 

móveis.   

No desenvolvimento das aplicações, o código-fonte Java é compilado normalmente 

para bytecode (.class).  Para rodar na Dalvik ele é convertido para o formato Dalvik 

Executable (.dex). Depois de convertidos, os arquivos .dex e todos os recursos como imagens 

são compactados em um único arquivo Android Package File (.apk), que representa a 

aplicação final, pronta para ser distribuída e instalada. (Lecheda, 2010). 

 2.2.3 Desenvolvimento de aplicações com IDE Eclipse 

Para desenvolver aplicações pode-se utilizar qualquer IDE de desenvolvimento, porém 

a Eclipse IDE possui um plugin chamado ADT (Android Development Tools) que facilita o 

desenvolvimento. Com o plugin é possível executar o emulador diretamente do ambiente de 

desenvolvimento, gerar automaticamente o arquivo com .apk (Android Package File), e 

visualizar informações como memória disponível e estado do dispositivo emulado. 

2.2.4 Estrutura de um projeto Android 

Um projeto Android segue uma estrutura de diretórios, onde cada diretório é 

responsável por uma funcionalidade do sistema conforme representado na  Figura 1 e Tabela 

1. 
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Figura 1 - Estrutura de um projeto Android 

 

Pasta Descrição 

src Pasta que contém as classes Java do projeto. 

gen Contém a classe R.java que é gerada automaticamente e permite que a 

aplicação acesse qualquer recurso como arquivos e imagens utilizando 

as constantes dessa classe. Esta classe nunca deve ser alterada 

manualmente. Possui também  a classe BuildConfig.java que define 

uma constante DEBUG, que é gerada automaticamente, conforme 

especificada sua aplicação. 

assets Contém arquivos opcionais ao projeto, como por exemplo, uma fonte 

customizada. 

res Pasta que contém os recursos da aplicação como imagens, layouts de 

telas e arquivos de internacionalização. Tem três subpastas: drawable, 

layout e values 

drawable  Pasta com as imagens da aplicação. Nessa pasta é possível customizar 

as imagens para a resolução do dispositivo apresentado e por isso 

existem 4 (quatro) pastas para imagens: drawable-ldpi, drawable-mdpi, 

drawable-hdpi e drawable-xhdpi 

layout Contém os arquivos XML de layouts para construir as telas das 

aplicações. 

values Contém os arquivos XML utilizados para a internacionalização da 

aplicação e configurações. 
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Tabela 1 - Descrição de cada diretório de um projeto Android (Lecheta, 2010). 

2.2.5 Android Manifest XML 

Todo aplicativo desenvolvido deve possuir um arquivo no diretório root chamado 

AndroidManifest.xml que necessariamente deve possuir este nome. Esse arquivo é 

responsável por apresentar informações essenciais para o sistema operacional Android antes 

de rodar qualquer código da aplicação. Conforme (Developers, 2012), o Android Manifest 

declara: 

 Define o nome do pacote da aplicação Java, que serve como identificador 

único da aplicação. 

 Define a versão mínima da Android API. 

 Determina quais processos serão definidos como host dos componentes. 

 Declara as permissões que o aplicativo deve ter para acessar partes protegidas 

da API Android e para interagir com outras aplicações. 

 Declara também quais permissões obrigatórias outras aplicações devem possuir 

para interagir com os componentes da aplicação. 

 Possui a declaração de classes que fornecem informações de quando o 

aplicativo está rodando. Utilizado apenas enquanto a aplicação está na fase de 

desenvolvimento e testes. Quando o aplicativo é colocado em produção essas declarações são 

retiradas. 

 Descreve todos os componentes – Serviços, Activities, Provedores de conteúdo 

que compõem a aplicação – nomeando as classes que implementam cada componente e 

definindo quando cada classe deverá ser instanciada. Com isso o Android sabe como cada 

componente irá se comportar e em quais condições eles são iniciados. 

  

2.3 Desenvolvimento de Interface Visual para Android 

 2.3.1 android.app.Activity 

Segundo (Lecheta, 2010), a classe android.app.Activity representa basicamente uma 

tela da aplicação. Uma tela é composta de vários elementos visuais, os quais na API do 

Android são representados pela classe android.view.View. Segundo (Developers, 2012), uma 
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Activity é um componente da aplicação que é definido para interação com o usuário, por 

exemplo: um formulário, tirar uma foto, enviar email, visualizar um mapa.  

No desenvolvimento de uma interface de interação com usuário, obrigatoriamente 

devemos herdar a classe Activity ou alguma subclasse desta. Cada Activity, como visto 

anteriormente, deve ser declarada no arquivo AndroidManifest.xml.  

2.3.2 android.view.View 

A classe android.view.View é a superclasse de todos os componentes visuais 

disponíveis na API do Android. Conforme a Figura 2 é possível visualizar a hierarquia 

referente aos componentes. Existem dois tipos de componentes, um chamado de componentes 

simples, que são os elementos de interface como Botões, Campos de Texto, Campo de 

exibição de texto que herdam diretamente a classe View. O outro tipo são os gerenciadores de 

layout que herdam uma subclasse de View chamada de ViewGroup. 

 

 

Figura 2 - Hierarquia dos componentes visuais do Android. 

2.3.3 Desenvolvimento de Interface com Usuário 

Existem duas formas de desenvolver a interface com usuário. Uma 

“programaticamente”, onde a interface é desenvolvida e construída diretamente no código-

fonte.  Outra forma de desenvolver sugerida pela documentação oficial do Android 

(Developers, 2012), é construir através de arquivos XML que seguem uma estrutura de árvore 

de componentes. A Figura 3 mostra comparativamente a implementação de um Campo de 

Texto, tanto de forma programática, quanto do modelo baseado em XML. 

View 

Campo de Texto Botão 
Outros 

componentes 
ViewGroup 

LinearLayout 

TableLayout 

Outros 
Gerenciadores 

de Layout 
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Figura 3 - Comparativo da forma de desenvolvimento programaticamente e baseado em XML. 

  

Conforme (Developers, 2012), a estrutura geral do Android XML é simples. É 

composta de uma árvore de elementos XML, onde cada nodo é definido pelo nome da classe 

que herda a classeView  para aquele componente. Cada subclasse de View  possui uma 

representação no Android XML.  Na Figura 3 é possível ver essa relação, baseado no 

componente TextView.  

Os arquivos de layout ficam localizados no diretório res/layout conforme descrito na 

Tabela 1. 

2.3.4 Acessando Recursos com a Classe R 

Para acessar os recursos descritos nos arquivos XML, o Android utiliza uma classe 

nomeada R (que vem do inglês Resources ou Recursos em português), que é gerada 

automaticamente no momento em que o projeto é compilado. 

Os recursos ficam localizados na pasta res do projeto. Todos os recursos são 

identificados com um ID (Identificador único). Esse ID é um número inteiro gerado 

automaticamente.  Os recursos podem ser de três tipos: string, drawable, layout. 

Para acessar um recurso dentro de uma classe Activity é utilizado um método 

findViewById, passando como parâmetro o ID.  Entre os XML’s também é possível acessar 

os recursos utilizando a anotação @ tipo como pode ser visto na Figura 3.  

2.3.5 Exemplo de Desenvolvimento uma Interface Utilizando Android XML. 

Será desenvolvido como exemplo, para demonstrar a construção de um formulário 

utilizando XML e Android, um formulário onde o usuário irá realizar o cadastro de uma 

Pessoa com Nome e Idade. 
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2.3.5.1 Formulário de Pessoa 

Os componentes da tela de formulário serão implementados conforme a Tabela 2. Na 

tabela a coluna Nome do Campo representa o título que o componente deverá ter. A coluna 

Tipo do Campo define qual será o comportamento do componente na tela. A coluna 

Descrição do Campo define como aquele campo irá interagir com a tela e com o 

comportamento da tela. 

 

Nome do Campo Tipo do Campo Descrição do Campo 

Nome Texto Descreve o nome da pessoa 

que será cadastrada. 

Idade Numérico Inteiro Representa o número em 

anos que uma pessoa 

possui. 

Salvar Botão Realiza a ação de buscar os 

valores dos componentes 

da tela e preencherá a 

entidade Pessoa. 
Tabela 2 - Definição dos componentes da tela de cadastro de Pessoa 

 

O exemplo contém poucos componentes e regras bem simples, pois a intenção é 

exemplificar a construção básica de uma interface de formulário com Android. 

 

2.3.5.2 Criando XML de Layout do Formulário 

Para criar o XML do layout de formulário será criado um arquivo chamado 

formulariopessoa.xml  (todos os caracteres precisam ser minúsculos e sem caracteres 

especiais) na pasta /res/layout. No XML serão definidos todos os componentes que serão 

utilizados. Conforme  mostra a Figura 4 o código gerado para representar os componentes do 

formulário e ao lado do pré-visualização de como os componentes ficarão dispostos na tela. 

Os componentes utilizados foram o LinearLayout que define no formulário a 

disposição dos elementos na tela, nesse exemplo serão posicionados na vertical. O 

componente TextView que imprime um texto na tela, esse elemento  foi utilizado como rótulo. 

EditText é o componente para entrada de dados nele através do atributo inputType definimos o 

tipo de entrada de dados permitida para aquele campo.  O componente Button representa um 

botão de ação, esse especifica um método onde será executada a ação, no momento em que 
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for clicado através da ação onClick, essa ação será tratada na Classe corespondente do 

formulário que será especificada no tópico 2.3.5.4 

Os rótulos de cada componente foram especificados no arquivo /res/values/strings.xml 

que são acessados no formulário através da anotação @string/value. 

 

 

Figura 4- XML com os componentes para tela de formulário de pessoa e pré-visualização da disposição 

dos campos no momento de execução do aplicativo. 

 

2.3.5.3 Criando classe Pessoa responsável por definir a Entidade do Formulário 

Para armazenar os dados tratados através da interface criaremos uma classe chamada 

Pessoa.java que irá conter os atributos nome e idade conforme representados na Figura 5. 



 

19 

 

 

Figura 5 - Representa a entidade Pessoa cadastrada através do formulário 

 

2.3.5.4 Criando classe FormularioPessoaActivity responsável pelo tratamento do XML 

Uma interface de usuário especificada em XML pode ser usada por diversas classes 

que o utilizam. No exemplo será criada apenas uma classe chamada 

FormularioPessoaActivity.java. Essa classe é responsável por todo o tratamento dos 

componentes que foram especificados anteriormente no XML. Essa classe irá herdar 

android.app.Activity e irá sobrescrever o método onCreate(Bundle savedInstanceState), que 

definirá a utilização do arquivo formulariopessoa.xml como interface de usuário. O acesso a 

esse recurso será realizado através da Classe R, conforme Figura 6. 

Definido no XML de interface de usuário o componente Button, possui uma ação que 

será tratada na classe FormularioPessoaActivity.  Conforme (Developers, 2012) existem duas 

maneiras de tratarmos ação de botões no Android, uma que define a ação realizada no XML e 

outra que define ação realizada na classe que herda android.app.Activity. Será utilizada a 

primeira maneira, pois a intenção é mostrar a utilização do XML, criando um método na 

classe FormularioPessoaActivity chamado clicouSalvar(View v). 

No método clicouSalvar(View v) os componentes de texto são instanciados e seus 

valores são atribuídos na classe Pessoa e esses valores são posteriormente impressos no 

console, conforme Figura 6.  
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Figura 6 - Classe FormularioPessoaActivity que realiza o tratamento do XML 

 

Executando o aplicativo de exemplo no emulador Android fornecido junto com o SDK 

conseguimos o resultado esperado conforme demonstrado na Figura 7. 

 

Figura 7 - Aplicativo de exemplo rodando no emulador Android  

e imprimindo valor digitado pelo usuário. 
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3 Frameworks 

Conforme Mattson (2000), existem diversos tipos de definições sobre o entendimento 

do conceito de Framework orientado a objetos. Corroborando com a dificuldade de se definir 

um conceito, Mattson afirma que normalmente surgem dificuldades terminológicas devido ao 

fato de não existir uma definição comum de framework. No presente trabalho, serão adotadas 

como referência duas definições: 

 

 Um framework é como um subsistema extensível para um conjunto de serviços 

relacionados. Ou ainda, um conjunto de classes (concretas e abstratas) que define interfaces. 

(Larman, 2000). 

 

“Um framework é uma estrutura de classes inter-relacionadas que corresponde a uma 

implementação incompleta para um conjunto de aplicações de um domínio.” (Silva, 2000). 

 

Conforme os conceitos apresentados, é esperado que um framework seja desenvolvido 

de modo a possuir principalmente as características de reutilização e extensibilidade. 

Frameworks são expressos em uma linguagem de programação, provendo reuso de código e 

projeto (Mattsson, 2000). 

3.1 Classificação de Frameworks 

Os frameworks podem ser classificados de diversas maneiras, para o presente trabalho 

utilizaremos dois tipos de classificação: a) de acordo com seu escopo e b) pelas técnicas 

utilizadas para estendê-los. Serão apresentadas as classificações conforme especificado acima. 

 

A TALIGENT (1995) classifica frameworks nos seguintes escopos: 

 Frameworks de Aplicação – Provem funcionalidades em grande escala, 

tipicamente necessárias em uma aplicação. Estas funcionalidades normalmente 

envolvem questões como uma interface gráfica com o usuário, documentos, 

banco de dados, etc.  

 Frameworks de Subsistema ou Frameworks de Domínio – são úteis para o 

desenvolvimento de programas de um determinado domínio específico. Eles 

encapsulam a solução de um problema de domínio, sendo considerado como 

uma parte vertical do domínio do cliente. Exemplos de frameworks de 
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subsistema ou de domínio pode ser um framework de segurança para controle 

de acesso de aplicações industriais ou um framework para acesso a dados. Na 

prática, eles possibilitam a redução do tempo e de custos necessários para 

desenvolver estas aplicações. 

 Frameworks de Suporte – destinam-se a domínios muito específicos 

relacionados a recursos computacionais, como gerenciamento de memória ou 

sistema de arquivos. Dar suporte a estes tipos de recursos simplifica o 

desenvolvimento de aplicativos. São tipicamente usados em conjunto com 

frameworks de domínio ou aplicação. 

 

Segundo FAYAD (1999a), frameworks também podem ser classificados pelas técnicas 

utilizadas para estendê-los, ou seja, pelo uso do framework.  Esta classificação varia em uma 

série contínua, de frameworks do tipo caixa-branca para frameworks do tipo caixa-cinza e, em 

seguida, para frameworks caixas-pretas. 

 Caixa-branca – As funcionalidades existentes são reutilizadas e estendidas 

por herança de classes-base do framework. Ainda utiliza-se a técnica de 

sobrescrever ou implementar métodos para operações Hook  usando padrões de 

projeto igual a métodos Template. 

 Caixa-preta – proporcionam  extensibilidade pela definição de interfaces para 

componentes através de composição de objeto. A reutilização é conseguida 

pela definição dos componentes que irão se adequar a uma determinada 

interface e integra-los dentro de frameworks. 

 Caixa-cinza – combina técnicas de caixa-branca e caixa-preta. Assim, como 

certas funcionalidades de um framework caixa-cinza podem ser estendidas por 

herança e outras por composição, o framework tem suficiente flexibilidade e 

extensibilidade. Além disso, possui a característica de esconder informações 

desnecessárias a um desenvolvedor de aplicação. 

 

A Figura 8 ilustra a classificação de frameworks por técnicas utilizadas para estendê-

los. 
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Figura 8 - Classificação de frameworks de acordo com a técnica de extensão. 

 Fonte: (FAYAD, 1999b) 

3.2 Frameworks Orientados a Objetos 

Framework orientado a objetos é uma tecnologia de desenvolvimento e 

implementação de software que tem como principal objetivo reduzir custos, aumentar a 

produtividade e melhorar a qualidade do produto final (Fayad, 1999).  Utilizando os 

princípios de modularidade, encapsulando detalhes temporários de implementação através de 

interfaces estáveis, reusabilidade, através da criação de componentes genéricos que podem 

ser replicáveis para criar novas aplicações e extensibilidade, que através da definição de 

interfaces estáveis, permite que aplicações as estendam e consigam adaptar-se a variações 

requeridas do domínio. (Fayad & Schmidt, 1997). 

3.3 Diferença entre Biblioteca de Classes e Framework 

Existe uma diferença clara entre o reuso de classes de uma Biblioteca e um 

Framework. A primeira refere-se a um conjunto de classes, que podem ser utilizadas 

separadamente, onde cabe ao usuário da Biblioteca estabelecer a ligação entre elas. 

Normalmente fornecem serviços comuns, como tratamento de arquivos, estrutura de dados, 

funções específicas. Já um Framework é mais dependente do domínio onde é utilizado, 

consistindo em um conjunto de classes relacionadas cujos objetos interagem uns com os 

outros.  

(Viljamaa, 2001) cita dois pontos principais que diferenciam um Framework de uma 

Biblioteca: 

 Ao utilizar frameworks, a ideia é reutilizar toda a arquitetura do sistema e não 

somente classes individuais. 
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 Frameworks utilizam o principio de Hollywood (Não nos chame, nós 

chamaremos você), onde o próprio framework é responsável por manter o 

controle do fluxo e da aplicação, ao contrário das bibliotecas, onde a aplicação 

é responsável por manter o fluxo. 
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4 O Framework EasyForm  

O Framework proposto busca facilitar o desenvolvimento de formulários, através da 

definição de uma classe Java mapeada com Java Annotations, de modo a tornar possível a 

construção completa de um formulário e realizando tratamento dos dados, efetuando o 

preenchimento automático do formulário e a validação de campos obrigatórios.  Classifica-se 

o EasyForm como um Framework orientado a objetos , caracterizado como Framework de 

Subsistema e do tipo Caixa-Cinza. 

O Framework será responsável por toda a criação do formulário, eliminando assim a 

necessidade do desenvolvedor especificar todos os componentes em um arquivo XML, 

conforme apresentado na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Na classe Java anotada ao construir o formulário será realizada uma ligação de duas 

vias, correlacionando cada atributo com um componente correspondente no campo do 

formulário, conforme representado na  Figura 10. A primeira via representa os valores que 

uma instância da classe mapeada Java possui, que serão automaticamente preenchidos no 

formulário. A outra via representa que os valores do formulário serão automaticamente 

preenchidos em uma instância da classe mapeada. 

 

Figura 10 - Demonstração de mapeamento entre componente e atributo de classe 

Classe “.java” 

Anotada 
Framework  Formulário  

Figura 9 - Fluxo simples de funcionamento do Framework 
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4.1 Requisitos 

 

Para o desenvolvimento do Framework foram identificados alguns requisitos, 

divididos em requisitos não funcionais e requisitos funcionais. 

 

4.1.1 Requisitos não funcionais 

 

1. O Framework deverá ser disponibilizado através de um ou mais arquivos 

compactados “.jar” 

2. O Framework deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem Java. 

3. O Framework deverá suportar criação de formulários para dispositivos que 

rodem o sistema operacional Android na versão 2.3 ou anterior do Android SDK. 

 

4.1.2 Requisitos funcionais  

 

4. Através de uma classe Java que representa o formulário, essa deverá ser 

anotada com Java Annotations, que serão fornecidas pelo Framework, mapeando cada 

atributo para apenas um campo do formulário. 

5. O framework deverá possuir uma para cada componente que implementa uma 

funcionalidade visual e cada componente e deverá possuir uma Java Annotation que o 

identifica.  

6. O Framework deverá disponibilizar acesso aos componentes e ao layout para 

que o desenvolvedor possa mudar atributos do layout. 

7. O Framework deverá dinamicamente, ao ser solicitado, realizar a busca dos 

valores dos componentes do formulário e preencher uma instância da classe mapeada e 

retorná-la para acesso. 

8. O Framework, através de uma instância da classe mapeada, deverá preencher 

dinamicamente o formulário com os valores atribuídos para aquela instância da classe. 

9. As ações de ‘Preencher um Objeto a partir de um formulário’ e ‘Preencher um 

formulário a partir de um objeto Java’ devem estar desacopladas, podendo ser chamadas a 

qualquer momento e por qualquer componente. 
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10. Através de uma Java Annotation fornecida pelo Framework deverá ser possível 

especificar quais campos não serão obrigatórios (ou seja, todos os campos são obrigatórios a 

priori; a anotação deverá dizer quais campos são opcionais).  

11. A validação dos campos obrigatórios deverá retornar uma lista de erros. A 

validação de cada campo deverá retornar a mensagem formatada 

 

4.2 Construindo um formulário 

 

A construção do formulário utilizando o EasyForms será realizada em tempo de 

execução, ou seja, todos os elementos serão construídos a partir do momento em que a 

aplicação for executada. Sendo assim, nenhum código intermediário será gerado 

anteriormente à execução do aplicativo. Em tempo de desenvolvimento, o desenvolvedor 

apenas terá que associar Java Annotations aos atributos de uma determinada classe Java. A 

construção do formulário é realizada em três fases, representadas na Figura 11. 

 

Figura 11 - Representação das fases para construção de um formulário. 

 

4.2.1 Identificação da Classe Java com Annotations 

 

Na primeira fase, a classe Java é identificada e os atributos com Java Annotations são 

identificados para dar início à transformação para uma estrutura em JSON (JavaScript Object 

Notation - Notação de Objetos JavaScript é uma formatação leve de troca de dados.), 

realizada na segunda fase. 

 

4.2.2 Transformação das Annotations para JSON 

 

Na segunda fase cada atributo que possui uma Java Annotation fornecida pelo 

Framework é transformado em um elemento JSON, que é um formato estruturado para 

representar dados.  

Identificação da 
Classe Java com 

Annotations 

Transformação 
das annotations 

para JSON 

Transformação 
do JSON para 
Formulário na 

tecnologia 
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O JSON será utilizado, pois a entrada de dados para a construção do formulário 

mantém-se padronizada e independente de tecnologia. Utilizando esse formato estruturado, 

serão colocados todos os atributos necessários para a construção do formulário, como Tipo do 

Elemento, Valor Padrão para o campo e todos os outros que se fazem necessários. Conforme a 

Figura 12, podemos ver o exemplo de como o atributo ‘nome’ da classe ‘Pessoa’, que estaria 

mapeado com uma anotação de Componente de Texto, seria transformado para JSON. 

 

 

Figura 12 - Representação do atributo ‘nome’ para JSON quando mapeado com uma Java Annotation 

de Componente de Texto 

 

Nessa fase da construção é realizado o mapeamento de atributo com campo, onde 

através da declaração do nome do atributo no JSON, conforme Figura 11, é possível em um 

momento posterior, tanto para preenchimento do formulário como para busca dessas 

informações, identificar qual é o atributo da classe mapeada que aquele componente 

representa. 

 

4.2.3 Transformação do JSON para Formulário na tecnologia 

 

Nesse momento todo o conteúdo JSON é lido e tratado para a geração do formulário. 

Como JSON é um padrão que independe da tecnologia, pode ser construído tanto para 

Android, Java Swing ou qualquer tecnologia implementada. Nessa fase cada componente é 

disposto na tela, conforme os atributos definidos documento JSON. Nessa etapa, o formulário 

está construído e, ao final, estará pronto para ser utilizado. 
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4.3 Arquitetura 

 

O Framework será dividido em dois módulos. O primeiro nível, denominado  

EasyFormCore, será responsável por todas classes que implementam a parte comum e 

principal do Framework. Esse módulo fornecerá todas as Java Annotations para os 

componentes, realizará o processamento dessas Annotations para geração de um documento 

formatado JSON, e também implementará a lógica de mapeamento dos atributos das classes 

com os componentes da tela. Essa estrutura permite que o módulo EasyFormCore seja 

aproveitado para gerar formulários empregando outras tecnologias, não apenas para Android, 

conforme mostra a Figura 13, na qual é representada a modularização do Framework.  

No segundo nível temos a API que implementa a construção dos componentes e layout 

do formulário para determinada tecnologia. Esse módulo será responsável pela ligação com o 

aplicativo final do desenvolvedor. 

 

 

Figura 13- Representação da arquitetura do Framework EasyForm 

4.4 Desenvolvimento do Framework 

O framework foi desenvolvido através da abordagem orientada a objetos. A 

implementação foi pensada no desacoplamento baseado na arquitetura apresentada conforme 

a Figura 13.  

4.4.1 Separação dos Projetos Core e API 

Conforme a Figura 13 demonstra, no desenvolvimento do Framework a abordagem de 

separação entre os módulos Core e API foi estruturada segundo o critério: toda lógica de 

domínio que for reutilizável em outro contexto de tecnologia de apresentação fica no módulo 

EasyFormCore 

EasyTecnologiaAPI
  

Aplicativo 
Tecnologia 

EasyAndroidAPI 

Aplicativo Android 
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Core. O que for interação com a tecnologia de apresentação, como a construção de 

componentes visuais e a forma como interagem com o formulário, fica na API. 

O framework foi estruturado para que possa ser utilizado em diversas tecnologias de 

implementação de componentes visuais – como o Java Swing, Java Server Faces, Google 

Web Toolkit, etc. – e que para cada tecnologia nova, apenas as classes que estendem o módulo 

Core precisem ser reimplementada. 

Na apresentação dos diagramas de classe do Framework serão explicitadas as relações 

entre os projetos de forma que seja possível entender a separação das camadas e a iteração 

entre elas. 

4.4.2 Classe Modelo 

Conforme apresentado na Figura 12 o modelo de dados para a construção do 

formulário será representado por uma classe Java com Annotations. No contexto do 

Framework essa classe será chamada de Classe Modelo. O nome modelo será utilizado pois 

ela conterá toda informação necessária para a criação do formulário e também por uma 

instância dessa classe responsável por ser o objeto que contém os dados preenchidos no 

formulário. 

 

4.4.3 Estruturação da API 

Na estruturação do framework foi utilizada a abordagem de herança de classes e 

abstração de métodos. Será apresentado na  Figura 14 as principais classes e seus métodos 

para melhor entendimento. 

Inicialmente foi definida uma interface chamada Form que representa as operações 

que um formulário deve possuir. A intenção de especificar essa interface é que todas as 

classes que a implementem sejam capazes de fornecer as funcionalidades de um formulário, 

conforme definido nos requisitos do Framework. 

Os métodos definidos foram: 

 init() – Método que irá realizar todas as ações para o formulário ser 

inicializado.  

 getObjectFromFormAndValidate() – Método que realiza a busca das 

informações do formulário e realiza validação no objeto conforme regras 
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definidas. Esse método deve retornar um objeto preenchido da mesma classe 

que o especificado na classe inicial. 

 setObjectToForm – Método que pega um objeto da classe inicial e  coloca as 

informações no formulário conforme especificado. 

 

 

Figura 14 - Estrutura padrão do Framework 

 

4.4.3.1 Classe DefaultForm 

A classe DefaultForm é a classe que faz a iteração do projeto Core com a API. Ela é 

responsável por expor todos os métodos que serão responsáveis pela conversão da Classe 

Modelo e seus mapeamentos em JSON e posteriormente transformá-los em uma lista de 

FormWidget, que é a classe pai dos componentes que serão renderizados na tela. A 
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implementação da manipulação com as Annotations e JSON está implementada na classe  

JSONFormObject.  

4.4.3.2 – JSONFormObject 

Responsável pela manipulação da Classe Modelo, contendo a lógica da busca das 

Annotations e por transformar o mapeamento das mesmas em JSON que será utilizado pela 

classe DefaultForm para gerar os componentes. 

  

4.4.3.3 - AndroidForm 

A classe AndroidForm é a responsável pela renderização dessa lista de FormWidget 

em componentes visíveis na tela.  

Conforme apresentado no Capítulo 2, toda a classe que representa uma camada de 

apresentação no Android precisa herdar a classe android.app.Activity . Como a linguagem 

Java não suporta herança múltipla de classes, não foi possível que essa classe herdasse ao 

mesmo tempo as classes  DefaultForm  e android.app.Activity.  Por isso foi necessário criar 

uma classe chamada FormActivity responsável por implementar os métodos da Form que são 

expostos para o cliente final e possui uma instância de AndroidForm. 

 

4.4.3.4 – FormActivity 

Classe que será a ligação do Framework com o desenvolvedor. Para desenvolver um 

formulário utilizando o EasyAndroidForm  será necessário herdar esta classe. Esta classe 

possui apenas um método abstrato que deverá ser reimplementado nas classes filhas chamado 

getClassForm() onde o utilizador do Framework deverá apontar qual será a classe utilizada 

como Modelo.  
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4.4.4 – Componentes Visuais 

O Framework disponibiliza componentes visuais, que poderão ser utilizados pelo 

usuário conforme a necessidade de domínio do mesmo. Os componentes visuais possuem 

uma Java Annotation que o representa e uma classe que implementa a funcionalidade do 

componente Ex: Annotation @Spinner possui a classe FormSpinner.java que implementa o 

comportamento do componente visual.  

 

Cada componente herda a classe AndroidWidget, conforme Figura 15, que possui os 

métodos padrão da FormWidget presente no Core do Framework com o objetivo de 

desacoplar o que é padrão e expandir para outras tecnologias. Cada componente é responsável 

por construir-se, fornecer seu valor e definir seu valor no componente visual.  

 

 

Figura 15 - Estrutura de classes dos Componentes 
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4.4.4.1 – Annotations dos Componentes 

Cada componente possui uma Java Annotation que o representa, sendo que essas 

anotações serão utilizadas nos atributos da Classe Modelo. Como as Annotations são 

independentes de tecnologia de apresentação, elas ficam localizadas no módulo Core. Estão 

divididas em dois pacotes, conforme Figura 16: o primeiro, de nome Componentes, onde 

ficam as anotações correspondente aos componentes; e o segundo, chamado Helpers, no qual 

ficam anotações auxiliares.  

Basicamente, um desenvolvedor usuário do Framework necessitará o conhecimento 

das Annotations e seu funcionamento como um componente visual. Nos tópicos que seguem 

cada componente será apresentado, mostrando seu comportamento e referenciando sua 

anotação. 

 

Figura 16 - Annotations dos Componentes 

 

4.4.4.2 – Padrão para Componentes Visuais 

Os componentes do Framework seguem um padrão de layout. Todos possuem um 

rótulo que o representa. Esse rótulo é o nome do atributo da Classe Modelo. As anotações de 

todos os componentes possuem dois atributos comuns: 

 priority – Define a sequência em que o componente será apresentado na tela.  
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 defaultValue - Define qual o valor padrão para o componente, por exemplo um 

campo de texto para nome pode com o defaultValue: “Insira aqui seu nome”. 

 

4.4.4.3  - Annotation @DatePicker 

Conforme os requisitos apresentados, o DatePicker representa o Componente de 

Seleção de Data. Além dos atributos padrão do Framework, a anotação possui mais um 

atributo: 

 datePattern – Define qual o formato da data a ser apresentado na tela pelo 

componente. Por padrão, utiliza o formato dd/MM/yyyy. A definição do 

formato segue o padrão internacional ISO 8601
3
. 

O componente ao ser apresentado na tela mostra uma data padrão e um botão 

“Selecione” para que essa data possa ser modificada, conforme apresentado na Figura 17. 

Para que o Framework compreenda qual deve ser a data atualizada na Classe Modelo, o 

atributo definido deve ser do tipo java.util.Date.  

 

 

Figura 17 – Exemplo de Componente de Data 

                                                 

3
 Mais informações sobre o padrão podem ser encontradas http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 
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4.4.4.4 - Annotation @CheckBox 

O componente Checkbox representa a Caixa de Verificação onde o usuário final 

poderá selecionar ou não selecionar. Normalmente utilizado para verificações de verdadeiro 

ou falso. O componente não possui nenhum atributo específico. Para o Framework a anotação 

deve ser utilizada em atributos com o tipo java.lang.Boolean. 

 

 

Figura 18 - Exemplo de Caixa de Verificação 

4.4.4.5 - Annotation @EditText 

O Componente de Texto é representado pela Annotation @EditText e possui um 

atributo específico: 

 maxLength – Representa a quantidade de caracteres que o campo de texto 

aceita. Esse filtro é realizado pelo componente, que ao chegar ao limite 

definido pelo atributo, impede que o usuário final adicione novos caracteres ao 

componente. 

Na apresentação ao usuário final o componente representa um campo de texto livre 

para digitação. Para o Framework o atributo definido na Classe Modelo deve ser do tipo 

java.lang.String. 

 

 

Figura 19 - Exemplo de Componente de Texto. 

4.4.4.6 - Annotation @Numeric 

O Componente de Número representa um campo de texto onde só é possível adicionar 

valores do tipo numérico. O componente @Numeric possui dois atributos específicos: 

 numericType – Atributo do tipo enumerado TypeNumeric, localizado no pacote 

da Helpers conforme Figura 16. Esse enumerado possui dois tipos, Integer e 

Decimal, que definem qual o tipo numérico que o atributo irá definir, se é um 

número inteiro positivo ou um número decimal, respectivamente.  
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 maxLegth - Representa a quantidade de caracteres que o campo de texto aceita. 

Esse filtro é realizado pelo componente que, ao chegar ao limite definido pelo 

atributo, impede que o usuário final adicione novos caracteres ao componente. 

 

O atributo na Classe Modelo deverá ser de algum tipo que herda a classe 

java.lang.Number (BigDecimal, BigInteger, Byte, Double, Float, Integer, Long, e Short) 

 

Figura 20 - Exemplo de Componente de Número 

4.4.4.7 - Annotation @Spinner 

A anotação @Spinner representa o Componente de Seleção Única. Esse componente 

fornece opções ao usuário onde que deverá escolher apenas uma opção, das quais foram 

fornecidas. Essa anotação trabalha em conjunto com a anotação @Options, que fornece os 

elementos que serão apresentados. O atributo da Classe Modelo para este componente pode 

ser qualquer objeto Java, desde que possua um identificador e nome para que o Framework 

consiga reproduzi-lo na tela.  

 

 

Figura 21 - Exemplo de Componente de Seleção Única 
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4.4.4.8 - Annotation @MultiSelect 

O componente de Seleção Múltipla permite ao usuário final escolher mais de uma 

opção de seleção. Assim como a anotação @Spinner, o componente trabalha em conjunto 

com a anotação @Options, que fornece os elementos que serão apresentados. O atributo 

fornecido pela Classe Modelo deve ser do tipo java.util.List,  que contenha qualquer objeto 

Java, desde que possua um identificador e nome para que o Framework consiga reproduzi-lo 

na tela. 

Inicialmente o componente é apresentado por um rótulo e um botão “Selecione”, que 

ao ser clicado fornece uma lista de elementos que podem ser selecionados ou não. 

 

 

Figura 22 – Exemplo de Componente de Múltipla Seleção. 

4.4.4.9 - Annotation @NoValidate 

Conforme definidos nos requisitos, todos os atributos definidos como componentes na 

Classe Modelo deverão ser validados. A anotação @NoValidate informará ao Framework que 

o desenvolvedor não deseja que aquele campo seja validado automaticamente. 
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4.4.4.10 - Annotation @Options 

Os componentes @Spinner e @MultiSelect necessitam de uma lista de itens que serão 

disponibilizados para o usuário final do formulário. A anotação @Options representa essa 

lista de itens que será buscada automaticamente conforme seus atributos definidos abaixo:  

 classToInvoke – Define qual a classe que deverá ser instanciada para buscar os 

itens necessários para adicionar na lista de opções.  

 methodName – Define qual o método da classToInvoke deverá ser chamado 

para retornar as opções. 

 attributeValue – Define qual será o atributo do objeto utilizado como item, será 

utilizado como valor do item. Por padrão é utilizado “id”. 

 attributeName – Define qual será o atributo do objeto utilizado como item, será 

utilizado como nome para o item. Por padrão é utilizado “nome”. 

 

A Figura 23 apresenta um exemplo da utilização da anotação @Options, onde o objeto 

que será utilizado como item é da classe EstadoCivil e possui dois atributos id e nome. 

Conforme definido no atributo classToInvoke o Framework em tempo de execução irá criar 

uma instância da classe PessoaService e utilizará o método getEstadoCivil como fonte dos 

dados para os itens que serão colocados no @Spinner anotado acima.  

 

 

Figura 23 - Exemplo Annotation @Options 
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4.4.5 – Funcionamento do Framework 

Com base nos diagramas de classe e nos componentes apresentados anteriormente, 

serão apresentados dois diagramas de sequência que descrevem a sequência de chamadas de 

métodos para a realização de determinadas ações dentro do Framework. Na apresentação 

foram escolhidos dois métodos: init(), que representa a criação do formulário, e 

setObjectToForm(),  que representa o preenchimento de um formulário com base em um 

objeto da Classe Modelo. O método getObjectFromFormAndValidate() não foi apresentado, 

pela semelhança de funcionamento com o método setObjectoToForm(). 

4.4.5.1 – Construção do Formulário 

A construção do formulário é iniciada quando o método init() é chamado na classe que 

estende a classe FormActivity. Segue abaixo o diagrama e a explicação de cada ponto 

numerado. 

 

 Figura 24 - Diagrama de Sequência da construção de formulário  

 

1. O inicio da construção do formulário ocorre quando a classe que herda 

FormActivity chama o método init(). 

2. Nesse ponto é chamado o método que retorna qual será a Classe Modelo para a 

construção do formulário. 
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3. É construída a instância de AndroidForm. Essa recebe como parâmetro a 

Classe Modelo e uma instância de Activity (Classe do Android) que nesse momento é a 

própria instância do FormActivity pois a mesma herda a classe android.app.Activity 

4. O método init() da instância do AndroidForm é chamado. 

4.1. Apesar de ser explicitada no diagrama para melhor entendimento, a 

chamada do método init() do DefaultForm ocorre implicitamente, pois AndroidForm 

estende DefaultForm. 

5. É instanciado um objeto da classe JSONFormObject passando a Classe Modelo 

como parâmetro. 

6.  Nesse momento o método parseClassAndGetJSON() percorre os atributos da 

Classe Modelo buscando as Java Annotations, transforma a informação obtida em um 

texto no formato JSON e o retorna como uma java.lang.String 

7. O método createWidgetsUsingJsonData() recebe o texto no formato JSON e o 

transforma em instâncias da classe FormWidget, deixando-as em memória em uma lista. 

8. Nesse momento toda a construção já foi realizada, faltando apenas adicionar os 

componentes ao formulário, o que é feito pelo método showWidgetInForm() baseado na 

lista de componentes na memória.  

4.4.5.2 – Preenchimento de Formulário 

O preenchimento de um formulário é iniciado no momento em que a classe que herda 

FormActivity chama o método setObjectToForm() passando um objeto da Classe Modelo. 

Segue abaixo o diagrama e a explicação de cada ponto numerado. 

 

 

Figura 25 - Diagrama de Sequência de preenchimento de formulário 
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1. O preenchimento é iniciado quando a classe que herda FormActivity chama o 

método setObjectToForm(Object o) passando como parâmetro um objeto Java 

do tipo da Classe Modelo. 

2. Utilizando a instância da classe AndroidForm, que já foi criada no momento 

que o formulário foi iniciado, o método setObjectToForm(Object o) é 

chamado. 

3. Apensar de explicitada no diagrama para melhor entendimento, a chamada do 

método setObjectToForm(Object o) do DefaultForm, não é necessária, pois 

AndroidForm herda DefaultForm. 

4. É instanciado um objeto da classe JSONFormObject passando a Classe Modelo 

como parâmetro. 

5. O objeto da Classe Modelo é passado como parâmetro para o método 

parseObjectGetJsonForPopulateForm(Object o) que foi passado no primeiro 

passo do diagrama. Nesse momento o Framework irá transformar o objeto em 

texto no formato JSON para que seu valor possa ser preenchido no formulário. 

Esse JSON basicamente contém o nome do atributo da Classe Modelo e o 

valor que será preenchido na tela. 

6. Nesse momento o Framework, através da lista de FormWidgets que está na 

memória, depois da construção do formulário, preenche o valor dos 

componentes com base no JSON. 

4.4.6 - Utilização do Framework 

O tópico a seguir tem como função demonstrar a utilização do Framework em um 

problema real. Focado na demonstração do funcionamento do Framework, mas também na 

comparação com o modo de construção padrão utilizando Android XML.  

Nos tópicos que seguem, incialmente será exposto o problema que será implementado, 

um cadastro de pessoa. Na sequência será apresentada a metodologia de desenvolvimento, 

onde serão apresentados os instrumentos e padrões utilizados para o desenvolvimento da 

aplicação nas duas tecnologias. Posteriormente serão efetuadas a descrição de como o 

problema foi desenvolvido utilizando o Framework EasyAndroidForms e uma comparação do 

desenvolvimento utilizando Android XML. 
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4.4.6.1 - Apresentação do Problema 

Os critérios para a escolha de um problema foram: deve ser um problema comum e 

deve ser possível utilizar todos os componentes visuais implementados pelo Framework. Um 

Cadastro de Pessoa foi o problema escolhido, por ser utilizado no desenvolvimento de 

sistemas para uma série de domínios diferentes, como Sistemas de Pesquisas de Opinião, 

Sistemas de Pagamento Online, entre outros. 

Conforme já foi apresentado no Capitulo 2, utilizaremos uma tabela para definir quais 

os componentes que deverão ser implementados. A coluna Nome do Campo da Tabela 3 

representa o título que o componente deverá ter. A coluna Tipo do Campo define qual será o 

comportamento do componente na tela. A coluna Descrição do Campo define como aquele 

campo irá interagir com a tela e como será o comportamento da tela. 

 

 

Nome do Campo Tipo do Campo Descrição do Campo 

Nome Texto Descreve o nome da pessoa 

que será cadastrada. 

Data de Nascimento Data Representa a data em que a 

pessoa nasceu. 

Número de Filhos Numérico Inteiro Número de filhos da 

pessoa 

Sexo Escolha Única Sexo da pessoa 

Estado Civil Escolha Única Estado civil da pessoa 

Gosto Musical Escolha Múltipla Gêneros musicais que 

interessam à pessoa 

Documento de 

Identificação 

Booleano Verifica se a pessoa possui 

algum documento de 

identificação oficial. 

Salvar Botão Realiza a ação de buscar os 

valores dos componentes 

da tela e preencherá a 

entidade Pessoa. 

Preencher Botão Preenche o formulário com 

uma pessoa qualquer. 
Tabela 3 – Componentes implementados no desenvolvimento do exemplo 

4.4.6.2 - Padrão de Desenvolvimento  

O problema apresentado deverá ser utilizado em duas tecnologias diferentes e devem 

atingir o mesmo objetivo. 
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Conforme a Figura 26 os dois problemas terão disponíveis uma classe Java Pessoa 

com todos os atributos definidos e relacionamentos. Também será fornecida uma classe 

chamada BancoDeDados que fará apenas o papel de fornecer as informações para as telas. 

Com isso teremos os mesmos objetos e as mesmas informações nos dois cenários.  

 

 

Figura 26 – Diagrama de Classe dos objetos padrão 

 

4.4.6.3 - Desenvolvimento do Problema Utilizando o EasyAndroidForms 

Para a utilização do Framework o primeiro passo é colocar as anotações nos atributos 

da classe Pessoa conforme definido nos requisitos. Cada atributo recebeu uma anotação 

conforme seu componente. A classe anotada não sofre nenhum tipo de alteração por possuir 

as Annotations, podendo a mesma ser utilizada para outras soluções sem influenciar no seu 

funcionamento padrão. 
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Figura 27 - Classe Pessoa com Annotations 

 

Conforme apresentado no Capitulo 2, no desenvolvimento de uma interface de usuário 

com para o Android é necessário o desenvolvimento de um XML com seus componentes 

declarados. No caso do Framework, essa necessidade não é excluída, porem existe uma 

grande diferença, apenas um componente precisa ser declarado no XML conforme 

apresentado na Figura 28. No caso da utilização padrão do Android XML, anexado no 

Apêndice 1, é necessário que todos os componentes estejam declarados diretamente nesse 

XML.  

 

 

Figura 28 - Xml que representa a interface de usuário Framework 

 

Após a criação do XML é necessário desenvolver a classe que será responsável pela 

manipulação do mesmo. No cenário do Android toda classe que faz a manipulação de uma 

interface com usuário deve estender a classe android.app.Activity. Utilizando o Framework a 

classe que deverá ser estendida é a FormActivity. O Framework traz toda a lógica da 

implementação a construção do formulário, leitura do formulário e preenchimento de um 
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objeto, como também a partir de um objeto o preenchimento dos campos do formulário. 

Conforme a Figura 29, a codificação das ações é simples, é necessário apenas uma chamada 

para os métodos do Framework. Deve ser dado destaque para o método getClassForm() que 

define a Classe Modelo que será interpretada pelo Framework, que no exemplo atual é a 

classe Pessoa com as Annotations. 

 

 

Figura 29 - Classe FormPessoaEasyAndroidForms 

 

Ao final da implementação da Classe FormPessoaEasyAndroidForms o formulário 

está pronto para ser utilizado na aplicação final. A Figura 30 ilustra o resultado final da 

apresentação do Framework para o usuário final. 
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Figura 30 - Formulário Pessoa apresentado para usuário final 

4.4.6.4 - Comparando com AndroidXML 

O objetivo deste capítulo é apresentar as duas formas de implementação para o mesmo 

problema. Não é o objetivo fazer um comparativo real, apresentando dados e formas de 

medidas, e sim apresentar como o problema é desenvolvido nas duas tecnologias..  

O primeiro ponto a ser abordado é a criação do XML que define a interface com o 

usuário. No caso do Android XML é necessário que o desenvolvedor defina todos os 

componentes necessários para a tela, diferentemente do Framework onde é necessário que 

apenas um componente seja declarado nesse XML. 

Conforme apresentado no Capitulo 2 utilizando a tecnologia do Android XML, 

quando deseja-se buscar um valor de um componente da tela é necessário passar um 

identificador e assim encontrar o componente. Na Figura 31 podemos ver a comparação do 

método lerFormulário() implementado na tecnologia Android XML e utilizando o 

EasyAndroidForms.   
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Figura 31 - Comparativo Android XML e Framework 

 

Utilizando a tecnologia Android XML, cada vez que um novo componente é 

adicionado ao formulário é preciso adicionar novas linhas de código aos métodos que fazem a 

manipulação do componente. Utilizando o Framework, a quantidade de linhas de código nos 

métodos de manipulação é sempre o mesmo, independentemente da quantidade de 

componentes disponíveis no formulário. 

 

Na tabela Tabela 4 é apresentada um comparativo de cinco características, onde na 

primeira coluna é apresentada a característica avaliada, na segunda coluna o apresentado 

resultado na tecnologia Android XML e na terceira coluna o resultado utilizando o Framework 

proposto. Observando os dados apresentados na tabela, pode ser avaliado que o 

EasyAndroidForms reduz significamente  a quantidade de linhas tanto de Código Java quanto 

de XML no desenvolvimento do exemplo proposto. Na avaliação de execução dos métodos 

desenvolvidos de Construção de Formulário, Preenchimento de Formulário e Preenchimento 

de Objeto o tempo de execução em milissegundos utilizando o EasyAndoridForms possui 

sempre um tempo de resposta maior, porém quase imperceptível ao usuário final pois a 

diferença é pequena.  
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Característica Avaliada Android XML EasyAndroidForms 

Número Linhas de Código Java 213 Linhas 67 Linhas 

Número Linhas de Código XML 107 Linhas 7 Linhas 

Tempo de Construção do Formulário 

(Milissegundo) 

1047  ms 1358 ms 

Tempo de Preenchimento de Formulário 

(Milissegundo) 

70 ms 84 ms 

Tempo de Preenchimento de Objeto 

(Milissegundo) 

5 ms 65 ms 

Tabela 4 - Resultado da Comparação de Avaliação do Exemplo 
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5 - Conclusão 

O sistema operacional Android, vem crescendo muito nos últimos anos e tornando-se 

referência no mercado de smatphones e tablets. O Android fornece um kit de 

desenvolvimento muito completo para os desenvolvedores implementarem suas aplicações. 

As interfaces de usuário possuem componentes prontos que são definidas em um XML e 

existe uma classe que a representa.  

No desenvolvimento de sistemas normalmente são definidos requisitos para a criação 

de formulários, e no Android não é diferente. As implementações de formulário normalmente 

seguem um padrão de layout e de ações que serão desenvolvidas, como Salvar, Preencher 

Formulário, etc.  

O EasyAndroidForms é um Framework orientado a objetos que facilita e simplifica a 

construção de formulários para o sistema operacional Android. Através de Java Annotations 

mapeadas em uma Classe Modelo, o Framework interpreta e constrói um formulário pronto 

para utilização, com diversos recursos prontos como: preenchimento de formulário com base 

em objeto, validação dos campos, leitura dos campos e preenchimento de objeto. O 

Framework foi desenvolvido baseado em uma arquitetura em que permite a expansão para 

outras tecnologias.  

 

5.1 - Trabalhos Futuros 

A evolução do Framework é bastante continua, pois existe uma série de aspectos que 

podem ser desenvolvidos, que busquem facilitar a criação de formulários e que podem ser 

agregados ao projeto. Algumas características interessantes seriam: suporte a 

internacionalização, maior flexibilidade no layout, regras de validação com base em 

Annotations. 

 Outro grande passo para a evolução do Framework será a disponibilização do código-

fonte de forma Open-Source para que outros desenvolvedores possam auxiliar no 

desenvolvimento e correção de erros. 
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Apêndice 1 – XML da Interface de Usuário com utilizando AndroidXML 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="fill_parent" > 
 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:orientation="vertical" > 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/textView1" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Nome" /> 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/editNome" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:ems="10" > 
 
        <requestFocus /> 
    </EditText> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/textView6" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Data Nascimento" /> 
 
    <DatePicker 
        android:id="@+id/datePicker1" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" /> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/textView4" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Numero de Filhos"  
        android:inputType="number" 
        /> 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/editNumeroFilhos" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:ems="10" /> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/textView5" 
        android:layout_width="wrap_content" 
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        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Sexo" /> 
 
    <Spinner 
        android:id="@+id/sexo" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" /> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/textView2" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Estado Civil" /> 
 
    <Spinner 
        android:id="@+id/estadoCivil" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" /> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/textView3" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Gosto Musical" /> 
 
 
    <Button 
        android:id="@+id/buttonSelecionaGostoMusical" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Selecionar" /> 
 
    <CheckBox 
        android:id="@+id/checkBox1" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Possui Documentação de Identificação" /> 
 
 
 
    <Button 
        android:id="@+id/buttonSalvar" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Salvar" /> 
 
     <Button 
        android:id="@+id/buttonPreencher" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Preencher Formulario" /> 
     
</LinearLayout> 

</ScrollView> 
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Abstract. EasyAndroidForms is an Object-Oriented Framework that  eases e 

simplifies forms construction for the Android Operational System. Using Java 

Annotations that are mapped into a Model Class, the Framework interprets and 

builds a form ready-to-use, with many resources: form filling based on an object, 

field validation, field reading and object filling. The Framework is based on an 

architecture that allows the expansion to other technologies. 

Resumo. O EasyAndroidForms é um Framework orientado a objetos que facilita e 

simplifica a construção de formulários para o sistema operacional Android. Através 

de Java Annotations mapeadas em uma Classe Modelo, o Framework interpreta e 

constrói um formulário pronto para utilização, com diversos recursos prontos 

como: preenchimento de formulário com base em objeto, validação dos campos, 

leitura dos campos e preenchimento de objeto. O Framework foi desenvolvido 

baseado em uma arquitetura em que permite a expansão para outras tecnologias. 

1. Introdução 

No contexto de desenvolvimento de sistemas, normalmente encontra-se no escopo dos 

projetos a criação de formulário, que consiste em um documento no qual são preenchidos 

dados e informações pré-estabelecidas, que devem ser processadas pelo sistema. O 

desenvolvimento de um formulário em um sistema gera trabalho repetitivo e com grande 

investimento de tempo, que são os pontos que o presente trabalho visa melhorar. 

 O Android consiste em um sistema operacional para dispositivos móveis, 

desenvolvido pela empresa Google e baseado no sistema operacional Linux. Possui um 

ambiente de desenvolvimento completo, baseado na linguagem Java, com uma comunidade 

extensa. 

 No desenvolvimento de um formulário para o Android o desenvolvedor necessita 

especificar formalmente todos os campos que devem estar contidos, através de um arquivo 

XML. Na manipulação desse formulário, em ações como ‘Salvar’ e ‘Editar’, é necessário que 

o desenvolvedor escreva uma grande quantidade de código e que as mesmas ações sejam 

reimplementadas em cada formulário. A intenção do presente trabalho é desenvolver um 

framework que auxilie e simplifique o trabalho do desenvolvedor, na criação de formulários, 

onde através do mapeamento de anotações no código Java o formulário esteja pronto para ser 

utilizado, com componentes visuais e ações prontas. Consequentemente, seriam reduzidos o 

tempo de desenvolvimento, a quantidade de linhas de código que devem ser escritas e o 

retrabalho do desenvolvedor  
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2. Android 

O Android é um sistema operacional para smartphones baseado em Linux, que conta com 

uma interface visual rica, suporte a GPS, diversas aplicações já instaladas e ainda um 

ambiente de desenvolvimento de aplicativos móveis poderoso, inovador e flexível (Lecheta, 

2010).  

 A plataforma Android utiliza Java como linguagem para construir aplicações. A 

grande diferença do desenvolvimento nativo em Java para o Android está na maquina virtual 

utilizada para rodar as aplicações. No primeiro utiliza-se a máquina virtual Java (JVM), e no 

segundo utiliza-se a máquina virtual Dalvik, que é otimizada para execução em dispositivos 

móveis.   

2.1 Desenvolvimento de aplicativos para Android 

SDK é a sigla para Software Development Kit (pacote de desenvolvimento de software). O 

Android SDK possui um conjunto de ferramentas que permitem que os desenvolvedores 

criem aplicativos e testem os mesmos tanto em emuladores quanto em dispositivos com o 

sistema operacional. 

 Para desenvolver aplicações pode-se utilizar qualquer interface de desenvolvimento, 

porém o Eclipse IDE possui um plugin chamado ADT (Android Development Tools) que 

facilita o desenvolvimento. Com o plugin é possível executar o emulador diretamente do 

ambiente de desenvolvimento, gerar automaticamente o arquivo com .apk (Android Package 

File) e visualizar informações como memória disponível e estado do dispositivo emulado. 

2.2 Desenvolvimento de interface de usuário para Android 

Existem duas formas de desenvolver a interface com usuário. Uma “programaticamente”, 

onde a interface é desenvolvida e construída diretamente no código-fonte.  Outra forma de 

desenvolver sugerida pela documentação oficial do Android (Developers, 2012), é construir 

através de arquivos XML que seguem uma estrutura de árvore de componentes. A Figura 32 

mostra comparativamente a implementação de um Campo de Texto, tanto de forma 

programática, quanto do modelo baseado em XML. 

 

 

Figura 32. Comparativo do modo de programação campo de texto 

Conforme (Developers, 2012), a estrutura geral do Android XML é simples. É composta de 

uma árvore de elementos XML, onde cada nodo é definido pelo nome da classe que herda a 

classe android.view.View para aquele componente. Cada subclasse de android.view.View 

possui uma representação no Android XML. 

 Segundo (Lecheta, 2010), a classe android.app.Activity representa basicamente uma 

tela da aplicação. Uma tela é composta de vários elementos visuais, os quais na API do 

Android são representados pela classe android.view.View. Segundo (Developers, 2012), uma 
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Activity é um componente da aplicação que é definido para interação com o usuário, por 

exemplo: um formulário, tirar uma foto, enviar email, visualizar um mapa.  

 A classe android.view.View é a superclasse de todos os componentes visuais 

disponíveis na API do Android. Conforme a Figura 2 é possível visualizar a hierarquia 

referente aos componentes. Existem dois tipos de componentes, um chamado de componentes 

simples, que são os elementos de interface como Botões, Campos de Texto, Campo de 

exibição de texto que herdam diretamente a classe android.view.View. O outro tipo são os 

gerenciadores de layout que herdam uma subclasse de android.view.View chamada de 

ViewGroup. 

 

 

Figura 33. Hierarquia dos componentes visuais do Android 

3. Framework 

Conforme Mattson (2000) existem diversos tipos de definições sobre o entendimento do 

conceito de Framework orientado a objetos. Corroborando com a dificuldade de se definir um 

conceito. No presente trabalho, serão adotadas como referência duas definições: 

 “Um framework é como um subsistema extensível para um conjunto de serviços 

relacionados. Ou ainda, um conjunto de classes (concretas e abstratas) que define interfaces”. 

(Larman, 2000). 

 “Um framework é uma estrutura de classes inter-relacionadas que corresponde a uma 

implementação incompleta para um conjunto de aplicações de um domínio.” (Silva, 2000). 

 

 Conforme os conceitos apresentados, é esperado que um framework seja desenvolvido 

de modo a possuir principalmente as características de reutilização e extensibilidade. 

Frameworks são expressos em uma linguagem de programação, provendo reuso de código e 

projeto (Mattsson, 2000). 

4. Framework EasyAndroidForms 

 

O Framework proposto busca facilitar o desenvolvimento de formulários, através da definição 

de uma classe Java mapeada com Java Annotations, de modo a tornar possível a construção 

completa de um formulário e realizando tratamento dos dados, efetuando o preenchimento 
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automático do formulário e a validação de campos obrigatórios. Utilizando o Framework não 

se faz necessária a especificação de XML para componentes visuais. 

 Através da classe Java anotada o Framework irá construir uma ligação de duas vias, 

correlacionando cada atributo da classe com um componente correspondente no campo do 

formulário, conforme representado na  Figura 34. A primeira via representa os valores que 

uma instância da classe mapeada Java possui que serão automaticamente preenchidos no 

formulário. A outra via representa que os valores do formulário serão automaticamente 

preenchidos em uma instância da classe mapeada. 

 

 

Figura 34 - Demonstração de mapeamento Componente X Atributo de classe 

4.1 Funcionamento do Framework 

O Framework será utilizado em dois tempos do projeto, a construção do formulário utilizando 

será realizada em tempo de execução, ou seja, todos os elementos serão construídos a partir 

do momento em que a aplicação for executada. Sendo assim, nenhum código intermediário 

será gerado anteriormente à execução do aplicativo. Em tempo de desenvolvimento, o 

desenvolvedor apenas terá que associar Java Annotations aos atributos de uma determinada 

classe Java. A construção do formulário e o mapeamento entre Atributos de Classe e 

Componentes do Formulário são realizados em três fases, representadas na Figura 35 

 

 

Figura 35.  Representação das fases para construção de um formulário. 

 

Fase 1 - Identificação da Classe Java com Annotations 

Na primeira fase, a classe Java é identificada e os atributos com Java Annotations são 

identificados para dar início à transformação para uma estrutura em JSON, realizada na 

segunda fase. 
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Fase 2 - Transformação das Annotations para JSON 

Na segunda fase cada atributo que possui uma Java Annotation fornecida pelo Framework é 

transformado em um elemento JSON, que é um formato estruturado para representar dados.  

 Nessa fase da construção é realizado o mapeamento de atributo com componente, 

onde através da declaração do nome do atributo no JSON é possível em um momento 

posterior, tanto para preenchimento do formulário como para busca dessas informações, 

identificar qual é o atributo da classe mapeada que aquele componente representa. 

 

Fase 3 - Transformação do JSON para Formulário na tecnologia 

Nesse momento todo o conteúdo JSON é lido e tratado para a geração do formulário na 

tecnologia de visualização determinada. Nessa fase cada componente é disposto na tela, 

conforme os atributos definidos no texto formatado JSON. Nessa etapa, o formulário está 

construído e, ao final, estará pronto para ser utilizado. 

4.3 Arquitetura 

O Framework será dividido em dois módulos. O primeiro nível, denominado  EasyFormCore, 

será responsável por todas classes que implementam a parte comum e principal do 

Framework. Esse módulo fornecerá todas as Java Annotations para os componentes, realizará 

o processamento dessas Annotations para geração de um documento formatado JSON, e 

também implementará a lógica de mapeamento dos atributos das classes com os componentes 

da tela. Essa estrutura permite que o módulo EasyFormCore seja aproveitado para gerar 

formulários empregando outras tecnologias, não apenas para Android, conforme mostra a 

Figura 36, na qual é representada a modularização do Framework.  

 No segundo nível temos a API que implementa a construção dos componentes e 

layout do formulário para determinada tecnologia. Esse módulo será responsável pela ligação 

com o aplicativo final do desenvolvedor. 

 

Figura 36. Representação da arquitetura do Framework EasyForm 

4.4 Componentes Visuais 

 

O Framework disponibiliza componentes visuais, que poderão ser utilizados pelo usuário 

conforme a necessidade de domínio do mesmo. Os componentes visuais possuem uma Java 

Annotation que o representa e uma classe que implementa a funcionalidade do componente 

Ex: Annotation @Spinner possui a classe FormSpinner.java que implementa o 

comportamento do componente visual. Os componentes disponíveis são: 

 Componente de Texto - @EditText; 

EasyFormCore 

EasyTecnologiaAPI
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 Componente de Data - @DatePicker;  

 Componente de Número - @Numeric;  

 Componente de Seleção Única - @Spinner; 

 Componente de Seleção Booleana - @CheckBox 

 Componente de Múltipla Seleção - @MultiSelect 

4.5 Exemplo 

 

Para exemplificar a utilização do Framework foram definidos critérios para a escolha. Os 

critérios foram: deve ser um problema comum e deve ser possível utilizar todos os 

componentes visuais implementados pelo Framework. Um Cadastro de Pessoa foi o problema 

escolhido, por ser utilizado no desenvolvimento de sistemas para uma série de domínios 

diferentes, como Sistemas de Pesquisas de Opinião, Sistemas de Pagamento Online, entre 

outros. Ao final do exemplo será apresentada uma comparação entre a utilização do 

Framework e o uso do Android XML. 

 Uma tabela será para definir quais os componentes que deverão ser implementados 

para resolução do problema apresentado.  

 

Tabela 5. Componentes implementados no desenvolvimento do exemplo 

Nome do Campo Tipo do Campo Descrição do Campo 

Nome Texto Descreve o nome da pessoa que será 

cadastrada. 

Data de Nascimento Data Representa a data em que a pessoa 

nasceu. 

Número de Filhos Numérico Inteiro Número de filhos da pessoa 

Sexo Escolha Única Sexo da pessoa 

Estado Civil Escolha Única Estado civil da pessoa 

Gosto Musical Escolha Múltipla Gêneros musicais que interessam à 

pessoa 

Documento de Identificação Booleano Verifica se a pessoa possui algum 

documento de identificação oficial. 

Salvar Botão Realiza a ação de buscar os valores 

dos componentes da tela e 

preencherá a entidade Pessoa. 

Preencher Botão Preenche o formulário com uma 

pessoa qualquer. 

 Para a utilização do Framework o primeiro passo é colocar as anotações nos atributos 

da classe Pessoa conforme definido nos requisitos. Cada atributo recebeu uma anotação 

conforme seu componente. A classe anotada não sofre nenhum tipo de alteração por possuir 

as Annotations, podendo a mesma ser utilizada para outras soluções sem influenciar no seu 

funcionamento padrão. 
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 No cenário do Android toda classe que faz a manipulação de uma interface com 

usuário deve estender a classe android.app.Activity. Utilizando o Framework a classe que 

deverá ser estendida é a FormActivity. O Framework traz toda a lógica da implementação a 

construção do formulário, leitura do formulário e preenchimento de um objeto, como também 

a partir de um objeto o preenchimento dos campos do formulário. Conforme a Figura 37, a 

codificação das ações é simples, é necessário apenas uma chamada para os métodos do 

Framework. Deve ser dado destaque para o método getClassForm() que define a Classe 

Modelo que será interpretada pelo Framework, que no exemplo atual é a classe Pessoa com as 

Annotations. 

 

Figura 37. Classe que representa as ações do formulário 

Ao final da implementação da Classe FormPessoaEasyAndroidForms o formulário está 

pronto para ser utilizado na aplicação final. A Figura 38 ilustra o resultado final da 

apresentação do Framework para o usuário final. 
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Figura 38. Formulário pronto para usuário final 

5 Comparativo e Resultados 

Conforme a Tabela 6 é apresentada um comparativo de cinco características, onde na primeira 

coluna é apresentada a característica avaliada, na segunda coluna o apresentado resultado na 

tecnologia Android XML e na terceira coluna o resultado utilizando o Framework proposto. 

Observando os dados apresentados na tabela, pode ser avaliado que o EasyAndroidForms 

reduz significamente  a quantidade de linhas tanto de Código Java quanto de XML no 

desenvolvimento do exemplo proposto. Na avaliação de execução dos métodos desenvolvidos 

de Construção de Formulário, Preenchimento de Formulário e Preenchimento de Objeto o 

tempo de execução em milissegundos utilizando o AndroidXML possui sempre um tempo de 

resposta menor, porem quase imperceptível ao usuário final pois a diferença é pequena.  

 

Tabela 6. Comparativo de Resultados 

Característica Avaliada Android XML EasyAndroidForms 

Número Linhas de Código Java 213 Linhas 67 Linhas 

Número Linhas de Código XML 107 Linhas 7 Linhas 

Tempo de Construção do Formulário (Milissegundo) 1047  ms 1358 ms 

Tempo de Preenchimento de Formulário 

(Milissegundo) 

70 ms 84 ms 

Tempo de Preenchimento de Objeto 

(Milissegundo) 

5 ms 65 ms 

 

6 Conclusão 

O sistema operacional Android, vem crescendo muito nos últimos anos e tornando-se 

referência no mercado de smatphones e tablets. O Android fornece um kit de 

desenvolvimento muito completo para os desenvolvedores implementarem suas aplicações. 

As interfaces de usuário possuem componentes prontos que são definidas em um XML e 

existe uma classe que a representa.  
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 No desenvolvimento de sistemas normalmente são definidos requisitos para a criação 

de formulários, e no Android não é diferente. As implementações de formulário normalmente 

seguem um padrão de layout e de ações que serão desenvolvidas, como Salvar, Preencher 

Formulário, etc.  

 O EasyAndroidForms é um Framework orientado a objetos que facilita e simplifica a 

construção de formulários para o sistema operacional Android. 
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