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RESUMO

O trabalho propõe um modelo comparativo, descrevendo dois casos de implementação 

para aplicações de tecnologias concorrentes Android e Java ME. Eles são exemplos de 

tecnologias para desenvolvimento de aplicações que acessam os recursos de dispositivos 

móveis, proporcionando agilidade de serviço e interatividade aos usuários dos mesmos,

atendendo suas necessidades. Com o conhecimento acerca das tecnologias aplicadas no trabalho 

e com base na experiência real de desenvolvimento e pesquisa, nota-se o mercado de 

dispositivos móveis com um crescimento substancial no Brasil, o que traz um número 

considerável de aparelhos em circulação dentre os consumidores da tecnologia, assim como 

desenvolvedores de soluções para eles. A forma de apresentação do método de desenvolvimento 

das aplicações a serem conflitadas nesse trabalho ajuda a expor o foco que será demonstrado 

conforme características de cada uma das duas tecnologias utilizadas. 

Palavras-chave: Google Android, Java ME, Aplicações Móveis.



ABSTRACT

The paper proposes a comparative model describing two cases of deployment of 

competing technologies for applications Java ME and Android. They are examples of 

technologies for developing applications that access the resources of mobile devices, 

providing flexibility and interactivity of service users having the same needs. With the 

knowledge of the technologies applied in the workplace and on the basis of actual 

experience of research and development, there is the mobile market with substantial 

growth in Brazil, which has a considerable number of devices in circulation among 

consumers of technology well as developers of solutions for them. A method for making 

the development of applications in this work are conflicted helps to expose the focus 

shall be demonstrated as characteristics of each of the two technologies.

Keywords: Google Android, Java ME, Aplication Mobile.
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1 INTRODUÇÃO

Devido à popularização da tecnologia móvel, grandes marcas estão investindo em 

estratégias complexas incluindo os meios virtuais pelo campo de pesquisa dos tablets e 

smartphones. Mais do que anunciar produtos e serviços por meio de campanhas 

interativas, o objetivo das empresas é utilizar as novas plataformas de mídia para criar 

ações realmente relevantes para públicos específicos, como defende ARAÚJO (2011). E 

assim que se amplia o relacionamento de suas marcas com os amantes dos dispositivos 

móveis da última geração.

Diante do mercado e a forma na qual ele se molda às tecnologias emergentes, o que 

se tem são tipos distintos de soluções que acabam por contribuir para a evolução das 

aplicações portáteis.

O Google Android e o Java ME são exemplos de tecnologias para ambientes 

móveis que utilizam a orientação a objetos baseados no Java. Segundo a empresa 

desenvolvedora da linguagem, a SUN MICROSYSTEMS (2010) adquirida pela Oracle, 

o Java tem funcionalidades diversas. A SUN cita, ainda, exemplos com meios 

fundamentais da computação corporativa, onde o Java permite que você jogue on-line, 

converse com pessoas do mundo inteiro, calcule a taxa de juros de um financiamento e 

veja imagens em 3D. Ele também faz parte dos aplicativos de intranet e de outras 

soluções de e-business que formam a base da computação. 

De acordo com  LECHETA (2011), o Android é a plataforma aberta criada pela

empresa Google para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis. É 

recente no mercado e promete revolucionar o desenvolvimento de aplicações. Inclui um 

sistema operacional baseado no Linux e diversas aplicações, com uma rica interface 

gráfica, um browser para navegar na internet, integração com o Google Maps, suporte a 

multimídia, GPS, banco de dados integrado, jogos em 3D e outras funcionalidades.

Já com suas diferenças, a plataforma Java Micro Edition (JME) implementa a 

linguagem Java para vários dispositivos tais como telefones celulares, PDAs, TVs

digitais, sistemas de navegação automotiva e roteadores de rede, componentes para 

automação residencial, etc. É uma das áreas tecnológicas que envolvem a linguagem 

Java com o detalhe específico para a área de dispositivos móveis, onde são 

disponibilizadas bibliotecas próprias para o desenvolvimento de aplicações portáteis.
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O foco está no estudo comparativo que envolve as características da plataforma de 

desenvolvimento Java dentro da tecnologia Google Android e Java Mobile Edition. As 

tecnologias têm particularidades inerentes à sua arquitetura e englobam vários conceitos 

que deixam claras as suas vantagens e desvantagens de uma perante a outra.

2 OBJETIVOS

Procura-se expor as características dos sistemas em Google Android dentro de um 

aplicativo CRUD simples desenvolvido, onde serão abordados aspectos de visão 

gráfica, de controle de tarefas básicas ligadas à persistência, e aspectos de segurança.

Além de um aplicativo em Android, será desenvolvido um segundo CRUD simples 

de sistema em Java ME, idêntico ao aplicativo em Google Android em funcionalidades, 

porém com a tecnologia dentro dos seus limites e vantagens sobre o primeiro.

Expor fatores externos que podem influenciar as tecnologias Java ME e Google 

Android e concluir qual das tecnologias seria a mais viável para o desenvolvimento 

atual é o objetivo final desse trabalho.

3 JUSTIFICATIVA

O contexto expõe um conjunto de procedimentos em que o desenvolvedor pode se 

deparar com um amontoado de ações que afetam a legibilidade por não ficar tão claro. 

Em meio à programação modular, procura-se minimizar a dificuldade de assimilação na 

construção de aplicações entre as tecnologias pelos desenvolvedores de aplicativos para 

tele móveis. Isso viabilizaria a coesão interna dos algoritmos a serem desenvolvidos 

com exemplos na comparação do Google Android com o Java ME.

O trabalho justifica-se na facilitação da visão dos desenvolvedores de aplicativos 

na escolha correta do tipo de tecnologia, tanto para aprendizagem e pesquisa quanto 

para aplicação de mercado.

Esse tipo de trabalho fornece uma atualização sobre o desenvolvimento de 

tecnologias de telefonia móvel com apoio de alguns elementos de ensino e 

aprendizagem de processos.
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4 PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

4.1 Perspectivas

O Brasil possuía mais de 215 milhões de acessos móveis de telefonia celular. Esse 

dado foi divulgado em julho de 2011 pela Anatel (Agência Nacional de 

Telecomunicações) onde é mostrado que nos primeiros meses do ano, a tecnologia 

móvel registrou mais de 12 milhões de novos usuários. Já no segundo semestre do ano,

o número supera os 240 milhões, conforme registro em dezembro de 2011 da empresa 

de telecomunicações.

Baseado nos índices de crescimento, na popularização e evolução tecnológica, os 

celulares atuais superam os computadores da década de noventa, tanto em número 

quanto em capacidade de processamento. E justamente a evolução quem trouxe a 

popularização dos aparelhos.

O que ajudou ainda mais na popularização da tecnologia móvel foi o fato de haver 

um grande número de aplicativos disponíveis, que podem ser comprados com pouco 

capital. A maioria dos telefones móveis inclui aplicativos para facilitar a comunicação 

de seus usuários, mas os modelos mais baratos oferecem o download desses aplicativos 

como adicionais. 

É no mercado de aplicativos que o interesse maior dos desenvolvedores de 

soluções se volta.  BRAUDE (2005) diz que os principais desafios para o 

desenvolvimento de um aplicativo útil são a complexidade de código e a tendência de 

mudança dos objetivos de projeto enquanto eles estão em construção. Isso está 

indiretamente refletido no gosto do usuário. 

A idéia que se tem do mercado, segundo a consultoria alemã Research- 2Guidance, 

GONSALEZ (2010)  especializada em tecnologia de informação e indústrias 

emergentes, nos próximos três anos o mercado de aplicativos móveis para celulares 

deve crescer num percentual de 800% em todo o mundo. O que faz também aumentar a 

demanda por desenvolvedores para o campo.

O desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, não se diferencia de 

projetos para web ou desktop na questão do projeto em si. A diferença está na técnica 

empregada para fazer com que o aplicativo surja. Geralmente o iniciante tenta começar 

suas experiências com desenvolvimento pelas plataformas móveis, com intuito de ser 
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mais simples por ter como base o porte do Dispositivo que suporta o programa, o que é 

um equívoco.

Mesmo programadores experientes se arriscam no desenvolvimento para celulares 

e smartphones para se aprimorarem na carreira e aproveitar essa oportunidade de 

expansão das tecnologias para esses aparelhos. No Brasil os pioneiros têm mais 

chances, pela experiência acumulada, de galgar posições mais altas na hierarquia 

profissional.

4.2 Restrições de Dispositivo

Os telefones celulares têm uma característica de processamento particular quando 

comparados a aparelhos de grande porte, com seu processamento equivalente ao 

tamanho. Apesar de existirem atualmente celulares e outros dispositivos móveis, que 

carregam uma capacidade de processamento que atende às necessidades básicas dos 

usuários, ainda assim está um pouco aquém do que se espera para um minicomputador 

portátil.

As tecnologias de desenvolvimento móveis mais antigas foram criadas com ideal 

de adaptação aos Dispositivos, e isso hoje se inverte, onde os aparelhos acabam tendo 

de se adaptar ao tipo de tecnologia.

LECHETA (2010) descreve uma tecnologia de desenvolvimento para dispositivos 

móveis sem definir o dispositivo específico para as suas aplicações enquanto 

CARDOSO (2007) já descreve os aparelhos como restritos com relação à memória e 

processamento.

4.3 Plataformas de Desenvolvimento

Para dar início ao desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis, é 

necessário saber a viabilidade técnica da plataforma a ser escolhida. As plataformas são 

diferentes entre si e possuem suas vantagens e restrições com relação aos dispositivos 

que atendem. No campo do desenvolvimento móvel, existem sistemas operacionais que 

possuem plataformas para desenvolvimento e execução de seus aplicativos, sendo que 

algumas delas têm suporte a mais de um tipo de linguagem de programação.
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Os sistemas operacionais mais comuns para dispositivos móveis são citados por 

ANDERSEN, FRANCESCONI, GRÖNLUND, ENGERS (2011) que são o Symbian, 

Android, BlackBerry, Meego e Windows Mobile. Abaixo uma breve descrição das 

quatro plataformas mais usadas atualmente:

Java ME - Java Mobile Edition: Esse é um ambiente de desenvolvimento abordado

nesse trabalho e definido por CARDOSO (2007) com foco na eletrônica de consumo. 

Ele é um regresso às origens por parte da linguagem Java voltada para dispositivos com 

baixa capacidade de processamento. É uma das três áreas principais da tecnologia Java 

que incluem também o Java Standard Edition e Java Enterprise Edition.

iPhone: Uma plataforma que inclui um ambiente operacional cujo código é escrito 

em Objective-C 2.0, (KOCHAN, 2011) que é uma linguagem orientada à objeto criada 

a partir da linguagem C e Smalltalk. O iPhone é muito popular pelo advento da empresa 

Apple fazer um marketing pesado a respeito dos seus produtos que incluem a 

tecnologia. A linguagem de desenvolvimento não é comum, como o iPhone SDK não 

possui versões para Windows ou Linux  é preciso um computador com o sistema MAC 

OS. 

Android: É uma plataforma de desenvolvimento e um sistema operacional baseado 

em um sistema Linux. Assim como Java ME, o Android será abordado nesse trabalho. 

Segundo LECHETA (2010) foi uma resposta da empresa Google ao competitivo nicho 

de mercado para desenvolvimento móvel. Ele usa a linguagem Java com bibliotecas 

próprias para o desenvolvimento de aplicações.

BlackBerry: Os dispositivos BlackBerry são fabricações da empresa RIM 

(Research In Motion). A plataforma para os dispositivos possui um sistema operacional 

BlackBerry OS e usa como linguagem uma API Java criada pela RIM. Recentemente 

anunciou o lançamento da nova plataforma de desenvolvimento para os seus 

smartphones com o nome BBX. Conforme a GUGELMIN (2011) eles têm como 

objetivo unir os sistemas operacionais feitos para celulares e tablets.
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5 ORIENTAÇÃO A OBJETOS COM JAVA

Java é uma linguagem que se aparenta com C ou C++, embora tenha características 

diferenciadas das mesmas, segundo SERSON (2008). Ela foi refinada para ser ampliada 

e experimentada pela comunidade ativa de desenvolvedores de aplicativos. Dessa forma 

a linguagem se tornou robusta e versátil, adquirindo o valor de poder executar em 

qualquer outra plataforma se não a que foi desenvolvido o aplicativo com ela.

A linguagem Java é de orientação a objetos, e na criação de uma aplicação, o 

benefício buscado é na modularidade. Esse conceito é bastante abrangente na forma de 

objetos, conforme COSTA (2008), quem vem a ser algo que pode ser representado em 

um programa de computador como o objeto abstrato do cotidiano real. Na interação 

entre esses objetos que as ações dos programas são executadas.

A figura abaixo mostra o comportamento de uma linguagem orientada a objetos:

Figura 1 - Linguagem orientada a objetos trocando mensagens (SERSON, 2008).

5.1 Classes e Objetos

Um objeto combina a parte específica de dados e métodos capazes de processar 

e comunicar esses dados. Já as classes são as estruturas que definem os tipos dos 

objetos, onde os mesmo podem ser chamados de instâncias da classe que os definem. 

(GOODRICH, TAMASSIA 2007)
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O que a linguagem Java tem de principal são justamente os seus objetos. Eles 

armazenam os dados e fornecem os métodos no acesso e modificação dos dados. Cada 

um deles é necessariamente a instância de uma classe, que define o seu tipo.

COSTA (2008) diz que classes são modelos especiais, que servem como 

parâmetros para a criação de objetos. Elas caracterizam o tipo do objeto que será criado, 

e podem gerar zero ou mais objetos. Dentro dessas classes existem os métodos, que 

possuem as instruções da linguagem que serão usadas durante a criação; e as variáveis, 

que armazenam os dados e informações que estão sendo utilizados. Elas se distinguem 

ainda entre variáveis locais, que são as contidas no método proposto, e variáveis 

globais, que podem ser usadas em toda a classe, independente do escopo do método 

usado.

5.2 Encapsulamento

Para GOODRICH, TAMASSIA (2007) o conceito de encapsulamento é um 

princípio importante em um projeto orientado a objetos. O que é estabelecido são 

componentes diferentes dentro de um sistema onde não devem ser revelados os detalhes 

na respectiva implementação. Encapsular significa separar um programa em partes 

isoladas protegendo o acesso direto aos atributos da classe, com o objetivo de deixar o 

programa mais flexível e facilitar o trabalho no código evitando o acoplamento.

Para fazer o encapsulamento, as classes, os métodos e as variáveis possuem regras 

de acesso conforme os modificadores. COSTA (2008) define que os modificadores 

públicos podem dar acesso a qualquer objeto, os protegidos podem dar acesso a 

qualquer objeto de uma classe que esteja dentro do mesmo pacote ou por hierarquia de 

herança, os privados podem dar acesso dentro da própria classe e invisíveis aos demais 

objetos externos, e o padrão sem modificador dão acesso dentro do mesmo pacote.

5.3 Polimorfismo

Polimorfismo é a habilidade de uma variável de objeto assumir formas diferentes. 

GOODRICH, TAMASSIA (2007) dizem que a referência em Java é feita por variáveis 

que especificam que tipo de objeto é capaz de referenciar em termos uma determinada 

classe. Isso significa que, de forma genérica, polimorfismo quer dizer várias formas, e 
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em uma linguagem de programação, pode haver várias formas de fazer métodos. Em 

Java, a invocação dinâmica manifesta-se apenas em chamadas de métodos.

Conforme COSTA (2008) o método deve ter um tipo de retorno ou indicar que 

nenhum valor será retornado, com exceção dos métodos construtores. Cada um deles 

pertence a uma classe que define um escopo específico a eles. Suas variáveis, além dos 

parâmetros que são sua assinatura, podem ser passados na chamada do método.

5.4 Herança

O princípio da herança para SERSON (2008) é como um mecanismo que faz 

reutilização de código, em que uma nova classe é criada e absorve os membros de uma 

classe existente, adicionando novas funcionalidades. A classe existente é chamada de 

superclasse e a classe nova é chamada de subclasse.

A extensão de mais de uma classe é conhecida como herança múltipla, o que não é 

permitida em Java para classes. De acordo com GOODRICH, TAMASSIA (2007), se 

Java permitisse herança múltipla para classes, poderia haver confusão caso uma classe 

tentasse estender duas classes que contivesse métodos com a mesma assinatura.
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6 JAVA ME

Nota-se que uma grande quantidade de serviços, está sendo disponibilizada para 

dispositivos portáteis e os celulares avançam tanto em quantidade quanto em tecnologia. 

Nesse contexto o Java ME, uma plataforma aberta criada pela Sun Microsystems, tem 

por fim fornecer meios para o desenvolvimento de aplicações, para esses dispositivos de 

baixa capacidade de processamento.

As áreas do Java, para o desenvolvimento e implantação orientada a objeto em 

aplicativos em nível de servidores, desktop ou dispositivos móveis, são mostradas na 

figura abaixo.

Figura 2 – Especificações Java. (CARNIEL;TEIXEIRA, 2003)

O Java para dispositivos móveis é de certa forma, um retorno às origens do Java, 

que foi criado, inicialmente, voltado para dispositivos específicos. Dessa forma era 

determinado o tipo de dispositivo para o qual o aplicativo iria se destinar. CARDOSO

(2008) diz que o Java ME nasceu da necessidade de adaptação da tecnologia Java 

existente aos dispositivos móveis com limitações de recursos quando comparados com 

os computadores pessoais.

A plataforma de desenvolvimento para dispositivos móveis que suportam Java é 

uma forma restrita da linguagem Java, justamente pelas limitações de processamento 

desses tipos de aparelhos, como diz (AMBLER,ROMAN,JEWELL, 2002).
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Conforme a própria empresa desenvolvedora da linguagem Java SUN 

MICROSYSTEMS (2006), o Java ME oferece um ambiente robusto e flexível para 

aplicações rodando em celulares e outros dispositivos integrados, telefones celulares, 

assistentes digitais pessoais (PDAs), TV set-top boxes, e impressoras.

6.1 Arquitetura do Java ME

Conforme HUBBARD (2006), Application Programming Interface (API) pode ser 

definido pelo conjunto de todas as bibliotecas que definem as classes e interfaces do 

padrão Java. Abordando a idéia da organização Java ME, chega-se a uma arquitetura 

que é feita considerando uma pilha composta por três camadas de aplicativo, como 

mostra a figura.

Figura 3 – Arquitetura de um ambiente Java Me (CARDOSO, 2008)

6.1.1 Configuração

CARNIEL E TEIXEIRA (2005) descrevem a camada de configuração como as 

partes que precisam estar presentes nos componente que tem suporte à tecnologia Java 

ME. Ela provê as bibliotecas e a máquina virtual. As configurações são a Configuração 

de Dispositivo de Conexão Limitada ou Connected Limited Device Configuration 

(CLDC) e Configuração de Dispositivo Conectada ou Connected Device Configuration 

(CDC).

• CLDC implementa a biblioteca de conexão ,Connection Arcabouço,  

responsável por conexões a Internet, servidores de comunicação e portas COMM. Há 



23

assim, por ele, o suporte de recursos limitados aos dispositivos com conectividade 

limitada, como telefones celulares, pagers de duas vias, low-end PDAs e outros 

dispositivos sem periféricos. (SUN MYCROSYSTEMS, 2007).

• CDC é destinado a dispositivos com maior capacidade de processamento, 

quando comparado ao CLDC, podendo incluir dispositivos conectados, como PDAs e 

comunicadores. CLDC é um subconjunto do CDC, como mostra a Figura 3.6.

Figura 4 – CLDC é um subconjunto do CDC. (SUN MICROSYSTEMS, 2007).

Conforme CORBERA (2003) o CLDC possui os requisitos característicos mínimos 

de Dispositivo de 160KB de memória para Java, um processador de no mínimo 16 bits 

com baixo consumo e conexão de rede (wireless – 9.6Kbps, 144kbps  ou 2mbps). Já as 

suas configurações de aplicativo seriam com suporte a linguagem Java e a máquina 

virtual Java que definam um núcleo de funções e permitam o desenvolvimento de 

aplicações móveis. O aplicativo tem sua definição pelo CLDC onde a máquina virtual 

possui um espaço de memória independente do restante das aplicações. 

6.1.2 Perfil

Para MUCHOW (2007) o Mobile Information Device Profile (MIDP), é um perfil 

que, combinado com o (CLDC), fornece um ambiente de execução que é um padrão 

para dispositivos móveis na atualidade. Ele requer que o dispositivo possua uma tela 

com resolução com mínimo de 96 x 54 pixels e uma memória mínima de 128 Kbytes.

As especificações do MIDP são entre MIDP 2.0 e 1.0:
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 MIDP 1.0 é a especificação original, que fornece a funcionalidade do aplicativo 

fundamental exigidas pelas aplicações móveis, incluindo a interface de usuário 

básica e segurança da rede.

 MIDP 2.0 é uma versão revisada da especificação MIDP 1.0. Os novos recursos 

incluem uma interface de utilizador melhorada. Há uma conectividade mais 

ampla e segurança de ponta a ponta, que fazem o MIDP 2.0 compatível com 

MIDP 1.0, e ainda tendo como meta informação a dispositivos móveis.

De acordo com a figura os perfis existentes são:

Figura 5 – Perfis Java ME. (LUGON, ROSSATO, 2005)

 Foundation Profile (FP): Este é o perfil com menos funcionalidades da 

configuração CDC. Ele fornece conectividade à rede, mas não fornece classes de 

interface para construção de aplicações gráficas. 

 Personal Basis Profile (PBP): Este perfil CDC fornece um ambiente para 

dispositivos conectados que suportem um nível básico de interface gráfica ou 

necessitem o uso de toolkits específicos para aplicações. 
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 Personal Profile (PP): Este perfil CDC é utilizado para dispositivos que possuem 

suporte completo de interface ou applet, como PDAs de alto padrão. Ele inclui a 

biblioteca AWT completa e é fiel ao ambiente web, executando facilmente 

applets feitos para ambientes desktop. 

 Mobile Information Device Profile (MIDP): O perfil MIDP é voltado 

especificamente para dispositivos portáteis, como celulares e PDAs de baixo 

desempenho. Este perfil proporciona funcionalidades como: interface com o 

usuário, conectividade à rede, persistência de dados, manipulação de eventos, 

mensagens e controle de aplicações.  Junto com o CLDC, fornece um ambiente 

de execução Java completo que aumenta a capacidade dos dispositivos e 

minimiza o consumo de memória e energia, sendo suas aplicações chamadas de 

midlets.

Figura 6 – Divisão da Plataforma Java. (MUCHOW, 2007).

6.1.3 Máquina Virtual

A Máquina Virtual Java é a base das plataformas Java, sendo o componente 

tecnológico responsável pela independência de Dispositivo e sistema operacional. Ela 

utiliza um código compilado em bit codes e incorpora os recursos para execução dos 
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aplicativos. A máquina virtual correspondente à CDC é a CVM (Compact Virtual 

Machine) e basicamente suporta todas as funcionalidades da máquina virtual. 

(CARDOSO, 2007);

Para a configuração CLDC, tem-se a máquina virtual KVM (Kilobyte Virtual 

Machine) desenvolvida pala Sun Microsystems em 1999 e não foi notada pelos 

desenvolvedores, pois eles se preocupavam com o mercado de desenvolvimento de 

aplicativo para desktops e aplicativos servidor. 

Uma máquina virtual compacta projetada especificamente para dispositivos com 

baixos recursos de memória é necessária ao desenvolvimento em Java ME. Isso torna 

possível executar programas Java em qualquer processador de 16 bits com 128KB de 

memória disponível. De acordo com a empresa desenvolvedora, essa máquina virtual 

foi desenvolvida como parte de esforços para fornecer uma arquitetura modular e 

escalável para o desenvolvimento em equipamentos portáteis, de forma dinâmica para 

aplicações seguras de consumo e dispositivos incorporados.

6.2 Persistência

Persistência é um conceito fundamental no desenvolvimento de um sistema de 

informação, pois se o mesmo não preservasse os dados quando ele fosse encerrado, o 

sistema não seria prático e usual.  

Armazenamento de dados com Java Me faz comumente uso de um arcabouço

chamado Floggy. Ele é um arcabouço de persistência livre para aplicações J2ME/MIDP. 

O objetivo principal dele é abstrair os detalhes de persistência de dados do 

desenvolvedor, reduzindo o desenvolvimento e o esforço de manutenção.

Os desenvolvedores em Java ME não estavam satisfeitos e não poderia assegurar 

um aplicativo entregue em tempo hábil, tendo de escrever várias linhas de código e 

grande número atributos para persistir um volume baixo de dados. Para cada classe que 

era pretendida tinha-se que desenvolver o código fonte para transformar um objeto em 

um arranjo de bytes e vice-versa. Tentando encontrar arcabouços de persistência livre 

para tecnologia móvel na internet e não conseguindo encontrar um que se ajustava às 

necessidades dos profissionais, foi decido iniciar o projeto floggy licenciado sob a 

Licença Apache. Sua arquitetura é descrita na figura.
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Figura 7 – Arquitetura Floggy. (FLOGGY, 2011)

O perfil MIDP fornece um mecanismo de persistência chamado RMS que fornece 

operações básicas de inclusão, exclusão, alteração, busca e ordenação de registros, 

compostos por uma seqüência de bytes. A seqüência de operações envolve o 

empacotamento da aplicação e no momento em que ela é executada que o processo se 

persistência se faz no acesso à base por meio do arcabouço.

Resumo da Interface

Comparador

Uma interface define um comparador que compara dois objetos (de 

uma forma de implementação definida) para ver se eles combinam ou o 

que em sua ordem de classificação é relativa.

Filtro
Uma interface que define um filtro que examina um objeto para ver 

se ele corresponde (com base em um critério de aplicação definidos).

ObjectSet Uma interface que representa um resultado de pesquisa.

Persistable

Uma classe que implementa ou estende essa interface é considerada 

persistente.

Por padrão, todos os campos de uma classe persistente será mantido, 
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exceto aqueles declarados como transient ou static .

Resumo da classe

PersistableManager Esta é a classe principal do quadro.

PersistableMetadata

Resumo exceção

FloggyException Exceção acionada para indicar um problema de persistência.

TABELA 1 – Resumo da interface do floggy
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7 ANDROID

Android é uma pilha de aplicativo para dispositivos móveis que inclui aplicações 

de um sistema operacional, conforme afirmado pela empresa desenvolvedora do 

sistema. O Android SDK fornece as ferramentas e APIs necessárias para começar a 

desenvolver aplicações na plataforma usando a linguagem de programação Java.

(PRADO 2011) afirma que o Android entrou no modismo, mas não no sentido de 

um entretenimento operacional passageiro e sim um sistema robusto criado por uma 

empresa consolidada e mundialmente conhecida, a Google.

Em 2005 uma empresa chamada Android foi comprada pela Google. Essa empresa 

desenvolvia um sistema com o mesmo nome e capacidade de ser portável a dispositivos 

como celulares e smartphones. Logo em 2007 o projeto Android recebeu o apoio de 

empresas consorciadas à tecnologia e envolvidas no mercado de dispositivos móveis 

como a Sony, Intel, Motorola e Samsung. E ainda no mesmo ano a versão inicial do 

Android foi lançada.

É uma tecnologia de código aberto, porém nem todo o seu código está disponível 

para acesso direto. O que os desenvolvedores esperam na verdade não é modificar toda 

a infraestrutura do sistema lançado pela Google, mas sim aproveitar as aplicações e 

serviços oferecidos pelo mercado.

Segundo a própria desenvolvedora Android 2012, o sistema dá ao desenvolvedor 

uma plataforma aberta para desenvolvimento de qualquer aplicativo que possa ser 

pensado atualmente, e um mercado aberto para distribuir e modernizar seus produtos 

para uma base de usuários grande e crescente. Se o desenvolvedor Android está 

começando um negócio ou apenas tem uma grande idéia, o Android tem à disposição

ferramentas e dispositivos para que isso torne o trabalho menos complexo.

Com relação aos aparelhos que aceitam o sistema Android, os que estão se 

tornando cada vez mais populares são os tablets. Os analistas da consultoria lembram 

que, em novembro de 2011, o Galaxy Tab dominava as sessões de aplicativos para 

Android - o que o posicionava como a principal opção para usuários que não aderiram 

ao iPad, tablet da Apple. As vendas de Natal de 2011 nos Estados Unidos mudaram o 

cenário: de acordo com a Flurry, agora o Kindle Fire responde por exatos 35,7% das 

sessões de aplicativos Android, enquanto o Galaxy Tab por 35,6%.
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Uma nova plataforma com inovações e desafios. Um meio de se crescer no 

mercado de desenvolvimento móvel ou de se inserir em uma acessão que pode ser, de 

certa forma, também passageira.

7.1 Arquitetura

A arquitetura do sistema em Android é estruturada em um modelo de camadas. 

Essas camadas têm suas características próprias e juntas dão sentido ao montante das 

aplicações para execução. Os níveis estão divididos de zero a três, como mostrado na 

figura.

Figura 8 – Arquitetura Android. (ANDROID, 2011)
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7.1.1 Núcleo Linux

No nível zero encontramos a base para a execução das aplicações em Android. Lá 

encontra-se o sistema e drivers, e embora seja apenas uma pequena parte do sistema 

operacional, o núcleo garante que todos os outros processos no sistema sejam 

sincronizados para trabalhar em conjunto corretamente.

O Android conta com o Linux versão 2.6 para os serviços centrais do sistema, tais 

como segurança, gerenciamento de memória, gestão de processos, pilha de rede e 

modelo de driver. O núcleo também atua como uma camada de abstração entre o 

dispositivo e o resto da pilha de aplicativo.

7.1.2 Android Runtime

O Android possui bibliotecas que fornecem a maior parte de suas funcionalidades 

no uso da linguagem de programação Java, e cada aplicação desenvolvida roda em seu 

próprio processo, com sua própria instância da máquina virtual Dalvik. 

A máquina virtual Dalvik é uma máquina virtual baseada em registradores, 

projetada e escrita por Dan Bornstein com contribuições de outros engenheiros da

Google, como parte da plataforma de telefonia móvel Android. Ela é otimizada para as 

necessidades de pouca memória, e é projetada para permitir que tenha várias execuções 

de uma só vez, contando com o sistema operacional subjacente para o isolamento de 

processos, gerenciamento de memória e suporte a threading. 

Dalvik é muitas vezes referida como uma Máquina Virtual Java, mas isso não é 

estritamente exato, pois o bytecode em que opera não é bytecode Java. Tal explicação se 

dá a partir de uma ferramenta chamada dx, incluído no SDK Android, que transforma os 

arquivos das classes Java, compiladas pelo compilador Java regular, em outro formato 

de arquivo de classe chamado formato Dex.

A Dalvik depende do núcleo Linux para funcionar. 

7.1.3 Bibliotecas

Android inclui um conjunto de bibliotecas C / C + + usadas por diversos 

componentes do sistema. Elas têm a capacidade de expor funcionalidades aos 
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desenvolvedores através da estrutura de aplicativos Android. Algumas das principais 

bibliotecas são:

 Sistema C library - uma implementação BSD - derivadas da biblioteca padrão do 

sistema C (libc), sintonizado embutido para dispositivos baseados em Linux.

 Bibliotecas de mídia - com base em OpenCORE PacketVideo, que são as 

bibliotecas apoio reprodução e gravação de áudio populares e muitos formatos 

de vídeo, bem como arquivos de imagem estática.

 Gerente de superfície - gerencia o acesso ao display subsistema e sem problemas 

compósitos 2D e 3D camadas gráfico de múltiplas aplicações.

 LibWebCore - um navegador que alimenta tanto o navegador do Android como 

uma vista web embutido

 SGL - os arquivos subjacentes motor gráfico 2D

 Bibliotecas 3D - uma aplicação baseada em APIs OpenGL 1.0; as bibliotecas 

usam Dispositivo de aceleração 3D altamente otimizado para aplicativo 3D.

 FreeType - bitmap e renderização de fontes em vetor.

 SQLite - um poderoso banco de dados relacional leve e disponível para todas as 

aplicações.

7.1.4 Arcabouço de Aplicação

A plataforma Android oferece aos seus desenvolvedores a capacidade de criação de 

aplicações de forma aberta e com intuito inovador. Isso dá liberdade aos 

desenvolvedores da intenção de soluções que exploram os dispositivos sem restrições, 

onde é possível o acesso a sistemas de localização, acesso, execução de serviços de 

fundo, definição de alarmes, notificações para adicionar barra de status, além de outras 

funcionalidades.

Aqueles desenvolvedores que possuem acesso e estudo das APIs têm uma exata 

noção da arquitetura dos aplicativos que são projetados com o objetivo de facilitar a 

reutilização de componentes. Pode ser explorado o recurso e capacidade das aplicações 

e então fazer uso dessas capacidades. Deste mesmo modo é possível dar acesso a 

mecanismos que permitem que componentes sejam substituído pelo usuário.

O arcabouço da aplicação como camada da arquitetura possui:
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 Um extensível conjunto de Views, que são componentes para serem usados para 

construir uma aplicação, incluindo listas, grades, caixas de texto, botões, e um 

navegador web embutido.

 Provedores de conteúdo que permitem que aplicativos acessem dados de outros 

aplicativos ou compartilhem seus próprios dados.

 Um gerente de recursos que fornece acesso a recursos do sistema fora do código, 

localizadas no cartão de memória, gráficos do sistema e arquivos de layout.

 Um gerente de notificação que permite que todos os aplicativos exibam alertas 

personalizados na barra de status.

 Um gerente Activity, classe principal de controle de layouts e serviços, que 

gerencia o ciclo de vida de aplicações e fornece um backstack comum de 

navegação.

7.1.5 Aplications Android

As aplicações Android são aquelas capazes de realizar e/ou apoiar uma infinidade 

de atividades diretas com o usuário, como editar textos, navegar na Internet, realizar 

cálculos complexos, desenhar esquemas de engenharia, tocar música, jogar games etc. 

Elas estão presentes também em outras situações como quando se usa o telefone, além 

de gerenciar o tráfego de informações.

7.2 Persistência

SQLite é uma biblioteca de aplicativo implementada sem servidor e com 

configuração mínima para o transacional banco de dados SQL, com seu código fonte de 

domínio público. Ele requer o apoio mínimo de bibliotecas externas ou a partir do 

sistema operacional. Isto torna mais bem adaptado para uso em dispositivos embutidos 

que não possuem a infraestrutura de apoio de um computador desktop. Isso também faz 

com que o SQLite seja apropriado para uso em aplicações que precisam ser executadas 

sem qualquer modificação em uma variedade de computadores de diferentes 

configurações.
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As funções de data e hora do SQL fornecidos pelo SQLite exigem apoio adicional 

da biblioteca C, mas essas funções também podem ser omitidas na compilação usando 

as suas próprias opções.

As comunicações entre SQLite e o sistema operacional com o disco são mediadas 

através de um módulo para Unix (Linux e Mac OS X), OS / 2 e Windows (Win32 e 

WinCE), fornecidos na árvore fonte.

No ambiente Android existem classes no banco de dados SQLite que fazem a 

gestão de aplicativos que podem usar e gerenciar o seu próprio banco de dados privado.

Os aplicativos usam essas classes para gerenciar bancos de dados e a criação de um 

provedor de conteúdo, onde provavelmente há de se criar e gerenciar a própria base de 

dados para armazenar conteúdo. 

Quando se trabalha com dados que foram enviados por um fornecedor, não se pode 

usar as classes SQLite, e sim os genéricos android.database classes.
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8 APLICATIVOS DESENVOLVIDOS PARA O TRABALHO.

Os aplicativos desenvolvidos para esse trabalho tem características simples de um 

CRUD, acrônimo de Create, Read, Update e Delete (Criar, Ler, Atualizar e Exluir, em 

língua Inglesa). É um programa simples com uma interface intuitiva onde o usuário irá

cadastrar-se, ou cadastrar outros usuários, com um nome de usuário e uma senha e eles 

são persistidos dependendo da tecnologia implementada.  Esse tipo de aplicação 

contempla as operações mais básicas entre as tecnologias Java ME e Android.

Primeiramente, o usuário irá se deparar com uma lista de usuários cadastrados 

anteriormente e, clicando em um deles, é possível fazer a exclusão do selecionado ou 

entrar na sua tela de edição.

A tela de edição é a tela onde podem ser alterados os dados do usuário e é a mesma 

tela onde um usuário poderá ser incluído de acordo com o fluxo adotado a partir da lista 

inicial onde estão todos os usuários cadastrados.

Se na lista inicial for optada a adição de um novo usuário a tela de edição toma 

características de uma tela de cadastro, onde todos os campos estão vazios e preparados 

para receber novos dados.

O fluxo na figura a seguir mostra como é o processo de inserção e edição de um 

usuário válido para os aplicativos desenvolvidos para a pesquisa nesse trabalho, assim 

como sua exclusão e saída do sistema.

Figura 9 – Fluxo de comandos. (Próprio Autor, 2012)
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8.1 Aplicativo em Java ME

O fator inicial observado para o desenvolvimento do CRUD, para a aplicação Java 

ME, foi o ciclo de vida dentro do projeto para elaboração de uma arquitetura que 

atendesse ao próprio programa e pudesse ser reutilizada em outras aplicações 

independentemente da técnica empregada.

Figura 10 – Diagrama de classes do aplicativo em Java ME. (Próprio Autor, 2012)
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O Diagrama de classes da figura mostra a navegação e agregação das classes do 

projeto desenvolvido. A classe Midlet chama a classe que exibe a lista de usuários 

funcionando como um controle do sistema.

Em Java ME tudo se dá a partir da Midlet, e estendida para classe de principal, e a 

classe que controla ativamente o sistema. No caso da aplicação desenvolvida, é a classe 

MidletUser. A aplicação deve estender esta classe Midlet para permitir que o aplicativo

de gerenciamento de aplicativos possa controlar o aplicativo e ser capaz de recuperar as 

propriedades do seu descritor, notificar e solicitar mudanças de estado. Os métodos 

desta classe permitem que o aplicativo de gerenciamento de aplicativos possa criar, 

iniciar, pausar e destruir o processo. 

Uma MIDlet do sistema é a classe principal em si, por ser um conjunto concebido 

para ser executado e controlado pelo aplicativo de gerenciamento de aplicações através 

da interface de mesmo nome.

8.1.1 IDE NetBeans

O desenvolvimento de aplicativos em Java ME pode se dar, tanto no ambiente de 

desenvolvimento Eclipse, quanto no ambiente de desenvolvimento NetBeans. Porém, o 

desenvolvimento no ambiente NetBeans é menos moroso, por ter ferramentas próprias 

nativas da linguagem, e também pelo fato de ser da origem do Java em si e ligado 

diretamente a linguagem tendo sido desenvolvido pela mesma empresa que a criou.

O NetBeans IDE (Integrated Development Environment), ou ambiente de 

desenvolvimento integrado, é um ambiente de desenvolvimento, sendo uma ferramenta 

para programadores escrever, compilar, depurar e implantar programas. É escrito em 

Java, mas pode suportar qualquer linguagem de programação. Existe também um 

enorme número de módulos para aprimorá-lo, sendo um produto gratuito sem restrições 

de como ser utilizado.

No trabalho do CRUD em questão foi optado pelo uso da IDE NetBeans fazendo 

testes com o emulador para plataforma Sun Java Wireless Toolkit para CLDC.



38

8.2 Aplicativo em Android

O desenvolvimento em Android usa da linguagem Java com as importações das 

bibliotecas devidas do Android, porém a sua interface gráfica é escrita em XML, o que 

não é nenhum empecilho para o usuário que conhece a estrutura utilizada. A arquitetura 

do CRUD desenvolvido em Android levou em consideração esse detalhe entre as 

camadas de visão e controle em suas particularidades de desenvolvimento. 

Figura 11 – Diagrama de classes do aplicativo em Android. (Próprio Autor, 2012)

O diagrama de classes da figura mostra a interação de dependência entre as 

classes do projeto desenvolvido em Android. Existe um arquivo de nome 

AndroidManifest.xml que determina em qual classe principal chamada de Activity será 

chamada.
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Em Android tudo se dá a partir da Activity estendida para classe principal, e a 

classe principal do sistema no caso da aplicação desenvolvida é a classe 

UserListUsuarioActivity. Ela é um componente do aplicativo que fornece uma tela com 

a qual os usuários podem interagir, a fim de fazer algo, como discar o telefone, tirar 

uma foto, enviar um e-mail, ou visualizar um mapa. Para cada atividade é dada uma 

janela para desenhar sua interface com usuário. 

Cada vez que uma nova Activity começa, a atividade anterior é interrompida, 

mas o sistema preserva a atividade em uma pilha. Quando uma nova atividade é 

iniciada, ela é empurrada para a pilha de volta e assume o foco do usuário. À medida 

que o usuário está com a Activity atual e pressiona a tecla para voltar, esta é removida 

da pilha e destruída, e a atividade anterior à chamada é posta em evidência.

8.2.1 IDE Eclipse

O desenvolvimento de aplicativos em Android pode se dar tanto no ambiente de 

desenvolvimento Eclipse quanto no ambiente de desenvolvimento NetBeans, porém o 

desenvolvimento no ambiente Eclipse é menos moroso por ter ferramentas próprias 

desenvolvidas com base nas bibliotecas Android, conforme o plugin específico feito 

para esse ambiente.

O Eclipse IDE é original de um projeto criado pela IBM em Novembro de 2001 e 

apoiado por um consórcio de fornecedores de aplicativo. Ele é uma plataforma aberta, 

pois seu design permite fácil extensão por terceiros. É um ambiente de desenvolvimento 

integrado, porque fornece ferramentas para gerenciar áreas de trabalho, para construir, 

lançar e depurar aplicativos; para compartilhar artefatos com uma equipe e ao código de 

versão, e personalizar a experiência de programação. 

Sendo uma plataforma, o Eclipse não é um aplicativo concluído em si, mas é 

projetado para ser estendido indefinidamente com outras ferramentas. Ele é adequado e 

tem sido usado com sucesso para construir ambientes de amplos temas, como 

desenvolvimento Java, Web Services e jogos de programação, por não ter foco especial 

em qualquer domínio vertical. O domínio de ferramentas de desenvolvimento Java é 

somente histórico e a plataforma não tem apoio explícito ou implícito de formas de 

desenvolvimento em Java.
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9 COMPARATIVO ENTRE OS APLICATIVOS DO TRABALHO

9.1 Estados de uma Midlet

Figura 12 – Estados de uma Midlet. (Próprio Autor, 2012)

No modo de execução, uma midlet quando carregada passa por 3 estados 

diferentes, conforme (ROJAS, 2003), que são: 

 Ativo: Em que a midlet exibe o seu estado atual de execução. Esse estado é 

alternado entre pausado quando compartilha recursos.

 Pausa: O estado em que a midlet está em execução, porém outro recurso do 

celular está compartilhando esse processamento. Um exemplo é o atendimento 

de uma ligação no dispositivo e o estado estático sendo mantido pela aplicação 

ativa para prosseguimento após o termino.

 Destruído: A midlet em execução não pode transitar em outro estado. Todos os 

recursos da midlet são liberados nesse estado e a midlet é finalizada.
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9.2 Ciclo de vida Android

Figura 13 – Ciclo de Vida Android. (SILVEIRA, 2010)

 onCreate() É a primeira função a ser executada quando uma Activity é lançada. 

Geralmente é a responsável por carregar os layouts XML e outras operações de 

inicialização. É executada somente uma vez durante a “vida útil” da Activity.

 onStart() É chamada imediatamente após a onCreate() – e também quando uma 

Activity que estava em background volta a ter foco.

 onResume() Assim como a onStart(), é chamada na inicialização da Activity 

(logo após a própria onStart())  e também quando uma Activity volta a ter foco. 

Qual a diferença entre as duas? A onStart() só é chamada quando a Activity não 

estava mais visível na tela e volta a ter o foco, enquanto a onResume() sempre é 

chamada nas “retomadas de foco”.

 onPause() É a primeira função a ser invocada quando a Activity perde o foco (ou 

seja, uma outra Activity vem à frente).
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 onStop() – Análoga à onPause(), só é chamada quando a Activity fica 

completamente encoberta por outra Activity (não é mais visível).

 onDestroy() A última função a ser executada. Depois dela, a Activity é 

considerada “morta” – ou seja, não pode mais ser relançada. Se o usuário voltar 

a requisitar essa Activity, outro objeto será construído.

 onRestart() Chamada imediatamente antes da onStart(), quando uma Activity 

volta a ter o foco depois de estar em background.

9.3 Comparando formas de Iniciação dos aplicativos

Figura 14 – Código de Inicialização dos aplicativos. (Próprio Autor, 2012)

Os códigos mostrados referem-se às duas formas como uma interface é chamada 

dentro das tecnologias Java ME e Android. 

No código que se refere ao Java ME, nota-se que a chamada é feita dentro do 

método startApp(), método é quem chama a execução da Midlet. É ele quem dita qual 

classe será chamada no motor de execução, que no caso é a lista de usuários.

Nesse momento em que a Midlet chama a primeira tela, a classe ListUserScreen é 

instanciada e o objeto é passado usando o display pertencente à API Java ME. 

O código de chamada da Activity principal tem uma tag XML que está presente no 

arquivo AndroidManifest.xml. Esse arquivo é quem contem todas as descrições das 

Activities que serão chamadas durante o fluxo de telas do aplicativo.

A tag XML do AndroidManifest.xml é formada pelo cabeçalho com o texto a ser 

exibido para a Activity principal e a própria Activity principal a ser chamada. Logo 

após no corpo da tag, tem-se a ação e a categoria que identifica que a Activity principal 

pode ser chamada no display do dispositivo.
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9.4 Comparando classes da lista inicial

Figura 15 – Classes que listam os usuários. (Próprio Autor, 2012)

Nos sistemas as classes responsáveis por listar os usuários na tela inicial são 

ListUserScreem e ListUsuarioActivity, para Java ME e Android, respectivamente.

A classe ListUserScreen possui um construtor que monta, literalmente, a tela. Ele 

recebe a Midlet como parâmetro na sua instanciação e começa a montá-la com os 

componentes e comandos. Nesse ponto é que se carrega a lista com um vetor de strings,

que foi preenchido na midlet e trazido para a lista, conforme a linha de código acrescida 

no método startApp(), que chama o referido método no código a seguir:

Figura 16 – Carregando dados para compor a lista com código Java ME. (Próprio Autor, 

2012)
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No construtor são adicionados os comandos que montam o menu na parte 

inferior da tela. O “incluir usuário”, o “editar usuário”, “deletar usuário” e “sair” são os 

comandos que são colocados na tela pelo método.

Como o usuário clicado na lista é recuperado como um texto, ele é pesquisado 

novamente quando se clica no comando “editar” pelo método loadData(). A recuperação 

do item da lista é com o metodo getSelectedIndex() da Classe List.

Na classe em Android, nota-se que os componentes estão todos acessíveis, 

proporcionados pela própria tecnologia completamente desenvolvida e inserida no 

sistema operacional Android.

A classe ListUsuarioActicity se inicia com suas constantes, que serão usadas para 

montar o menu, com inteiros que marcam os índices de seleção. Depois os componentes 

que preencherão a tela vem relacionados aos seus métodos, em que o principal é o 

onCreate(), método que dá vida propriamente á Activity, montando seus componentes 

iniciais na tela. 

Os métodos de remoção de itens como o remover() e de atualização da lista com o 

atualizarLista() são chamados pelo menu, que deve ser implementado com os métodos 

onCreateOptionMenu(), próprio da classe pai ListActivity ou Activity. 

Para ficar fiel à aplicação Java ME foi escolhido o componente menu inferior, mas 

uma caixa de diálogo com um menu também poderia ser implementado assim que 

clicado em um componente na lista.

No Android, quando se quer construir um formulário, a classe estendida é uma 

Activity, já quando é uma lista, a classe chamada é uma ListActivity. Esse tipo de 

componente de lista força o usuário a usar um adaptador para preenchê-la. O adapter 

nada mais é do que um meio que facilita a remontagem do conteúdo interno de uma 

lista. Diz-se remontar pelo fato da interface Android ser em XML e toda a tela ser 

montada dessa forma, fazendo referencia ao código Java. A lista precisa de um 

adaptador com os seus itens que é colocado dentro dela.

É no método onCreate() que o layout XML é referenciado para o código em Java. 

Assim as partes da tela podem ser livremente manipuladas.
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Figura 17 – Carregando dados para compor a lista com código Android. (Próprio Autor, 

2012)

O método onItemClick() refere-se ao item clicado na lista. Esse método é quem 

guarda o índice do item clicado para que seja recuperado e enviado para a próxima tela 

ou até mesmo deletado da lista.

9.5 Comparativo entre as classes de Formulário

Figrua 18 – Classes de formulário. (Próprio Autor, 2012)
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A classe de SaveOrUpdateUser é uma classe com objetivos comuns, tanto em 

Java ME como em Android. Ela tem o objetivo de montagem da interface para 

atualização dos dados do usuário. É uma classe de CRUD simples com seus rótulos e 

áreas de edição de texto, com um menu inferior para execução dos comandos.

Em Java ME o commandAction() é o método que está fazendo o controle dos 

comandos de sair do sistema, de persistir os dados, sendo eles novos ou para serem 

alterados. Dentre os comandos está o comando salvar, que chama a persistência dos 

dados.

A classe de lista de usuários que chama essa classe possui o mesmo método de 

controle de ações, porém com comandos específicos.

A classe construtora monta os componentes para ser mostrados no display, para 

fazer a interação. Ela chama o método loadData(), que preenche as variáveis das áreas 

de texto com os dados do usuário selecionado na lista da tela anterior.

Em Android, o método principal da classe, onCreate(), tem o código que faz a 

ligação com o layout XML. Com as características semelhantes ao da lista de usuários, 

se difere na classe pai, que é uma Activity e não uma ListActivity.

Seu método carregarUsuario() possui um detalhe da interação entre telas do 

Android por meio das pilhas. Diferentemente do Java ME, em que foi escolhida a 

passagem de um usuário selecionado na lista pelo construtor da classe 

SaveOrUpdateUser, em Android foi escolhida a técnica da Intent.

A intenção de mensagens é uma facilidade para a ligação em tempo de execução 

final dos componentes nas aplicações. A intenção em si, um objeto de nome Intent, é 

uma estrutura de dados passiva que de certa forma segura uma descrição abstrata de 

uma operação a ser realizada. Muitas vezes é a descrição de algo que já aconteceu e está 

sendo anunciado. Existem mecanismos separados para a entrega de intentes dependendo 

do tipo de componente.

O método salvar() chama a persistência dos dados, e assim como o comando de 

sair proporcionado método finish() da Activity, ele está presente na chamada do menu 

inferior.

9.6 Entidade e Persistência

A classe de entidade foi mantida para os dois aplicativos, pois a intenção era

preservar sempre o encontro dos recursos o mais próximos quanto possível. Nela, foram 
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carregados dois atributos para um CRUD simples, somente para exemplo comparativo 

no trabalho.

A parte persistente entende que a entidade está preparada para que seus dados 

sejam armazenados conforme padrão interno do seu arcabouço. Logo, a discussão da 

diferença das formas de gravação recorre às explicações anteriores dadas ao floggy e ao 

sqlite.

A estrutura das classes de persistência envolve uma classe genérica que faz com 

que seja possível o acesso abstrato dos comandos de gravação e recuperação. Essa 

classe se chama GenericDAO e está presente tanto no projeto Android quanto no 

projeto Java ME, com os seus comandos internos específicos conforme arcabouço de 

persistência.

9.7 Comparando interface visual

As aplicações de cadastro e pesquisa de usuárias desenvolvidas tiveram sua 

execução usando ferramentas de emulação para verificação e testes. Tais emuladores 

foram adotados nativamente e disponibilizados para versões mais atuais de cada 

tecnologia.

Figura 19 – Emulador Java ME. (Próprio Autor, 2012)
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 Java Wireless Toolkit: Era anteriormente conhecida como Java 2 Platform, 

Micro Edition (J2ME) Wireless Toolkit e é um conjunto de ferramentas para o 

desenvolvimento de aplicações sem fio, que são baseadas em J2ME CLDC e 

MIDP. O toolkit inclui os ambientes de emulação, otimização de desempenho 

com características de ajuste, documentação e exemplos que os desenvolvedores 

precisam para construir eficientes e bem sucedidas aplicações móveis (Oracle, 

2012).

Figura 20 – Emulador Android. (Próprio Autor, 2012)

 O Android possui um emulador nativo, que é um dispositivo móvel virtual. O 

emulador permite o desenvolvimento e teste de aplicativos sem o uso de um 

dispositivo físico. Quando o emulador está executando é possível a interação 

como se fosse um dispositivo real com o ponteiro do mouse para o touchscreen e 

o uso de algumas teclas do teclado para invocar certas teclas no dispositivo 

(Android, 2010).
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9.7.1 Estrutura de componentes Java ME

Em Java existe um conjunto de interfaces de baixo nível dentro de uma hierarquia 

de telas simples baseadas em um único display de nome LCDUI. Nesse pacote os 

Alertas, Formulários, Listas e Caixas de texto são tratados como telas únicas no sistema 

podendo ser acrescentados comandos, objetos e itens em caso de formulários, mas não 

outros componentes de displayable screen combinados.

Figura 21 – Relação entre componentes Java ME. (PIROUMIAN, 2002)

Os itens, por exemplo, compõem tipicamente as telas de formulário, mas nunca 

poderão receber um segundo formulário ou outros componentes Screen na sua tela. Isso 

limita a combinação de componentes para montar uma interface bem elaborada.

Uma solução à limitação existente para os objetos displayable Screen é que há uma 

classe Canvas em Java ME que pode ser estendida, a fim de obter uma funcionalidade 

útil, como criar um componente personalizado. Nessa classe o método de pintura deve 

ser sobrescrito, a fim de executar gráficos personalizados na tela. Jogos eletrônicos são 

comumente implementados usando essa técnica.

Existem outras formas além do Canvas de se personalizar uma tela em Java ME. 

Pode ser feita uma importação de bibliotecas do Lwuit, que faz com que o 
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desenvolvimento e manipulação de aplicações fiquem atrativos e sejam mais fáceis e 

acessíveis, ou ainda o uso de arcabouços híbridos Java ME e FlashLite. No caso, o 

FlasLite é uma tecnologia baseada nas interfaces em flash com envio de comandos em 

Action Script.

9.7.2 Estrutura de componentes Android

Figura 22 – Relação entre componentes Android. (IBM, 2010)

Ao montar uma tela simples no Android faz-se uso dos seus componentes comuns 

que são chamados de widgets. Eles são baseados em uma hierarquia em que a raiz é a 

View e tudo é baseado nela. 

Para um o grupo TextView e seus ramos monta-se um formulário, onde são 

encontrados os campos de texto e até mesmos botões, que outras tecnologias não são 

encontrados.

No grupo ImageView é possível montar layouts com mesclagem de imagens, o que 

pode deixar a interface visual com uma estruturação muito mais agradável ao usuário 

dos sistemas Android.

O grupo ViewGroup é uma estrutura maior que envolve grupos que compõem 

todos os outros componentes combinados nas mais diversas formas, que podem incluir 

listas com botões, tabelas com botões de checagem e montagem de layouts dentro de 

layouts.
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9.8 Comparativo Geral

Android JavaME
Número de Linha de Código 481 381
Número de Classes 5 6
Quantidade de arquivos 8 6
Número de Métodos 35 33
Tempo médio de inicio de execução do 
emulador 1,5 minutos 0,5 minutos
Linhas de código para manipulação de 
dados 134 117

TABELA 2 – Comparativo. (Próprio Autor, 2012)

Os dados referentes à contagem de linhas de código em Android consideram

também as classes em XML. Isso faz com que seja maior o número de linhas escritas 

quando comparado ao Java ME, porém o parâmetro de contagem não considera a 

arquitetura do sistema e a sintaxe da tecnologia empregada. O mesmo pode ser notado 

com relação ao número de linhas de código para manipulação de dados, como inserir, 

apagar, atualizar e excluir da base de dados. O número de métodos foi quase idêntico

para as duas aplicações.

A quantidade de classes em Java ME foi maior que a quantidade de classes em 

Android, mas o número de arquivos totais dos projetos leva em consideração os 

arquivos XML do Android.

A diferença maior está no tempo de iniciação do emulador. O tempo médio do 

emulador Java ME em um computador pessoal com processador 1.6 Gigahertz e 2 

Gigabytes de memória é 3 vezes menor que o tempo de iniciação de um emulador 

Android nativo.  
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10 Conclusões

A tecnologia está sempre em estado de evolução e o antigo sempre pode dar 

lugar ao novo, é assim na área da tecnologia da informação desde a década de 1970. 

Essa parece ser a tendência do Java ME caso não procure saídas para se adequar ao 

mercado atual. Ele pode acabar dando lugar a algumas tecnologias novas como o 

Android. 

A vantagem que o Java ME tem é que parte do mercado possui dispositivos e 

conhecimento compatíveis a suas características, porém a estagnação no tempo pode 

fazer com que ela fique obsoleta. Se não fossem os arcabouços integrados, as 

bibliotecas adicionais e sua compatibilidade com sistemas operacionais de dispositivos 

diversos, ele estaria subjugado perante as demais tecnologias presentes no mercado.

O Android está popular no mercado, e o marketing da Google, que é o nome até 

mesmo do seu mercado virtual de aplicativos, faz com que seus produtos sejam 

vinculados à compatibilidade com a tecnologia oferecida. Isso conquistando aos poucos 

o público que faz uso de aparelhos celulares e tablets. 

A sua grande qualidade de poder executar suas aplicações no próprio sistema 

operacional em Android, acessando todos os recursos do aparelho em que é instalado, 

acaba sendo também a desvantagem da tecnologia Android. Um programa tem 

compatibilidade restrita a apenas aqueles tipos de dispositivos do sistema operacional.

Estruturalmente as tecnologias Android e Java ME são semelhantes na divisão 

de recursos do sistema, com diferenciação de alguns estados de processamento. O autor 

desse trabalho arrisca dizer que seria possível um investimento de tempo e 

conhecimento na montagem de um sistema em Java ME com as mesmas características 

e funções Android e vice versa, sem qualquer perda de recurso e até design equivalente.

O fato de o Android possuir a sua camada de visão em XML pode ser avaliado 

como uma vantagem da tecnologia, em que é feita a divisão do layout do código para o 

desenvolvedor explicitamente. O advento disso são erros de incompatibilidade, que se 

não ocorressem, poderiam dar mais dinamismo ao desenvolvimento a partir de um 

mecanismo automático de ligação com a linguagem Java. Como tem de se escrever as 

linhas de código em XML e garantir que as gerações dos índices de ligação com o 

código Java estejam todos corretos, o desenvolvimento torna-se particularmente

moroso.
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O Java ME é puramente em Java com certas restrições, que podem ser 

compensadas por arcabouços livres. Mas o fato de fazer parte da linguagem nativa em 

que é desenvolvido faz com que seja fácil de ser implementado, mas bloqueado em 

recursos dependendo do arcabouço adotado. O aplicativo Android, por exemplo, 

consegue alcançar os recursos do dispositivo em foi instalado com muita facilidade por 

conta do sistema operacional, o Java tem essa restrição por ser executado em cima de 

um outro sistema operacional, que pode ser também o próprio Android.

O floggy foi a uma solução eficiente e bem aceita pela comunidade de 

desenvolvedores Java, por tornar o desenvolvimento e persistência de dados menos 

trabalhosa para o programador. Na verdade persistir os dados usando recurso RMS 

diretamente era para muitos uma forma desagradável de se desenvolver. Para o Java ME

o arcabouço de persistência foi uma boa evolução.

Floggy está para o Java ME assim como Sqlite está para o Android, e ele é 

realmente uma forma eficiente de se fazer a manipulação de dados dentro da tecnologia. 

Com a facilidade de se manipular a base usando um sistema gerenciador de banco de 

dados independente do dispositivo e poder carregar essa mesma base para a memória 

interna do aparelho, esse meio de persistir os dados acabou por ganhar a confiança dos 

desenvolvedores em frente de outras formas semelhantes.

Por ser uma tecnologia recente a atualidade, é compreensível o fato do emulador 

nativo do Android ser lento em processamento por acessar recursos em cima de um 

sistema operacional definido. É um tipo de ferramenta que facilita os testes e instalação 

dos aplicativos antes de submetê-los ao ambiente real. Formas alternativas podem ser 

usadas como emuladores não pertencentes ao Android, mas o ideal seria que a 

ferramenta própria fornecesse o serviço com a qualidade que toda tecnologia de código 

e aplicação proporciona.

O emulador do Java ME, por sua vez, é bem ágil, porém pobre em recurso, 

quando usado o emulador nativo. No processo de execução ele cumpre com o que 

deveria, e justo pelo baixo nível de componentes oferecidos pela tecnologia pura é que o 

emulador segue a mesma linha. Assim como no Android, no Java ME se faz possível à

aquisição de emuladores que podem ser conseguidos diretamente nos sítios dos 

fabricantes dos aparelhos celulares.

A estrutura de componentes do Android faz com que seja possível a criação de 

uma grande quantidade de layouts diferentes quando em comparação com o Java ME. 

Com ele é possível inserir um componente na tela do dispositivo para toque com a
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facilidade que o Java ME não possui, e implementar componentes novos criados a partir 

dos existentes.

A passagem de mensagens por entre a pilha de Activities formadas por padrão 

na tecnologia Android, facilita tanto a troca de telas como o fluxo de dados da memória 

entre elas, o que seria possível de ser montado estruturalmente em Java ME, mas não 

com a mesma estrutura intuitiva presente no Android,

Por fim o Android possui vantagens além do Java ME e é considerada a 

tecnologia móvel do futuro tendo hoje como concorrente direto o iOS da Apple. Porém 

isso não é um estímulo para que os desenvolvedores adotem o Android apenas porque é 

o que está no nível alto da tecnologia atual, e sim porque ele pode chegar a ser tão 

robusto e consistente quanto à estrutura sólida do Java ME.
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Anexo

1 Anexo do Aplicativo desenvolvido - Classes Java ME

import javax.microedition.lcdui.Display;
import javax.microedition.midlet.MIDlet;
import javax.microedition.midlet.MIDletStateChangeException;

/**
*
* @author Evandro Lopes
*/

public class MidletUser extends MIDlet{

  ListUserScreen listUsers;

  public MidletUser() {
     
  }

  public static void loadUsers(){
    UsuarioDAO usuarioDao = new UsuarioDAO();
    Usuario[] usuario = usuarioDao.retrieveAllUsuario();
    
    if (usuario != null){
    ListUserScreen.items = new String[usuario.length]; 
        for (int i=0; i<usuario.length; i++){
            if (usuario[i] != null)
            ListUserScreen.items[i] = usuario[i].getLogin();
         }
    } else {
        ListUserScreen.items = new String[1];
        ListUserScreen.items[0] = "Lista Vazia";
    }
  }
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  protected void destroyApp(boolean unconditional) {
  }

  protected void pauseApp() {
  }

  protected void startApp() throws MIDletStateChangeException {
    loadUsers();
    listUsers = new ListUserScreen(this);
    Display.getDisplay(this).setCurrent(listUsers);
  }
  
  public void exit() {  
              destroyApp(false);  
              notifyDestroyed();  
       }  

}

import javax.microedition.lcdui.*;

/**
*
* @author Evandro Lopes
*/

public class ListUserScreen extends List implements CommandListener {
    
  public static String[] items;
  private final Command exitCommand;  
  private final Command includeCommand; 
  private final Command editCommand; 
  private final Command deleteCommand; 
  private MidletUser midlet;
  private Usuario usuario;

   public ListUserScreen(MidletUser midlet) { 
       super("Lista de Usuários Cadastrados", List.IMPLICIT, items,  null);
        this.midlet = midlet;  
        includeCommand = new Command("Incluir Usuário", Command.SCREEN, 1);
        this.addCommand(includeCommand);  
        editCommand = new Command("Editar Usuário", Command.OK, 2);
        this.addCommand(editCommand);
        deleteCommand = new Command("Deletar Usuário", Command.CANCEL, 3);
        this.addCommand(deleteCommand); 
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        exitCommand = new Command("Sair", Command.EXIT, 4); 
        addCommand(exitCommand);  
        setCommandListener(this);  
   }

  

    public void commandAction(Command c, Displayable d) {
        
        if (c == exitCommand) {
            midlet.exit();
        } else if (c == editCommand) {
           String usuarioLogin = getString(getSelectedIndex());
           loadData(usuarioLogin);
           SaveOrUpdateUser users = new SaveOrUpdateUser(usuario, midlet);
           Display.getDisplay(midlet).setCurrent(users); 
        } else if (c == includeCommand) {
           SaveOrUpdateUser users = new SaveOrUpdateUser(null, midlet);
           Display.getDisplay(midlet).setCurrent(users); 
        } else if (c == deleteCommand) {
            UsuarioDAO usuarioDao = new UsuarioDAO();
            usuarioDao.deleteUsuario(usuario.getId());
            MidletUser.loadUsers();
            ListUserScreen listUsers = new ListUserScreen(midlet);
            Display.getDisplay(midlet).setCurrent(listUsers); 
        }
    }
    
public void loadData(String login){

    UsuarioDAO usuarioDao = new UsuarioDAO();
    usuario = usuarioDao.retrieveUsuarioByLogin(login);
}
}

import javax.microedition.lcdui.*;

/**
*
* @author Evandro
*/

public class SaveOrUpdateUser extends Form implements CommandListener {
    private final MidletUser midlet;
     private final Command exitCommand;  
    private final Command saveCommand; 
    private TextField txtLogin = null;
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     private TextField txtPassword = null;
     private Usuario usuario;

    public void commandAction(Command c, Displayable d) {
         if (c == exitCommand) {
            midlet.exit();
        } else if ((c == saveCommand) && !(txtLogin.getString().equals(""))){
            usuario.setLogin(txtLogin.getString());
            usuario.setPassword(txtPassword.getString());
            UsuarioDAO usuarioDao = new UsuarioDAO();
            usuarioDao.saveUsuario(usuario);
            MidletUser.loadUsers();
            ListUserScreen listUsers = new ListUserScreen(midlet);
            Display.getDisplay(midlet).setCurrent(listUsers); 
        }
    }
    
   
    
    public SaveOrUpdateUser(Usuario login, MidletUser midlet){
        super("Cadastro de Usuários.");
        this.midlet = midlet;  
        this.usuario = login;
        loadData();
        append(txtLogin);
        append(txtPassword);
        exitCommand = new Command("Sair", Command.EXIT, 1);
        addCommand(exitCommand);
        saveCommand = new Command("Salvar", Command.SCREEN, 1);
        addCommand(saveCommand);
        setCommandListener(this);  
    }
    
    public void loadData(){
    if (usuario != null){
        txtLogin = new TextField("Usuário:", usuario.getLogin(), 10, TextField.ANY);
        txtPassword = new TextField("Senha:", usuario.getPassword(), 10, 
TextField.PASSWORD);
    }else{
        usuario = new Usuario();
        txtLogin = new TextField("Usuário:", "", 10, TextField.ANY);
        txtPassword = new TextField("Senha:", "", 10, TextField.PASSWORD);
    }
    }
}
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import net.sourceforge.floggy.persistence.Persistable;

/**
*
* @author Evandro Lopes
*/

public class Usuario implements Persistable{

    
    private int id = 0;
    private String login = null;
    private String password = null;

    public Usuario() {
        this.login = "";
        this.password = "";
    }

    public Usuario(String nome, String senha) {
        this.login = nome;
        this.password = senha;
    }

    public void setId(int i) {
        this.id = i;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public String getLogin() {
        return login;
    }

    public void setLogin(String login) {
        this.login = login;
    }

    public String getPassword() {
        return password;
    }

    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    }
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}

import net.sourceforge.floggy.persistence.FloggyException;
import net.sourceforge.floggy.persistence.ObjectSet;

/**
*
* @author Evandro  Lopes
*/

public class UsuarioDAO extends GenericDAO {

    public UsuarioDAO() {
    }

    public int saveUsuario(Usuario user) {
        int id = 0;

        try {
            id = saveOrUpdate(user);
        } catch (FloggyException ex) {
            ex.printStackTrace();
        }

        return id;
    }

    public Usuario retrieveUsuarioByIndex(int index) {

        Usuario[] usuariosList = retrieveAllUsuario();

        Usuario usuario = null;

        try {
            if (usuariosList == null)
                return usuario;

            if ((index >= usuariosList.length) || (index < 0))
                return usuario;

            usuario = usuariosList[index];
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        } catch (Exception ex) {
            return null;
        }

        return usuario;
        
    }

    public Usuario[] retrieveAllUsuario() {
        ObjectSet objectSet = null;
        Usuario[] usuarios = null;

        try {
            objectSet = find(Usuario.class, null, null, true);

            if (objectSet.size() > 0) {
                usuarios = new Usuario[objectSet.size()];

                for (int i = 0; i < usuarios.length; i++) {
                    usuarios[i] = (Usuario) objectSet.get(i);
                }
            }
        } catch (FloggyException ex) {
            throw new RuntimeException("retrieveAllUsuario:" + ex.toString());
        }

        return usuarios;
    }

    public void deleteUsuario(int id) {
       int index = -1;
        Usuario[] usuario = retrieveAllUsuario();

        if (usuario != null) {
            int tpp = usuario.length;
            try {
                  for (int i = 0; i<usuario.length; i++){
               if (usuario[i].getId() == id){
                   index = i;
               } 
            }
                
                   delete(usuario[index]);
            } catch (Exception ex) {
               ex.printStackTrace();

            }
        }
    }
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    public Usuario retrieveUsuarioByLogin(String login) {
        int index = -1;
        Usuario[] usuariosList = retrieveAllUsuario();

        Usuario usuario = null;

        try {
            if (usuariosList == null)
                return usuario;
            
            for (int i = 0; i<usuariosList.length; i++){
               if (usuariosList[i].getLogin().equals(login)){
                   index = i;
               } 
            }

            if ((index >= usuariosList.length) || (index < 0))
                return usuario;

            usuario = usuariosList[index];
            
        } catch (Exception ex) {
            return null;
        }

        return usuario;
        
    }
}

import net.sourceforge.floggy.persistence.Comparator;
import net.sourceforge.floggy.persistence.Filter;
import net.sourceforge.floggy.persistence.FloggyException;
import net.sourceforge.floggy.persistence.ObjectSet;
import net.sourceforge.floggy.persistence.Persistable;
import net.sourceforge.floggy.persistence.PersistableManager;

/**
*
* @author Evandro Lopes
*/

public abstract class GenericDAO {
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    private static PersistableManager persistableManager = 
PersistableManager.getInstance();

    protected int saveOrUpdate(Persistable persistable) throws FloggyException {
        return persistableManager.save(persistable);
    }

    protected void delete(Persistable persistable) throws FloggyException {
        persistableManager.delete(persistable);
    }

    protected void deleteAll(Class type) throws FloggyException {
        persistableManager.deleteAll(type);
    }

    protected void load(Persistable persistable, int id, boolean lazy) throws 
FloggyException {
        persistableManager.load(persistable, id, lazy);
    }

    protected boolean isPersisted(Persistable persistable) throws FloggyException {
        return persistableManager.isPersisted(persistable);
    }

    protected ObjectSet find(Class type, Filter filter, Comparator comparator, boolean 
lazy) throws FloggyException {
        return persistableManager.find(type, filter, comparator, lazy);
    }

    public static void cleanDataBase() {
        try {
            persistableManager.deleteAll();
        } catch (FloggyException ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}
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2 Anexo do Aplicativo desenvolvido - Classes Android

package Users;

import java.util.ArrayList;

import Cadastro.View.R;
import android.app.ListActivity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;

public class ListUsuarioActivity extends ListActivity  {
private static final int EDIT = 1;
private static final int DELETE = 2;
private static final int INCLUDE = 0;
private static final int EXIT = 3;
private Usuario usuarioSelecionado = null;
private ArrayAdapter<Usuario> adapterUsuario = null;
private ListView listView = null;
private ArrayList<Usuario> usuarios = null;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.list);
        setTitle(R.string.lista_usuarios);

usuarios = getListUsuarios();

adapterUsuario = new ArrayAdapter<Usuario>(this, 
android.R.layout.simple_list_item_single_choice, usuarios);
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listView = getListView();
getListView().setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_SINGLE);
listView.setAdapter(adapterUsuario);
listView.setOnItemClickListener(new ListaListener());

    }

    private void remover(Usuario pessoa){
    UsuarioDAO usuarioDAO = new UsuarioDAO(this);

try {
usuarioDAO.deletar(pessoa); 

} finally {
usuarioDAO.fechar();

}
}

    
    private ArrayList<Usuario> getListUsuarios(){    

ArrayList<Usuario> usuarios = null;
UsuarioDAO usuarioDAO = new UsuarioDAO(this);

try {
usuarios = usuarioDAO.buscarTodosUsuarios();

} finally {
usuarioDAO.fechar();

}

return usuarios;
}

private void atualizarLista(){
usuarios = getListUsuarios();
adapterUsuario =  new 

ArrayAdapter<Usuario>(this,android.R.layout.simple_list_item_single_choice,usuarios)
;

getListView().setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_SINGLE);
listView.setAdapter(adapterUsuario);
listView.invalidate();

}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

super.onCreateOptionsMenu(menu);

MenuItem itemAdd = menu.add(0, INCLUDE, Menu.NONE, 
R.string.add_new);
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MenuItem itemEdit = menu.add(0, EDIT, Menu.NONE, R.string.edit);
MenuItem itemDelete = menu.add(0, DELETE, Menu.NONE, R.string.delete);
MenuItem itemExit= menu.add(0, EXIT, Menu.NONE, R.string.exit);

return true;
}

class ListaListener implements OnItemClickListener {
@Override
public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int position,long 

arg3) {
usuarioSelecionado = (Usuario) listView.getItemAtPosition(position);

}
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {

switch (item.getItemId()) {
case INCLUDE:

Intent intent = new Intent(ListUsuarioActivity.this, SaveOrUpdateUser.class);
startActivity(intent);
break;

case EDIT:
Intent intente = new Intent(ListUsuarioActivity.this, SaveOrUpdateUser.class);
intente.putExtra(Usuario.NOME_BUNDLE, usuarioSelecionado);

startActivity(intente);
break;

case DELETE:
remover(usuarioSelecionado);
adapterUsuario.notifyDataSetChanged();
atualizarLista();

break;
case EXIT:

finish();

}
return super.onOptionsItemSelected(item);

}

public ListUsuarioActivity() {
}
}
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package Users;

import java.io.Serializable;
import Cadastro.View.R;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

public class SaveOrUpdateUser extends Activity {
private EditText editTextLogin = null;
private EditText editTextSenha = null;

private Button buttonSalvar = null;
private Button buttonSair = null;

Usuario usuario = null;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.cadastro);

editTextSenha = (EditText) findViewById(R.id.editSenha);
editTextLogin = (EditText) findViewById(R.id.editLogin);

buttonSalvar = (Button) findViewById(R.id.button_save);
buttonSalvar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

@Override
public void onClick(View v) {

salvar();
finish();

}
});

buttonSair = (Button) findViewById(R.id.button_exit);
buttonSair.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

@Override
public void onClick(View v) {

finish();
}

});

carregandoUsuarioParaEdicao();

}
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private void carregandoUsuarioParaEdicao() {
  Serializable serializable = (Usuario) 

getIntent().getSerializableExtra(Usuario.NOME_BUNDLE);
  
  if(serializable != null) {

usuario = (Usuario) serializable;
editTextLogin.setText(usuario.getLogin());
editTextSenha.setText(usuario.getSenha());

  } else {
  usuario = new Usuario();

  }
}

private void salvar() {
String login = editTextLogin.getText().toString();
String senha = editTextSenha.getText().toString();

usuario.setLogin(login);
usuario.setSenha(senha);

UsuarioDAO usuarioDAO = new UsuarioDAO(this);
try {

usuarioDAO.salvarOuAtualizar(usuario);
} finally {

usuarioDAO.fechar();
}

}
}

package Users;

import java.io.Serializable;

public class Usuario implements Serializable {

public static final String NOME_BUNDLE = "usuario";

private long id = 0;
private String login = "";
private String senha = "";
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public Usuario() {
}

public Usuario(long id, String login, String senha){
this.id = id;
this.login = login;
this.senha = senha;

}

public long getId() {
return id;

}

public void setId(long id) {
this.id = id;

}

public String getLogin() {
return login;

}

public void setLogin(String login) {
this.login = login;

}

public String getSenha() {
return senha;

}

public void setSenha(String senha) {
this.senha = senha;

}

@Override
public String toString() {

return  login;
}

}

package Users;

import java.util.ArrayList;

import android.content.ContentValues;
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import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

public class UsuarioDAO  extends GenericDao{

private static final String COLUNA_ID = "id";
private static final String COLUNA_LOGIN = "login";
private static final String COLUNA_SENHA = "senha";
private static final String NOME_TABELA = "usuario";

private SQLiteDatabase dataBase = null;

private String[] colunas = new String[] { COLUNA_ID, COLUNA_LOGIN, 
COLUNA_SENHA, };

public UsuarioDAO(Context context) {
dataBase = context.openOrCreateDatabase("projeto_monografia.db", 

Context.MODE_PRIVATE, null);
getUsuarioDAO(context);

}

public long salvarOuAtualizar(Usuario usuario) {
long id = usuario.getId();
if (id != 0) {

atualizar(usuario);
} else {

id = inserir(usuario);
}
return id;

}

public void salvandoUsandoExecSql(Usuario usuario){
String sql = " insert into usuario(id,nome,email,idade) values (NULL, 

?,?,?)";
String[] args = {

usuario.getLogin(),
usuario.getSenha(),

};
dataBase.execSQL(sql, args);

}

public long inserir(Usuario usuario) {
ContentValues values = getContentValue(usuario);
long id = dataBase.insert(NOME_TABELA, null, values);
return id;

} 
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public int atualizar(Usuario usuario) {
ContentValues values = getContentValue(usuario);
String id = String.valueOf(usuario.getId());
String where = COLUNA_ID + " = ?";
String whereArgs[] = new String[] { id };
int count = dataBase.update(NOME_TABELA, values, where, 

whereArgs);
return count;

} 

public void deletar(Usuario usuario) {
String where = COLUNA_ID + " = ?";
String idItem = String.valueOf(usuario.getId());
String[] whereArgs = new String[] { idItem };
dataBase.delete(NOME_TABELA, where, whereArgs);

}

public ArrayList<Usuario> buscarTodasusuariosUsandoRawQuery() {
ArrayList<Usuario> usuarios = new ArrayList<Usuario>();
String sql = "select * from usuario";
Cursor cursor = dataBase.rawQuery(sql, null);
usuarios = cursorParaList(cursor);
return usuarios;

}

public ArrayList<Usuario> buscarTodosUsuarios() {
ArrayList<Usuario> usuarios = null;
Cursor cursor = dataBase.query(NOME_TABELA, colunas, null, null, 

null,null, null);
usuarios = cursorParaList(cursor);
return usuarios;

}

public void fechar() {
if (dataBase != null) {

dataBase.close();
}

}

public void deletarTodos() {
dataBase.execSQL("delete from usuario");

}

private ArrayList<Usuario> cursorParaList(Cursor cursor) {
ArrayList<Usuario> usuarios = new ArrayList<Usuario>();
try{
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if (cursor.moveToFirst()) {
int columId = cursor.getColumnIndex(COLUNA_ID);
int columLogin = 

cursor.getColumnIndex(COLUNA_LOGIN);
int columSenha = 

cursor.getColumnIndex(COLUNA_SENHA);
do {

Usuario usuario = new Usuario();
usuario.setId(cursor.getLong(columId));
usuario.setLogin(cursor.getString(columLogin));
usuario.setSenha(cursor.getString(columSenha));
usuarios.add(usuario);

} while (cursor.moveToNext());
}

} finally {
cursor.close();

}
return usuarios;

}

private ContentValues getContentValue(Usuario usuario) {
ContentValues valuesusuario = new ContentValues();
valuesusuario.put(COLUNA_LOGIN, usuario.getLogin());
valuesusuario.put(COLUNA_SENHA, usuario.getSenha());

return valuesusuario;
}

public ArrayList<Usuario> buscarUsuarioPorNome(String nome) {
Cursor cursor = dataBase.rawQuery("select * from usuario where login 

like '" + nome + "%'", null);
ArrayList<Usuario> usuarios = cursorParaList(cursor);
return usuarios;

}

}

package Users;

import android.content.Context;

public class GenericDao {

public static final int SQLITE_DAO = 1;
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private static UsuarioDAO getDAO(int type, Context context) {
UsuarioDAO usuarioDAO = null;
if(type == SQLITE_DAO) {

usuarioDAO =  new UsuarioDAO(context);
} 

return usuarioDAO;
} 

public static UsuarioDAO getUsuarioDAO(Context context) {
return getDAO(GenericDao.SQLITE_DAO, context);

}

public static UsuarioDAO getUsuarioDAO(int type, Context context) {
return getDAO(type, context);

}

}


