


Damon Oehlman e Sébastien Blanc

Aplicativos Web Pro Android 
Desenvolvimento Pro Android Usando 

HTML5, CSS3 & JavaScript

Tradução: 
Kleber Rodrigo de Carvalho



Do original:

Pro Android Web Apps: Develop for Android Using HTML5, CSS3 & JavaScript

�������� 	
������ 	 ������� 	 ������� 	 �������� 	�� 	������ 	 ����� 	��������� 	� 	���� 	��	

�������	�����	

�������� �������	�������	!��	"��#��	���������	�	����	��	
������	��$����	%������� 	

���	������	�����&���	

'���(�	�����	�����	��&��	�����)	���	������#����	�����(�����	�	���&����	���	*��*��	

(���	�����+�����	(��,�����	���	!����-���	�	������	��(	�	��.&��	�����#�/0��	���	�������� 	

��	
�������

Editor: Paulo André P. Marques
Produtora Editorial: Aline Vieira Marques
Diagramação: Daniel Jara
Tradução: Kleber Rodrigo de Carvalho
Copidesque: Eveline Vieira Machado
Capa: Carlos Candal (baseada no original)
Assistente Editorial: Laura Santos Souza

Várias  Marcas  Registradas aparecem  no  decorrer  deste  livro.  Mais  do  que
simplesmente listar esses nomes e informar quem possui seus direitos de exploração, ou
ainda imprimir os logotipos das mesmas, o editor declara estar utilizando tais nomes
apenas para fins editoriais, em benefício exclusivo do dono da Marca Registrada, sem
intenção  de  infringir  as  regras  de  sua  utilização.  Qualquer  semelhança  em  nomes
próprios e acontecimentos será mera coincidência.

����������	
������

�������	
�����
�����	
����������


Aplicativos Web Pro Android - Desenvolvimento Pro Android Usando
HTML5, CSS3 & JavaScript

��������	
�����������	����
��	������
	����	��������

����
��������	�������
��	������� ����	�	!"���
��#�$%��&�

�'()��*+,-,.-/**-��95-5 ������������������������������������������������00�001.642
���������������������������������������������������������������������������������������������������������005.1330

������������������������	����

���������������������� �!�����"�����
�������#���������#�!�$��%��������&'�()�*+),-+)
���'�.(-/�(()-,   (0���1'�.(-/�(()-, 2* 
�,���	'�	��3	����
��$��
444�	����
��$���������������������������������������������������������������������������������������������������)�0-(



Sobre os Autores

Damon Oehlman é um experiente desenvolvedor de sof-
twares e gerente técnico. Tendo desenvolvido para uma 
variedade de plataformas, Damon tem uma perspectiva 
única que alimenta a sua paixão pelo desenvolvimento de 
aplicativos Web: o slogan “escreva uma vez, rode em 
qualquer lugar”. Vendo a crescente tendência rumo ao 
desenvolvimento para dispositivos móveis, Damon dei-
xou o ambiente estável do mundo corporativo e tornou-
-se cofundador da empresa Sidelab (www.sidelab.com) 

para desenvolvimento de dispositivos móveis.  Ele também mantém um blog 
técnico, Distractable (www.distractable.net) e criou o Tile5, uma biblioteca Ja-
vaScript de mapeamento móvel para o HTML5 (www.tile5.org). 

Sébastien Blanc é engenheiro de software sênior JEE. Ele 
trabalha para a E-id (www.e-id.nl), uma empresa holan-
desa de TI. Além disso, passa muito tempo utilizando a 
sua experiência com aplicativos Web para dispositivos 
móveis. Ele é palestrante regular em conferências e acre-
dita realmente no sucesso dos aplicativos móveis basea-
dos na Web. Como Damon, quando não está progra-
mando, Seb adora passar o tempo com a família.



Sobre o Revisor Técnico

Kunal Mittal atua como diretor executivo de Tecnologia 
da Sony Pictures Entertainment, onde ele é responsável 
pelo SOA, Gerenciamento de Identidade e programas 
para Gerenciamentos de Conteúdo. Ele fornece um ser-
viço centralizado de Engenharia para diferentes linhas 
de negócios e lidera esforços para introduzir novas pla-
taformas e tecnologias para o ambiente TI da Sony Pic-
tures Enterprise.

Kunal é um empreendedor que auxilia novos negócios a definirem suas 
estratégias de tecnologias, produto roteiro e planos de desenvolvimento. Com 
suas fortes relações associadas a diversas parcerias de desenvolvimento em 
todo o mundo, ele pode auxiliar nos projetos iniciais e construir parcerias de 
desenvolvimento até mesmo para grandes companhias. Ele geralmente atua na 
função de conselheiro ou consultor da CTO, e trabalha ativamente nas funções 
de Gerenciamento de Projetos e Arquitetura Técnica. É autor e editor de vá-
rios livros e artigos sobre J2EE, computação com cloud e tecnologias móveis. 
Possui mestrado em Engenharia de Computação e é piloto privado para a ava-
liação de instrumentos.



Agradecimentos

Em primeiro lugar, meus agradecimentos vão para minha adorável esposa 
e meus filhos. 2010 foi um ano de grandes projetos, repleto de muitas oportu-
nidades e vocês não apenas me suportaram com todo o trabalho que eu tinha 
de fazer, mas também me lembraram que passar o tempo com a família era 
também importante. Por isso, eu amo muito todos vocês.

Em segundo lugar, quero agradecer à equipe da Apress tanto pela oportu-
nidade de escrever este livro como pelo apoio e pela recomendação, bem como 
a viagem de escrevê-lo. Certamente, eu aprendi muito em todo o processo e 
agradeço a paciência e o profissionalismo de vocês desde o início até o final. 

Damon

Para Mathilde, meu filhos, Damon, Douglas, Mary, Kunal, e Steve.
Sébastien 



Introdução
À medida que entramos em um mundo onde os dispositivos móveis es-

tão tornando-se o principal mecanismo para a pessoas se conectarem com a 
Internet, não deveríamos surpreender-nos que a habilidade em desenvolver 
aplicativos para dispositivos móveis está tornando-se uma busca por funcio-
nalidades. Nós também temos uma competição muito forte por representan-
tes dentro deste espaço, resultando em um mercado repleto de variedades de 
dispositivos.

Vemos representantes promovendo o desenvolvimento de ferramentas e 
mercados para seus próprios dispositivos, tentando criar ecossistemas de sof-
tware em torno de seus produtos. Na maior parte, a estratégia é trabalhar tam-
bém (para alguns fornecedores mais do que para outros). Os desenvolvedores 
não estão usando essas ferramentas e criando aplicativos “nativos” para um 
dispositivo particular, mas reconstruindo grandes porções de seus aplicativos 
buscando como meta cada um dos diferentes dispositivos.

Para algumas companhias que constroem aplicativos móveis, esta é uma 
metodologia aceitável. É, contudo, uma das menos sustentáveis a longo prazo. 
Considere que cada companhia com um produto Web era de se esperar que 
fornecesse tanto um aplicativo Web para desktop como para clientes móveis 
para múltiplos dispositivos nos próximos anos (ou meses). Então, considere o 
número de desenvolvedores de softwares – pessoas como você e eu, que exis-
tem no mundo. Será que nós temos os recursos requeridos para atender esta 
demanda? Eu não arriscaria. Deve haver uma maneira melhor. E existe.

Construir aplicativos Web para dispositivos móveis é a maneira melhor. É a 
abordagem para os desenvolvimentos de aplicativos para dispositivos móveis 
que, quando feito corretamente, fará com que você reescreva usando menos 
código para atingir a diversidade de dispositivos que existem no mercado. Este 
livro é focado para escrever aplicativos Web para dispositivos móveis para o 
Android, mas, na realidade, muitos dos conceitos podem ser facilmente leva-
dos para outros dispositivos móveis (que é o que interessa).

O que é um Aplicativo Web para Dispositivos Móveis?

Um aplicativo Web para dispositivos móveis é um aplicativo construído 
com as tecnologias Web centradas no cliente em HTML, CSS e JavaScript, e é 
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especificamente projetado para os dispositivos móveis. Auxiliar os aplicativos 
Web para dispositivos móveis a receber um pouco de atenção é a tendência 
para o HTML5 e a CSS3—as últimas “versões” das duas tecnologias. Estare-
mos explorando tanto o HTML5 como a CSS3 em detalhes no livro, junto com 
um pouco de JavaScript.

JavaScript é a linguagem que muitos desenvolvedores adoram odiar. Al-
guns nem mesmo a consideram uma linguagem de programação. Todavia, o 
JavaScript está aqui para o grande impulso e provavelmente será uma das mais 
exigidas caixas de experiências durante os próximos cinco anos.

Quais Tecnologias São Usadas Neste Livro?

Neste livro, utilizaremos muito (mas muito) o código JavaScript. Existe ob-
viamente um pouco de HTML e CSS aqui também, mas, na verdade, o JavaS-
cript é a linguagem para o desenvolvimento de aplicativos Web para disposi-
tivos móveis.

Se você não trabalhou com o JavaScript no passado, nós não vamos conse-
guir informá-lo com a profundidade que gostaríamos, mas recomendaríamos 
adquirir alguns materiais de aprendizado porque este não é um livro sobre os 
fundamentos do JavaScript. Nós também usamos muito uma excelente biblio-
teca JavaScript de jQuery para tornar a vida, de modo geral, muito mais fácil 
durante o desenvolvimento. Se isso for algo novo para você, recomendamos 
adquirir o tutorial de jQuery ou dois outros tutoriais que estejam disponíveis. 
Se você tiver experiência com Prototype, MooTools, ou qualquer outro “con-
corrente” do jQuery, então será capaz de adaptar o código de exemplos do livro 
com relativa facilidade.

Em termos de aplicativos Web para dispositivos móveis (e de outros aplica-
tivos Web ricos em JavaScript), aprender a estruturar os seus aplicativos para 
a legibilidade e a manutenção é importante. Esta é uma das razões para prefe-
rirmos trabalhar com projetos de aplicativos de pequenas dimensões no livro, 
ao invés de pequenos snippets de código que mostram uma funcionalidade em 
particular. Isto permitirá que você se familiarize com os diferentes aspectos 
técnicos do desenvolvimento de aplicativos Web para os dispositivos móveis e 
também entenda como poderia efetivamente colocar junto um aplicativo Web 
móvel do mundo real.

Se você já está familiarizado com o desenvolvimento de aplicativos Web, 
este livro deverá fazer a transição para o desenvolvimento simples de apli-
cativos Web para dispositivos móveis. Se, todavia, você está vindo de um  
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aplicativo móvel e está procurando explorar a metodologia dos aplicativos 
Web, possuir todos esses materiais adicionais fará uma grande diferença.

O Que Há Neste Livro?

Este livro foi estruturado em torno de dois exemplos de aplicativos que en-
sinará a você os vários aspectos do desenvolvimento de aplicativos Web para 
dispositivos móveis. Os Capítulos 2–6 tratarão do primeiro miniaplicativo de 
uma simples “Lista de Tarefas” e os Capítulos 8–12 irão guiá-lo através dos 
princípios da construção de um jogo com reconhecimento de localização. 

Dentro e em torno destes dois “pratos principais”, temos ainda três Capí-
tulos “aperitivos”. O Capítulo 1 está focado em preparar e rodar os conceitos 
básicos para escrever aplicativos Web para o Android. O Capítulo 7 dará uma 
rápida olhada em como trabalhar com a interatividade e o canvas do HTML5. 
E finalmente, o Capítulo 13 examinará algumas coisas que poderiam estar 
acontecendo no mundo dos aplicativos para os dispositivos móveis.
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Capítulo 1

Dando Início
Bem-vindos ao mundo maravilhoso do desenvolvimento de aplicativos 

Web para Android.  Em toda a extensão do livro, vamos caminhar pelos 
processos da construção de aplicativos Web. Embora projetado inicialmente 
para o Android, a maior parte do (se não todo) código irá funcionar também 
no Chrome OS. Na verdade, a reutilização do código do aplicativo irá além do 
Chrome OS— o código deste livro deverá rodar em qualquer dispositivo que 
forneça um navegador baseado em WebKit.  Se você não está familiarizado 
com WebKit ou Chrome OS a esta altura, não se preocupe –estará até o final 
do livro.

Neste capítulo, examinaremos alguns tópicos em alto nível para que você 
possa começar a construir aplicativos o mais rapidamente possível:

Uma visão geral das capacidades da plataforma do Android.
Quais destes recursos podemos acessar através de um navegador Web 
(tanto por default como usando um Bridging Framework, tal como o 
PhoneGap).
Configuração de um ambiente de desenvolvimento para codificar os 
exemplos deste livro e dos seus aplicativos.
Uma visão geral das ferramentas que vêm com o kit de desenvolvimento 
para Android e algumas ferramentas de suporte para ajudá-lo a 
construir aplicativos Web. 

Entendendo os Recursos da Plataforma Android

O sistema operacional Android foi projetado como um SO genérico para 
os dispositivos móveis (tais como, smartphones e tablet PCs). O plano era que 
o Android fosse utilizado por fabricantes com múltiplos dispositivos como 
o SO do dispositivo deles, com o qual os fabricantes pudessem customizar 
e operacionalizar. Na maior parte, esta visão foi realizada e numerosos 
fabricantes têm construído dispositivos que são embalados com o Android 
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instalado, também se tornando parte da OpenHandset Alliance (http://
openhandsetalliance.com).

O Android, todavia, não é o único SO móvel disponível e isto significa que 
um aplicativo nativo Android teria de ser reescrito para dar suporte a um outro 
dispositivo móvel (não Android), ou seja, ter de gerenciar o desenvolvimento 
continuo dos aplicativos móveis para cada uma das plataformas que você 
deseja suportar. Enquanto as grandes companhias do mundo conseguem fazer 
isto, pode ser difícil para uma organização menor ou em estágio inicial. É aí 
que está o atrativo em desenvolver aplicativos móveis para a Web — escrever 
o código do aplicativo uma vez e fazê-lo funcionar em múltiplos dispositivos.

Esta seção do livro irá descrever os recursos atuais do SO Android e em 
caso de relevância, se você pode acessar essa funcionalidade ao construir 
aplicativos Web.

Para aqueles que preferem um resumo das capacidades do sistema e do 
que você pode realmente acessar por meio do navegador ou do Bridging 
Framework, então vá diretamente para a Tabela 1–2 no fim desta seção.

Bridging Framework

O Bridging Framework fornece aos desenvolvedores uma técnica para construir 
aplicativos Web que podem ser distribuídos para os dispositivos móveis. O framework 
também fornece acessos para parte das funcionalidades nativas dos dispositivos (tais como, 
accelerometer e camera) através de um wrapper (normalmente o JavaScript) para a API 
nativa.

No decorrer deste livro, utilizaremos alguns exemplos que usam o PhoneGap (http://
phonegap.com) para conectar algumas dessas funcionalidade nativas. Embora o PhoneGap 
tenha sido um dos primeiros, existem muitos outros Bridging Frameworks disponíveis. 
Neste livro, todavia, iremos focar o PhoneGap porque ele fornece uma abordagem simples 
e leve para empacotar (wrap) um aplicativo móvel Web para a distribuição (deployment) 
nativa.

Para obter maiores informações a respeito dos diversos frameworks para os aplicativos 
Web para dispositivos móveis, eu redigi algumas diferentes colocações em um blog sobre 
o tópico. Em particular, o site seguinte possui comentários interessantes dos contribuintes 
sobre os projetos que ajudam a mostrar suas áreas de concentração: http://distracTabela.
net/coding/iphoneandroid-web-application-frameworks.

Embora eu adorasse falar mais sobre cada uma delas neste livro, o foco aqui está em 
construir aplicativos Web para dispositivos móveis. A partir desta perspectiva, estes são 
aplicativos que podem ser distribuídos para a Web e acessados através de um navegador do 
dispositivo. A adição de um Bridging Framework deve ser uma opção extra, ao invés de um 
requisito. Dado este caso de uso particular, o PhoneGap é um verdadeiro vencedor.
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Conectividade do Dispositivo

Como consumidores, todos nós provavelmente começaríamos a utilizar as 
opções de conectividade dos nossos próprios dispositivos móveis sem custos, 
mas é importante não fazer isto na qualidade de desenvolvedor móvel (tanto 
para os aplicativos Web como os nativos). Se os aplicativos para os dispositivos 
móveis são construídos assumindo que uma conexão Web está sempre 
disponível, então isto limita a utilidade de um aplicativo quando a conectividade 
é limitada—o que é mais frequente do que você poderia imaginar.

Entender que o seu aplicativo terá níveis variados de conectividade em 
diferentes vezes é muito importante para criar um aplicativo que ofereça uma 
experiência satisfatória ao usuário todas as vezes.

Em termos muito simples, um dispositivo móvel pode ter três níveis de 
conectividade a partir de uma perspectiva da Web:

Uma conexão com alta largura de banda (por exemplo, WiFi) 
Uma conexão com baixa largura de banda (por exemplo, 3G)
Conexão limitada ou sem conectividade (offline)

Atualmente, ao construir um aplicativo puro para a Web, você pode, na 
verdade, detectar apenas se possui ou não uma conexão (sem, na verdade, 
tentar downloads ou provavelmente testar a velocidade da conexão). Isto é 
diferente dos aplicativos Android nativos porque esses aplicativos podem 
acessar as APIs nativas que fornecem informações relativas ao tipo ou à 
qualidade de conexão corrente do dispositivo. 

No Capítulo 5, iremos investigar os recursos da API do HTML5 para 
permitir que seus aplicativos funcionem bem offline e no Capítulo 9, 
exploraremos alguns exemplos usando os Bridging Frameworks para acessar 
alguma detecção de conectividade nativa. 

Toques
Um dos recursos que ajudaram a produção corrente de dispositivos móveis 

a romper com o passado foi a interface de toques. Dependendo da versão 
do Android, em um nível nativo você poderá ter acesso tanto a eventos com 
múltiplos toques como a eventos com simplesmente um toque. Os aplicativos 
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Web, por outro lado, somente permitem o acesso a eventos com um único 
toque no estágio atual.

NOTA: Não possuir suporte a eventos com múltiplos toques para os aplicativos 
Web certamente proporciona aos aplicativos nativos uma limitação quando se 
trata de implementação de aplicativos para a IU. Quase certamente isso mudará 
no futuro, mas por algum tempo, provavelmente teremos uma situação onde 
alguns dispositivos Androids suportarão toques múltiplos para os aplicativos 
Web e outros não. 
Isso será importante, pelo menos nos próximos anos, para codificar sempre 
para um único toque principalmente e oferecer uma funcionalidade melhorada 
(desde que o tempo permita) para aqueles dispositivos que suportam eventos com 
múltiplos toques dentro do navegador Web.

Começaremos explorando os eventos de toques com alguma profundidade 
no Capítulo 7.

Geolocalização

O SO Android suporta a detecção da localização geográfica através de várias 
implementações diferentes, incluindo o GPS (Sistema de Posicionamento 
Global), a triangulação de torres para celulares e, excepcionalmente, os 
serviços de Internet que utilizam técnicas, tais como o farejamento de IPs 
para determinar a localização. No nível de API nativa, a geolocalização é 
implementada no pacote android.location (consulte o site http://developer.
android.com/reference/android/location/package-summary.html) e a maioria 
dos Bridging Frameworks exibe essa funcionalidade da API nativa.

Uma vez que o HTML5 está ganhando aceitação e foi implementado 
parcialmente (a implementação total virá uma vez que a especificação esteja 
finalizada dentro dos próximos dois anos), também podemos acessar a 
informação da localização diretamente no navegador, sem a necessidade de 
Bridging Frameworks. Isto é feito usando a API de Geolocalização do HTML5 
(www.w3.org/TR/geolocation-API). Para obter mais informações sobre a API 
de Geolocalização do HTML5, consulte o Capítulo 6.
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Sensores de Hardware

Uma das coisas mais legais sobre os modernos smartphones é que eles 
vêm equipados com uma gama de sensores de hardware e à medida que a 
tecnologia se torna mais difundida, isto somente vai aumentar. Um dos 
sensores mais divulgados correntemente é o acelerômetro com três eixos, o 
qual permite aos desenvolvedores escrever o software que rastreia a interação 
com o usuário de maneiras inovadoras. A lista de sensores de hardware com 
os quais o SO Android pode atualmente interagir vai além do acelerômetro 
e uma rápida visita à referência da API corrente do sensor de hardwares 
para o desenvolvimento nativo revela uma impressionante lista de sensores 
que já são suportados dentro da API nativa (veja http://developer.android.
com/reference/android/hardware/Sensor.html). A Tabela 1–1 lista os vários 
sensores e fornece informações sobre se o acesso ao sensor tem atualmente 
suporte para o Bridging Framework PhoneGap. Se você não está familiarizado 
com um dos sensores listados, a Wikipedia possui algumas informações 
excelentes – simplesmente busque o nome do sensor. Note que enquanto o 
SDK Android (kit para desenvolvimento de softwares) suporta uma série de 
sensores de hardwares, a maior parte não é acessível por meio dos aplicativos 
Web para dispositivos móveis (ainda).

Tabela 1–1. Sensores suportados pelo SDK Android
Sensor Suporte para PhoneGap
Accelerometer Sim
Gyroscope Não
Light Não
Magnetic field Não
Orientation Sim
Pressure Não
Proximity Não
Temperature Sim

Um dos argumentos mais convincentes que acompanham o desenvolvimento 
nativo sobre o desenvolvimento Web é ganhar acesso a uma vasta lista de 
sensores que continuarão a ser adicionados aos dispositivos móveis à medida 
que a tecnologia progride. Embora seja um argumento definitivamente válido, 
construir um aplicativo Web em conjunção com um Bridging Framework 
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pode permitir a você acessar alguns dos sensores mais comumente usados e 
disponíveis.

Além disso, o PhoneGap é um framework livre e a habilidade de escrever 
plug-ins é fornecida (embora seja difícil encontrar boas informações a respeito), 
portanto, é definitivamente possível acessar sensores adicionais. 

Bancos de Dados e Armazenamento Locais

Os dispositivos móveis suportaram durante longo tempo armazenamentos 
locais de uma forma ou outra, mas nos últimos tempos, começamos a 
ver técnicas padronizadas (e seleção de tecnologia) na implementação de 
armazenamentos. Certamente, no nível da API nativa, o Android implementa 
o suporte para o SQLite (http://sqlite.org) através do pacote android.database.
sqlite (visite http://developer.android.com/reference/android/database/sqlite/
packagesummary. html). 

O SQLite está rapidamente se tornando o padrão de fato para os bancos 
de dados embutidos e isto é verdadeiro quando se trata de implementar 
armazenamentos locais e bancos de dados para as tecnologias Web. Ter acesso 
a um banco de dados leve, tal como o SQLite no cliente, torna possível criar 
aplicativos que podem tanto armazenar como utilizar cópias de informação 
de localização em cache, que normalmente poderiam ser armazenadas em um 
servidor remoto. 

Dois novos padrões HTML5 em andamento fornecem mecanismos para a 
persistência de dados sem precisar interagir com quaisquer serviços externos 
além do JavaScript. Estas novas APIs, o HTML5 Web Storage (http://dev.
w3.org/html5/webstorage) e o Web SQL Database (http://dev.w3.org/html5/
webdatabase) fornecem algumas ferramentas excelentes para ajudar seus 
aplicativos funcionarem em situações offline. Exploraremos essas APIs com 
alguma profundidade no Capítulo 3. 

Suporte à Câmera

Antes do toque se tornar um dos principais e mais procurados recursos 
para os dispositivos móveis, ter uma câmera razoável era certamente algo 
que influenciava uma decisão de compra. Isto se reflete em uma variedade 
de aplicativos nativos que normalmente fazem uso da câmera. Em um nível 
nativo, o acesso à câmera é implementado através da classe android.hardware. 
A câmera (consulte http://developer.android.com/reference/android/
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hardware/Camera.html); todavia, não é ainda acessível dentro do navegador—
mas a especificação de Captura de Mídia do HTML está em progresso (visite 
www.w3.org/TR/capture-api). 

Até uma determinada época, quando a especificação foi finalizada, os 
Bridging Frameworks podiam fornecer acessos aos aplicativos Web para a 
câmera e à biblioteca de imagens no dispositivo. 

Sistema de Mensagens e Notificações de Impulsos (Push)

No Android 2.2, um serviço chamado Cloud para o Sistema de Mensagens 
do Dispositivo (C2DM) (http://code.google.com/android/c2dm/index.html) 
foi implementado no nível nativo. Esse serviço permite que os desenvolvedores 
nativos registrem seus aplicativos para o que são comumente conhecidos 
como notificações de impulsos (push), por meio das quais um usuário móvel 
será notificado quando algo é novo ou foi alterado. 

Decorrerá algum tempo antes que as notificações de impulsos (push) 
sejam implementadas nos navegadores porque um grupo de trabalho somente 
recentemente foi anunciado para discutir e fornecer uma recomendação nesta 
área particular (veja www.w3.org/2010/06/notification-charter). 

Infelizmente, como o C2DM é relativamente novo, irá decorrer algum 
tempo antes que os Bridging Frameworks implementem isso para o Android. 

Navegador Web com WebKit

O SO Android implementa um navegador provido de um WebKit. 
WebKit (http://webkit.org) é um mecanismo de navegação de open source, 
que atingiu um notável nível de aceitação para os desktops e os navegadores 
móveis igualmente. O mecanismo do WebKit potencializa muitos navegadores 
populares, tais como o Chrome e o Safari para desktop, o Safari móvel e o 
navegador Android nativo para os dispositivos móveis (para mencionar apenas 
alguns). Só isto já é uma grande razão para construir aplicativos Web para 
dispositivos móveis, ao invés de aplicativos nativos. Como tanto o Android 
quanto o iPhone implementam um navegador com WebKit (o Mobile Safari 
é um WebKit em seu núcleo), você pode ter como alvo, ambos os dispositivos 
muito simplesmente se considerar o WebKit como um denominador comum.

Por que ter um WebKit em comum é tão importante? Dado que o HTML5 
e o CSS3 são especificações ainda emergentes, ainda decorrerão alguns anos 
antes que os padrões Web estejam concretizados e os navegadores móveis 
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se comportem de maneira consistente. Por enquanto, ter um WebKit como 
elemento comum entre as duas plataformas dominantes de consumidores 
de smartphone é uma grande vantagem. Na qualidade de desenvolvedores, 
podemos construir aplicativos que fazem uso dos componentes do HTML5 que 
estão começando a se estabilizar (e desse modo, estão sendo implementados 
em mecanismos de navegadores mais progressivos, tal como o WebKit) e, 
na verdade, temos boa chance de fazer esses aplicativos funcionarem tanto 
nos handsets Android como no iPhone. Tente fazer isso com os códigos Java 
Android ou com os códigos iPhone Objective-C. 

NOTA: A adoção de um Webkit como “navegador móvel de preferência” parece estar 
ganhando força. A Research In Motion(RIM), a companhia responsável pelo Black-
Berry, adotou o Webkit e o HTML5 em seu novo BlackBerry Torch. Esta é uma boa 
notícia para os desenvolvedores de aplicativos Web, e eu acredito que o futuro esteja 
no desenvolvimento Web para várias plataformas, ao invés da tendência atual do 
desenvolvimento nativo. 

Gerenciamento de Processo 

O Gerenciamento de Processo é tratado de modo similar no Android e nos 
dispositivos iOS desde a versão do iOS4 da Apple; todavia, antes disso, havia 
uma diferença bastante significativa entre as maneiras como os aplicativos 
Android e iPhone comportavam-se quando um usuário “saía” deles. No iPhone, 
quando você saía do aplicativo, ele essencialmente parava de funcionar—o que 
significava que realmente não havia nenhuma capacidade de fazer qualquer 
coisa em segundo plano. No Android, contudo, se um usuário saísse do 
aplicativo (inclusive de um aplicativo Web) sem fechá-lo, ele continuaria a ser 
executado em segundo plano.

Para validar isto, executamos o código seguinte em um handset Android 
para garantir que as requisições ainda estavam chegando enquanto o aplicativo 
(neste caso, o navegador) não era o aplicativo ativo.

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

setInterval(function( ) {
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    var image = new Image( );

    image.src = “images/” + new Date( ).getTime( ) + “.png”;

}, 1000);

</script>

</body>

</html>

Usar a chamada setInterval do JavaScript neste contexto significa 
que uma requisição de imagem (para uma imagem que não existe) é emitida 
a cada segundo. Quando o código é executado, essa requisição de imagem é 
feita ao servidor Web a cada segundo (ou quase isso), independentemente se 
o navegador Web é ou não o aplicativo. Além disso, como o navegador no 
Android suporta que múltiplas janelas sejam abertas ao mesmo tempo, a 
requisição continuará a ser executada ainda que o navegador esteja ativo, mas 
uma janela diferente seja selecionada como a janela corrente.

Ter esse tipo de capacidade de processamento em segundo plano fornece 
aos desenvolvedores algumas oportunidades excelentes. Contudo, é importante 
assegurar que nossos aplicativos sejam construídos de tal maneira que, quando 
estiver em segundo plano, os aplicativos não estejam baixando informações 
desnecessárias ou consumindo excessivamente a energia da bateria.

Resumo dos Recursos do SO Android

A Tabela 1–2 mostra uma matriz com recursos dos dispositivos, a versão 
Android a partir da qual eles são suportados e se podem ser acessados no 
navegador. Em alguns casos, a coluna de suporte do navegador usa o termo 
bridge. Isso se refere ao uso de Bridging Frameworks (tais como, PhoneGap, 
Rhodes etc.) para expor a funcionalidade nativa do dispositivo ao navegador.

Tabela 1–2. Recursos do SO Android e Matriz de Acessibilidade do Navegador

Característica do Dispositivo Suporte da Versão do SO Acesso do 
Navegador

Detecção da conectividade ≥ 1.5 Bridge

Geolocalização (GPS) ≥ 1.5 Sim

Sensores de hardware ≥ 1.5 Bridge*

Toque de tela e eventos de 
toque ≥ 1.5 Parcial
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Armazenamento local e banco 
de dados ≥ 1.5 Sim

Notificações de mensagens ≥ 2.2 Não

Câmera ≥ 1.5 Bridge

Preparando o Ambiente de Desenvolvimento

Agora que você possui um alto nível de entendimento do que pode fazer 
com a plataforma Android em relação aos aplicativos Web, vamos continuar 
avançando para configurarmos o nosso ambiente de desenvolvimento para 
que possamos iniciar o desenvolvimento de aplicativos no próximo capítulo.

Existem múltiplas abordagens que podem ser usadas ao reunir um eficiente 
ambiente de desenvolvimento para aplicativos Web para os dispositivos móveis 
em Android. Os componentes básicos da configuração esboçada nesta seção 
são um editor de textos, servidor Web e emulador (ou handset) de Android. 
Você poderia, contudo, optar por usar uma IDE como, por exemplo, o Eclipse, 
no lugar (visite http://eclipse.org).

O Eclipse é uma IDE feita sob medida para o desenvolvimento Java e a 
equipe do Android oferece ferramentas para o desenvolvimento do Android 
nativo para o Eclipse. Se você estiver trabalhando tanto com desenvolvimento 
Web como com Android nativo, poderá preferir continuar com o ambiente 
do Eclipse— e se este for o caso, não há nada neste livro que irá impedi-lo de 
fazer isso.

NOTA: : Enquanto houver muitos méritos em usar uma IDE com todos os 
recursos para o desenvolvimento Web, eu pessoalmente prefiro usar ferramentas 
em separado e leves. Usar um servidor Web independente (standalone) e acessar 
o conteúdo a partir do navegador do seu dispositivo permitirá que você teste com 
mais facilidade os dispositivos múltiplos simultaneamente sem o custo adicional 
que poderia ser imposto usando ferramentas fornecidas dentro da IDE.
Além disso, se eu decidir focar um outro dispositivo móvel como alvo do 
desenvolvimento principal, poderei continuar a usar o mesmo conjunto de 
ferramentas para desenvolver para essa plataforma. Eu antecipo que veremos dois 
ou três players dominantes e um longo rastro de, talvez, mais de dez plataformas 
dentro do espaço dos dispositivos móveis, portanto, ter uma metodologia que 
funcione através de dispositivos é definitivamente muito atraente. 
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Editores de Textos e Diretórios de Trabalho

Qualquer editor de texto que você gosta de usar servirá mais do que 
adequadamente para escrever aplicativos Web para Android. Se você realmente 
não tem certeza de qual editor de texto quer usar, então a Wikipedia (como 
sempre) possui uma excelente lista de comparações (veja http://en.wikipedia.
org/wiki/Comparison_of_text_editors).

Em posse do seu editor de textos de confiança, agora ao seu dispor, é 
hora de configurar o diretório a partir do qual você trabalhará à medida que 
progredirá neste livro. A localização real do diretório cabe inteiramente a você, 
mas eu recomendaria construir uma estrutura de pastas similar à seguinte, 
porque isso irá ajudá-lo a trabalhar com os exemplos:

PROJECT_WORKING_DIR
css
img
js
snippets

Os recursos reutilizáveis em CSS, imagens e JavaScript serão armazenados 
nas pastas css, img e js, respectivamente. À medida que progredirmos no livro, 
iremos construir pastas para cada capítulo sob o diretório snippets para este 
capítulo.

Servidor Web

Ter um servidor Web atendendo ao seu código do aplicativo à medida 
que você o desenvolve realmente ajuda a dar  forma ao seu processo de 
desenvolvimento. Através do livro, estaremos trabalhando principalmente 
com as tecnologias no lado do cliente, portanto, os nossos requisitos para um 
servidor Web são bem leves (lightweight).

Isto significa exatamente que qualquer servidor Web fará o trabalho, 
portanto, se você já possui um servidor Web que deseja utilizar, isso já está 
absolutamente ótimo.

Para aqueles que não possuem, contudo, iremos percorrer rapidamente para 
conseguir um servidor Web bastante leve chamado Mongoose, que roda no 
Windows, Mac OS e Linux. O Mongoose é extremamente simples de executar; 
siga apenas o roteiro de instalação para a sua plataforma como descrito a seguir 
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(pode haver algumas diferenças dependendo da sua configuração individual).

Mongoose no Windows

Primeiramente, faça o download do Mongoose executável standalone 
(mongoose-2.8.exe no momento em que este livro está sendo escrito) na página 
de downloads do projeto: http://code.google.com/p/mongoose/downloads/
list.

Existe um pacote instalador disponível, mas instalar o Mongoose como 
serviço não será tão simples como usar o executável standalone. Uma vez que 
você tenha feito o download do arquivo, coloque o arquivo executável em 
algum lugar do seu caminho (recomendado, mas não requerido) e depois, pule 
para a seção “Executando o Mongoose” deste capítulo.

Mongoose no Mac OS

O jeito mais simples de instalar o Mongoose no Mac OS é usar o MacPorts 
(www.macports.org). Se você ainda não instalou o MacPorts, instale-o agora 
seguindo as simples instruções fornecidas pelo site Web da MacPorts.

Uma vez instalado o MacPorts, para instalar o Mongoose execute o seguinte 
comando:

sudo port install mongoose

Se o MacPorts for instalado corretamente, isto deverá fazer o download, 
build e instalar o Mongoose, depois ele estaria pronto para seu uso imediato. 
Proceda com a seção “Executando o Mongoose” deste capítulo.

Mongoose no Linux

Sendo o Mongoose tão leve, é na verdade muito simples construí-lo a partir 
da fonte na maioria dos sistemas Linux. As seguintes instruções são para os 
sistemas que rodam em Ubuntu, mas somente pequenas modificações serão 
requeridas para adaptar este a um outro sistema Linux.

Em primeiro lugar, faça o download da fonte do Mongoose a partir do wget 
no site http://mongoose.googlecode.com/files/mongoose-2.8.tgz.
Em seguida, descompacte o arquivo do repositório que foi baixado: 
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tar xvzf mongoose-2.8.tgz

Mude o diretório para o diretório-fonte Mongoose:

cd mongoose

E depois, execute tendo o Linux como target: make linux

Você agora será capaz de rodar o Mongoose usando o caminho completo 
do executável do Mongoose. Se preferir ser capaz de executar o Mongoose sem 
especificar o caminho completo, então copie o Mongoose executável em um 
caminho, tal como /usr/local/bin:

sudo cp mongoose /usr/local/bin/

É isso aí, agora você pode executar o Mongoose.

Executando o Mongoose

Executar o Mongoose é realmente simples. Os padrões de configuração são 
sensíveis, portanto, executar o mongoose a partir da linha de comando produz 
um servidor Web que executa e utiliza essa pasta como raiz da Web.

Além disso, o Mongoose irá linkar-se a todos os endereços de IP atribuídos 
ao seu computador, o que significa que você poderá navegar de outros 
dispositivos em sua rede usando o endereço IP (ou um dos endereços IP) da 
máquina a partir da qual estiver executando o Mongoose.

Vamos tentar rodar o Mongoose agora. Abra uma janela de prompt ou de 
terminal e depois, mude o diretório para PROJECT_WORKING_DIR, que você 
configurou na etapa anterior. Se o Mongoose estiver localizado nesse caminho, 
você poderá rodá-lo a partir da linha de comando; e em caso negativo, então 
precisará rodá-lo usando seu caminho absoluto. De qualquer modo, uma vez 
que você tenha rodado o comando (nenhuma opção de linha de comando é 
requerida), então poderá navegar para http://localhost:8080/ e visitar a lista 
de arquivos do diretório das pastas que você configurou anteriormente (como 
mostrada na Figura 1–1).
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Figura 1–1. 
Com o Mongoose 
rodando, você deverá 
ver uma lista de pastas 
do diretório criado 
anteriormente.

Abordagens Alternativas

Você também pode copiar os arquivos através de um cartão emulado SD e 
carregá-los a partir da imagem usando a sintaxe file://sdcard/<filelocation>. Se 
estiver interessado em mais informações sobre como criar imagens de cartão 
SD e copiar arquivos para e a partir deles, eu recomendo verificar a informação 
no seguinte URL:

http://developer.android.com/guide/developing/tools/emulator.
html#sdcard.

Emulador

Para testar os exemplos, você precisará ou de um handset Android ou de 
um emulador Android que vem junto com o pacote do SDK. Se você ainda não 
possui o SDK, poderá fazer o download a partir de http://developer.android.
com/sdk. Siga as instruções no site da Android, com exceção de instalar o 
Eclipse e o plug-in do ADT (a menos que você já o tenha instalado e esteja 
confortável em usá-lo). Uma vez que tenha instalado o SDK da Android, o 
emulador e as ferramentas associadas poderão ser encontrados no diretório de 
ferramentas do diretório de instalação do SDK. 
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Criando um Dispositivo Virtual Android

Criar um Dispositivo Virtual Android (AVD) é fácil ao utilizar ferramentas 
GUI que são fornecidas como parte do SDK Android. Primeiro, localize o 
executável android e rode-o. A localização do executável dependerá do 
caminho de instalação do SDK, mas essencialmente você estará procurando 
pelo arquivo android (android.exe no Windows) dentro da pasta de ferramentas 
do diretório de instalação do SDK. Isso irá inicializar o SDK Android e o 
aplicativo Gerenciador do AVD, que é mostrado na Figura 1–2.

Figura 1–2. O SDK Android e o Gerenciador de AVD.

Aqui, iremos criar um dispositivo para executar os nossos exemplos. Nada 
muito fantasioso é requerido, apenas o emulador padrão executado com a 
versão 2.1 do SDK ou superior. Pressione o botão Add para começar a criação 
da imagem. Uma vez que você tenha feito isso, deverá ver uma tela similar 
àquela mostrada na Figura 1–3.
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Figura 1–3. 
Criando um novo 
AVD para o emulador.

Você precisa fornecer 
pelo menos três partes de 
informação ao criar um novo 
arquivo AVD:

O nome do dispositivo 
(espaços não são permitidos). 
Aqui, nós estamos criando 
um dispositivo chamado 
“android_web_apps”. Este é o 
nome usado para inicializar o 
emulador a partir da linha de 
comando.

A API de destino do 
Android para a qual estamos 
desenvolvendo. Ao escrever 
este livro, tanto as versões 
do SO Android 2.1 como 2.2 
têm os níveis mais altos de 

penetração de mercado, com as versões 1.5 e 1.6 agora em desvantagem (veja 
http://developer.android.com/resources/dashboard/platformversions.html). 
Para os exemplos do livro, iremos trabalhar principalmente com o emulador 
da versão 2.1. Usando um emulador da versão 2.1, ao invés de um emulador da 
versão 2.2, podemos ter certeza de que o nosso código funcionará em ambas 
as versões do SO—mas, é ainda importante continuar testando tantas versões 
do SO quanto possível.

O tamanho do cartão SD. Você também pode especificar uma imagem 
existente de cartão SD se preferir, mas isso não é necessário para 
executar os exemplos deste livro. Eu recomendaria apenas especificar 
um tamanho de 50MB ou por volta disso.
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Outra informação, tal como o valor da camada (um quase sinônimo 
para resolução da tela), será preenchida automaticamente com base 
na seleção da versão da API, mas você pode modificar estas opções se 
desejar. Todos os exemplos do livro foram projetados com um tamanho 
de tela padrão para os dispositivos móveis de 320x480, portanto, eu 
recomendaria trabalhar com essa faixa.

NOTA: Alguns dos exemplos do livro ilustram a diferença entre o dpi (pontos 
por polegada) padrão e o alto dpi, e como isso irá impactar os seus aplicativos. 
Para esses exemplos, você precisará de um AVD que está configurado com uma 
resolução de tela mais alta do que o padrão. Ao configurar este dispositivo, 
selecione uma resolução tal como WVGA800 (ou similar) para emular um 
dispositivo com um alto dpi.

Iniciando o Emulador

Uma vez que o AVD tenha sido criado, você pode, então, iniciar o dispositivo 
pressionando o botão de inicialização, o qual é mostrado à direita das imagens 
do dispositivo. Serão mostradas algumas opções (como as exibidas na Figura 
1–4), mas em geral, selecionar os valores default estará bem (embora limpar os 
dados do usuário algumas vezes possa ser muito útil para retornar uma caixa 
limpa).

Figura 1–4. 
Inicializando um 
novo dispositivo 
virtual para o nosso 
emulador usando o 
Gerenciador de AVD.
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Uma vez que o emulador tenha sido iniciado, uma tela similar à Figura 1–5 
será exibida, indicando que o emulador Android está iniciando. 

Figura 1–5. 
O emulador Android 
iniciando—o 
momento apropriado 
para tomar uma 
xícara de café.

Esteja ciente de que o emulador não leva muito tempo para carregar, 
portanto, uma vez que você o tenha carregado, tente evitar fechá-lo. Quando 
finalmente ele estiver carregado, você verá uma tela inicial do Android, como 
aquela mostrada na Figura 1–6.

Figura 1–6. 
O emulador Android 
foi carregado com 
sucesso; abra-o para 
dar a partida.

A partir da tela inicial, rode o navegador e você poderá acessar o servidor 
Web local configurado anteriormente.
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Olá Mundo

Antes de começarmos a trabalhar com os detalhes dos sites e dos aplicativos 
Web para os dispositivos móveis no próximo capítulo, vamos ter certeza de 
que o nosso ambiente de desenvolvimento foi configurado corretamente com 
um exemplo muito simples do Olá Mundo.

Primeiro, iremos criar um arquivo HTML muito simples que utilizaremos 
para validar se podemos visualizar os arquivos de desenvolvimento dentro do 
navegador móvel em nosso dispositivo Android:

<html>

<style type=”text/css”>

body {

  font: 4em Arial;

}

</style>

<body>

Hello World

</body>

</html>

Salve o exemplo com o código anterior em um arquivo chamado helloworld.
html, depois acesse o diretório no qual esse arquivo é armazenado a partir 
do seu terminal ou do prompt de comando. Execute o Mongoose (usando o 
caminho absoluto de instalação ou digitando apenas mongoose, dependendo 
de como você o instalou em sua configuração do caminho) a partir desse local.

A Figura 1–7 mostra uma tela de alguma saída da linha de comando de 
exemplo que você verá se o Mongoose tiver sido corretamente executado.
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Figura 1–7. 
Exemplo de saída 
do Mongoose em 
um servidor Web 
mostrando a porta 
e o diretório a 
partir do qual o 
conteúdo está sendo 
servido.

Enquanto o Mongoose irá informá-lo sobre a porta onde ele está rodando, 
você também precisará encontrar o endereço IP de sua máquina, de modo 
que seja capaz de navegar no servidor tanto a partir do emulador como de 
um dispositivo Android real conectado à sua rede local via WiFi. Uma das 
maneiras mais simples de determinar o endereço do seu IP é através do 
uso dos comandos ifconfig ou ipconfig no Mac OS/Linux e no Windows, 
respectivamente. Se você não estiver familiarizado com a técnica, então os 
seguintes links poderão ajudar:

PC: www.wikihow.com/Find-the-IP-Address-of-Your-PC
Mac: www.wikihow.com/Find-Your-IP-Address-on-a-Mac
Linux: linux-ip.net/html/tools-ifconfig.html

Munido do conhecimento do endereço do seu IP, você será capaz de 
visualizar a sua página de teste no emulador (ou no seu dispositivo Android). A 
Figura 1–8 mostra a tela de exemplo capturada a partir do navegador Android, 
mostrando a navegação para o arquivo helloworld.html que nós criamos e o 
que é mostrado no navegador como resultado.
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NOTA: Embora você possa estar acostumado a usar localhost (ou 127.0.0.1) ao 
navegar um servidor Web para o desenvolvimento para operar a sua própria 
máquina, quando estiver trabalhando com um emulador Android (ou um 
dispositivo), você precisará acessar o servidor Web através do IP da sua máquina 
na rede local. O Mongoose é muito útil neste sentido e utilizará tranquilamente 
as páginas Web a partir de qualquer IP (inclusive 127.0.0.1) que estiver associado 
à sua máquina.

  

Figura 1–8. Navegar para o exemplo do Olá Mundo demonstra que a nossa configuração de 
desenvolvimento está funcionando.

Agora que você criou com sucesso o exemplo do Olá Mundo, chegou a hora 
de se mexer para aprender realmente o que faz um aplicativo ou site Web para 
um dispositivo móvel. Este é o tópico do próximo capítulo.
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Nota: Para manter a coisa simples, neste exemplo nós executamos o Mongoose no 
mesmo diretório onde o arquivo helloworld.html foi armazenado. Para o resto dos 
exemplos, iremos trabalhar com uma estrutura de diretórios ligeiramente mais 
complicada para termos certeza de que podemos reutilizar certos arquivos entre 
os capítulos. Por exemplo, no exemplo do repositório do código-fonte do GitHub 
(http://github.com/sidelab/prowebapps-code), este arquivo está armazenado na 
seguinte localização: /snippets/01/helloworld.html.
Este é o tipo de estrutura de diretórios que será usado no resto do livro, com cada 
exemplo de código do capítulo sendo armazenado dentro de um diretório abaixo 
do diretório snippets. Alguns exemplos maiores, tal como o jogo geoespacial 
abordado nos Capítulos 9 até 11, utilizarão uma variação desta estrutura, mas 
esta é a regra geral.   
Nos futuros exemplos, o Mongoose irá rodar a partir do diretório acima de 
snippets. Isto, por sua vez, significa que o caminho que você utilizará para 
navegar a maior parte dos exemplos futuros deverá ser o equivalente ao seguinte 
padrão: http://YOURIP:8080/snippets/CHAPTER/SAMPLE.html. 

Resumo

Este capítulo abordou as funcionalidades básicas de um dispositivo 
Android e o que pode ser realizado nos aplicativos Web em contraposição aos 
aplicativos nativos. Isto incluiu olhar o que está disponível por meio do suporte 
padrão do navegador, bem como usar Bridging Frameworks para estender a 
funcionalidade nativa para um navegador Web embutido em um aplicativo 
nativo.

Também percorremos os requisitos muito simples para executar um 
ambiente de desenvolvimento para construir aplicativos Web para o Android. 
Além disso, demos uma olhada preliminar em algumas das ferramentas que 
irão ajudá-lo a depurar o seu código à medida que você trabalhar com os 
exemplos deste livro e mais tarde, criar os seus próprios aplicativos.

No próximo capítulo, examinaremos algumas da técnicas mais simples 
que são usadas para criar páginas Web compatíveis com as páginas Web para 
dispositivos móveis e as peças de fundação de um aplicativo Web móvel. 
Iniciaremos com alguns exemplos simples standalone, porém rapidamente 
iremos trabalhar com um exemplo prático: construir um aplicativo simples de 
uma lista de tarefas. Continuaremos a explorar e construir isto nos Capítulos 
3 e 4 também.



Capítulo 2

Construindo um Formulário de Entrada 
HTML para Dispositivos Móveis

Criar uma página Web simples e compatível com dispositivos móveis é 
muito fácil. No final deste capítulo, você saberá não apenas como construir 
um formulário e uma página Web para os dispositivos móveis, mas entenderá 
como aplicar um pouco de CSS (incluindo um pouco de CSS3) simples para 
dar ao formulário Web um aspecto e uma experiência bem similares ao que 
você encontraria em um aplicativo nativo.

Os exemplos deste capítulo e dos capítulos subsequentes trabalham em 
função de criar um aplicativo Web simples com uma lista de tarefas otimizado 
para o Android. Construir aplicativos Web para dispositivos móveis tem 
que ter um foco pesado no JavaScript, além de HTML e CSS. Portanto, além 
de entender as técnicas de desenvolvimento dos aplicativos Web para os 
dispositivos móveis, entender como estruturar os aplicativos carregados de 
JavaScript será explorado.

HTML para Dispositivos Móveis

O HTML para Dispositivos Móveis é bem parecido com o que é para o 
desktop—apenas com tamanhos de telas menores (na maioria dos casos a esta 
altura). Além disso, existe um foco crescente na otimização da performance 
em razão da reduzida largura de banda que um dispositivo móvel tem de 
acessar quando está navegando por meio de uma conexão de banda larga de 
um dispositivo móvel.

O foco deste capítulo está nas técnicas e nas ferramentas requeridas para 
dar um mergulho no desenvolvimento dos aplicativos Web para os dispositivos 
móveis, principalmente a partir de uma perspectiva da apresentação do 
aplicativo. 
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Páginas Web Preparadas para Dispositivos Móveis 

Construir páginas Web preparadas para dispositivos móveis é muito fácil e 
requer somente a adição de alguma informação extra para dizer ao navegador 
móvel para reconhecer a página como “preparada para dispositivos móveis”.

Vamos começar este capítulo dando uma olhada em uma página Web 
simples.

Examinaremos primeiro um navegador móvel sem as mudanças apropriadas 
aplicadas.  Isto dará o entendimento sobre por que você precisará otimizar as 
suas páginas Web para os dispositivos móveis se quiser que as pessoas sejam 
capazes de usá-las efetivamente. Isto será especialmente importante se você 
estiver construindo aplicativos que as pessoas possam comparar lado a lado 
com um aplicativo Android que foi construído usando uma interface de 
usuário (UI) nativa.

A nossa página Web de teste é uma página simples que consiste em nada 
mais que um cabeçalho e um parágrafo de texto (lorem ipsum parágrafo 
condensado):

<html>

<head>

  <title>Simple Mobile Web Page</title>

</head>

<body>

  <h1>Welcome</h1>

  <p>Lorem ipsum dolor sit amet ... </p>

</body>

</html>

A Figura 2–1 mostra como o HTML precedente aparece no navegador 
Android.
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Figura 2–1. 
Nossa simples 
página Web 
sem a aplicação 
da preparação do 
dispositivo móvel.

Embora o navegador tenha renderizado a 
página com sucesso, existem algumas coisas 
que ele não fez bem:

ocorre porque o navegador assumiu que 
ele foi criado para uma resolução de tela de 

desktop e desse modo, foram aplicadas algumas escalas para assegurar que a 
página fosse ajustada apropriadamente.

Como o navegador acredita que a página foi projetada para a exibição 
em desktop, ele está permitindo o zoom e as operações de rolagem nos 
eixos xy da página.

A barra de URL para o navegador é mostrada e embora este não seja um 
problema agora, quando chegarmos aos aplicativos mais complexos, 
seria interessante saber como fazer o navegador Android ocultar a 
barra URL.

Agora que você sabe algumas coisas que quer que o seu navegador móvel 
faça (ou não faça) ao exibir uma página, daremos uma olhada no que é 
requerido para chegar lá.

Apresentando a Tag meta viewport

A tag meta viewport do HTML foi introduzida pela Apple para o uso em 
Mobile Safari no iPhone e é usada para dizer ao navegador móvel exatamente 
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o que ele está vendo. Sem uma tag meta viewport, o navegador assumirá que 
ele está olhando para uma página Web que foi construída para a navegação em 
desktop e desse modo, corrigirá a escala do display para ajustá-lo. Um exemplo 
de definição da tag meta viewport é a seguinte:
<meta name=”viewport” content=”width=device-width; user-scala-

ble=0;” />

Neste exemplo particular, estamos dizendo ao navegador que desejamos 
que a página seja exibida na largura da tela do dispositivo e que ao usuário, não 
deve ser permitido fazer zoom dentro e fora da porta de visão (viewport). Fazer 
zoom dentro e fora do display é geralmente muito útil quando vemos um site 
que não foi otimizado para um dispositivo móvel; todavia, ao visualizar uma 
página preparada para um dispositivo móvel, isso normalmente não é requerido 
e pode, algumas vezes, ser um obstáculo para uma outra funcionalidade que 
você quer oferecer em seu aplicativo.

NOTA: Embora a tag meta viewport seja algo que você esperaria fazer parte 
da especificação do HTML5, este não é o caso no momento. Todavia, tanto os 
navegadores WebKit como o Mozilla estão ativamente usando a tag e iremos 
trabalhar com o W3C para incorporá-la como parte da especificação.

Embora esta tag meta viewport seja suficiente para dizer ao navegador 
WebKit ou Android como você gostaria que a página fosse dimensionada, 
outros dispositivos móveis podem requerer alguma informação adicional para 
configurar o display apropriadamente. Para ajudar na construção de uma tag 
meta viewport que funcionará na maioria dos dispositivos móveis, eu incluí 
uma tabela de referência rápida. A Tabela 2–1 resume os vários parâmetros que 
você pode incluir na seção do conteúdo da tag meta e uma breve explicação 
de cada um deles.
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Tabela 2–1. Parâmetros da Tag meta viewport e Seus Efeitos.

Parâmetro Descrição Valores Válidos

Parâmetros padrões da Tag meta viewport 
width Especifica a largura da 

viewport. Este pode ser um 
valor específico em pixels (não 
recomendado) ou de palavras-
chave que descrevem a largura 
requerida do display.

device-width: A largura da 
tela do dispositivo.
O valor numérico para 
a largura absoluta da 
viewport.

height Especifica a altura da viewport. device-height: A altura da 
tela do dispositivo.
O valor numérico para 
a altura absoluta da 
viewport.

user-scala-
ble

Especifica se ao usuário é 
permitido ajustar as escalas da 
tela.

1, yes ou true: A escala do 
usuário é permitida.
0, no ou false: A escala do 
usuário não é permitida.

Parâmetros da Tag meta Específicos para o Android
targetdensi-
tydpi

Informa ao dispositivo 
exatamente para qual densidade 
de tela o aplicativo/página Web 
foi projetado.

device-dpi: Define a 
densidade em dpi da 
viewport que corresponde 
à densidade do dispositivo 
em dpi.*
high-dpi, medium-dpi ou 
low-dpi.
Um valor na faixa de 70 
a 400 
especificando a densidade 
específica em pixel do 
dispositivo.

* dpi (pontos por polegada) é uma medida de tela em pixels por polegada (DPI significa Pontos 
por Polegada). A plataforma Android fornece dispositivos com variável densidade de pixel e 
amplamente os classifica em alta, média e baixa.
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NOTA: Vale a pena ler o artigo “A pixel is not a pixel is not a pixel,” de John Gruber, 
que explora o problema de aumentar as densidades das telas em dispositivos 
móveis e o impacto que isto terá para os desenvolvedores Web à medida que 
seguirmos adiante (consulte www.quirksmode.org/blog/archives/2010/04/a_
pixel_is_not.html).

Considerando estes parâmetros extras de configuração, a seguinte declaração 
da tag meta viewport oferece uma robustez extra para a compatibilidade de 
dispositivos em várias plataformas:

<meta name=”viewport” content=”width=device-width; initial-sca-

le=1.0; maximum-scale=1.0; user-scalable=0;” />

No momento, não especificaremos um target-densitydpi, mas apresentarei 
esta configuração mais tarde ao analisar o canvas do HTML5 para que você 
possa entender seu efeito em um display.

Com a tag meta viewport precedente aplicada, a nossa página agora será 
exibida de uma maneira mais legível; além disso, os controles de zoom foram 
removidos, como mostrado na Figura 2–2.

Figura 2–2. 
Uma página simples 
com a tag meta 
viewport aplicada.
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Auto-ocultando a Barra de URL

Uma vez que a meta deste livro é fornecer a você as técnicas requeridas para 
construir com sucesso um aplicativo Web que competirá com um aplicativo 
nativo, ter uma barra de URL visível em seu aplicativo não ajudará a convencer 
as pessoas. Dependendo da direção que você toma para distribuir o seu 
aplicativo (lembre-se que é possível distribuir e implantar aplicativos Web para 
dispositivos móveis e para aplicativos nativos usando ferramentas, tais como 
PhoneGap1), você será capaz de ocultar a barra de URL automaticamente ou 
poderá ter de implementar algum trabalho adicional para fazer com que ela se 
esconda efetivamente.

No caso de você estar construindo um aplicativo que será distribuído on-
line e principalmente acessado através de um navegador móvel, um trabalho 
extra será requerido. Atualmente, o trabalho adicional mais eficiente é dizer 
ao navegador para rolar até o topo da tela uma vez que ele tenha terminado de 
carregar a página. Isto funciona porque o comportamento de rolamento vertical 
do navegador ao visualizar as páginas Web é primeiro rolar para fora a barra 
de URL e depois, o resto do conteúdo. Portanto, executar window.scrollTo(0, 
1) quando a janela terminou de carregar fará o truque. Por enquanto, vamos 
simplesmente adicioná-lo ao corpo da tag onload assim:

<body onload=”window.scrollTo(0, 1);”>

NOTA: Implementar com sucesso esta técnica requer que o valor de altura da 
página seja, pelo menos, tão grande quanto o tamanho da tela do display. Isto 
normalmente é mais bem realizado dizendo à tag body que ela possui um min-
height dentro da folha de estilos para o seu aplicativo Web. Como exemplo, dê uma 
olhada na CSS implementada na seção “Adicionando um Pouco de Estilo” mais 
tarde no capítulo.

Adicionando Elementos de Formulário

Em termos do atual código HTML, os elementos de formulário HTML 
são os mesmos para os dispositivos móveis como são para os navegadores 
de desktop. É apenas a interação com aqueles controles que muda para um 
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dispositivo móvel e felizmente, a Android cuida de tudo isso para você. Isto 
não é tão surpreendente assim, dado que um elemento de formulário HTML é 
simplesmente uma instrução para o navegador dizendo: “Coloque o controle 
nativo aqui”.

Por causa da simplicidade, inicialmente iremos definir uma “tarefa” em 
nosso aplicativo da lista de tarefas para ter três propriedades:

Nome
Descrição
Data de Vencimento (e hora)

Precisaremos, agora, criar um formulário muito simples que permitirá a 
um usuário fornecer esses detalhes. O código HTML a seguir (que é também 
muito simples) cria esse formulário:

<h1>Create Task</h1>

<form>

  <div>

  <label for=”taskname”>Task Name:</label><br />

  <input type=”text” name=”task[name]” id=”taskname” />

  </div>

 

  <div>

  <label for=”taskdesc”>Task Description</label><br />

  <textarea name=”task[description]” rows=”5”></textarea>

  </div>

 

  <div>

  <label for=”taskdue”>Task Due:</label><br />

  <input type=”text” name=”task[due]” id=”taskdue” />

  </div>

  <input type=”submit” name=”Save” />

</form>

A Figura 2–3 mostra o HTML precedente renderizado no navegador do 
simulador Android.
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Figura 2–3. 
A saída apresentada 
a partir de um 
simples HTML para 
um formulário 
Create Task.

Como você pode ver na figura, 
usar um HTML comum para gerar um 
formulário realmente não terá o aspecto 
requerido para convencer as pessoas a 
usar os aplicativos Web Android, ao invés 
de um aplicativo construído nativamente. 
Definitivamente, teremos de fazer alguma 
coisa a esse respeito.

Adicionando um Pouco de Estilo

O jeito mais fácil de aplicar um toque nativo para criar controles para a 
maioria das plataformas móveis não é aplicar qualquer estilo ao controle (isso 
está soando muito Zen, não está?). Ao contrário, diremos ao controle apenas 
para deixar os estilos conosco e aplicaremos alguns estilos CSS em alguns 
elementos que rodeiam o HTML.

Neste próximo exemplo, vamos precisar de alguns elementos HTML 
que terão estilos CSS aplicados para melhorar a aparência e o aspecto do 
formulário. Embora provavelmente pudéssemos trabalhar com os elementos 
div que criamos anteriormente, usaremos uma lista desordenada (ul, unorderd 
list) porque isto nos fornecerá mais opções para outros estilos mais tarde. 

Substitua o código do formulário de antes por algo que se pareça com isto:

<form id=”taskentry” onsubmit=”return false;”>

<ul>

  <li><input type=”text” name=”task[name]” id=”taskname” 

placeholder=”Task Name”/></li>
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  <li><textarea name=”task[description]” id=”taskdesc” 

placeholder=”Description” rows=”5”></textarea></li>

  <li><input type=”text” name=”task[due]” id=”taskdue” 

placeholder=”Task Due” /></li>

  <li class=”naked”><input type=”submit” name=”Save” /></li>

</ul>

</form>

Este HTML gera a saída que é mostrada na Figura 2–4.

Figura 2–4. 
Esquema atualizado 
usando placeholders 
HTML5.

Além de reestruturar o formulário 
para usar uma lista, também removemos 
os elementos do rótulo e os substituímos 
ao usar o atributo placeholder HTML5 
para os campos de entrada e para a área de 
texto. Isto fornece um mecanismo simples 
(e compatível com o limitado estado real 
da tela) para oferecer ao usuário dicas 
para o que é requerido em cada campo do 
formulário.

ALERTA DO HTML5: Você pode 
estar imaginando por que o HTML5 
está tentando escapar tão cedo. O que 

aconteceu para escrever alguns códigos JavaScript e aplicar alguns estilos 
CSS para obter o truque do placeholder do modo como costumávamos fazer 
com os aplicativos Web para desktop? O motivo é que o atributo placeholder, 
embora simples, demonstra alguns dos recursos úteis que foram adicionados 
ao HTML5 para tornar mais fácil a vida do desenvolvedor Web. 

Com o atributo placeholder e o novo layout, estamos quase conseguindo 
um formulário bonito e com boa aparência. Vamos dar uma olhada no CSS 
que fará para nós o resto do caminho. Agora, precisamos apenas adicionar 
algum CSS para dar estilo aos elementos HTML. Este é provavelmente um 
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bom momento para começar a criar o nosso arquivo todolist.css, o qual será 
usado por uma série de páginas em nosso aplicativo. 

body {

    margin: 0px;

    min-height: 480px;

    font-family: Arial;

}

form ul {

    margin: 0px;

    padding: 6px;

    list-style-type: none;

}

form ul li {

    margin: 0 0 4px 0;

    -webkit-border-radius: 4px;
    border: 1px solid #666666;

    padding: 4px;

}

form ul li.naked {

    -webkit-border-radius: 0px;
    border: 0;

    padding: 0;

}

input, textarea {

    -webkit-appearance: none;
    border: 0;

    width: 99%;

}

input[type=submit] {

    border: 1px solid white;

    background: -webkit-gradiente(linear, left top, 
left bottom, color-stop(0.0, #F8F8F8), color-stop(1.0, 
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#AAAAAA));
    -webkit-border-radius: 6px;
    -webkit-box-shadow: 0 0 4px #333333;
    width: 100%;

    padding: 6px;

}

Esta folha de estilos pode, agora, ser incluída no código do seu formulário 
com a seguinte tag HTML colocada na seção do cabeçalho da página:

<link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”todolist.css” />

Observe algumas definições não padronizadas CSS que foram incluídas no 
código (mostrado em negrito no código snippet precedente). Eu irei analisá-
las com mais detalhe na seção seguinte.

NOTA: Estes tipos de definições CSS serão usados em todo o livro. Representam 
as primeiras implementações do WebKit da CSS3 (a próxima geração da CSS) 
que frequentemente são usadas com o HTML5 para realizar alguns efeitos 
visuais interessantes. HTML5 e CSS3 são tecnologias muito complementares e 
seu uso combinado é realmente o que vai possibilitar que os aplicativos Web 
móveis sejam competitivos em relação aos aplicativos móveis nativos.

A Figura 2–5 mostra a saída do navegador exibida após a CSS precedente 
ser aplicada ao nosso HTML ajustado.

Figura 2–5. 
O layout atualizado 
do formulário com 
a CSS aplicada.
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Estilos de Formulário com um Splash da CSS3

Cerca de 75 por cento da CSS precedente são uma mistura de CSS1 e 
CSS2, estando no mercado já há algum tempo. Contudo, existe também um 
conhecimento superficial de CSS3 e a maior parte disto é praticamente nova. 
Esta folha de estilos inclui definições CSS3 específicas para o WebKit CSS3 que 
nos possibilita criar o nosso formulário com uma aparência muito legal sem 
requerer o uso de recursos de imagens externos.

NOTA: A especificação CSS3 (como a especificação do HTML5) ainda não está 
finalizada. Por esta razão, as definições da CSS3 aqui são implementadas usando 
o prefixo proprietário -webkit (para a família de navegadores com WebKit, outros 
navegadores irão implementar seu próprio prefixo proprietário). Isto indica que 
o  pessoal da WebKit está confiante de que estas seções da especificação da CSS3 
farão o corte final. Assim que a especificação da CSS3 for bloqueada, então o 
prefixo -webkit será removido e substituído pelo nome padrão.

Como exemplo, -webkit-box-shadow irá simplesmente se tornar box-shadow. 
Definitivamente isso vale a pena ter em mente ao construir o seu aplicativo 
móvel—especialmente, dado que não existe nada que impeça alguém de instalar 
um navegador móvel diferente em seu dispositivo Android. Se você quiser que o 
seu aplicativo Web seja mostrado em navegadores diferentes do WebKit, tente 
usar as extensões proprietárias da CSS3 somente para agradar. Tente isso ao 
incluir as definições para outros mecanismos de renderização de navegadores 
que você deseja suportar nas definições de estilos também.

Vamos dar uma rápida olhada nas extensões CSS3 usadas nestes exemplos 
(mais detalhe é fornecido no Apêndice do livro).

appearance (-webkit-appearance)

Esta propriedade CSS3 é usada para dizer ao navegador que tipo de controle 
nativo gostaríamos que fosse mostrado. Existem muitos tipos diferentes de 
controle que podem ser especificados. Para este exemplo, e muitos outros, ele 
é o mais simples apenas para definir a aparência para none e aplicar a função 
através dos elementos circundantes.
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border-radius (-webkit-border-radius)

A propriedade border-radius fornece uma maneira simples e bonita de 
aplicar uma borda aos seus elementos HTML. Além de ser capaz de especificar 
o raio para todos os cantos do seu elemento com esta propriedade, você pode 
definir raios específicos e diferentes para cada canto individual usando as 
seguintes propriedades:
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Uma propriedade radius aceitará tanto um parâmetro que especifica os raios dos 
cantos totais como dois parâmetros, que especificam o raio horizontal e o raio 
vertical para o(s) canto(s), respectivamente.

box-shadow (-webkit-box-shadow)

A propriedade box-shadow é usada para aplicar um sombreamento nos 
elementos HTML, sem requerer recursos de imagens externas—muito bom. 
A propriedade aceita quatro parâmetros que permitem especificar como o 
sombreamento deve ficar:

Horizontal offset: Este parâmetro define onde o sombreamento deve ser 
posicionado em relação ao controle na direção horizontal. Os valores 
positivos posicionam a sombra à direita do controle e os valores negativos 
posicionam à esquerda.

Vertical offset: Este parâmetro funciona como o offset horizontal, porém 
nos eixos verticais. Os valores positivos posicionam a sombra para baixo 
e os valores negativos posicionam para cima.

Blur radius: Este parâmetro especifica o raio para o efeito de escurecimento. 
Basicamente, os números maiores significam uma sombra mais larga que 
desaparece gradualmente; os números menores representam uma sombra 
menor e mais nítida.
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Shadow color: Este parâmetro especifica a cor da sombra—autoexplicativo, 
na verdade. Mais comumente, você estará usando tons de cinza aqui, mas 
as cores podem ser usadas para criar efeitos de incandescência.

gradiente fill style (-webkit-gradiente)

Até agora, utilizamos sombras e cantos arredondados em nosso formulário; 
agora vamos dar uma olhada no uso de graduações, que poderá ajudar a 
capturar o visual atrativo de muitos aplicativos móveis correntes. As graduações 
que usam o CSS3 não são implementadas como propriedades da CSS3, mas, 
ao contrário, como um estilo de preenchimento—e são muito poderosas e 
fáceis de configurar. Tenho certeza de que existem capítulos inteiros dedicados 
as graduações em um livro de CSS3, portanto, não tentarei abordar todos 
os detalhes aqui. Essencialmente, existem dois tipos de graduações: linear e 
radial. O exemplo do capítulo utiliza uma graduação linear, portanto, vamos 
abordá-la aqui. Especificar uma graduação linear requer um mínimo de cinco 
parâmetros (para, na verdade, fazer com que o efeito de graduação realmente 
ocorra), mas outros podem ser usados para especificar paradas adicionais de 
cores.

Gradient type: Este é o tipo de graduação que você vai mostrar—linear 
ou radial.

Point 1: Este é o ponto de partida da graduação. É um para os valores 
separados por espaços que especifica a posição. Utilizamos nomes em 
nosso exemplo (topo superior esquerdo e topo inferior esquerdo), mas 
além disso, valores numéricos (na faixa de 0.0 a 1.0) ou porcentagens 
podem ser usados.

Point 2: Este é o ponto final da graduação.

Stop 1: Esta é a parada da cor inicial. A definição de uma parada de cor 
é feita usando a função color-stop. A função aceita dois argumentos. 
O primeiro especifica a posição relativa entre o ponto 1 e o ponto 2 no 
qual a cor está sendo usada. Você pode usar números ou porcentagens 
para definir a posição. Se usar números, 0.0 equivale ao “ponto 1” e 1.0 
equivale ao “ponto 2”. Usando porcentagens, 0.0 é o equivalente a 0 por 
cento e 1.0 é o equivalente a 100 por cento. O segundo argumento é 
usado para definir a cor que será usada na posição especificada.
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Stop 2: Esta é a parada da próxima cor. Para criar um efeito de 
graduação, somente duas paradas são requeridas, porém outras podem 
ser especificadas.

Isto deverá começar a fazer mais sentido quando você examinar o exemplo 
de código anterior. Se o não fizer, contudo, então eu sugeriria que você 
simplesmente desse uma folheada na seção de referência e examinasse alguns 
exemplos de gradiente. 

Melhorando a Aparência do Título da Página

Agora que o formulário está um pouco mais apresentável, a tag comum h1 
para o título está parecendo um pouco fora de lugar. Vejamos o que podemos 
fazer para melhorar a apresentação. Daremos uma olhada em algumas opções. 
Primeiro, aplicaremos estilos da cor baunilha que parecem similares ao que 
você poderia ver como o título de uma subseção em um aplicativo nativo 
Android. Segundo, utilizaremos alguns estilos da CSS3, com os quais lidamos 
anteriormente, para ter alguma cobertura.

As duas diferentes classes CSS que nós vamos experimentar são o seguinte—
apenas adicione-as no final da folha de estilos todolist.css, e dependendo da 
aparência que você preferir para o aplicativo, aplique um e delete o outro. 

h1.simple {

    font-size: 0.9em;

    padding: 4px;

    background: #333333;

    color: #AAAAAA;

    border-bottom: 2px solid #AAAAAA;

    margin: 0 0 4px 0;

}

h1.fancy {

    background: -webkit-gradiente(linear, left top, left bot-

tom, color-stop(0.0, #666666), color-stop(0.5, #3A3A3A), color-

stop(0.5, #222222), color-stop(1.0, #000000));
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    -webkit-box-shadow: 0 2px 1px #AAAAAA;

    -webkit-border-bottom-left-radius: 6px;

    -webkit-border-bottom-right-radius: 6px;

    font-size: 1.1em;

    color: white;

    padding: 10px 8px;

    margin: 0 6px 6px 6px;

    text-align: center;

}

Uma vez que estes estilos estejam aplicados à tag h1 (ao definir o atributo 
class da tag), você obterá os resultados exibidos na , Figura 2–6.

                  

Figura 2–6.Os Dois Estilos de Cabeçalhos comparados.
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Codificando para Diferentes Tamanhos de Tela

Os dispositivos potencializados pelo SO Android podem vir acompanhados 
de uma variedade de tamanhos de tela, o que significa que realmente queremos 
construir nossos formulários e aplicativos para poder ajustar a sua aparência 
para usar melhor o estado real disponível da tela. Na maioria dos casos, isto 
é mais bem feito usando as especificações relativas das dimensões (isto é, 
porcentagens), ao invés de valores absolutos e relativos (ou pixels). 

Embora isto pudesse ser o bastante para garantir que um formulário seja 
apresentável para todos os tamanhos de tela, certamente não irá garantir 
que ele ficará bom. Para estas situações, precisaremos fornecer folhas de 
estilos customizadas para os dispositivos de tamanhos variáveis. Isto é 
surpreendentemente simples e pode ser feito especificando as larguras dos 
dispositivos apropriados dentro do atributo media da tag link. Por exemplo, o 
código seguinte incluiria a folha de estilos smallscreen.css para os dispositivos 
com uma largura de 480 pixels e a folha de estilos largescreen.css para os 
tamanhos de telas maiores.

<link media=”only screen and (max-device-width: 480px)” 

href=”smallscreen.css” type= “text/css” rel=”stylesheet” />

<link media=”only screen and (min-device-width: 481px)” 

href=”largescreen.css” type= “text/css” rel=”stylesheet” />

SUGESTÃO: Eu recomendaria usar três folhas de estilos (ao invés de duas, 
como é mostrado) quando se trata de escrever qualquer coisa além de um 
simples aplicativo. Se você puder efetivamente separar os seus estilos CSS entre 
aqueles que são aplicados sem considerar o tamanho da tela e aqueles que são 
dependentes do tamanho da tela, será mais fácil gerenciar o seu código a longo 
prazo. 
Usando esta abordagem, o exemplo precedente teria uma folha de estilos 
fundamental (por exemplo, allscreens.css), que é trazida para o documento 
HTML sem as regras de largura do dispositivo dentro da tag link. Toda CSS 
que não for dependente do tamanho da tela seria movida para este arquivo e os 
arquivos smallscreen.css e largescreen.css conteriam apenas as regras específicas 
do tamanho. 
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Tratando as Mudanças de Orientação do Dispositivo

Além de tratar os diferentes tamanhos de telas, os nossos aplicativos 
provavelmente terão de responder ao usuário a mudança de orientação do 
dispositivo. Até o momento, estivemos planejando que os nossos aplicativos 
fossem usados no modo retrato. Embora o formulário que construímos possa 
desempenhar um bom papel no modo paisagem (como foi demonstrado na 
Figura 2–7), é importante saber quando a orientação é modificada porque 
os aplicativos particulares que você escreve poderiam precisar de algum 
tratamento especial.

Figura 2–7. Usar a posição 
relativa possibilita trabalhar 
com diferentes orientações 
simples.

Para demonstrar as técnicas para lidar com as mudanças de orientação 
de telas, vamos criar uma página simples que fornecerá um feedback quando 
ocorrerem mudanças de orientação. 

Vamos, agora, dar uma olhada em um código de exemplo que implementa 
uma rotina para a detecção de orientação que funciona tanto na versão 
corrente como na versão anterior do Android. Além disso, vamos usar o 
jQuery, portanto, poderemos tornar as coisas um pouco mais concisas. Se você 
não estiver familiarizado com o jQuery, provavelmente valerá a pena dar uma 
olhada e percorrer rapidamente um tutorial sobre ele (uma lista extensa de 
tutoriais pode ser encontrada em http://docs.jquery.com/Tutorials) ou então, 
o JavaScript que é usado neste exercício parecerá um pouco confuso.

Primeiro, temos a página HTML:
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<html>

<head>

    <title>Orientation Checker</title>

    <meta name=”viewport” content=”width=device-width; initial-

scale=1.0; maximum-scale=1.0; user-scalable=0;” />

    <link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”orientation-

monitor.css” />

    <script type=”text/javascript” src=”../../js/jquery-

1.4.2.min.js”></script>

    <script type=”text/javascript” src=”orientation-monitor.

js”></script>

</head>

<body>

    <h1 class=”simple”>Orientation Monitor</h1>

    <ul class=”details”>

        <li class=”header”>Event Details</li>

        <li><label>Type:</label><span id=”event-type” /></li>

        <li class=”header”>Window Details</li>

        <li><label>Width:</label><span id=”window-width” /></

li>

        <li><label>Height:</label><span id=”window-height” /></

li>

        <li><label>Orientation:</label><span id=”window-orien-

tation” /></li>

        <li class=”header”>Detection Results</li>

        <li><label>Orientation:</label><span id=”orientation” 

/></li>

        <li><label>Rotation Class:</label><span id=”rotation-

class” /></li>

    </ul>

</body>

</html>

NOTA: Eu não incluí a CSS aqui neste exemplo porque não é a parte que interessa 
do exercício. Você pode, contudo, rever a fonte completa no seguinte URL: http://
sidelab.com/code/pawa/snippets/02/orientation-monitor.css
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Em seguida, temos o conteúdo do arquivo orientation-monitor.js:

$(document).ready(function( ) {

    var canDetect = “onorientationchange” in window;
    var orientationTimer = 0;

    

    var ROTATION_CLASSES = {

        “0”: “none”,

        “90”: “right”,

        “-90”: “left”,

�����������������������

    };

    

    $(window).bind(canDetect ? “orientationchange” : “re-
size”, function(evt) {
        clearTimeout(orientationTimer);
        orientationTimer = setTimeout(function( ) {
            // display the event type and window details

            $(“#event-type”).html(evt.type);

            $(“#window-orientation”).html(window.orientation);

            $(“#window-width”).html(window.innerWidth);

            $(“#window-height”).html(window.innerHeight);

            // given we can only really rely on width 
and height at this stage, 
            // calculate the orientation based on aspect 
ratio
            var aspectRatio = 1;
            if (window.innerHeight !== 0) {
                aspectRatio = window.innerWidth / win-
dow.innerHeight;
            } // if
            
            // determine the orientation based on aspect 
ratio
            var orientation = aspectRatio <= 1 ? “por-var orientation = aspectRatio <= 1 ? “por-
trait” : “landscape”;
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            // if the event type is an orientation 
change event, we can rely on
            // the orientation angle
            var rotationText = null;
            if (evt.type == «orientationchange») {
                rotationText = ROTATION_CLASSES[window.
orientation.toString( )];
            } // if
            

            // display the details we have determined from the 

display

            $(“#orientation”).html(orientation);

            $(“#rotation-class”).html(rotationText);

        }, 500);

    });

});

Uma vez que você tenha implementado o código, um simulador ou um 
dispositivo exibirá uma tela similar à que é mostrada na Figura 2–8.

Figura 2–8. O monitor 
de orientação exibindo 
a informação para uma 
orientação de paisagem.

Vamos rever algumas das partes significativas do código precedente. 
Em primeiro lugar, criamos uma determinação com relação à versão do 
WebKit que o dispositivo Android, que estamos usando, suporta - o evento 
oorientationchange:

var canDetect = “onorientationchange” in window;
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Depois, usamos o método bind jQuery para focar no evento relevante—
baseado na detecção anterior. Aqui, eu uso o operador ternário (ou elvis) para 
salvar algumas capturas de tela. (Desculpe-me se você não for um fã do Elvis, 
mas eu sou, portanto, espere vê-lo mais.)

$(window).bind(canDetect ? “orientationchange” : “resize”, 

function(evt) {

  ...

});

Em seguida, faremos uma coisa mais sutil, mas muito importante. Como 
os eventos orientationchange e resize podem ocorrer muito rapidamente, 
precisaremos esperar até que as coisas tenham acalmado antes de realmente 
tentar tratar o evento. Neste caso, eu estou usando as funções JavaScript 
setTimeout e clearTimeout para limpar e redefinir um temporizador que será 
executado uma vez que a fila de eventos tenha estabilizado-se.

var orientationTimer = 0;
clearTimeout(orientationTimer);

orientationTimer = setTimeout(function( ) {

  ...

});

Isto encerra o trabalho de preparação que é requerido para capturar 
adequadamente os eventos apropriados para a detecção das mudanças de 
orientação. Agora, daremos uma olhada no que é requerido para interpretar a 
informação que estamos recebendo.

Primeiro, vamos desenvolver a proporção da tela e a partir daí, determinar 
se ela está sendo mostrada no modo retrato ou paisagem:

var aspectRatio = 1;

if (window.innerHeight !== 0) {

    aspectRatio = window.innerWidth / window.innerHeight;

} // if

// determine the orientation based on aspect ratio

var orientation = aspectRatio <= 1 ? “portrait” : “landscape”;
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Como eu mencionei dentro dos comentários do exemplo completo 
do código, o código precedente é, na verdade, o único modo confiável no 
momento de escrever o código de detecção que funcionará para a maioria 
dos dispositivos. Nos meus testes, um dispositivo Android que não suportou 
o evento orientationchange reportou ainda resultados para o valor window.
orientation, mas sempre retornou 0, independentemente da orientação real do 
dispositivo. 

Com base na taxa de proporção do display, podemos deduzir a orientação da 
tela. Podemos seguir um pouco mais adiante com a próxima seção de códigos 
para obter uma adição de valores para aqueles dispositivos que realmente nos 
fornecem uma informação precisa da orientação:

var ROTATION_CLASSES = {

    “0”: “none”,

    “90”: “right”,

    “-90”: “left”,

�������������������

};

var rotationText = null;

if (evt.type == “orientationchange”) {

    rotationText = ROTATION_CLASSES[window.orientation.to-

String( )];

} // if

Neste código, primeiro checamos se o evento era um evento 
orientationchange. Em caso afirmativo, então pegamos o valor inteiro da 
window.orientation e convertemos em uma string, depois mapeamos para um 
valor de array que iremos utilizar com as classes CSS em um estágio posterior.

NOTA: Quanto à plataforma, o Android está continuamente em 
desenvolvimento e o código em particular pode ter diferentes efeitos nas 
diferentes versões do SO Android. Uma das críticas mais comuns da plataforma 
Android relaciona-se com as versões fragmentadas do SO disponível através 
dos dispositivos.

Para essa finalidade, o código precedente funcionou para os Androids 1.6, 
2.1 e 2.2 dentro do emulador, mas deixou de se comportar corretamente em 
um dispositivo Android 2.1. Isto é algo que se mostrará desafiador para os 
desenvolvedores Android (incluindo os desenvolvedores de aplicativos Web) 
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até que a Google trabalhe com os fabricantes de dispositivos para assegurar 
que as versões do SO Android sejam distribuídas aos consumidores.

Até este momento, é muito importante realizar testes completos do 
dispositivo com seus aplicativos e estar certo sobre qualquer limitação que as 
versões particulares do SO possam ter.

O que este código produz para nós é essencialmente dois valores de string 
que podemos utilizar para aplicar efetivamente as folhas de estilos (ou estilos 
individuais) em nossos aplicativos Web para os dispositivos móveis. 

Uma vez que tenhamos feito isso, é muito simples modificar o código 
de modo que possamos utilizá-lo nos exercícios futuros. Essencialmente, 
precisaremos remover os elementos de feedback do código (onde o jQuery está 
sendo usado para atualizar as faixas para o nosso aplicativo de exemplo) e usar 
a função trigger da jQuery para inicializar um novo evento:

$(window).trigger(“reorient”, [orientation, rotationText]);

Uma vez feito isso, você poderia modificar o seu código para atualizar 
os elementos de exibição de orientação detectados usando bind do jQuery 
para tratar os eventos de “reorientação”. Se você estiver com dificuldades, 
simplesmente dê uma olhada no exercício final do código JavaScript no 
GitHub:

http://sidelab.com/code/pawa/snippets/02/orientation-monitor.js

CONSTRUINDO UMA CAIXA DE FERRAMENTAS: Estamos começando 
a construir a nossa caixa de ferramentas do código reutilizável que será usada nos 
exemplos posteriores. Embora eu não vá abordar os detalhes de como isto está sendo 
feito, você pode dar uma olhada na biblioteca a qualquer momento. Da mesma forma 
que o código dos exercícios, a biblioteca está disponível para a revisão na URL: 
http://sidelab.com/code/pawa/js/prowebapps.js

Adicionando um Formulário de Validação

Agora que temos o formulário com uma boa apresentação, precisaremos 
adicionar alguma validação de formulário para garantir que estamos obtendo 
dados precisos, de modo que possamos, na verdade, começar a salvar as novas 
tarefas do próximo capítulo. 

Continuaremos a usar o jQuery deste ponto em diante, o qual nos dará 
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acesso a alguns excelentes suplementos (plug-ins) de validação, poupando-nos 
ter de escrever rotinas de validação a partir do zero. Antes de conseguir integrar 
esse suplemento de validação, todavia, vamos considerar como forneceremos 
o feedback de validação em nosso aplicativo, uma vez que isso é algo que não 
seremos capazes simplesmente de usar como está.

Eu sei que foi mencionado anteriormente, mas precisaremos novamente 
considerar o limitado estado real da tela. Além disso, se você vem de uma 
experiência com um aplicativo Web para desktop, também terá de chegar a 
uma conclusão em não ter avisos de indecisão e funcionalidade associada do 
tipo mouseover em seus aplicativos Web para os dispositivos móveis.

Portanto, precisamos de uma maneira eficiente de comunicar os erros de 
validação que não tomem excessivos espaços de tela, mas forneçam ao usuário 
detalhes suficientes para resolver os problemas com os dados fornecidos. 

Iremos explorar uma opção de fornecer esse feedback com um exemplo.

Fornecendo Feedback com um Espaço de Tela Limitado

A metodologia que vamos usar neste aplicativo é primeiro indicar qualquer 
campo que tenha um problema com o dado que foi fornecido com uma 
sugestão visual de que alguma coisa está errada—nada de novo aqui. Embora 
uma prática comum para os aplicativos Web seja também fornecer um 
resumo global dos erros de validação encontrados no formulário inteiro, não 
conseguiremos incorporar isto em razão do limitado estado real da tela. Como 
alternativa, vamos examinar algumas maneiras de como podemos alavancar o 
poder do jQuery para alterar a página durante a execução e exibir esses erros 
quando um usuário entra em um campo particular.

Supondo que ainda não criamos um gancho com o suplemento de validação 
do jQuery, utilizaremos apenas um JavaScript falso para simular alguns testes 
que falharam para verificar se o nosso display se comporta da forma desejada.

Primeiro, vamos adicionar algumas informações básicas de estilo ao 
arquivo todolist.css para os campos inválidos:

input.invalid, textarea.invalid {

    background: url(exclamation.png) no-repeat 2px 2px;

    padding-left: 22px;

}

#errors {
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    margin: 8px 6px 2px 6px;

    padding: 6px 14px;

    background: -webkit-gradiente(linear, left top, left bot-

tom, color-stop(0.0, #cc0000), color-stop(0.7, #770022));

    -webkit-border-radius: 4px;

    color: white;

    display: none;

}

NOTA: Eu incluí um recurso de imagem externo para chamar a atenção para o 
campo inválido. Esta é definitivamente uma maneira de fazer as coisas e é ótima 
para o que estamos fazendo atualmente. Mais tarde no livro, iremos analisar 
como você pode embutir realmente um dado de imagem diretamente na sua folha 
de estilos para reduzir o número de requisições HTTP exigidas pelo seu aplicativo. 

Ah, e você pode observar que eu utilizei uma outra graduação. Poderia ser 
o momento de começar a admitir que eu tenho problemas com a adição da 
graduação.

Com uma maneira de ver se um campo é inválido, vamos implementar 
algum código para inicializar o display com erros de validação:

var errors = { };

function displayErrors( ) {

    // initialize variables

    var haveErrors = false;

    

    // remove the invalid class for all inputs

    $(“:input.invalid”).removeClass(“invalid”);
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        haveErrors = true;
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addClass(“invalid”);

    } // for
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    // if we have errors, then add a message to the errors div

    $(“#errors”)

        .html(haveErrors ? “Errors were found.” : “”)

        .css(“display”, haveErrors ? “block” : “none”);

} // displayErrors

$(document).ready(function( ) {

  $(“#taskentry”).bind(“submit”, function( ) {

        errors = {

            “task[name]”: [“Task name is required”],

            “task[due]”: [“Due date is invalid”]

        }; // 

        

        displayErrors( );

        return false;

    });

});

Este código é o começo do nosso arquivo todolist.js, que será construído 
para conter a lógica de aplicativo para o nosso aplicativo Web. Agora, não falta 
muito, mas no final do Capítulo 4, será uma quantidade de código bastante 
substancial. Por enquanto, o código simplesmente se conecta ao evento submit 
do formulário de entrada de tarefas e fornece a estrutura de uma função 
displayErrors. Se você clicar no botão Submit do formulário Web, deverá ver 
algo parecido com a Figura 2–9.

Figura 2–9. 
O formulário Create 
Task simulando 
uma condição de erro.

Avancemos agora para fornecer ao usuário 
informações adicionais quando ele focar de volta 
um campo dentro do formulário. Se você estiver 
lidando com o emulador ou um dispositivo Android 
de verdade, poderá notar que o posicionamento 
dos elementos na tela, quando o teclado virtual é 
mostrado, tornará difícil escolher uma localização 
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adequada para fornecer o feedback de validação adicional. Se você ainda não 
experimentou isso em primeira mão, então passe um tempo inicializando 
alguns campos de entrada temporários adicionais dentro do formulário Create 
Task e experimente a interface.

A Figura 2–10 destaca a grande redução do estado real da tela disponível 
quando o teclado é mostrado.

Figura 2–10. 
Quando o teclado 
virtual  é exibido, 
a altura disponível 
do display fica menos 
da metade.

A partir de minhas próprias investigações e 
experiências, eu descobri que usar o estado real 
da tela acima de um controle é um pouco mais 
confiável do que abaixo (dado que a rolagem 
é limitada pela altura do documento HTML 
corrente). Para fornecer o feedback detalhado, 
vamos acrescentar um pouco de JavaScript 

adicional ao nosso arquivo todolist.js. Começaremos adicionando uma função 
extra que será usada para exibir qualquer erro para um elemento de formulário 
que é passado:
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    if (messages && (messages.length > 0)) {
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        // if it doesn’t exist, then create it

        if (! errorDetail) {
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        } // if
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        // add the various error messages to the div

        for (var ii = 0; ii < messages.length; ii++) {

            $(errorDetail).html(‘’).append(“<li>” + 

messages[ii] + “</li>”);

        } // for

    } // if

} // displayFieldErrors

Este código é, então, inicializado anexando-o ao tratador focus do 
controle—o código seguinte demonstra como fazer isso quando o documento 
é carregado:

$(document).ready(function( ) {

    $(“:input”).focus(function(evt) {

        displayFieldErrors(this);

    }).blur(function(evt) {

        $(“#errordetail_” + this.id).remove( );

    });

   ...

});

Agora, precisamos apenas acrescentar uma definição de estilo adicional 
para que os erros na linha sejam exibidos diferentemente dos outros elementos 
ul:

ul.errors-inline li {

    border: 0px;

    color: red;

    padding: 0px;

}

Uma vez que tenham sido implementados, os erros deverão ser exibidos 
acima de um campo de entrada quando ele recebe o foco, como mostra a 
Figura 2–11.
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Figura 2–11. 
As mensagens de erros 
detalhadas agora são 
exibidas acima de um 
campo de entrada 
quando ele recebe o foco.

Isso é tudo em termos de fornecer feedback 
de erros; a partir daqui, tudo o que é requerido é 
incluir o suplemento de validação jQuery e deixar 
que ele faça o trabalho duro de validação dos dados. 

Configurar o suplemento de validação jQuery requer os seguintes 
procedimentos:

- Importar a biblioteca jquery.validate.js para o nosso código HTML.
- Adicionar alguma informação de validação às declarações das classes dos 

campos de entrada que queremos validar.
- Chamar uma versão customizada do método validate do nosso formulário 

para sobrepor o comportamento do suplemento default de validação jQuery 
criado anteriormente.

Vamos começar com as modificações para o HTML:
<html>

<head>

    <title>Simple Mobile Web Page</title>

    <meta name=”viewport” content=”width=device-width; initial-

-scale=1.0; maximum-scale=1.0; user-scalable=0;” />

    <link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”todolist.css” 

/>

    <script type=”text/javascript” src=”../../js/jquery-

-1.4.2.min.js”></script>

    <script type=”text/javascript” src=”../../js/jquery.vali-
date.js”></script>
    <script type=”text/javascript” src=”../../js/prowebapps.

js”></script>

    <script type=”text/javascript” src=”todolist.js”></script>
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</head>

<body>

    <h1 class=”fancy”>Create Task</h1>

    <div id=”errors”></div>

    <form id=”taskentry”>

    <ul>

        <li><input type=”text” class=”required” 
name=”task[name]” id=”taskname” placeholder=”Task Name”/></li>

        <li>

            <textarea name=”task[description]” id=”taskdesc” 

placeholder=”Description” rows=”5”></textarea>

        </li>

        <li><input type=”text” class=”required date” 
name=”task[due]” id=”taskdue” placeholder=”Task Due” /></li>

        <li class=”naked”><input type=”submit” name=”Save” /></

li>

    </ul>

    </form>

</body>

</html>

Este procedimento cuida das etapas 1 e 2; agora, só precisamos substituir 
o código de validação do falso (o bind jQuery para submit e os callbacks 
associados) usando o seguinte código:

$(“#taskentry”).validate({

    submitHandler: function(form) {

        // TO BE COMPLETED IN THE NEXT CHAPTER

    },

    showErrors: function(errorMap, errorList) {

        // initialize an empty errors map

        errors = { };

        

        // iterate through the jQuery validation error map, and 

convert to something we can use

        for (var elementName in errorMap) {

            if (! errors[elementName]) {

                errors[elementName] = [ ];
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            } // if

            

            errors[elementName].push(errorMap[elementName]);

        } // for

        

        // now display the errors

        displayErrors( );

    }

});

Uma vez feito isso, o aplicativo deverá comportar-se exatamente como 
antes, mas ao invés de exibir os nossos erros simulados, exibirá as mensagens 
de erros que foram produzidas pelo suplemento jQuery.validate.

Resumo

Este capítulo deve familiarizar você com os requisitos básicos da construção 
de um aplicativo Web para os dispositivos móveis. Isso inclui dar uma olhada na 
tag meta viewport e explorar alguns dos estilos CSS3 que podem ser usados no 
navegador WebKit da Android para criar uma interface limpa para o usuário. 
Ele também abordou algumas coisas extras que devem ser consideradas ao 
criar aplicativos Web para os dispositivos móveis, incluindo as mudanças de 
orientação dos dispositivos e as restrições adicionais que são aplicadas ao 
projetar um aplicativo dado o limitado estado real da tela. Finalmente, usamos 
o suplemento validate jQuery para trazer robustos formulários de validação 
para o nosso aplicativo sem ter de escrevê-lo desde o início novamente.

No próximo capítulo, examinaremos como salvar os nossos dados 
usando os diversos mecanismos de armazenamento no lado do cliente que 
são fornecidos como parte do HTML5. Isto envolverá levar um pouco mais 
a sério o nosso código e como resultado, iremos usar o padrão de módulos 
(module pattern) JavaScript nos exemplos dos códigos. Empregar o padrão de 
módulos nos fornecerá o alicerce sólido requerido para construir aplicativos 
mais complexos em JavaScript, portanto, embora seja necessário algum tempo 
para se acostumar, valerá bem o esforço.



Capítulo 3

APIs de Armazenamento do HTML5
No último capítulo, vimos como criar uma página Web simples para dispo-

sitivos móveis e um formulário simples Create Task para o nosso aplicativo da 
Lista de Tarefas. Neste capítulo, examinaremos as opções que são capazes de 
armazenar os dados localmente no dispositivo. O HTML5 apresenta algumas 
APIs que permitem esse tipo de armazenamento por parte do cliente.

Anteriormente ao escrever um aplicativo Web, se você precisasse salvar os 
dados em um banco de dados, precisaria usar um script no lado do servidor 
(PHP, Python, Ruby etc.) para fazer isto. Alguns elementos emergentes da API 
do HTML5 oferecem uma alternativa por parte do cliente, e investigar estes e 
como usá-los efetivamente será o foco principal deste capítulo. 

Essencialmente, três tipos diferentes de mecanismos de armazenamento 
por parte do cliente estão sendo implementados como parte da especificação 
do HTML5:

Web storage: Geralmente, referenciado como armazenamento local do 
HTML5, este é um mecanismo por parte do cliente para armazenar pares de 
chave/valor. Ele é simples, porém muito poderoso (consulte http://w3.org/TR/
webstorage/).

Web SQL Database: Este mecanismo fornece acesso ao banco de dados pa-
recido com o SQLite, que é uma alternativa por parte do cliente para o tradi-
cional RDBMS que você poderia encontrar em um servidor (consulte http://
w3.org/TR/webdatabase/).

Indexed Database: Uma especificação não oficial que foi proposta pela 
W3C para substituir a especificação para o banco de dados SQL para Web 
implementada atualmente, ajustada para fornecer um  “banco de dados de re-
gistros que contenham valores simples e objetos hierárquicos” (consulte http://
w3.org/TR/IndexedDB/).

Neste capítulo, estaremos focando, a princípio, as duas APIs de armaze-
namento listadas acima, fornecendo tanto uma visão geral como o código de 
exemplo para ambas.
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Embora a API Indexada para o BD tenha sido lançada pela W3C para 
substituir o banco de dados SQL para Web, atualmente nenhuma versão do 
Android é distribuída com suporte para a especificação. Por esta razão, estare-
mos focando nas duas que você pode implementar e usar agora mesmo—Web 
Storage e Web SQL Database.

Temos uma firme convicção de que os navegadores para o WebKit (que são 
usados nativamente no Android) continuarão a suportar o banco de dados 
SQL para Web durante algum tempo no futuro, portanto, você deve ficar à 
vontade para usar essa especificação ainda que a W3C tenha sinalizado que 
eles não criarão mais nenhuma revisão do padrão.

A API de Armazenamento Web
Tanto os objetos localStorage, tais como sessionStorage, imple-

mentam a interface Storage e esta fornece os seguintes métodos:

getItem
setItem
removeItem
clear

Estes quatro métodos capturam muito bem toda a funcionalidade da API 
de armazenamento e embora possam parecer simples, oferecem grandes opor-
tunidades. A magia está no fato de que você pode salvar qualquer objeto den-
tro de Storage. Você deve apenas fornecer uma chave de acesso ao valor depois 
e assim, irá longe.

Em um caso simples, você poderia simplesmente salvar uma string ou ou-
tros valores simples de tipos dentro do armazenamento. Considere o código 
seguinte:

localStorage.setItem(“preferences-bgcolor”, “#333333”);
localStorage.setItem(“preferences- textcolor”, “#FFFFFF”);
Isto cria dois valores dentro de localStorage para o rastreamento das 

preferências do aplicativo para a cor de fundo e a cor do texto. Você poderia, 
contudo, conseguir o mesmo resultado simplesmente armazenando um único 
objeto em localStorage com o seguinte código:

localStorage.setItem(“preferences”, {

    bgcolor: “#333333”,

    textcolor: “#FFFFFF”

});
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Você pode recuperar os seus objetos preferences usando uma chama-
da simples para getItem:

var preferences = localStorage.getItem(“preferences”);

Você deverá, então, poder acessar as cores de fundo e a cor do texto de pre-
ferência do objeto preferences. Vamos experimentar isso agora. Mostre 
apenas um alerta para exibir a cor do fundo:

alert(preferences.bgcolor);
Hum, bem, isso é confuso. Dependendo da implementação que os navega-

dores da API de armazenamento para Web estiverem usando no momento que 
você lê este livro, você poderá achar que a chamada precedente mostra apenas 
uma mensagem, como, por exemplo, o alerta JavaScript exibido na Figura 3–1.

Figura 3–1. Acessar objetos em localStorage pode 
não produzir os resultados esperados/documentados.

O que isso significa para você neste 
momento? Você pode armazenar somen-
te valores simples em localStorage 
e sessionStorage? Sim... mas, você 
pode sempre usar JSON (JavaScript Ob-
ject Notation, Notação de Objetos para 
JavaScript) para serializar os seus objetos 
primeiro e depois, salvá-los como strings. 
Definitivamente, vale a pena investigar, 
portanto, o primeiro exercício deste capí-
tulo diz respeito a isso.

NOTA: Se você não encontrou uma situação como esta anteriormente, então 
bem-vindo ao mundo dos primeiros a adotarem a tecnologia—as coisas mudam.

Nós analisamos isso antes, mas aqui está um exemplo em primeira mão 
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onde os construtores de navegadores acreditavam que parte da especificação 
do HTML5 tinha estabilizado-se o bastante para ia mplementação, quando, 
na verdade, havia ainda alguns desvios a caminho. Isso faz parte da diversão 
e provavelmente encontraremos mais exemplos deles nas páginas deste livro.

Se você encontrar alguma coisa que não funciona como o esperado ou algo 
neste livro que não seja compatível com a especificação do HTML5 corrente, 
então forneça um retorne online para: www.apress.com.

Salvando Objetos no Web Storage com o JSON
Agora, vamos estudar a gravação de objetos JavaScript no Web Storage 

usando o JSON. O JSON fornece um método elegante e eficiente para armaze-
nar os dados de objetos JavaScript como strings de texto simples. No formato 
de string, o dado pode, então, ser enviado a serviços externos ou salvos como 
os exemplos aqui. Antes de você começar a salvar os objetos no formato JSON, 
contudo, precisará da biblioteca json2.js de Douglas Crockford ou serializar/
desserializar os objetos em strings JSON. Essa biblioteca está disponível no 
seguinte endereço: http://json.org/json2.js.

Você pode fazer o download desse arquivo para o seu diretório mais alto js 
para que possa usá-lo nos exercícios mais tarde.

NOTA: Doug Crockford incluiu um alerta na primeira linha do arquivo json2.
js para desestimular as pessoas de usar a biblioteca através de um link direto 
para o seu site. Você precisará remover essa linha antes de executar os exemplos 
do código deste exercício. Se você esquecer isso, contudo, tudo funcionará; você 
terá apenas que clicar em um alerta chato cada vez que executar um exercício 
usando JSON. Estamos muito confiantes que até o final deste livro essa primeira 
linha será removida.
Vamos criar uma página simples que irá configurar o ambiente para rodarmos 
os nossos testes:

<html>

<head>

    <title>Web Storage Tester</title>

    <meta name=”viewport” content=”width=device-width; initial-

scale=1.0; maximum-scale=1.0; user-scalable=0;” />

    <link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”../../css/snip-

pets.css” />

    <script type=”text/javascript” src=”../../js/jquery-
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1.4.2.min.js”></script>

    <script type=”text/javascript” src=”../../js/json2.js”></
script>

    <script type=”text/javascript” src=”../../js/prowebapps.

js”></script>

    <script type=”text/javascript” src=”webstorage-test.js”></

script>

</head>

<body>

    <h1 class=”fancy”>Web Storage JSON Wrapper</h1>

    <ul id=”items”>

        <li class=”header”>Items in Storage (tap to remove)</

li>

    </ul>

    <ul id=”newitem”>

        <li class=”header”>New Item</li>

        <li class=”bordered”><input type=”text” id=”newtitle” 

placeholder=”Title” /></li>

    </ul>

    <ul id=”actions”>

        <li><button id=”add”>Add</button></li>

        <li><button id=”clear”>Clear</button></li>

    </ul>

</body>

<html>

No código anterior, existem quatro itens gerais a serem observados:
A inclusão da folha de estilos dos snippets genéricos (css/snippets.css). 

Como foi explicado no Capítulo 1, essa folha de estilos faz parte dos com-
ponentes de código reusáveis que iremos utilizar e expandir em todo o livro. 
A fonte completa da folha de estilos pode ser visualizado na seguinte URL: 
http://sidelab.com/code/pawa/css/snippets.css.

A inclusão do json2.js para que possamos acessar a serialização e a análise 
sintática (parsing) do JSON.

A inclusão da biblioteca prowebapps.js. Adicionaremos alguns em-
pacotadores úteis para salvar em localStorage/sessionStorage, o que fornecerá 
uma serialização/desserialização automática dos objetos usando o JSON.

A inclusão de webstorage-test.js, que irá incluir o código JavaS-
cript para este exercício.
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Vamos continuar com os códigos. Primeiro, adicionaremos aquelas fun-
ções empacotadoras de armazenamento à biblioteca prowebapps.js. Isto 
se faz adicionando um submódulo de Storage ao nosso módulo PROWE-
BAPPS existente:

var module = {

    Storage: (function( ) {

        function getStorageScope(scope) {

            if (scope && (scope == “session”)) {

                return sessionStorage;

            } // if

            

            return localStorage;

        } // getStorageTarget

        return {

            get: function(key, scope) {

                // get the storage target

                var value = getStorageScope(scope).

getItem(key);

                

                // if the value looks like serialized JSON, 

parse it

                return (/^(\{|\[).*(\}|\])$/).test(value) ? 

JSON.parse(value) : value;

            },

            

            set: function(key, value, scope) {

                // if the value is an object, then stringify 

using JSON

                var serializable = jQuery.isArray(value) || 

jQuery.isPlainObject(value);

                var storeValue = serializable ? JSON.

stringify(value) : value;

                

                // save the value

                getStorageScope(scope).setItem(key, storeVa-

lue);
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            },

            

            remove: function(key, scope) {

                getStorageScope(scope).removeItem(key);

            }

        };

    })( )

    ...

};
Embora não entremos em uma explicação detalhada do código precedente, 

aqueles entre vocês que estiverem interessados, poderão ver que colocamos os 
métodos getItem e setItem da interface Storage do HTML5 nos métodos 
estáticos get e set dentro do módulo PROWEBAPPS.Storage. Emprega-
mos algumas funções utilitárias do jQuery e expressões regulares para deter-
minar se precisaremos usar o JSON para armazenar/recuperar os dados e caso 
seja necessário, então o faremos.

Mais importante do que o modo como o código precedente funciona (o 
que é relativamente simples, uma vez que ele é fragmentado), é como podere-
mos usá-lo. Basicamente, temos agora três funções que permitem o armaze-
namento de valores mais complexos à nossa disposição para interagir com a 
funcionalidade Web Storage do HTML5:

������Y�����V�
�����V��
&��"��scope)

����" é um valor de string usado para identificar a entrada.
�� ����� pode ser especificado opcionalmente como “session” (ou 
seja, como uma string) se você deseja armazenar em session stora-
ge, ao invés de armazenar em local storage.

������Y�����V�
�����V��
&��"��'������scope)
 get, key é um valor de string que identifica a en-

trada.
��'���� é o dado que desejamos para salvar na Web Storage. (Este pode 
ser um valor simples, um array, um objeto etc.). Os arrays e os objetos são 
serializados usando o JSON e depois, armazenados como strings.
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�� ����� (opcional) especifica se o valor da chave será salvo em ses-
sion ou em local storage. Passar nenhum valor para este parâmetro 
significa que o valor será salvo em local storage.

������Y�����V�
�����V����'�&��"��scope)
����" é um valor de string usado para especificar a entrada que será re-
movida de storage.

scope (se fornecido) irá especificar se session ou lo-
cal storage deve ser usado. Se nenhum valor for fornecido, então lo-
cal storage será usado por padrão.

Agora que temos esta funcionalidade à nossa disposição, veremos o armaze-
namento de objetos simples e os arrays JavaScript usando as nossas funções 
PROWEBAPPS.Storage.  Faremos isto criando o nosso arquivo websto-
rage-test.js, que será usado para potencializar este pequeno aplicativo 
de teste de armazenamento:

$(document).ready(function( ) {

    // read the data from local storage for the items

    var items = PROWEBAPPS.Storage.get(“listitems”);

    var loadTicks = new Date( ).getTime( );

    function displayItems( ) {

        loadTicks = new Date( ).getTime( );

        

        $(“#items li[class!=’header’]”).remove( );

        if (items) {

            // create list items to display the current items

            for (var ii = 0; ii < items.length; ii++) {

����������������'����
������J���
�V����&&����������	��
���G��UV

created) / 1000);

                $(“#items”).append(“<li>” + items[ii].title + “ 

(created “ + itemAge + “s ago)</li>”);

            } // for

        }

        else {

            $(“#items”).append(“<li>No items</li>”);

            // initialize the items array
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            items = [];

        } // if..else

    } // displayItems    

    // button click handlers go here

    displayItems( );

});

O código precedente é muito simples e foi projetado para recuperar um 
array de itens (listitems) de localStorage e exibi-los na tela. Com o código 
como estava antes (sem adicionar ou limpar a funcionalidade definida), carre-
gar a página gera saída HTML, como é mostrado na Figura 3–2.

Figura 3–2. 
A página de peste do 
aplicativo da Web Storage.

Como não existem itens correntemente 
no armazenamento (a função PROWE-
BAPPS.Storage.get correntemente 
retorna null), exibiremos “No items” na 
tela. Vamos implementar as sub-rotinas de 
cliques dos botões add e clear para pre-
encher e salvar o array:

$(“#add”).click(function( ) {

    items.push({

        title: $(“#newtitle”).val( ),

        created: new Date( ).getTime( )

    });
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        // save the items
    PROWEBAPPS.Storage.set(“listitems”, items);

    displayItems( );

});

$(“#clear”).click(function( ) {

    items = null;

    PROWEBAPPS.Storage.remove(“listitems”);

    displayItems( );

});

Novamente, este é um código muito simples. No caso da sub-rotina add, 
criamos um novo objeto para o array usando o título do item, a data e a hora 
correntes (representada em milissegundos), salvamos os itens para storage e 
depois, atualizamos o display.

A sub-rotina clear é um pouco mais simples. Nós redefinimos o estado 
da variável items de volta para null, removemos listitems de local sto-
rage e depois, atualizamos o display.

Armazenamento Local versus Armazenamento de Sessão

Como foi mostrado no código anterior, não há diferença entre usar localS-
torage e sessionStorage—não em termos de interação real, pelo menos. De 
fato, a única diferença real é o tempo do dado que está sendo realmente arma-
zenado e quem o dado considera ser seu proprietário.

No caso do armazenamento local, o dado é persistente e não será removido, 
a menos que seja requisitado para ser removido pelo usuário (por exemplo, 
usando as configurações do navegador).

No caso do armazenamento da sessão, o dado dura somente no contexto 
de navegação (que normalmente é terminado quando a janela do navegador 
é fechada). Além disso, os navegadores manterão, em separado, os objetos de 
sessionStorage em janelas ou guias separadas; local storage, por outro 
lado, será compartilhado entre as janelas e as guias.
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NOTA: Ao fazer algumas análises detalhadas de como as múltiplas janelas/guias 
interagem com Web Storage, ficou claro que a implementação do módulo PRO-
WEBAPPS.Storage contém um problema atualmente. É possível para duas 
janelas sobrescrever as mudanças uma das outras dentro de localStorage. Em 
sessionStorage, contudo, nunca ocorrem colisões.

Tanto para localStorage como para sessionStorage, o dado é armazenado 
com base na origem. Uma origem referencia o site a partir do qual a página foi 
carregada e basicamente, significa que o site B não poderá acessar os dados do 
cliente criados pelo site A (o que faz sentido).

Banco de Dados SQL para Web

Agora que trabalhamos com a API de armazenamento da Web, é apropria-
do que nos familiarizemos com o primo de Web Storage—o Banco de Dados 
SQL para Web. Em razão da natureza mais complicada dessa API de armaze-
namento, iremos abordá-la brevemente aqui e então, veremos exemplos mais 
concretos quando construirmos o nosso aplicativo GeoMiner mais tarde no 
livro.

A implementação do Banco de Dados SQL para Web ocorre da mesma 
forma que interagir com uma sub-rotina típica do Ajax (fora do SQL) porque 
as interações com a API são principalmente operações assíncronas. Os tra-
balhadores da Web (que tinham somente raros suportes para os navegadores 
de dispositivos móveis no momento em que este livro estava sendo escrito) 
também têm acesso a uma implementação sincronizada—que é apropriada em 
razão do seu contexto de execução por meio de threads.

Em um nível elevado, podemos resumir a implementação do Banco de Da-
dos SQL para Web do HTML5 em mais ou menos três métodos:

������`�
�����: Usado para abrir/criar um banco de dados. Este método 
aceita cinco argumentos:

����
�������: O ID(identificador) do banco de dados.
��'������: Uma string que identifica a versão do banco de dados. Isto 
pode ser usado para implementar scripts particulares para a atualização da 
versão (mais informações sobre isto serão fornecidas no Capítulo 4).
���������
���: Uma descrição legível por humanos do banco de da-
dos.
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����
���
������: O tamanho estimado do banco de dados (em bytes).
������
�����������: Um callback que será executado uma vez que 
o banco de dados tenha sido aberto/criado (não implementado em todos 
os navegadores).

�� 
������
���/readTransaction: Usado para abrir uma transação 
para a execução de uma ou mais declarações SQL. O método transaction 
é usado para as operações INSERT/UPDATE/DELETE e o readTransac-
tion é usado para as declarações SELECT. Esse método aceita somente um 
argumento:

����������: A função callback que será chamada quando a transação ti-
ver sido aberta. Quando a função callback é executada, ela é passada dentro 
de um único argumento para a instância da transação.

���^���
����: Usado para executar uma declaração SQL dentro de uma 
transação. Esse método aceita quatro argumentos:

�� �����^
: A declaração SQL para fazer uma execução no banco de 
dados.
�����������
���: Um array de valores para os parâmetros incluídos 
na declaração sqlText. Os parâmetros são especificados dentro do SQL 
usando um ponto de interrogação (?).
�� ������
�����������: Uma função de callback que será invoca-
da quando a declaração SQL tiver sido executada com sucesso. No caso 
de uma declaração SELECT, os resultados serão retornados como um se-
gundo argumento dentro de callback. Um argumento de transação será re-
tornado como o primeiro argumento em todos os casos se o callback for 
especificado.
���������������: Um callback que será invocado se houver proble-
mas com a declaração SQL ou com o banco de dados. 

Embora não entremos em detalhes com o código aqui, se você estiver in-
teressado em saber como o nosso exemplo anterior para salvar objetos ficará 
usando o Banco de dados SQL para Web, ao invés do Web Storage, iremos 
fornecer uma implementação do exemplo no seguinte local: http://si-
delab.com/code/pawa/snippets/03/webstorage-test-we-
bdb.js.
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Em razão da quantidade de materiais que temos para abordar, iremos focar 
na implementação de um banco de dados local lendo e escrevendo, usando 
a API para o Banco de dados SQL para Web. Isto será abordado no próximo 
exemplo.

Salvando Itens da Lista de Tarefas com um Banco de Dados 
no Cliente

Neste exercício, utilizaremos a API para o Banco de dados SQL para Web 
para salvar os itens da Lista de Tarefas em um banco de dados no cliente para 
um uso posterior. Trabalharemos com os métodos esboçados anteriormente 
para fazer isto.

Comece criando um submódulo chamado TODOLIST.Storage em seu 
código do aplicativo JavaScript. Esse módulo será responsável por lidar com 
a interação com o banco de dados para o aplicativo. É importante encapsular 
esta funcionalidade porque ela fornecerá a opção de usar um mecanismo de 
armazenamento alternativo (por exemplo, a API para Web Storage) em uma 
data posterior, sem afetar o resto do código do aplicativo.

O código seguinte deverá ser adicionado à definição de módulo dentro do 
arquivo todolist.js (lembre-se de incluir uma vírgula se este não for o 
último membro do array do módulo):

Storage: (function( ) {

    // open/create a Database for the application (expected 

size ~ 100K)

    var db = openDatabase(“todolist”, “1.0”, “To Do List Data-

base”, 100 * 1024);

    

    // check that we have the required tables created

    db.transaction(function(transaction) {

        transaction.executeSql(

            “CREATE TABLE IF NOT EXISTS task(“ + 

            “  name TEXT NOT NULL, “ + 

            “  description TEXT, “ + 

            “  due DATETIME);”);

    });

        return {
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        saveTask: function(task, callback) {

            db.transaction(function(transaction) {

                transaction.executeSql(

                    “INSERT INTO task(name, description, due) 

VALUES (?, ?, ?);”, 

                    [task.name, task.description, task.due]

                );

            });

       }

    };

})( )

A esta altura, TODOLIST.Storage possui apenas duas funções:
Criar/abrir um banco de dados no cliente chamado todolist e assegurar 

que exista a tabela task requerida, criando-a se solicitado
Salvar um item da Lista de Tarefas dentro da tabela task
Depois, criamos o que poderia ser chamado de DTO (Objeto para Trans-

ferência de Dados) ou POJO (acrônimo para Plain Old Java Object, o Bom e 
Velho Objeto Java) em outras linguagens para capturar os detalhes de um item 
da Lista de Tarefas. Nos exercícios futuros, iremos referenciar esses POJOs, 
uma vez que o acrônimo funciona quase tão bem para o JavaScript quanto 
para o Java.

Quanto ao código Storage precedente, Task é adicionada à definição do 
módulo de todolist.js:

Task: function(params) {

    params = jQuery.extend({

        name: “”,

        description: “”,

        due: null

    }, params);

    

    // initialize self

    var self = {

        id: null,

        name: params.name,

        description: params.description,

        due: params.due ? new Date(params.due) : null

    };

    return self;

}
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NOTA: Embora tenhamos preferência por usar os POJOs para capturar deta-
lhes a respeito de um objeto em nosso aplicativo, esta não é sempre a melhor 
maneira de agir. Você pode ver no caso precedente que Task acrescenta muito 
pouco valor adicional neste primeiro estágio. Pessoalmente, achamos que criar a 
arquitetura de um aplicativo desta maneira fornece alguns benefícios, assim que 
atinge certo tamanho e complexidade, mas pode parecer uma perda de tempo 
inicialmente.
Quando chegarmos a salvar Task realmente, iremos fornecer uma implementa-
ção alternativa que funcionará sem o POJO se essa for a sua preferência.

Uma peça final do código de apoio é requerida e, se você já trabalhou com 
o jQuery e aplicativos Web anteriormente, você mesmo já deve ter construído 
algo assim anteriormente. Para poupá-lo de escrever o mesmo código repeti-
das vezes para extrair os valores de um formulário e mapeá-los para um objeto, 
você poderá usar algo como o código seguinte para tornar esse processo mais 
eficiente (dado que você poderá usar nomeações consistentes para os campos 
do formulário, propriedades de objetos etc.). 

O código seguinte deve ser adicionado à definição do módulo do arquivo 
prowebapps.js (lembre-se, uma vírgula no final pode ser requerida de-
pendendo de onde você adiciona o código dentro do módulo):

getFormValues: function(form) {

    var values = { };

    

    // iterate through the form values using jQuery

����¢£���"&���@V���&������
�@V����&���
���&�@�B

�������������
�
����������
�������
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“$1”);

        

�������������
�
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���V'����Z

    });

    

    return values;

}
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Agora que todos os blocos de construção estão no lugar, vamos voltar e mo-
dificar a sub-rotina de submit que foi deixada em branco quando terminamos 
o Capítulo 2, de modo que ela contenha alguns códigos que irão realmente 
salvar o item da Lista de Tarefas:

$(“#taskentry”).validate({

    submitHandler: function(form) {

        // get the values from the form in hashmap

        var formValues = PROWEBAPPS.getFormValues(form);

        

        // create a new item to save to the database

        var item = new TODOLIST.Task(formValues);

        

        // now create a new task

        TODOLIST.Storage.saveTask(item);

    },

    showErrors: function(errorMap, errorList) {

        // code from chapter 02

    }

});

Salvar um novo item da Lista de Tarefas é agora um processo simples com 
três etapas:

Obter os valores dos campos dentro do formulário como um array de pares 
chave/valor JavaScript .

Criar um novo item a partir desses valores do formulário.
Pedir ao módulo Storage para salvar o item para nós.
Rodar este código em um handset Android ou um emulador é bastante 

insatisfatório porque não construímos ainda a nossa interface para exibir os 
itens. Para termos alguma confiança de que isto está realmente funcionando, 
veremos  o Chrome, usando as ferramentas do desenvolvedor Chrome. Como 
foi descrito no Capítulo 1, um navegador baseado no WebKit é uma ferramen-
ta valiosa quando chega a hora de depurar os aplicativos para os dispositivos 
móveis—a minha preferência pessoal é pelo Chrome.

Portanto, forneceremos alguns dados ao formulário. Como mostrado na 
Figura 3–3, eu estou dando a mim mesmo a tarefa de cortar o gramado antes 
do fim de 2011 (este não é um dos meus pontos fortes).
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Figura 3–3. 
O formulário Create Task 
com um dado de exemplo 
exibido no Chrome.

Ao enviar o formulário, o dado passa 
pelas verificações de validação que defi-
nimos no último capítulo e desse modo, 
prossegue com o salvamento do dado de 
acordo com a lógica que configuramos 
na sub-rotina de submit. Dando uma 
olhada na guia Storage dentro da fer-
ramenta do desenvolvedor, poderemos 
ver que o nosso dado foi realmente salvo 
no banco de dados local. A Figura 3–4 
mostra as ferramentas do desenvolvedor 
Chrome.

Figura 3–4. A nova tarefa foi salva e pode ser vista usando o inspetor de Storage dentro das 
ferramentas do desenvolvedor Chrome.
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Como foi prometido, se você não for um fã de usar POJOs e similares para 
encapsular os dados que se movem ao redor do seu aplicativo, o código para a 
sub-rotina de submit poderá ser modificado para o seguinte:
$(“#taskentry”).validate({

    submitHandler: function(form) {

        // get the values from the form in hashmap

        var formValues = PROWEBAPPS.getFormValues(form);

        

        // now create a new to-do list item

        TODOLIST.Storage.saveTask(formValues);

    },

    showErrors: function(errorMap, errorList) {

        // code from chapter 02

    }

});

Como fica com o código dentro do módulo Storage, o dado é salvo 
quando é digitado. A Figura 3–5 mostra que o banco de dados contém um va-
lor idêntico ao que foi fornecido, o que indica que esse valor foi provavelmente 
salvo como uma string.

Figura 3–5. Os resultados de não converter uma string em um objeto Date antes de inseri-lo no 
banco de dados.
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Você pode ver a segunda entrada ser adicionada como está. Na realidade, é 
também o caso para a primeira entrada porque o que é mostrado aqui, é sim-
plesmente uma representação de toString para um objeto Date JavaScript  
(porque convertemos o valor do formulário em um Date dentro da Task 
POJO).

CUIDADO: O comportamento anterior é interessante, dado que definimos ex-
plicitamente o campo de vencimento como do tipo DATETIME em nossa de-
claração CREATE TABLE. Embora isto não cause nenhum problema real em 
nosso aplicativo aqui, achamos que vale a pena perceber que, com as implemen-
tações correntes do Banco de dados SQL Web, você pode precisar testar os seus 
dados nas operações de leitura, além das operações de escrita, porque pode não 
ser capaz de confiar que o dado no banco de dados seja do tipo esperado.
Para confirmar este comportamento, tente modificar o código para ver se você 
pode realmente inserir um valor de string no campo de vencimento. Você achará 
que pode. Isto parece ser consistente com a maneira como o SQLite trata as colu-
nas DATETIME. Para obter mais informações, visite a seguinte URL do site da 
SQLite: www.sqlite.org/datatype3.html.

Versões e Atualizações do Banco de Dados

A implementação HTML5 do Banco de dados SQL para Web já foi inteira-
mente projetada e fornece um mecanismo para aplicar mudanças de versões 
no nosso banco de dados, por parte do cliente, quando uma nova versão do 
nosso aplicativo for implantada. Isto envolve o uso do método changeVer-
sion em um banco de dados aberto. O método permite que você especifique 
a versão antiga, nova versão e uma transação de callback para executar, de 
modo a aplicar qualquer atualização requerida para ir de uma versão para a 
próxima. Além disso, um erro opcional e callbacks bem-sucedidos podem ser 
fornecidos ao monitor e oferecer um retorno para essas condições especiais de 
resposta.

Por exemplo, no próximo capítulo, vamos adicionar uma funcionalidade 
ao nosso aplicativo da Lista de Tarefas para permitir a um usuário assimilar 
os itens quando completos. Esta é obviamente uma boa ideia, mas o banco de 
dados claramente não tem um lugar para armazenar uma data ou um flag de 
conclusão. É hora de corrigir isso e criar a versão 1.1 do nosso banco de dados.

O código seguinte mostra como podemos substituir a nossa chamada ori-



76 |  |Aplicativos Web Pro Android

ginal openDatabase no módulo TODOLIST.Storage por uma que pos-
sa lidar com a abertura da versão 1.1 e da versão 1.0 do banco de dados, e 
atualizar a versão 1.0 apropriadamente:

var db = null;

try {

    db = openDatabase(“todolist”, “1.1”, “To Do List Database”, 

100 * 1024);

    

    // check that we have the required tables created

    db.transaction(function(transaction) {

        transaction.executeSql(

            “CREATE TABLE IF NOT EXISTS task(“ + 

            “  name TEXT NOT NULL, “ + 

            “  description TEXT, “ + 

            “  due DATETIME, “ + 

            “  completed DATETIME);”);

    });

}

catch (e) {

     db = openDatabase(“todolist”, “1.0”, “To Do List Databa-

se”, 100 * 1024);

    // check that we have the required tables created

    db.transaction(function(transaction) {

        transaction.executeSql(

            “CREATE TABLE IF NOT EXISTS task(“ + 

            “  name TEXT NOT NULL, “ + 

            “  description TEXT, “ + 

            “  due DATETIME);”);

    });

    

    db.changeVersion(“1.0”, “1.1”, function(transaction) {

        transaction.executeSql(“ALTER TABLE item ADD completed 

DATETIME;”);

    });

}
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Seremos honestos aqui e dizer que não somos muito fãs desta implemen-
tação. Ela funciona, mas ficamos imaginando o quanto ela será dimensionável 
quando você estiver desenvolvendo a sua 13o atualização do aplicativo e mu-
dança do banco de dados correspondente. (Naturalmente, uma alteração do 
banco de dados por atualização do aplicativo seria um planejamento incorreto, 
mas você entende o que estamos querendo dizer.) 

Resumo

Exploramos dois mecanismos poderosos para armazenar os dados no lado 
do cliente neste capítulo. Embora não seja um dos brinquedos mais brilhantes 
dentro do saco de mágicas do HTML5, é certamente um dos modificadores 
do jogo. Ser capaz de armazenar diferentes tipos de dados no lado do cliente 
criará muitas oportunidades de aplicativos Web para os dispositivos móveis 
durante os próximos anos.

Além da mecânica real da Web Storage e do Banco de dados SQL para 
Web, também investigamos maneiras de efetivamente encapsular uma ou ou-
tra funcionalidade dentro dos aplicativos Web usando o padrão de módulos 
(module pattern) JavaScript. Provavelmente, você pode dizer como achamos 
importante construir aplicativos sérios usando o JavaScript, mas prometemos 
dar um suporte nos capítulos seguintes.

No próximo capítulo, terminaremos o nosso aplicativo da Lista de Tarefas 
adicionando uma visualização para mostrar seus itens e também uma manei-
ra de marcá-los quando estiverem completos. Neste ponto, iremos além dos 
exemplos de uma única página para um aplicativo com múltiplas visualiza-
ções/telas. Investigaremos maneiras de construir esse tipo de funcionalidade, 
bem como explorar resumidamente as bibliotecas que já ofereçam essa funcio-
nalidade.



Capítulo 4
Construindo um Aplicativo com Múltiplas 
Páginas

Agora que temos a habilidade de salvar tarefas em nosso aplicativo da Lista 
de Tarefas, é hora de construir a nossa tela de display e adicionar a habilidade 
de completar as tarefas. Isto levará o nosso aplicativo da Lista de Tarefas ao 
ponto em que ele realmente pode ser usado para criar, visualizar e completar 
as tarefas. 

Agora que os dados estão sendo salvos no banco de dados no lado do clien-
te, vamos criar uma tela de display de modo que possamos fazer o rastreamen-
to de todas aquelas coisas que temos de fazer (suspiro). Vamos construir um 
display que mostra as cinco próximas coisas que precisam ser feitas em ordem 
(da data do vencimento).

Uma vez que tenhamos feito isso, estaremos na posição onde o nosso apli-
cativo da Lista de Tarefas possui múltiplas telas. Embora possam implementar 
isto usando páginas separadas HTML, isso resultaria em carregamentos de pá-
ginas que não são requeridas. Pode ser  evitado, portanto, iremos implementar 
uma funcionalidade que você encontrará em similares, tais como o jQTouch 
(http://jqtouch.com) e o iUI (http://code.google.com/p/
iui), para criar um documento HTML único que contém um aplicativo com 
múltiplas telas. 

Arquivo HTML Único, Aplicativo com Múltiplas Páginas

Antes de iniciar a construção da nossa página do aplicativo principal da 
Lista de Tarefas, vamos trabalhar um pouco com a adição de alguns estilos 
extras para o nosso arquivo proui.css, para tratar a configuração de divs 
para exibição e também, mostrar um menu simples do aplicativo na base da 
nossa tela. 

Em primeiro lugar, vejamos o que é requerido para exibir corretamente 
somente uma página quando a página do aplicativo é carregada:

div.view {
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    display: none;

    padding: 0 6px;

}

div#main {

    display: block;

}

Este simples CSS define todos os elementos div com a visualização da 
classe a ser ocultada por default. A segunda declaração de estilo simplesmente 
diz que, se tivermos um div com um ID main, isso deverá sobrepor a visua-
lização da classe e exibir o bloco. 

<div id=”main” class=”view”>

    <h1>To Do List</h1>

    <p>Aplicativo Main Pages</p>

</div>

<div id=”add” class=”view”>

    <h1>Create Task</h1>

    <p>Add Form Goes Here</p>

</div>

O fragmento HTML precedente geraria uma visualização com uma barra 
de título mostrando “To Do List” e o texto “Application Main Page”. Ao car-
regar a página, não haveria visibilidade do cabeçalho “Create Task” e do texto 
“Add Form Goes Here”. 

Além disso, faremos apenas uma simples alteração nos estilos da folha de 
estilos do arquivo existente proui.css para mostrar o estilo h1.fancy, 
caso uma tag h1 esteja contida em um div da classe view:

h1.fancy, div.view h1 {

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bot-

tom, color-stop(0.0, #666666), color-stop(0.5, #3A3A3A), color-

-stop(0.5, #222222), color-stop(1.0, #000000));

    -webkit-box-shadow: 0 2px 1px #AAAAAA;

    -webkit-border-bottom-left-radius: 6px;

    -webkit-border-bottom-right-radius: 6px;

    font-size: 1.1em;
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    color: white;

    padding: 10px 8px;

    margin: 0 0 6px 0;

    text-align: center;

}

No aplicativo da Lista de Tarefas, vamos criar uma barra de menus ao fun-
do que conterá os links de ação que são relevantes para a visualização corrente. 
Isto atenderá aos requisitos do item 1 e do item 2, e é consistente com os apli-
cativos nativos do Android.

NOTA: Usaremos o mesmo estado real de tela e estilos da IU para atender ambos 
os requerimentos precedentes para o Android. Se você tiver experiência com ou-
tras plataformas móveis, contudo, então saberá que estas interações do usuário 
são frequentemente feitas de maneiras diferentes, dependendo da plataforma. 
Neste caso, a localização de ação e dos botões de apoio irá variar.
Escolher um estilo de formatação apropriado que atenderá à maioria dos dis-
positivos é difícil e é por isso que usar uma combinação de IU terceirizada é 
altamente recomendado. Infelizmente, neste momento, a maior parte dos fra-
meworks para a IU é ajustada com a aparência e o funcionamento do iPhone, e 
construir um aplicativo Web Android que tenha o mesmo comportamento de um 
aplicativo iPhone não é realmente o que estamos procurando aqui.

Vamos dar início examinando alguns estilos CSS para criar essa barra de 
ação:

ul#menu {

��������
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    bottom: 0px;

    margin: 0;

    padding: 5px;

    list-style-type: none;

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bot-

tom, color-stop(0.0, #666666), color-stop(0.5, #3A3A3A), color-

-stop(0.5, #222222), color-stop(1.0, #000000));;

    width: 100%;

}
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ul#menu li {

    margin: 0;

�������
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    padding: 4px 10px 0 0;

}

ul#menu li a { 

    color: white;

    font-weight: bold;

}

Esta CSS, quando aplicada à seguinte lista de menus (inserida no HTML 
bem antes de nossas declarações de visualização anteriores), irá gerar uma exi-
bição como aquela da Figura 4–1.

<ul id=”menu”>

    <li><a href=”#add”>Add</a></li>

</ul>

Figura 4–1.
Visualização do nosso 
aplicativo principal com 
o menu da barra de ação.

Embora o fragmento HTML prece-
dente demonstre como construir o menu 
para exibir na tela, isso não é algo que você 
iria ou deveria construir manualmente em 
HTML. Ao invés, precisaríamos de uma 
maneira inteligente de dizer ao nosso apli-
cativo quais são os itens de menu válidos 
para cada tela e, além disso, qual ação deve 
ser tomada para determinado item do 
menu.
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Criando um Gerenciador de Visualização

Existe uma variedade de diferentes abordagens que poderiam ser usadas 
para impedir que tenhamos de escrever o HTML estático repetidas vezes. Por 
exemplo, poderíamos usar classes CSS de acordo com o suplemento de valida-
de jQuery que foi usado no capítulo anterior e depois, construir algum código 
JavaScript para ler a informação nas classes CSS e configurar o nosso aplicati-
vo. Neste caso particular, contudo, vamos escrever um submódulo de View-
Manager para o nosso arquivo prowebapps.js que iremos configurar a 
partir do arquivo JavaScript do nosso aplicativo.

O esboço do módulo PROWEBAPPS.ViewManager é mostrado aqui:

ViewManager: (function( ) {

    var views = { };

    var activeView = null;

    

    function switchView(oldView, newView) {

       // will switch views here

    } // switchView

    

    var subModule = {

        activate: function(viewId) {

            // save the old view

            var oldView = activeView;

�������������������'��§�������������������������
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exist in the views, check for a div

            if (viewId && (! views[viewId]) && (jQuery(“#” + 

viewId).get(0))) {

�������������������������V�����&B

                    id: viewId

                });

            } // if

            

            // update the active view

            activeView = viewId ? views[viewId] : null;

            

            // update the associated IU elements
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            switchView(oldView, activeView);

        },

        

        getActiveView: function( ) {

            return activeView ? jQuery(“#” + activeView.id) : 

null;

        },

        

������������������
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            args = jQuery.extend({

��������������������©K�

                actions: [ ]

            }, args);
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            if (args.id) {

                views[args.id] = args;

            } // if

        }

    };

    

    return subModule;

})( );

Um aplicativo, então, chamaria P���Y�����Vª��§�������V����� 
para definir uma nova visualização com suas ações associadas (veremos um 
exemplo em breve). A função estática d���� nos permite registrar novas vi-
sualizações com o gerenciador de visualização e activate define a variável 
do módulo activeView para atender a visualização especificada. Fazemos, 
então, uma chamada para switchView, para atualizar os elementos da IU 
com base na alteração dentro da visualização ativa.

Expandindo para o stub de switchView, utilizaremos as funções priva-
das seguintes para implementar a modificação da visualização:

function getViewActions(view) {

    var html = “”;

    for (var ii = 0; view && (ii < view.actions.length); ii++) 
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{

        html += “<li>” + view.actions[ii].getAnchor( ) + “</

li>”;

    } // for

    

    return html;

} // getViewActions

function getAction(view, actionId) {

    // extract the id portion from the action id

    actionId = actionId.replace(/^action_(\d+)$/i, “$1”);
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    for (var ii = 0; ii < view.actions.length; ii++) {

        if (view.actions[ii].id == actionId) {

            return view.actions[ii];

        } // if

    } // for

    

    return null;

} // getAction

function switchView(oldView, newView) {

    var ii, menu = jQuery(“#menu”).get(0);

    

    // switch the views using jQuery

    oldView ? jQuery(“#” + oldView.id).hide( ) : null;

    newView ? jQuery(“#” + newView.id).show( 

).trigger(“activated”) : null;

    

    // if we have a menu, then update the actions

    if (menu) {

        // clear the menu and create list items and anchors as 

requerido 

        jQuery(menu).html(getViewActions(activeView));

        

        // attach a click handler to each of the anchors now in 

the menu
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            var action = getAction(activeView, this.id);

            if (action) {

                action.execute( );

                evt.preventDefault( );

            } // if

        });

    } // if

} // switchView

A esta altura, a função privada switchView possui dois propósitos: 
Ocultar a visualização corrente, se estiver ativa, e mostrar a nova visualiza-

ção. Observe também a chamada para o método trigger de jQuery sobre o 
novo elemento. Aproveitaremos esse recurso mais tarde neste capítulo.

Checar a presença de um elemento #menu. Se ele existir, preencha-o apro-
priadamente com links para as ações relevantes da visualização ativa. Uma vez 
que o menu tenha sido construído, a função click de jQuery será usada para 
tratar a busca e a execução da ação quando um link for clicado.

Implementando Ações de Visualização

Com um ViewManager funcional, agora é só uma questão de construir 
algumas ações que o ViewManager pode aproveitar. Poderemos, então, inte-
grar esta nova funcionalidade em nosso aplicativo da Lista de Tarefas.

Iniciaremos com a classe PROWEBAPPS.ViewAction:

 ViewAction: function(args) {

    args = jQuery.extend({

        label: “”,

        run: null

    }, args);

    

    var self = {

        id: actionCounter++,

        

        getAnchor: function( ) {

��������������
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+ args.label + “</a>”;
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        },

        

        execute: function( ) {

            if (args.run) {

                args.run.apply(this, arguments);

            } // if

        }

    };

    

    return self;

}

Esta é uma classe-base que sabe como exibir a si mesma como uma tag ân-
cora, usando o método getAnchor, e que também possui um método exe-
cute para executar a ação. Além disso, observe a referência a uma variável 
chamada actionCounter, que está sendo atribuída ao membro id de um 
novo objeto ViewAction. Essa variável é definida com o escopo do módulo 
principal PROWEBAPPS do seguinte modo:

PROWEBAPPS = (function( ) {

    var actionCounter = 0;

    ...

})( );

A variável existirá e manterá o estado durante a vida da página/aplicativo, 
de modo que poderemos usá-la como um contador para as ações e ela irá gerar 
IDs exclusivos para as âncoras criadas. Em nenhum momento, todavia, a va-
riável estará dentro do escopo global. Esta é um dos grandes atrativos de usar 
algo como o padrão de módulos dentro do código JavaScript.

Agora, criaremos uma classe PROWEBAPPS.ChangeViewAction que, 
na verdade, faz algo quando é executada:

ChangeViewAction: function(args) {

���������
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    if (! args.target) {

        throw new Error(“Unable to create a ChangeViewAction 

§�
���
���
����
���������V�@Z

    } // if
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    if (! args.label) {

        args.label = args.target;

    } // if

    

    return new module.ViewAction(jQuery.extend({

        run: function( ) {

            module.ViewManager.activate(args.target);

        }

    }, args));

}

À primeira vista, o código precedente é um pouco confuso, porém vamos 
percorrê-lo para entender o que está acontecendo:

Primeiro, verificamos para ver se o alvo (target) foi definido para o objeto 
simples args, que foi passado para o construtor de classes; caso contrário, uma 
exceção será disparada.

Se um rótulo não for definido dentro do construtor args, atribuiremos o 
valor do alvo ao rótulo para impedir a exibição de uma tag âncora vazia.

Se tudo estiver bem, criaremos, então, um novo PROWEBAPPS.ViewAc-
tion e forneceremos uma sub-rotina para a função run. Quando o novo 
ViewAction for executado depois, essa função será executada.

TODOLIST = (function( ) {

�������������
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    var module = {

        ...

    };

    

�������������
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        id: “main”,

        actions: [

            new PROWEBAPPS.ChangeViewAction({

                target: “add”,

                label: “Add”

            })

        ]
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    });

    

    return module;

})( );

E voilà! Somos recompensados com um display que se parece exatamente 
com a Figura 4–2. Achamos isto um pouco desalentador, mas lembre-se do 
seguinte:

Ele realmente faz algo novo.
Estamos começando a construir uma caixa de ferramentas bonita e prática 

dentro do arquivo prowebapps.js, que definitivamente tornará mais fácil 
as nossas vidas—finalmente.

Figura 4–2. 
Clicar no link Add faz na 
verdade algo novo.

Note que não definimos a visua-
lização “add”, mas a visualização foi 
acionada com sucesso. Isto ocorre gra-
ças a alguns códigos dentro da função 
ViewManager.activate, que 
checa para ver se uma visualização re-
almente existe, independentemente se 
ela foi definida explicitamente ou não.

 

Construindo a Tela Principal do Aplicativo

Agora que construímos alguns códigos do aplicativo que nos permitirá 
construir mais do que um simples aplicativo, estamos prontos para iniciar 
a construção daquelas telas em separado. Vamos iniciar construindo a tela  
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principal do nosso aplicativo. 
Tanto para a exibição da tela principal como para a Lista de Tarefas, inicia-

remos colocando junto uma simulação de tela (Eu sou um grande admirador 
da Inkscape [www.inkscape.org] para este tipo de coisa) e depois, cons-
truiremos a exibição que seja compatível com esse layout. A Figura 4–3 mostra 
a simulação para a página inicial do aplicativo da Lista de Tarefas.

Figura 4–3. 
Simulação da página 
inicial do aplicativo da 
Lista de Tarefas.

O layout da tela inicial foi planeja-
do para ser bastante simples. Ao invés de 
mostrar a lista de tarefas completa, apenas 
a tarefa mais importante é mostrada—em 
uma tentativa de evitar que nos distraia-
mos (acreditem, eu me distraio com muita 
facilidade). Os leitores do blog Lifehacker 
(http://lifehacker.com) podem 
estar bem familiarizados com a técnica.

O HTML para uma substituição estáti-
ca para o div de main é listado aqui:

<div id=”main” class=”view”>

    <h1>To Do List</h1>

    <div class=”task”>

        <h3>Task: <span class=”task-name”>Mow the Lawn</span></

h3>

        <p class=”task-description”>Task description goes 

here</p>

        <p class=”task-due”>

            <label>DUE IN:</label>

            <span class=”task-daysleft”>5 days</span>

        </p>

        <ul class=”task-actions”>

            <li class=”right”><a href=”#” class=”task-
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-complete”>COMPLETE TASK</a></li>

            <li><a href=”#” class=”task-start”>START WORKING</

a></li>

        </ul>

    </div>

    <ul class=”buttons”>

        <li><a class=”changeview” href=”#alltasks”>Show All 

Tasks</a></li>

        <li><a class=”changeview” href=”#add”>Add New</a></li>

    </ul>

</div>

Observe aqui que temos uma série de elementos HTML que acabarão exi-
bindo os detalhes da tarefa real, uma vez que a lógica do aplicativo tenha sido 
escrita. Por enquanto, os valores do placeholder estão incluídos. 

Sem nenhuma CSS para estilizar esse HTML (veja a Figura 4–4), a visua-
lização parece muito simples, portanto, adicionaremos os seguintes estilos ao 
arquivo todolist.css para a formatação da caixa de tarefas, nome, des-
crição e assim por diante: 

div.task {

    margin: 8px 4px;

}

div.task h3 {

    border: 1px solid #ff6600;

    background: #ff7f2a;

    color: white;

    -webkit-border-top-left-radius: 5px;

    -webkit-border-top-right-radius: 5px;

    margin: 0;

    padding: 8px;

    font-size: 0.8em;

}

div.task p {

    margin: 0;

    background: #e6e6e6;
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    border-left: 1px solid #b3b3b3;

    border-right: 1px solid #b3b3b3;

    padding: 8px;

}

p.task-due label {

    font-weight: bold;

    width: 70px;

�������
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}

Figura 4–4. 
A tela principal do nosso 
aplicativo está mostrando 
uma evidente falta de estilo.

Adicione o seguinte para formatar as ações 
de tarefa que são exibidas abaixo dos deta-
lhes da tarefa:

ul.task-actions {

    background: #b3b3b3;

    border: 1px solid #b3b3b3;

    color: white;

    padding: 8px;

    -webkit-border-bottom-left-

-radius: 5px;

    -webkit-border-bottom-right-

-radius: 5px;

    margin: 0;

    list-style-type: none;

}

ul.task-actions li a {

    color: white;

    text-decoration: none;

    font-weight: bold;

    font-size: 0.8em;
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}

ul.task-actions li.right {

    padding: 4px 0 0 0;

}

Finalmente, adicionamos uma definição aos elementos compatíveis com a 
classe right para usar o float corretamente:

.right {

�������
������
Z

}

Embora a área da tela para os detalhes da tarefa agora se pareça com o 
simulador, há ainda algum trabalho a fazer para mostrar botões, ao invés de 
links—como mostrado na Figura 4–5. Isto é realizado adicionando a seguinte 
CSS ao arquivo proui.css:

ul.buttons {

    margin: 4px 0 0 0;

    padding: 0;

    list-style-type: none;

}

ul.buttons li {

    margin: 4px 4px 10px 4px;

}

ul.buttons li a {

    display: block;

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bot-

tom, color-stop(0.0, #b3b3b3), color-stop(0.4, #666666), color-

-stop(1.0, #333333));

    color: white;

    text-decoration: none;

    padding: 8px;

    text-align: center;

    -webkit-box-shadow: 0 2px 2px #333333;

    -webkit-border-radius: 6px;

}
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Figura 4–5. 
Elementos da 
tarefa estilizados.

Uma vez aplicados todos os estilos, isto 
gera uma tela estática HTML, como mos-
trada na Figura 4–6. Definitivamente, está 
começando a ficar com um bom aspecto.

Figura 4–6. 
O equivalente estático 
HTML para o nosso 
simulador da tela inicial.
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Alterando a Funcionalidade de ViewManager

Agora que o display está pronto, poderemos continuar e atualizar a lógica 
do aplicativo para fazer com que a tela inicial se comporte do modo como ela 
deve.

Vamos começar livrando-nos do link Add exibido no menu global, que é 
exibido aqui porque temos uma definição de visualização para a visualização 
principal a partir de nossos exemplos anteriores. A funcionalidade é ainda útil, 
mas não requerida na tela Show All Tasks, portanto, modificaremos a defini-
ção de visualização simplesmente substituindo main por alltasks para o 
ID de visualização.
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        id: “alltasks”,

        actions: [

            new PROWEBAPPS.ChangeViewAction({

                target: “add”,

                label: “Add”

            })

        ]

    });

Adicionaremos também algum código adicional ao prowebapps.js 
para fazer com que o submódulo ViewManager adicione automaticamente 
o acionamento do tratamento da visualização para esta e as futuras listas de 
botões:

ViewManager: (function( ) {

    ...

    

    jQuery(document).ready(function( ) {

        jQuery(“a.changeview”).each(function( ) {

            jQuery(this).click(function(evt) {

                subModule.activate(this.href.repla-

ce(/^.*\#(.*)$/, “$1”));

                evt.preventDefault( );

            }); // click
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        });

    });

    

    return subModule;

})( )

Se você não está familiarizado com o método each de jQuery, ele chama 
o callback fornecido para cada elemento que corresponde ao seletor especifi-
cado. A esta altura, o callback será inicializado duas vezes (uma vez para cada 
um dos botões na lista) e um evento de clique será atribuído à âncora corres-
pondente. A sub-rotina do evento de clique chama o método ViewMana-
ger.activate para mudar para essa visualização. Além disso, chamamos 
preventDefault no objeto de eventos para impedir o navegador de tentar 
navegar para a âncora nomeada que foi referenciada. Isto impede a tela de 
fazer a rolagem de volta para o alto, o que mostraria a barra de URL (que é o 
que não queremos).

Requisitos de Armazenamento da Tela Inicial

A partir daqui, iremos escrever o código requerido para ler novamente os 
dados da tarefa real no banco de dados local que criamos no capítulo anterior. 
Isto envolverá o acréscimo de alguns métodos adicionais ao nosso empaco-
tador de armazenamento (storage wrapper). Uma vez que tenhamos criado 
os métodos requeridos para a leitura dos dados da tarefa, adicionaremos um 
método que nos possibilitará marcar a tarefa como realizada.

NOTA: Fornecidas algumas digitações de dados que vimos no capítulo anterior, 
vamos precisar implementar as coisas de um modo um pouco diferente aqui. 
Normalmente, pediríamos ao banco de dados SQL para fazer a classificação das 
tarefas pela sua data de vencimento, mas como na verdade estamos lidando com 
strings, isso não será possível. Existem maneiras de você poder usar o SQLite para 
fazer isto, mas é um pouco complicado.

Primeiro, adicione uma função privada getTasks ao módulo TODO-
LIST.Storage:
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function getTasks(callback, extraClauses) {

    db.transaction(function(transaction) {

        transaction.executeSql(

            “SELECT rowid as id, * FROM task “ + (extraClauses 

? extraClauses : “”),

            [ ],

            function (transaction, results) {

                // initialize an array to hold the tasks

                var tasks = [ ];

                

                // read each of the rows from the db, and crea-

te tasks

                for (var ii = 0; ii < results.rows.length; 

ii++) {

                    tasks.push(new module.Task(results.rows.

item(ii)));

                } // for

                

                callback(tasks);

            }

        );

    });

} // getTasks

Esta função requer todos os dados armazenados na tabela task do banco 
de dados e preenche um array com os objetos de Task. Esse array é, então, 
percorrido na chamada da função getTasks. O método é também escrito de 
modo que ele aceite um parâmetro opcional, extraClauses, que permite 
à função adicionar cláusulas SQL extras à declaração SELECT. Isto poderia 
incluir as declarações WHERE (conforme o código seguinte) ou as declarações 
ORDER BY, que iriam, então, ajudar a classificar as tarefas em uma ordem 
particular.
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CUIDADO: A referência aqui para results.rows.item(index) não é 
consistente com o esboço corrente para a especificação do banco de dados SQL 
para Web. Esse é, todavia, o comportamento que está implementado na maioria 
dos navegadores presentemente. Embora tivéssemos que esperar que os navega-
dores pudessem ser modificados para atender a essa especificação, a mudança, 
pela W3C, para desaprovar a especificação provavelmente significa que a funcio-
nalidade permanecerá como está.

Vamos adicionar alguns métodos ao módulo Storage que permitirão 
àqueles que usam o módulo acessar as tarefas salvas:

Storage: (function( ) {

    ...

    

    var subModule = {

        getIncompleteTasks: function(callback) {
            getTasks(callback, “WHERE completed IS NULL”);

        },

        

        getTasksInPriorityOrder: function(callback) {
            subModule.getIncompleteTasks(function(tasks) {

                callback(tasks.sort(function(taskA, taskB) {

                    return taskA.due - taskB.due;

                }));

            });

        },

        

        getMostImportantTask: function(callback) {
            subModule.getTasksInPriorityOrder(function(tasks) {

                callback(tasks.length > 0 ? tasks[0] : null);

            });

        },

        

        ...

    };
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    return subModule;

})( )

Aqui, adicionamos três métodos:
getIncompleteTasks: Usado para retornar que não foram marcadas 

como completas. Observe que aproveitamos o parâmetro extraClauses 
da função getTasks para restringir o conjunto de resultados.

getTasksInPriorityOrder: Usado para retornar tarefas incomple-
tas na ordem da data de vencimento. Observe o uso do método Array.sort 
JavaScript aqui para classificar os resultados. Embora normalmente fôssemos 
implementar isto usando uma declaração ORDER BY em nossa chamada SQL, 
alguns dos equívocos de data e hora tornam mais simples (mas, provavelmente 
menos eficiente) implementar no JavaScript.

getMostImportantTask: Usado para retornar a primeira de nossas 
tarefas a partir do método getTasksInPriorityOrder.

Precisaremos, agora, modificar o método saveTask que nos permite atu-
alizar as tarefas existentes, além de criar novas. 

Além disso, o método saveTask é modificado para suportar a criação de 
novas tarefas e a atualização das tarefas existentes:

saveTask: function(task, callback) {

    db.transaction(function(transaction) {

        // if the task id is not assigned, then insert

        if (! task.id) {

            transaction.executeSql(

                “INSERT INTO task(name, description, due) VA-

LUES (?, ?, ?);”, 

                [task.name, task.description, task.due],

                function(tx) {

                    transaction.executeSql(

                        “SELECT MAX(rowid) AS id from task”,

                        [ ],

                        function (tx, results) {

                            task.id = results.rows.item(0).id;

                            if (callback) {

                                callback( );

                            } // if

                        } 
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                    );

                }

            );

        }

        // otherwise, update

        else {

            transaction.executeSql(

                “UPDATE task “ +

                “SET name = ?, description = ?, due = ?, com-

pleted = ? “ + 

                “WHERE rowid = ?;”,

                [task.name, task.description, task.due, task.

completed, task.id],

                function (tx) {

                    if (callback) {

                        callback( );

                    } // if

                }

            );

        } // if..else

    });

}

NOTA: Se você não estiver trabalhando com callbacks JavaScript há muito tem-
po, levará um pouco de tempo para se acostumar com o comportamento assín-
crono aqui. Em termos muito simples, precisaremos afastar-nos do pensamento 
linear. Ao invés de pensar: “A ocorre, depois B ocorre e depois C ocorre”, devemos 
pensar: “A ocorre, iniciamos B, C ocorre, B está pronto, até isso terminar”, Defini-
tivamente, será preciso algum tempo para se acostumar com isso. 

Estamos quase no ponto onde, na verdade, podemos substituir alguns da-
queles valores de placeholder da tela principal por dados verdadeiros. Antes 
de fazer isso, todavia, modificaremos rapidamente a nossa classe Task para 
incluir um método getDaysDue para relatar o número de dias até que a ta-
refa deva ser realizada. Adicionaremos também um método complete que 
nos permitirá marcar a tarefa como realizada:
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Task: function(params) {

    params = jQuery.extend({

        id: null,

        name: “”,

        description: “”,

        due: null

    }, params);

    

    // initialize self

    var self = {

        id: params.id,

        name: params.name,

        description: params.description,

        due: params.due ? new Date(params.due) : null,

        completed: null,

        

        complete: function( ) {

            self.completed = new Date( );

        },

        

        getDaysDue: function( ) {
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SECONDS_TO_DAYS);

        }

    };

    

    return self;

}
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tro do módulo TODOLIST :

TODOLIST = (function( ) {

    var MILLISECONDS_TO_DAYS = 86400000;

    

    ...

});
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Conectando a Tela Principal

Com os métodos requeridos adicionados ao módulo TODOLIST.Sto-
rage e uma IU para exibir a nossa informação de tarefas, estamos agora pron-
tos para começar a juntar as peças. Felizmente, isso foi simplificado graças ao 
sistema de eventos de jQuery e à chamada de trigger que implementamos 
antes. Essencialmente, precisaremos estar associados para escutar o evento 
que foi ativado e depois, fazer alguma coisa em resposta a esse evento que está 
ocorrendo. Iremos implementar a sub-rotina de associações (bind handler) 
e o código que é chamado como resultado em três lugares. Primeiro, vamos 
modificar o ouvidor de eventos (event listener) document.ready para ane-
xar as sub-rotinas de eventos às diversas visualizações (apenas a visualização 
principal a esta altura) e depois, ativar a visualização principal durante o car-
regamento do aplicativo:
$(document).ready(function( ) {

    ...

    

    // bind activation handlers

    $(“#main”).bind(“activated”, TODOLIST.activateMain);

    // initialize the main view

    PROWEBAPPS.ViewManager.activate(“main”);

});

Em seguida, implementaremos a função do módulo TODOLIST.acti-
vateMain que é invocada quando o evento activated é recebido para o 
elemento #main:

activateMain: function( ) {

    TODOLIST.Storage.getMostImportantTask(function(task) {

        if (task) {

            // the no tasks message may be displayed, so remo-

ve it

            jQuery(“#main .notasks”).remove( );

            // update the task details

            showTaskDetails(“#main .task”, task);
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            // attach a click handler to the complete task but-

ton

            jQuery(“#main .task-complete”).unbind( 

).click(function( ) {

                jQuery(“#main .task”).slideUp( );

                

                // mark the task as complete

                task.complete( );

                

                // save the task back to storage

                TODOLIST.Storage.saveTask(task, module.activa-

teMain);

            });

        }

        else {

            jQuery(“#main .notasks”).remove( );

            jQuery(“#main .task”).slideUp( ).after(“<p 
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        }

    });

}

Você pode ver no código precedente que fazemos a chamada para a nossa 
função TODOLIST.Storage.getMostImportantTask e percorre-
mos um callback para receber a tarefa mais importante que foi encontrada mo 
banco de dados. Com base se uma tarefa foi ou não encontrada (o banco de 
dados poderia estar vazio), então atualizamos o conteúdo da tarefa principal 
ou ocultamos o conteúdo e permitimos que o usuário saiba que não existem 
tarefas a ser realizadas. 

O código também anexa uma sub-rotina de eventos ao link Complete Task 
(note que o unbind de jQuery impede múltiplas chamadas de eventos) para 
tratar a tarefa completamente. Graças ao trabalho que inserimos no módulo 
Storage, conectar a sub-rotina de realização de tarefas precisará de um mí-
nimo de código.

Tanto neste exemplo de código como no exemplo do código seguinte, al-
gumas classes CSS são usadas. Você pode decidir como quer que elas fiquem 
e adicionar algo à folha de estilos do aplicativo (todolist.css) de acordo 
com as suas preferências.



104 |  |Aplicativos Web Pro Android

Finalmente, criamos uma função privada, showTaskDetails, para fa-
zer o trabalho de atualizar um div HTML projetado para exibir os detalhes 
das tarefas com os valores reais:

function showTaskDetails(selector, task) {

    var container = jQuery(selector),

        daysDue = task.getDaysDue( );

    

    // update the relevant task details
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    if (daysDue < 0) {
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            .html(“OVERDUE BY “ + Math.abs(daysDue) + “ DAYS”).

addClass(“overdue”);

    }

    else {
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            .html(daysDue + “ days”).removeClass(“overdue”);

    } // if..else

} // showTaskDetails

Isto produz as várias exibições, como mostradas na Figura 4–7 (dependen-
do dos seus dados).



Construindo um Aplicativo com Múltiplas Páginas |  | 105

   

Figura 4–7. Exibição da tela principal com base nos dados que estão disponíveis.

Parabéns, a página principal do aplicativo agora está completa. Isto, combi-
nado com a funcionalidade da adição de tarefas que exploramos nos capítulos 
anteriores, permite-nos criar tarefas e manter o rastreamento daquelas que são 
importantes. Precisaremos construir a tela que mostra todas as tarefas tam-
bém, de modo que possamos acessar as outras tarefas. 

Antes de fazer isso, contudo, é hora de dar uma pequena pausa e fazer com 
que você remova alguns códigos (veja o Exercício 4–1).

Exercício 4–1: Integrando o formulário de Adição como 
tela extra

Você, agora, tem as peças requeridas para pegar o código que criamos no 
último capítulo no arquivo create-task-form.html e integrá-lo no ar-
quivo todolist.html. Além disso, com apenas uma pequena quantidade 
de JavaScript, você deverá ser capaz de retornar o usuário à tela principal do 
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aplicativo, uma vez que ele tenha criado com sucesso uma nova tarefa.
Existem poucas coisas que não criamos ainda (tal como fazer com que uma 

ação de retorno seja adicionada automaticamente), mas estaremos comple-
tando isso na próxima seção e isto estará automaticamente disponível em sua 
visualização de Add.

Criando a Tela Para Todas as Tarefas

Mais uma vez, iniciaremos com um simulador de telas (mostrado na Figura 
4–8). A tela, como você poderia esperar, mostra uma lista de todas as tarefas 
importantes, com a data de vencimento.

Figura 4–8. 
Simulação do Projeto 
da Tela Principal com 
a Lista de Tarefas.

Com base no que é mostrado na simu-
lação anterior, estamos bastante cobertos 
em termos dos nossos métodos Stora-
ge, uma vez que podemos obter as tarefas 
em ordem de prioridade e completá-las. 
Agora, então, temos que simplesmente ir 
para a IU e conectar os exercícios.

Seria interessante se o botão voltar fos-
se mostrado automaticamente para qualquer tela que não seja a tela princi-
pal do aplicativo. Vale a pena acrescentar algum código adicional ao módulo 
PROWEBAPPS.ViewManager, que nos fornecerá essa funcionalidade.

É hora de implementar a IU. Isto envolverá o seguinte:
Implementar o layout básico HTML dentro do arquivo todolist.html.
Durante a ativação desta tela, leia os itens correntes em um banco de dados 

e gere uma lista desses itens.
Lide com um usuário ao tocar em um item individual. Isto mostrará os  



Construindo um Aplicativo com Múltiplas Páginas |  | 107

detalhes (e o link de completar tarefas) para esse item, ocultando o item se-
lecionado anteriormente. Algumas transições interessantes de jQuery (sli-
deUp, slideDown) ficarão bem aqui.

Finalmente, lide com um usuário que marca uma tarefa como realizada. 
Este será um exercício para você.

Primeiro, temos o layout HTML. Não há muito requerido aqui, uma vez 
que a maior parte da exibição para esta tela será gerada dinamicamente usando 
o JavaScript:

<div id=”alltasks” class=”view”>

    <h1 class=”fancy”>All Tasks</h1>

    <ul id=”tasklist”>

    </ul>

</div>

A partir daqui, continuaremos a ler os itens correntes no banco de dados e 
preencheremos o display. Isto envolve algum código de aplicativo para tratar 
a ativação do div #alltasks. Criamos o método da sub-rotina dentro do 
módulo TODOLIST (nós o colocamos bem depois da função activate-
Main adicionada anteriormente):

activateAllTasks: function( ) {

    TODOLIST.Storage.getTasksInPriorityOrder(function(tasks) {

        // update the current tasks

        currentTasks = tasks;

        populateTaskList( );

        

        // refresh the task list display

        jQuery(“ul#tasklist li”).click(function( ) {

            toggleDetailsDisplay(this);

        });

              jQuery(“ul#tasklist a.task-complete”).

click(function( ) {

            // complete the task

            alert(“complete the task”);

        });

    });

}
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Você pode perceber que este código atualiza uma variável chamada 
currentTasks, depois chama uma função denominada populate-
TaskList e finalmente, anexa tratamentos de eventos aos itens da lista cria-
dos recentemente (supondo que existam tarefas). Se um item da lista for criado, 
a função toggleDetailsDisplay será chamada para exibir a descrição e 
o botão de finalização para essa tarefa.

A variável currentTasks deverá ser criada dentro do escopo do módu-
lo TODOLIST, de modo que qualquer código que queira acessar essa variável 
possa fazê-lo:

TODOLIST = (function( ) {

    ...
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    var currentTasks = [ ];
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    var module = {

        ...

    };

    

    return module;

})( );

Criamos, então, a nossa função populateTaskList como uma função 
privada dentro do escopo do módulo TODOLIST:

function populateTaskList( ) {

    function pad(n) {
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    }
    
    var listHtml = “”,
        monthNames = [“JAN”, “FEB”, “MAR”, “APR”, “MAY”, “JUN”, 
“JUL”, “AUG”, “SEP”, “OCT”, “NOV”, “DEC”];
    
    // iterate through the current tasks
    for (var ii = 0; ii < currentTasks.length; ii++) {
        var dueDateHtml = 
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getDate( )) + “</li>” +
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monthNames[currentTasks[ii].due.getMonth( )] + “</li>” + 
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tFullYear( ) + “</li>” + 
            “</ul>”;
        
        // add the list item for the task
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            “</div>” +
            “</li>”;
    } // for
    
    jQuery(“ul#tasklist”).html(listHtml);
} // populateTaskList

O código precedente preenche ul#tasklist com o HTML requerido 
para exibir o nome das tarefas, data de vencimento, descrição e o link de re-
alização das tarefas. Vejamos como isso fica. Com algumas tarefas no banco 
de dados, ele produz uma visualização como a que é mostrada na Figura 4–9.

Figura 4–9. 
O display de All Tasks 
sem a aplicação de estilos. 
O que fizemos antes da CSS?

Fica evidente que a tela precisa ter alguns es-
tilos aplicados e talvez, seja apropriado que faça-
mos isso agora antes de implementar mais algum 
JavaScript (caso contrário, não poderemos dizer 
quando alguma coisa é selecionada). A seguinte 
CSS nos dará um resultado parecido com o simu-
lador:



110 |  |Aplicativos Web Pro Android

ul#tasklist {

    margin: 0;

    padding: 0;

    list-style-type: none;

}

ul#tasklist > li {

    padding: 0;

    margin: 0;

    clear: both;

    background: #ececec;

}

ul#tasklist > li:nth-child(2n) {
    background: #cccccc;

}

ul#tasklist .task-header {

    padding: 19px 0px 17px 10px;

}

ul#tasklist .task-details {

    clear: both;

    background: #333333;

    color: white;

    padding: 8px;

    display: none;

}

ul#tasklist .task-details a {

    color: white;

    text-decoration: none;

    font: bold 0.8em Arial;

}
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Embora a maior parte disto seja CSS comum, observe o seletor de negrito 
CSS3 para os itens da lista dentro de #tasklist. Esse seletor corresponde a 
todo segundo item da lista dentro da lista de tarefas,e desse modo, uma cor de 
fundo alternativa é aplicada. Existem muito poucos seletores adicionais CSS 
disponíveis dentro da especificação dos seletores CSS3 (www.w3.org/TR/
css3-selectors/#selectors), portanto, vale muito a pena ver o que 
está acontecendo nesse campo. Embora não vamos percorrê-los com detalhes 
aqui, definitivamente o encorajaríamos a visitar o link no site da W3C e fazer 
experimentos com eles em seus próprios aplicativos.

Também aplicamos alguns estilos extras para fazer com que a nossa data se 
pareça com um calendário pequeno e bonito:

ul.calendar {

    -webkit-border-radius: 4px;

    -webkit-box-shadow: 0 0 2px #333333;

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, 

color-stop(0.0, #F8F8F8), color-stop(1.0, #AAAAAA));

    margin: 6px 6px 6px 0;

    padding: 0 6px;

    list-style-type: none;

}

ul.calendar li {

    margin: 0;

    padding: 0;

    text-align: center;

    font-weight: bold;

    font-size: 0.7em;

}

ul.calendar li.day {

    font-size: 0.85em;

    padding: 1px 0 0 0;

}

Com as folhas de estilos aplicadas, a nossa tela deveria parecer com algo 
como a Figura 4–10.
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Figura 4–10. Com a aplicação de alguns estilos CSS, está começando a ficar boa a apresenta-
ção.

Portanto, estamos quase chegando lá. Precisamos apenas voltar e adicionar 
o JavaScript requerido para habilitar a visualização da descrição da tarefa e 
completar o link dela:
function toggleDetailsDisplay(listItem) {

    // slide up any active task details panes

    jQuery(“.task-details”).slideUp( );

    // if the current item is selected, implement a toggle

    if (activeItem == listItem) { 

        activeItem = null;

        return; 

    }

    

    // in the current list item, toggle the display of the de-

tails pane
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    // update the active item

    activeItem = listItem;

} // toggleDetailsDisplay

Exercício 4–2: acabando a tela ALL TASKS

Vamos dar continuidade e implementar aquelas extensões para o módulo 
PROWEBAPPS.ViewManager para suportar automaticamente adicionan-
do um link Back às telas diferentes da tela principal do aplicativo. Se você não 
se importar em terminar a tela All Tasks, isso seria fantástico.

A partir daqui, tudo o que precisa ser feito é implementar a funcionalidade 
para a finalização da tarefa—mas, seria muito simples, uma vez que fizemos 
isso na tela principal. Você poderia também acrescentar alguma CSS adicional 
para mostrar que uma tarefa foi concluída (fazendo uma simulação).

Implementando uma Pilha de Visualização
Se você não percebeu ainda, é muito frustrante que, quando acessamos 

uma tela em particular do nosso aplicativo, a única maneira de retornar à tela 
anterior é fazendo a atualização da página. Isso não será difícil, portanto, é 
hora de fazer alguma coisa a respeito. 

A primeira coisa que é requerida será implementar algum tipo de pilha de 
tela ou de visualização. Precisaremos de um mecanismo que nos permitirá 
fazer o rastreamento de quais telas precederam a atual. O melhor lugar para 
implementar esta funcionalidade será na função privada switchView den-
tro do módulo PROWEBAPPS.ViewManager. Vamos modificar essa fun-
ção agora:
function switchView(oldView, newView) {

    var ii, menu = jQuery(“#menu”).get(0);

    

    // if the old view is assigned, then push it onto the stack

    updateViewStack(oldView, newView);

    

    ...

} // switchView

Como você pode ver, adicionamos uma chamada a uma nova função de-
nominada updateViewStack, percorrendo a visualização antiga e a visu-
alização nova. A implementação de updateViewStack é muito simples e 
é usada para determinar se o nosso movimento de oldView para newView 
deve modificar o estado da pilha.
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function updateViewStack(oldView, newView) {
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    var shouldPush = oldView && (

        (viewStack.length = = = 0) ||

        (newView && (viewStack[viewStack.length - 1].id != 

newView.id))

    );

     

    // if we should push onto the stack, then do so, otherwise 

pop

    if (shouldPush) {

        viewStack.push(oldView);

        

        // if the back action does not exist yet, then create 

it

        if (! backAction) {

            backAction = new module.ViewAction({

                label: “Back”,

                run: function( ) {

                    subModule.activate(viewStack[viewStack.

length - 1].id);

                }

            });

        } // if

    }

    else if (oldView && newView && (viewStack.length > 0)) {

        viewStack.pop( );

    } // if..else

} // updateViewStack

No código precedente, a variável shouldPush é inicializada com base no 
fato de ter percorrido uma oldView e a pilha de visualização estar vazia ou 
fazer com que o último item da pilha seja algo diferente da newView para a 
qual estamos fazendo a transição. Se estivermos fazendo a transição de volta à 
visualização que é a visualização mais recente inserida na pilha, então ela será 
removida como resultado.



Construindo um Aplicativo com Múltiplas Páginas |  | 115

Com a pilha de visualização no lugar, a ação de voltar pode ser usada para 
levar o usuário de volta às telas pelas quais ele havia passado anteriormente, 
sem precisar que lhe seja dito em cada e em todos os casos qual era essa tela. 
Isto, por sua vez, poupará muito esforço de codificação a longo prazo.

NOTA: A backAction ViewAction é inicializada dentro da função prece-
dente como contrária às definições das variáveis do módulo (que você pode ver 
no topo da definição do módulo). Isto não acontece porque eu sou um admirador 
ferrenho do carregamento preguiçoso (sem criar variáveis até que sejam neces-
sárias), mas ao contrário, é por causa da maneira como implementei o padrão 
de módulos. 
No JavaScript, uma variável não pode ser referenciada até que sua definição es-
teja completa—o que é muito justo. Se tentarmos referenciar a classe ViewAc-
tion do módulo PROWEBAPPS (usando module.ViewAction), ela irá 
falhar. Se a criarmos posteriormente, uma vez que a definição esteja completa, 
tudo funcionará bem. 
Se você encontrar esta situação, pode valer a pena considerar refazer seu código 
para definir os módulos/classes que são requeridos dentro de uma definição de 
módulo como um módulo/uma classe privada separada e depois, incluí-la no 
módulo exportado usando uma simples atribuição. 

Para fazer uso da nossa pilha criada recentemente, vamos precisar modi-
ficar as funções privadas getViewActions e getAction dentro do mó-
dulo ViewManager. Aqui está uma seção do módulo ViewManager que 
destaca as modificações requeridas:

ViewManager: (function( ) {

    var views = { },

        activeView = null,

        viewStack = [ ],
        backAction = null;
        

    function getViewActions(view) {

        var html = “”;

        for (var ii = 0; view && (ii < view.actions.length); 

ii++) {

            html += “<li>” + view.actions[ii].getAnchor( ) + 
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“</li>”;

        } // for

        

        // if the view stack is active, then add a back 
action
        if (viewStack.length > 0) {
            html += “<li>” + backAction.getAnchor( ) + 
“</li>”;
        } // if

        return html;

    } // getViewActions

    

    function getAction(view, actionId) {

        // extract the id portion from the action id

        actionId = actionId.replace(/^action_(\d+)$/i, “$1”);

        

        if (backAction && (backAction.id = = actionId)) 
{
            return backAction;
        } // if
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        for (var ii = 0; ii < view.actions.length; ii++) {

            if (view.actions[ii].id == actionId) {

                return view.actions[ii];

            } // if

        } // for

        

        return null;

    } // getAction

    ...

})( )

Você pode perceber que duas variáveis adicionais foram acrescentadas a 
viewStack e backAction. Além disso, as funções  getViewActions e 
getAction foram modificadas para tratar apropriadamente o comportamento da 
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ação de retorno. No caso de getViewActions, a função checa se viewS-
tack contém algum item e, se contiver, inclui backAction nas ações que 
serão exibidas para a visualização corrente. As modificações para o método 
getAction fornecem a função com um mecanismo que fornece a sub-ro-
tina backAction, mesmo que ele não tenha sido definido explicitamente.

Uma peça final do quebra-cabeça continua. Precisaremos de um método 
no módulo PROWEBAPPS.ViewManager que nos permitirá iniciar manu-
almente o processo de retornar:

ViewManager: (function( ) {

    ...

    

    var subModule = {

        ...

        

        back: function( ) {
            if (backAction) {
                backAction.execute( );
            } // if
        },
        

        ...

    };

    

    return subModule;

})( )

Este método será chamado dentro das instâncias onde você completou 
uma tela e precisa retornar o usuário para a tela anterior. Por exemplo, pre-
cisamos modificar a chamada da função PROWEBAPPS.ViewManager.
activate(“main”) para PROWEBAPPS.ViewManager.back() 
dentro de nossa sub-rotina de submissão para o formulário de entrada de tare-
fas, para assegurar que o aplicativo esteja fluindo corretamente.

E com isso, terminamos. Mais pode ser feito no aplicativo propriamente 
dito para melhorá-lo, mas existem alguns bons ossos aqui para serem traba-
lhados. Existe uma série de extensões possíveis que poderiam ser feitas no apli-
cativo para melhorá-lo a partir deste ponto, portanto, sinta-se totalmente livre 
para tentar qualquer coisa que interesse a você.
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Resumo

Neste capítulo, exploramos uma maneira de implementar um gerenciador 
de visualização útil para construir um aplicativo Web com múltiplas páginas 
que opera corretamente em um dispositivo móvel Android. Isto incluiu ver as 
diferentes maneiras de navegar através de um aplicativo e implementar alguma 
inteligência para criar controles de navegação apropriados.

Também terminamos de dar uma olhada na API de Banco de dados SQL a 
fim de implementar o código requerido para recuperar os itens do nosso ban-
co de dados e exibi-los dentro do aplicativo. 

Por enquanto, você deve estar relativamente confortável com o padrão de 
módulos do JavaScript e ser capaz de implementá-lo em seu próprio aplicativo 
se preferir.

No próximo capítulo, iremos aprender como podemos sincronizar os da-
dos em nossa Lista de Tarefas com um armazenamento de dados online. Isto 
nos possibilitará a criação de outros clientes (tal como o aplicativo Web para 
desktop) que poderão visualizar os dados que estamos coletando em nosso 
aplicativo móvel.



Capítulo 5
Sincronizando com Cloud

Neste capítulo, começaremos a utilizar uma variedade de serviços de host 
(hospedagem de sites ou cloud) que estão disponíveis para sincronizar as tare-
fas da nossa Lista de Tarefas com armazenamento online. Embora o armazena-
mento offline seja um recurso prático e poderoso, não podemos negar o fato de 
que estamos conectados com o mundo. Os dados devem ser compartilhados e 
tornados disponíveis online. Para conseguir isto, todos os dados que estamos 
coletando localmente precisam estar sincronizados com uma solução online. 

O que você aprenderá neste capítulo é como usar tecnologias de ponta, tal 
como NoSQL soluções para host, que são sistemas de armazenamentos que 
não contam com o formato clássico relacional, ao invés, fornecem uma nova 
maneira de lidar com o armazenamento de dados. Atualmente, temos muitas 
soluções que encapsulam a complexidade dessas novas tecnologias e permitem 
que você foque no desenvolvimento central do seu aplicativo. 

Mas, isso não é tudo—usar um framework para o armazenamento online 
fornece uma maneira de hospedar o seu aplicativo Web dentro de cloud, tor-
nando o seu aplicativo disponível para o mundo todo. Enquanto os aplicativos 
nativos ficam dentro de um dispositivo, os aplicativos Web para dispositivos 
móveis precisam ser hospedados. Isto é, suas páginas oferecem serviços a partir 
de uma localização remota—um servidor que se comunica com o navegador 
nativo de um dispositivo móvel. Embora você possa hospedar os seus aplicati-
vos em um dos muitos provedores clássicos de hospedagem Web disponíveis, 
neste capítulo vamos examinar uma alternativa poderosa e exequível para a 
solução da hospedagem de cloud. Esta solução permitirá que você hospede o 
seu mecanismo de armazenamento e o próprio aplicativo. 

Explorando as Opções de Armazenamento Online

Atualmente, as opções para a sincronização de dados armazenados local-
mente com o armazenamento centralizado dentro de cloud são um pouco limi-
tadas. Esta situação está mudando lentamente, todavia, e no futuro poderemos 
bem escolher. Para os propósitos deste capítulo, contudo, a nossa necessidade 
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principal é algo que funcione bem no lado do cliente e, em particular, com o 
JavaScript; por essa razão, o JSON (JavaScript Object Notation ou Notação de 
Objetos JavaScript) será o formato que usaremos tanto para transmitir como 
para armazenar os dados. O JSON também é útil porque é o formato mais 
comum para o intercâmbio de dados (além da XML) dentro das arquiteturas 
baseadas na Web, nas quais o lado do cliente depende muito do JavaScript. Ve-
jamos os requisitos para um adequado armazenamento sincronizado de dados 
online que irão assegurar que os nossos dados offline serão refletidos na Web 
(e desse modo, acessíveis para as outras pessoas). 

Requisitos de Armazenamentos Sincronizados Online

O que estamos buscando em uma solução para o armazenamento online? 
Uma solução que nos servisse bem para uma solução geral de sincronização 
iria requerer os seguintes recursos:

Evitar uma arquitetura complexa e um pouco ultrapassada da arquitetura 
de três camadas (front-end, back-end e banco de dados)

Alguma tendência para a autenticação do usuário
Uma biblioteca de suporte JavaScript que faça a sincronização dos dados 

armazenados no dispositivo em um estalar de dedos
Além disso, dado que queremos focar para oferecer ao usuário do nosso 

aplicativo a melhor experiência possível, a nossa solução para o armazena-
mento online não deve aceitar uma outra pessoa/equipe para criar ou manter. 
Ela deve ser tanto simples como dimensionável. 

Tendo o requisito da simplicidade em mente, exploraremos os recursos que 
acabamos de descrever com um pouco mais de profundidade.

Evitando uma Arquitetura de Três Camadas

Os aplicativos clássicos Web são baseados na arquitetura de três camadas, 
composta de: 

Uma camada de front-end, contendo as páginas HTML, estilos e outros 
recursos

Uma camada de back-end, hospedada por um servidor do aplicativo (tal 
como, Tomcat ou JBoss para soluções corporativas do Java ou IIS para os apli-
cativos .NET)

Um fornecedor de banco de dados, tal como MySQL, Oracle ou Microsoft 
SQL Server.

Este tipo de arquitetura requer o domínio de pelo menos três tipos dife-
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rentes de habilidades para o desenvolvimento: front-end, lado do servidor e 
habilidades com o banco de dados. Isto está além do escopo deste livro porque 
queremos inserir o foco na construção de aplicativos para a Web—especial-
mente nos aspectos do front-end. Além do mais, os frameworks modernos 
permitem abstrair muito desse negócio, antes problemático, da lógica e do ar-
mazenamento. 

Autenticação do Usuário

O nosso aplicativo móvel que construímos até agora funciona muito bem 
para um usuário que o rode a partir de um único dispositivo. Ter todas as in-
formações contidas no armazenamento de um único dispositivo, todavia, não 
é uma grande solução. Se ao contrário, essas informações forem armazenadas 
em algum lugar da Internet, precisaremos de algumas informações de iden-
tidade anexadas para que possamos recuperá-las a partir de um segundo ou 
terceiro dispositivo.

Como estamos construindo um aplicativo baseado na Web, não um aplica-
tivo nativo, não poderemos usar o número exclusivo IMEI (International Mo-
bile Equipment Identity ou Identidade Internacional para Equipamentos Mó-
veis) do dispositivo ou qualquer outra informação de baixo nível. Isto acontece 
porque os navegadores Web para dispositivos móveis não possuem acesso a 
essa informação. Felizmente, existem muitas opções disponíveis do lado da 
Web para gerenciar a sua identidade. Essa identidade poderia ser muitas coi-
sas—um OpenID (visite http://openid.net), conta do Google ou conta 
do Twitter, para citar apenas alguns. Ela deveria, contudo, não ser uma conta 
nova que as pessoas precisam criar para este aplicativo particular e então, no-
vamente para um outro aplicativo porque esta não se constitui uma solução 
reutilizável (e, portanto, eficiente). 

Uma Biblioteca de Sincronização JavaScript

De modo ideal,  estamos procurando uma solução que possa aceitar nosso 
dado armazenado localmente e fazer algum processamento de sincronização 
baseado em convenções para inserir os nossos dados em cloud. Uma vez que 
esses dados estivessem online, então poderíamos usá-los a partir de um aplica-
tivo para desktop ou talvez de um tablet que rode no Android ou no Chrome.

A esta altura, as ofertas nestes espaços são especialmente difíceis de en-
contrar porque os aplicativos Web de várias plataformas são muito novos para 
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os radares da maioria das pessoas. Uma outra opção é escrever a sua própria 
biblioteca de sincronização. Isto não deve ser muito difícil porque as nossas 
necessidades são muito simples e você já viu nos capítulos anteriores como se 
comunicar com um banco de dados offline.

Possíveis Soluções de Sincronização

Uma solução que faz um bom trabalho de abordar as nossas necessidades 
é o jsonengine (visite http://code.google.com/p/jsonengine). A 
seguir, estão alguns dos seus recursos mais valiosos:

Ele roda nos Mecanismos de Aplicativos do Google (uma solução baseada 
em cloud).

Ele não requer nenhum script de back-end.
Ele fornece o gerenciamento de identidade usando o mecanismo de contas 

do Google e OpenID.
Além de ser uma solução para o armazenamento de dados, é também pos-

sível hospedar e servir o código do aplicativo dentro do jsonengine propria-
mente dito.

Como o nome sugere, o jsonengine usa o formato JSON para armazenar 
seus dados. Isto é útil, uma vez que o nosso aplicativo é muito baseado em 
JavaScript e não é fácil manipular os objetos JSON usando a biblioteca JSON2.

Além disso, o jsonengine fornece um mecanismo robusto para inserir da-
dos através da API do REST (http://en.wikipedia.org/wiki/Re-
presentational_State_Transfer). As extremidades da API forne-
cem a capacidade de ler, inserir, atualizar e deletar dados usando os métodos 
padrão HTTP (GET, POST, PUT e DELETE , respectivamente). 

Dando Início ao Mecanismo de Aplicativos do Google

Uma instância do jsonengine é mais hospedada em um Google App Engine 
(http://appengine.google.com/), que merece uma breve introdu-
ção. Google App Engine é uma tecnologia de computação cloud para o Google. 
Ele virtualiza os aplicativos Web através de múltiplos servidores e centros de 
dados. Em termos simples, isto significa que o seu aplicativo não está rodando 
em um único lugar físico (como um centro de dados dentro do Vale do Silício), 
mas é repetido em todo o mundo usando a cobertura do gigantesco centro de 
dados do Google. 

Google App Engine é uma solução do Platform-as-a-Service (PaaS) e difere 
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dos outros serviços de computação cloud (tais como os Serviços Web do Ama-
zon). A principal diferença é que o Google App Engine fornece um conjunto 
completo de serviços e ferramentas baseados em convenções, ao invés de con-
figurações, o que permite aos aplicativos ser implantados muito rapidamente. 
Uma outra vantagem do Google App Engine é o seu modelo de preços—ele é 
gratuito até certo nível dos recursos usados.

NOTA: O PaaS é como qualquer outro tipo de serviço de hospedagem, exceto 
que, ao invés de fornecer um servidor sem nada e “curinga”, ele oferece um con-
junto de serviços predefinidos e soluções de hardware. Ele encapsula certa com-
plexidade e modificações de configuração para você. O problema é que você terá 
menos liberdade e terá de seguir as orientações de solução do provedor. 

Portanto, antes de utilizar o jsonengine, você precisará configurar o Google 
App Engine. A primeira coisa que terá de fazer é o download do framework do 
Google App Engine, para que você possa testar e implantar o seu aplicativo lo-
calmente antes de inseri-lo no cloud. O Google App Engine propõe dois tipos 
diferentes de framework:

Um SDK baseado no Python

Um SDK baseado no Java

Como o jsonengine é baseado no Java, vamos utilizar a versão baseada em 
Java. Não se preocupe se você não tiver nenhum conhecimento de Java—ele 
não será necessário. Simplesmente precisamos implantar o jsonengine, de 
modo que você não terá de fazer nada para configurá-lo ou implementá-lo.
Vamos começar instalando o Google App Engine. Primeiro, faça o download dos 
binários, os quais você pode encontrar aqui:
http://code.google.com/appengine/downloads.html

Depois, siga as instruções de instalação aqui:
http://code.google.com/appengine/docs/java/gettingstarted/installing.

html
Um guia adicional útil para instalar o App Engine SDK pode ser encontra-

do no site do jsonengine: 
http://code.google.com/p/jsonengine/wiki/HowToInstall
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Implantando o jsonengine localmente

Implantar uma instância do jsonengine é muito fácil: apenas faça o down-
load do repositório WAR fornecido e implante-o usando o seguinte comando 
do Google App Engine: 
dev_appserver location/to/you/war/folder

Isto iniciará o servidor Google App Engine localmente; abra o seu nave-
gador favorito e vá para http://localhost:8080/samples/bbs.
html. Você, agora, deverá ser capaz de ver o aplicativo de exemplo do jso-
nengine.

Isso é tudo! Agora que você possui uma solução para o armazenamento 
online funcionando, ultradimensionável, podemos voltar ao nosso aplicativo 
de tarefas para começar a implementar o processo de sincronização. 

Uma vez que o jsonengine é um aplicativo Web, não apenas uma solução 
para o armazenamento, ele pode servir de conteúdo Web, que o torna ideal 
para o aplicativo Web móvel que estamos construindo. Todos os códigos que 
implementamos (HTML, JavaScript e CSS) podem ser hospedados na instân-
cia do jsonengine. 

Veja a distribuição do jsonengine. Ele possui uma pasta war contendo a 
estrutura de um aplicativo Web (CSS, JS etc.). Se você tiver todos os seus re-
cursos dentro das pastas corretas, com um comando único a partir do App 
Engine SDK, você poderá realmente implantar o seu aplicativo—que é muito 
fácil. Quando você implantar o seu aplicativo, a pasta war será empacotada no 
repositório WAR. (Um repositório WAR é simplesmente a versão corporativa 
de um JAR (formato de repositório JAVA); ele funciona exatamente como um 
arquivo ZIP.)

Vamos fazer um teste rápido para assegurar que o jsonengine realmente 
serve aos ativos da Web, além dos dados JSON. Pegue o código de exemplo 
do Capítulo 4 e cole-o no seu diretório war. Isto deverá resultar na seguinte 
estrutura de pastas:

JSONEngine—

|- war—

   |- css—

      |- proui.css

   |- js

      |- jquery-1.4.2.min.js

      |- jquery.validate.js
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      |- json2.js

      |- prowebapps.js

   |- snippets—

      |- 04—

         |- todolist.html

         |- todolist.css

         |- todolist.js 

Navegue para http://localhost:8080/snippets/04/todo-
list.html e você verá o seu aplicativo executando. 

Uma vez que estamos construindo um aplicativo Web para dispositivos mó-
veis, você também deverá experimentá-lo em um emulador Android. Como 
foi analisado no Capítulo 1, o emulador Android é incapaz de se comunicar 
com um servidor Web em sua máquina através do endereço localhost. Sendo 
assim, precisaremos instruir o servidor de desenvolvimento AppEngine para 
se conectar com os outros endereços da rede de nossa máquina (por default, 
o servidor local do Google App Engine se conecta ao endereço localhost). Fe-
lizmente, contudo, o comando dev_appserver vem com um parâmetro de 
opção para fazer o servidor ouvir todos os IPs (0.0.0.0) da sua máquina local. 

Pare o seu servidor e reinicialize-o, adicionando o seguinte parâmetro –a 
0.0.0.0 logo depois do seu comando e antes do caminho para a sua pasta 
war. Assim que você tiver feito isto, poderá acessar o aplicativo a partir do 
emulador ou do dispositivo móvel usando o IP da sua máquina local.

NOTA: Se você tiver o Mongoose sendo executado em segundo plano, o servidor 
de desenvolvimento AppEngine não será capaz de se conectar ao endereço alter-
nativo. Neste caso, simplesmente feche o servidor Mongoose e depois, inicialize o 
servidor de desenvolvimento AppEngine novamente. 

No final deste capítulo, você verá como implantar o aplicativo no cloud; 
não é muito complicado e pode ser feito com um único comando. O aplica-
tivo online terá o mesmo comportamento, exatamente como em seu servidor 
local—não é preciso configurar nada e ele é definitivamente uma grande eco-
nomia de tempo. 
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Escolhendo um Modo Adequado de Sincronização

De maneira ideal, a sincronização de dados é bidirecional, o que significa 
que, por exemplo, o sistema A cria/atualiza os registros que serão refletidos 
no sistema B, que também poderão atualizar/criar dados. Entretanto, isso traz 
uma série de problemas com relação à integridade dos dados. Por exemplo, e 
se o sistema A estiver atualizando um registro que o sistema B está deletando? 
Com um sistema de armazenamento de herança como o Oracle ou o MySQL, 
você pode usar bloqueios, rollbacks e outros recursos similares para lidar com 
esses tipos de problemas. Porém, agora, estamos utilizando uma metodologia 
muito diferente e inovadora, e para manter as coisas em um nível fácil e razoá-
vel, iremos optar por um modo de sincronização simples, mas ainda poderoso.

Utilizaremos uma sincronização de via única, na qual o banco de dados 
offline será o mestre e o armazenamento online será o escravo. Isto signifi-
ca que cada novo registro sempre será armazenado inicialmente no banco de 
dados offline e será sincronizado com o armazenamento online somente de-
pois que o usuário decidir fazer isso. Inserir novos registros diretamente no  
jsonengine será impossível.

Para ilustrar isso, vamos imaginar o seguinte caso de uso: o nosso apli-
cativo Web da Lista de Tarefas se tornou popular e está sendo usado por um 
cientista famoso que está coletando dados no meio da floresta. O dia todo, o 
dado é armazenado offline, porém, quando o cientista retorna ao seu local 
de trabalho no final do dia, ele deseja compartilhar as suas informações, que 
foram coletadas, com os outros cientistas que trabalham no mesmo escritório 
em Amsterdã. Os seus colegas têm permissões somente de leitura, mas existem 
também processos de lote que produzirão estatísticas muito interessantes para 
todos os cientistas ao redor do mundo.

Enviando Seus Dados Offline para jsonengine

Como o jsonengine espera entradas no formato JSON, teremos de con-
verter os nossos dados SQL offline no formato JSON. O fluxo global é muito 
simples:
Selecione todos os registros offline.

Faça a análise sintática (parse) deles para o formato JSON.
Envie-os para o jsonengine.
Selecionar todos os registros do banco de dados é algo que já fizemos antes, 

portanto, podemos copiar e colar uma função existente, limpá-la, adicionar 
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alguma conversão a JSON e finalmente, enviar os dados para o nosso serviço 
de armazenamento online, como segue:

function synchronizeOnline(callback) {

    db.transaction(function(transaction) {

        transaction.executeSql(

            “SELECT rowid as id, * FROM task “,

            [ ],

            function (transaction, results) {

                var tasksSynchronized = 0;

                

                // initialise an array to hold the tasks

                // read each of the rows from the db, and crea-

te tasks

                for (var ii = 0; ii < results.rows.length; 

ii++) {

                    var task = new module.Task(results.rows.

item(ii)),

                        taskJson = JSON.stringify(task);

                    

                    $.post(“/_je/tasks”, {_doc:taskJson,_

docId:task.id}, function( ) {

                        // once the post has completed, incre-

ment the counter

                        tasksSynchronized += 1;

                        

�������������������������������������
��������§����'����������

the sync operation

                        if (callback && (tasksSynchronized = = 

= results.rows.length)) {

                            callback(tasksSynchronized, true);

                        } // if

                    });

                } // for

                

�����������������������
�������������������'����������
�������

the number

                // of tasks that were updated



128 |  |Aplicativos Web Pro Android

                if (callback) {

                    callback(results.rows.length, false);

                } // if

            }

        );

    });

}

Vamos focar a iteração for, onde acontecem as coisas interessantes. Em 
primeiro lugar, usamos a biblioteca JSON para serializar um objeto Task que 
recuperamos no banco de dados para uma string do JSON. Em seguida, utili-
zamos a função post de jQuery para enviar esse dado serializado (usando uma 
solicitação POST) para jsonengine para o armazenamento. 

Você pode perceber que a nossa chamada de solicitação aceita três argu-
mentos:

O primeiro argumento é a url para o qual estamos fazendo a solicitação 
de POST. Neste caso, o nosso armazenamento URL é o mesmo para o nosso 
aplicativo; temos apenas que colocar o prefixo _je (que significa “armazena-
mento JSON”)—esta é simplesmente uma convenção jsonengine.

O nosso próximo argumento contém os dados que estamos enviando atra-
vés do jsonengine. Para o jsonengine conseguir salvar os nossos dados efetiva-
mente, ele precisa de duas coisas:

Um documento (_doc)—estes são os dados que serão armazenados.
Um id do documento (_docId)—a chave única para o nosso documento 

que estamos armazenando. Como o jsonengine é inteligente o bastante para 
detectar se o _docId fornecido já existe, ele criará um novo registro ou atuali-
zará o registro existente.

Finalmente, forneceremos um callback de sucesso para a função post e 
esta é chamada uma vez que a solicitação tenha sido completada com sucesso. 

O que está acontecendo aqui? Primeiro, estamos utilizando a função post 
de jQuery. Esta é uma das mais poderosas funções do jQuery quando preci-
samos lidar com a comunicação de redes. Essa função fará uma solicitação 
HTTP POST e naturalmente, passaremos um array de parâmetros: (“/_
je/tasks”, {_doc:taskJson,_docId:task.id}, success 
callback).

O primeiro parâmetro é a URL para a qual estamos enviando a nossa solici-
tação. Neste caso, a nossa URL de armazenamento será a mesma do aplicativo; 
temos apenas de colocar o prefixo _js (para “armazenamento JSON”)—esta é 
simplesmente uma convenção do jsonengine.
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O segundo parâmetro, {_doc:taskJson,_docId:task.id}, é 
mais específico do jsonengine. É um mapa aninhado do parâmetro.  _doc 
define o nome do nosso registro de armazenamento e pode ser comparado 
ao nome da tabela de um banco de dados. O valor que fornecemos é a string 
JSON que acabamos de converter; em termos de jsonengine, isso é chamado 
de documento JSON. Depois, _docId representa a chave único do nosso re-
gistro. Como você pode perceber, estamos usando o índice da nossa iteração 
for porque é o mesmo índice do ID de cada uma das entradas offline da 
tarefa.

NOTA: Onde é que o jsonengine armazena as strings JSON que foram enviadas? 
Ele está usando o armazenamento de dados do Google App Engine. Na quali-
dade de solução para o armazenamento online do Google, o Google App Engine 
cuida de toda distribuição, replicação e equilíbrio de carregamento dos dados. 
De fato, o jsonengine é apenas uma camada de abstração acima do armaze-
namento de dados para realizar o armazenamento dos documentos JSON com 
transparência.

Atualizando a Interface do Usuário para a 
Sincronização Online
Agora, melhoramos a nossa biblioteca customizada com uma função para 

sincronizar os dados offline com uma solução de armazenamento online, mas 
a fim de testá-la, precisaremos adicionar alguma interação com o usuário. Por-
tanto, precisamos trabalhar em nossa camada de interface do usuário e ver 
como podemos associar uma função de back-end para ter uma ação visual-
mente interativa. Vamos adicionar um botão chamado “Synchronize” à tela 
principal: 

<ul class=”buttons”>

    <li><a class=”changeview” href=”#alltasks”>Show All Tasks</

a></li>

    <li><a class=”changeview” href=”#add”>Add New</a></li>

    <li class=”changeview”><a href=”#” class=”synchronize”>Syn

chronize</a></li>

</ul>
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Agora, precisaremos associar o evento de clique à nossa função synchroni-
zeOnline( ):
activateMain: function( ) {

    TODOLIST.Storage.getMostImportantTask(function(task) {

        if (task) {

            // the no tasks message may be displayed, so remo-

ve it

            jQuery(“#main .notasks”).remove( );

            // update the task details

            showTaskDetails(“#main .task”, task);

            

            // attach a click handler to the complete task but-

ton

            jQuery(“#main .task-complete”).unbind( 

).click(function( ) {

                jQuery(“#main .task”).slideUp( );

                

                // mark the task as complete

                task.complete( );

                

                // save the task back to storage

                TODOLIST.Storage.saveTask(task, module.activa-

teMain);

            });

            

            jQuery(“#main .synchronize”).unbind( 
).click(function( ) {
                TODOLIST.Storage.synchronizeTasks( );
            });
        }

        else {

            jQuery(“#main .notasks”).remove( );

            jQuery(“#main .task”).slideUp( ).after(“<p 

class=’notasks’>You have no tasks to complete</p>”);

        }

    });

}
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Depois, simplesmente iremos expor a função synchronizeOnline através 
do submódulo de Storage como a função synchronizeTasks:

Storage: (function( ) {

    ...

    

    var subModule = {

        ...

        synchronizeTasks: synchronizeOnline,

        ...

    };

    

    return subModule;

})( )

Atualize o seu aplicativo e você verá a sua interface de usuário atualizada, 
como mostrado na Figura 5–1.

Figura 5–1. 
Adicionando um 
botão de Sincronização.

Poderemos, agora, simplesmente clicar 
no botão Synchronize e todos os dados 
offline serão descarregados em um siste-
ma de armazenamento moderno e ultra-
dimensionável do JSON! Isso está bom, 
mas até agora não tivemos nenhum feed-
back a respeito deste processo—tudo isso 
acontece de modo oculto. Para corrigir, 
vamos exibir um banner informativo, uma 
vez que seja realizado o processo de sin-
cronização.

Primeiro, adicionamos um elemento “info” de div bem antes da pilha 
de botões:
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...

<div id=”info”></div>

<ul class=”buttons”>

<li><a class=”changeview” href=”#alltasks”>Show All Tasks</a></

li>

    <li><a class=”changeview” href=”#add”>Add New</a></li>

    <li class=”changeview”><a href=”#”   class=”synchronize”>s

ynchronize</a></li>

</ul>

Depois, adicionamos alguns estilos a este div:
#info {

    margin: 8px 6px 2px 6px;

    padding: 6px 14px;

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, 

color-stop(0.0, #71D90F), color-stop(0.7, #529E0B));

    -webkit-border-radius: 4px;

    color: white;

    display: none;

}

Observe o atributo display:none, que assegura que o div não será 
visível até que queiramos explicitamente que ele seja visível. 

Para exibir a mensagem de notificação, vamos fazer uma alteração na nossa 
função activateMain para mostrar alguma informação, uma vez que o proces-
so de sincronização tenha sido iniciado:

activateMain: function( ) {

    TODOLIST.Storage.getMostImportantTask(function(task) {

        if (task) {

            ...

            jQuery(“#main .synchronize”).unbind( 

).click(function( ) {

                TODOLIST.Storage.synchronizeTasks(functi
on(updateCount) {
                    $(“#info”)
                        .html(“Completed : “ + update-
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Count + “ task(s) have been synchronized !”)
                        .show( );
                });
            });

        }

        ...

    });

}

Tudo o que estamos fazendo aqui é atualizar a informação div HTML. 
Agora, quando o processo de sincronização estiver completo, o banner de in-
formação será exibido, como é mostrado na Figura 5–2. 

Figura 5–2. 
Feedback da 
Sincronização Visual.

Agora que temos certeza de que o nos-
so processo de sincronização está funcio-
nando, precisaremos de uma interface do 
cliente que lerá o dado da nossa solução de 
armazenamento  online. 

Criando uma  
Interface para Desktop

Um dos benefícios de construir um apli-
cativo baseado na Web é que você pode fa-
cilmente fornecer acesso aos seus dados em 
diferentes formatos baseados na Web—por 

exemplo, dispositivos para tablet e mais navegadores para desktop padrões. 
Primeiro, vamos focar no último e ver como podemos conectar a nossa solu-
ção de armazenamento em um aplicativo Web “normal” a desktop.

Criar uma interface para desktop a partir de uma interface móvel existente 
é muito mais simples do que tentar criar uma interface móvel a partir de um 
aplicativo Web existente para desktop. Para constatar a evidência deste fato, 
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veja como as diversas interfaces de aplicativos móveis têm afetado as interfa-
ces de usuário dos seus diversos “irmãos mais velhos”. As revisões recentes da 
interface Web para o Twitter são um exemplo de como os paradigmas da in-
terface do usuário para os dispositivos móveis podem afetar as interfaces para 
desktop, para criar uma experiência melhor para o usuário (visite http://
twitter.com). 

Como possuímos somente uma sincronização de via única, o aplicati-
vo para desktop será apenas de leitura (e, como construir uma interface para 
desktop não está realmente no escopo deste livro, vamos manter isso no míni-
mo). Se retornarmos ao exemplo do nosso cientista que coleta dados, consi-
dere o aplicativo para desktop como uma ferramenta de relatório para os seus 
colegas ao redor do mundo que querem se manter informados a respeito de 
suas últimas descobertas.

O que você aprenderá nesta seção é que construir um aplicativo Web para 
dispositivos móveis, que se baseiam em tecnologias Web robustas e padroni-
zadas, permite a você estender os seus recursos para outros mecanismos base-
ados na Web e, especialmente, em relação a uma interface Web para desktop, 
como, por exemplo, o navegador que você utiliza em seu sistema para laptop 
ou desktop. 

A primeira coisa que temos de fazer é recuperar os dados que armazena-
mos em nossa solução para o armazenamento baseado em cloud.

Consultando uma Instância para jsonengine

Você já viu como é fácil inserir dados usando a API de REST. Da mesma 
forma, criar uma consulta também será feito através da API de REST, usando o 
método GET HTTP. Primeiro, precisaremos criar uma nova página HTML—
vamos chamá-la de todolist-readonly.html.

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” 

“http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>

<html>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; 

charset=UTF-8” />

<title>Tasks page</title>

<link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”todolist-readonly.

css” />
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<script type=”text/javascript” src=”../../js/jquery-1.4.2.min.

js”></script>

<script type=”text/javascript”>

// get all the posts and show them

$(function( ) {

    $.get(“/_je/tasks”, { sort: “_createdAt.desc” }, function 

(result) {

        var rowsHtml = ‘’;

        

        for (var ii = 0; ii < result.length; ii++) {

            rowsHtml += ‘<tr>’ + 

                ‘<td>’ + result[ii].name + ‘</td>’ + 

                ‘<td>’ + result[ii].description + ‘</td>’ + 

                ‘<td>’ + result[ii].due + ‘</td>’ + 

            ‘</tr>’;

        } // for

        

        $(‘#taskTable tbody’).html(rowsHtml);

    });

});

</script>

</head>

<body>

<h1>Current tasks stored in jsonengine</h1>

<table id=”taskTable”>

    <thead>

        <tr>

            <th>Name</th>

            <th>Description</th>

            <th>Due</th>

        </tr>

    </thead>

    <tbody />

</table>

</body>

</html>

A parte interessante aqui é a função JavaScript, que é chamada quando a 
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página é carregada. Estamos usando a função get de jQuery—a sintaxe é qua-
se a mesma da função post, mas estamos, agora, passando parâmetros de 
classificação. O resultado é um array de documentos JSON. Um documento 
JSON é uma representação de strings JSON de uma instância de Task. Temos 
apenas que iterar o array e atualizar uma tabela HTML para adicionar uma 
nova linha. 

Nesta instância particular, estaremos, primeiro, coletando todas as novas 
linhas dentro de uma string e depois, substituindo o corpo da tabela (tbody) 
usando uma única chamada que utiliza a função html do jQuery. Embora 
possamos simplesmente fazer a anexação de cada linha à medida que a encon-
tramos, aumentamos a velocidade do nosso aplicativo tentando fazer atuali-
zações no HTML o mínimo de vezes possível. Embora não seja algo que você 
poderia perceber em uma pequena página como esta, seria um bom hábito 
fazer isso.

Com a página HTML completa, adicionaremos também alguns estilos bas-
tante básicos à folha de estilos todolist-readonly.css:
table, td {

    border: 1px solid #666666;

    width: 100%;

}

td {

    width:33%;

    padding: 2px;

}

Depois, navegue para a sua página criada recentemente e você deverá ver 
algo como a Figura 5–3. 

Figura 5–3. 
O aplicativo para
desktop mostrando
 as tarefas sincronizadas.

Como você pode perceber, 
todos os dados no banco de da-
dos offline estão agora disponível 
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online— isto é, pelo menos no servidor; ainda não fizemos o upload do nosso 
aplicativo para o cloud. Antes de fazer isso, precisamos adicionar alguma se-
gurança à solução de armazenamento; se a deixarmos como está, todos terão 
acesso à página Web do desktop. Felizmente, o jsonengine vem com uma pá-
gina administrativa para a segurança onde você pode definir o nível de acesso 
para os seus documentos de armazenamento, como mostrado na Figura 5–4.

Figura 5–4. A página administrativa de segurança do jsonengine.

Aqui, poderemos adicionar o nosso documento de “tarefas” JSON e defi-
nir o nível de leitura to “protected,” de modo que os usuários somente sejam 
capazes de visualizar os dados se eles estiverem conectados às contas do seu 
Google ou do OpenID. 

Implantando o Seu Aplicativo em Cloud

Tudo bem, é hora de ficar ao vivo para que todo o mundo possa usar o 
seu aplicativo móvel. Mas, primeiro, você precisará de uma conta do Google 
(ou conta Gmail). Uma vez que tenha isso, você poderá acessar o Google App  
Engine fazendo o login de acesso em https://appengine.google.
com. A partir daqui, você poderá criar um  novo aplicativo, escolher um iden-
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tificador do aplicativo—que também será a URL para acessar o seu aplicativo-
—e um título. Antes de você fazer o upload do nosso aplicativo, você deve 
certificar-se de que o identificador do aplicativo corresponde àquele que está 
definido em seu aplicativo local. Para fazer isto, abra o arquivo war/web-
-ing/appengine-web.xml e verifique esta linha: 
<application>jsonengine</application>

Substitua jsonengine pelo ID do aplicativo que você escolheu ante-
riormente. Agora, você está pronto para implantar o seu aplicativo—vá para 
a pasta bin do SDK do Google App Engine e digite o seguinte comando (no 
Windows):
appcfg.cmd update location/to/you/war/folder

No Mac e no  Linux, digite o seguinte:
appcfg.sh update location/to/you/war/folder
Entre com o seu nome de usuário e senha nos prompts do Google. Se o pro-

cesso de upload for bem-sucedido, você verá a mensagem “Atualização com-
pletada com sucesso”. É isso aí! O nosso aplicativo está no cloud—navegue para 
a sua página http://my-app-id.appspot.com/snippets/05/
todolist-readonly.html.

Resumo

Fizemos algumas coisas interessantes até agora: temos um aplicativo Web 
para dispositivos móveis com recursos poderosos que podem armazenar os 
dados offline e sincronizá-los em um ambiente online. A sincronização offline 
dos dados para um aplicativo móvel com um poderoso mecanismo de arma-
zenamento online é um conceito muito recente e inovador.

O que precisaremos agora, são alguns recursos para competir com os apli-
cativos nativos. No próximo capítulo, adicionaremos alguns deliciosos ele-
mentos da interface do usuário e lidaremos com as condições offline.



Capítulo 6
Competindo com Aplicativos Nativos

É muito impressionante que possamos produzir aplicativos Web poderosos 
e dimensionáveis para dispositivos móveis usando simplesmente HTML, CSS 
e JavaScript. Contudo, até agora não atingimos a aparência e a eficiência que 
deveríamos com um aplicativo nativo. Também, se a nossa conexão com a In-
ternet cair, o nosso aplicativo provavelmente irá parar de funcionar, apesar do 
fato de estarmos usando um banco de dados local.

Neste capítulo, você aprenderá como avançar em uma etapa ao aprimorar 
o seu aplicativo Web, primeiro adicionando algumas melhorias à interface do 
usuário. Utilizaremos a fantástica animação e as capacidades de transição da 
CSS3, e utilizaremos também as bibliotecas robustas e populares do JavaScript. 
Em seguida, adicionaremos a geolocalização e o suporte offline usando as úl-
timas especificações HTML5 e do navegador Chrome. No final deste capítulo, 
teremos um aplicativo totalmente independente que será muito similar a um 
aplicativo nativo.

Adicionando Animações Leves a Layouts 
Parecidos Com os Nativos

Uma das grandes diferenças entre os aplicativos Web e nativos é que os 
aplicativos Web frequentemente carecem de interfaces de usuário com belas 
aparências que os aplicativos nativos podem oferecer. A boa notícia é que 
tecnologias, tais como HTML5, CSS3 e JavaScript podem, agora, oferecer so-
luções que competem com as tecnologias nativas—por exemplo, fornecendo 
recursos de animação de navegadores nativos e assegurando que os elementos 
visuais específicos tenham uma posição fixa, tal como uma barra de menu no 
topo.

Uma dessas novas tecnologias, a CSS3, adiciona uma série de melhorias, 
incluindo sombreamentos, rotações e graduações. Mas, para este capítulo, ire-
mos focar em dois recursos muito interessantes: transições CSS e animações 
CSS. 
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Adicionando um Spinner de Carregamento Simples

No capítulo anterior, implementamos uma função para sincronização  
online. O único feedback visual que tínhamos era um banner de informação 
dizendo que o processo tinha sido bem-sucedido. Porém, e a duração do pro-
cesso propriamente dito? Por exemplo, se tivermos milhares de registros para 
sincronizar, levará algum tempo antes que este processo seja concluído. Neste 
caso, seria interessante ter algum feedback visual durante a sincronização, tal 
como um spinner de carregamento.

No modo antigo, você usaria uma animação GIF semitransparente para 
controlá-la com algum JavaScript. O problema dessa metodologia é que ela 
requer um recurso extra com um limitado número de molduras (para manter 
o tamanho da imagem tão pequeno quanto possível), o que reduz a leveza da 
animação, e como a imagem é semitransparente com suas cores frontais e de 
fundo carregadas de código, você também adiciona uma dependência na cor 
do gráfico do aplicativo. Se você decidir modificar a cor de fundo do seu apli-
cativo, também precisará gerar a sua animação GIF novamente.

Por essas razões, não utilizaremos uma imagem; ao invés, iremos “dese-
nhar” e animar o spinner usando animações e transições CSS3. O spinner será 
constituído de 12 barras que giram ao redor de um eixo e desaparecem. Va-
mos, primeiro, definir o estilo do spinner principal:

div.spinner { 

                  position: absolute;

                  top: 50%;

                  left:70%;

                  margin: -100px 0 0 -100px;

                  height: 54px;

                  width: 54px;

                  text-indent: 250px;

                  white-space: nowrap;

�������������������'����§��������Z

}

Depois, definimos o estilo da div interna. Aqui, configuraremos os estilos 
comuns que serão compartilhados por todas as barras. Basicamente, criamos 
uma barra ao definir os estilos de uma div, lidando com os raios do canto e as 
propriedades de sombreamento. Atribuiremos também uma animação a uma 
barra — uma animação de desaparecimento que será definida mais tarde.
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div.spinner div {

     width: 12%;

     height: 26%;

     background: #000;

     position: absolute;

     left: 50%;

     top: 50%;

     opacity: 0;

�����	§����
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     -webkit-border-radius: 50px;

     -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0,0.2);

   }

Finalmente, definiremos 12 barras que serão usadas dentro da animação, 
aumentando o ângulo de rotação para cada uma em torno de 30 graus usan-
do o atributo –webkit-transform:rotate. O efeito de desaparecer, 
combinado com um diferente atraso no inicio usando o atributo –webkit-
-animation-delay para cada uma das barras, criará a ilusão de um efeito 
de rotação.

div.spinner div.bar1 {

                  -webkit-transform:rotate(0deg) translate(0, 

-142%); 

                  -webkit-animation-delay: 0s;

                  }

div.spinner div.bar2 {

                  -webkit-transform:rotate(30deg) translate(0, 

-142%); 

                  -webkit-animation-delay: 0.9176s;

                  }

[..]

div.spinner div.bar12 {

                  -webkit-transform:rotate(330deg) translate(0, 

-142%); 
                  -webkit-animation-delay: -0.0833s;
                  }

Definimos também a nossa animação para o desaparecimento:
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@-webkit-keyframes fade {

     from {opacity: 1;}

     to {opacity: 0.25;}

   }

Antes de experimentarmos o spinner, vamos introduzir alguns novos sele-
tores CSS3: 

-webkit-animation: Define o nome da sua animação, a qual será de-
clarada dentro de um  bloco de estilos em separado começando com @-we-
bkit-keyframes. Observe os valores que seguem o nome da animação: 
temos um valor para a duração, uma função para a temporização da transição 
que define como a animação deve proceder durante a duração (aqui, estamos 
usando uma função linear, mas existe uma série de opções diferentes—ease-in, 
ease-out etc.) e finalmente, um valor que define a frequência da animação (a 
animação será executada infinitamente em nosso caso).

-webkit-transform: Pode transformar qualquer elemento HTML. 
Seus valores possíveis são a translação, rotação e escala. Note que você pode 
encadear os valores de transformação como fizemos no exemplo do código an-
terior — primeiro, fizemos o movimento de rotação da div e o transferimos 
para o canto superior esquerdo para fazê-lo girar ao redor de um eixo.

-webkit-animation-delay-count: Define o atraso antes de ini-
ciar a animação. Isto é útil quando você quer encadear uma porção de diferen-
tes animações, como as nossas 12 barras.

NOTA: Uma função de transição linear irá temporizar a sua animação igual-
mente na duração que você fornecer; por exemplo, se você estiver movendo uma 
imagem de 200 pixels com uma duração de 2 segundos, após 1 segundo a sua 
imagem terá movido-se em torno de 100 pixels. Mas, talvez existam situações 
nas quais você quer ter um outro tipo de temporização, como, por exemplo, girar 
uma imagem muito lentamente no começo e terminar com uma rotação rápida. 

Para podermos testar o nosso spinner de carregamento, precisaremos adi-
cionar uma div contendo todas as divs das barras da página principal: 

<div id=”spinner”> 

                   <div class=”bar1”></div> 



Competindo com Aplicativos Nativos |  | 143

                   <div class=”bar2”></div> 

                   <div class=”bar3”></div> 

                   <div class=”bar4”></div> 

                   <div class=”bar5”></div>

                   <div class=”bar6”></div>

                   <div class=”bar7”></div>

                   <div class=”bar8”></div>

                   <div class=”bar9”></div> 

                   <div class=”bar10”></div> 

                   <div class=”bar11”></div> 

                   <div class=”bar12”></div> 

</div>

Atualize o seu aplicativo e você verá o spinner de carregamento, como mos-
trado na Figura 6–1. 

Figura 6–1. 
Exibindo um spinner de c
arregamento na visualização 
principal.

Esta é uma boa primeira etapa, mas quere-
mos somente ver o spinner quando estivermos 
sincronizando — não o tempo todo, mesmo que 
seja um lindo spinner. Ele deveria aparecer no 
momento que pressionamos o botão Synchro-
nize e desaparecer quando mostramos o banner 
de informação dizendo que o processo foi bem-
-sucedido. Para fazer isto, atualizamos o estilo 
do spinner principal com display:none; e 
controlamos a visibilidade do contêiner com um 
pouco de JavaScript.

O melhor lugar para criar esse gancho é provavelmente a função  
synchronizeOnline; definimos a visibilidade do contêiner do spinner 
para true quando entra a função e retornamos para false bem antes de 
sair da função:
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function synchronizeOnline ( ) {
                  $(“spinner”). .show( );

                  [...]

                  $(“spinner”). .hide( );

} 

É tudo o que precisamos fazer. Observe as funções práticas hide e show 
de jQuery, que encapsulam uma manipulação do CSS.

Adicionando um Conteúdo Rolável

Como a nossa lista de tarefas continua a crescer, ela acabará não cabendo 
mais na tela. Naturalmente, o navegador irá inserir nativamente uma barra de 
rolagem vertical, mas, quando você rolar para baixo, a sua barra do topo, que 
contém o título, irá desaparecer. Lembre-se, estamos competindo com apli-
cativos nativos e esse tipo de comportamento não é exatamente aquilo que 
estamos esperando.

Felizmente, existe uma biblioteca JavaScript que nos ajudará a corrigir este 
problema visual: iScroll (http://cubiq.org/iscroll). Esta parte 
do JavaScript pode tornar rolável um contêiner em particular. Uma vez que o 
seu script seja importado para a página, você precisará apenas declarar uma va-
riável rolável da instância: myScroll = new iScroll(‘scroller’);.

Vejamos como poderemos integrar isto em nosso aplicativo. A única parte 
onde precisaremos disto está na tela All Tasks, portanto, vejamos como pode-
remos refazer este elemento:

<div id=”alltasks” class=”view”>

    <h1 class=”fancy”>All Tasks</h1>

            <div id=”wrapper”>

                 <div id=”scroller”>

                                    <ul id=”tasklist”></ul>

                 </div>

             <div>
</div>

Observe aqui que a div rolável está empacotada por uma outra div que 
terá um tamanho fixo. Aqui está a CSS da div do wrapper: 

#wrapper {
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    position:relative;

    z-index:1;

    width:auto;

������'����§�������Z

}

Você pode imaginar porque não estamos definindo a altura, uma vez que o 
contêiner do empacotamento deve ter uma altura fixa. É porque definiremos 
a altura programaticamente, assegurando que ela estará correta seja, qual for 
o tamanho da tela. Isso nos leva a uma parte do JavaScript — precisaremos 
apenas disparar uma instância de iScroll e configurar a altura. Colocare-
mos isso dentro da função ready porque ela precisa ser inicializada quando 
a página é carregada.

$(document).ready(function( ) {

         [..]

          myScroll = new iScroll(‘scroller’, 

{desktopCompatibility:true});

          var wrapperH = window.innerHeight - 35;

          document.getElementById(‘wrapper’).style.height  = 

wrapperH;

});

Assegure-se de que haja bastante tarefas em seu aplicativo e navegue para 
a visualização de All Tasks, como mostrado na Figura 6–2; você deverá, agora, 
ser capaz de rolar as suas tarefas sem que a barra de título role junto.
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Figura 6–2. 
Adicionando uma div 
rolável com cabeçalho 
e rodapé.

Enfeitando a Barra de Ações

Estamos chegando bem perto da aparência e do funcionamento de um apli-
cativo nativo, porém a barra de ações no fundo poderia ser um pouco mais bo-
nita e deveria também estar presente na página inicial, reforçando a eficiência 
de estarmos na mesma página seja lá o que fizermos.

Vamos começar adicionando a barra de ações na página principal fazendo 
modificações no ViewManager: 

���������
������
�����'��§

��������Y�����Vª��§�������V�����&B

                      id: “main”,

                     actions: [

                         new PROWEBAPPS.ChangeViewAction({

                         target: “alltasks”,

                        label: “All tasks”,

                        className: “alltasks”

                           }),

                         new PROWEBAPPS.ChangeViewAction({

                              target: “add”,

                              label: “Add”,
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                              className: “add”

                          }),

                         new PROWEBAPPS.ViewAction({

                              target: “synchronize”, 

                              label: “Synchronize”,

                              className: “synchronize”

                              })

                      ]

                  });

Esta reestruturação é muito simples: a barra de ações é renderizada quan-
do uma pilha de ações não é nula; além disso, ao invés de definir uma pilha 
de ações para a visualização de alltasks, definimos uma pilha de ações 
para a visualização de main. Observe que a ação de sincronização está usando 
ViewAction, não ChangeViewAction porque não queremos alternar 
para outra visualização quando ativarmos essa ação. Como você pode per-
ceber, também introduzimos uma propriedade nova — className. Aqui, 
ela somente é relevante para a ação de sincronização porque a função da sub-
-rotina de cliques está associada ao nome da classe do elemento.

A barra de ações não é renderizada na visualização principal; podemos re-
mover todos os botões à medida que eles se moverem para a barra de ações. 
As ações são renderizadas agora como nos links da Web do modo antigo; po-
demos facilmente criar os seus estilos de modo que apareçam como botões.

ul#menu li a { 

    display: block;

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bot-

tom, color-stop(0.0, #b3b3b3), color-stop(0.4, #666666), color-

-stop(1.0, #333333));;

    color: white;

    text-decoration: none;

    padding: 8px;

    text-align: center;

    -webkit-box-shadow: 0 2px 2px #333333;

    -webkit-border-radius: 6px;

}

Atualize a sua página e você deverá ver o nosso aplicativo parecido com o 
nativo, como mostrado na Figura 6–3. 
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Figura 6–3. 
Recriando o estilo da barra de ações.

Tornando o Seu Aplicativo com 
Reconhecimento de Localização

Uma das coisas que tornam os aplicativos mó-
veis exclusivos é que eles podem detectar e fazer 
uso da sua localização física corrente. Um dos mais 
famosos aplicativos que utilizam esta informação 
é o foursquare, um aplicativo que permite às pes-
soas “fazerem a verificação dentro de” lugares em 
particular e compartilharem essa informação com 
outras.

Durante muito tempo, estes tipos de recursos eram possíveis apenas nos 
aplicativos nativos, os quais tinham acesso ao hardware de baixo nível, tal 
como o sensor de GPS. Novamente, a equipe HTML5 da W3C surgiu com 
uma proposta revolucionária, permitindo ao navegador acessar o GPS do seu 
dispositivo e expô-lo através de uma biblioteca JavaScript. Em outras palavras, 
o aplicativo móvel para a Web pode agora ter o reconhecimento da localização, 
criando, desse modo, uma ponte sobre um enorme abismo entre os aplicati-
vos nativos e os baseados na Web. Este tópico será central para a análise deste 
capítulo. 

NOTA: Durante muito tempo, o aplicativo móvel para a Web não possuía acesso 
ao hardware de baixo nível, tal como a câmera ou o sensor de GPS. Entretanto, 
as coisas estão mudando — o navegador é um aplicativo nativo e possui acesso 
às APIs do hardware de baixo nível e pode expô-las aos aplicativos da Web for-
necendo funções JavaScript extras. No momento, somente algumas APIs de baixo 
nível estão expostas (por exemplo, Geolocalização e Eventos Orientados a Dispo-
sitivos). As câmeras e a lista de acesso para contatos ainda estão indisponíveis, 
mas com a crescente popularidade do aplicativo móvel para a Web, é provável 
que tal acesso seja adicionado no futuro.
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Especificação da API de Geolocalização da W3C

O ponto de entrada da API de Geolocalização da W3C é uma simples fun-
ção JavaScript com sua função de callback: 

   navigator.geolocation.getCurrentPosition(showMap);

   function showMap(position) {       

           // handle position variable

    }

 

Isto será suficiente para recuperar a nossa localização corrente; a função 
de callback showMap aceita um parâmetro position que contém todas as 
informações que precisamos para tornar o nosso aplicativo com reconheci-
mento de localização. As Tabelas 6–1 e 6–2 descrevem o objeto Position e 
seu objeto associado Coordinates.

Tabela 6–1. Objeto Position.
Nome da Propriedade Tipo
coords Coordinates
timestamp DOMTimestamp

Tabela 6–2. Objeto Coordinates.

Nome da Propriedade Tipo
longitude duplo
latitude duplo
altitude duplo
accuracy duplo
altitudeAccuracy duplo
heading duplo
speed duplo

Isto pode parecer um excesso de informação, mas, por enquanto, estamos 
realmente interessados apenas em dois atributos: longitude e latitude, 
os quais serão o bastante para determinar a nossa geolocalização e eventu-
almente, exibi-la no mapa. Portanto, position.coords.longitude e 
position.coords.latitude são as propriedades com as quais quere-
mos lidar. 
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Vamos tirar vantagem do recurso de armazenamento local analisado an-
teriormente e armazenar a nossa posição no lado do navegador quando ini-
ciarmos o nosso aplicativo, de modo que seremos capazes de acessar essa in-
formação sempre que desejarmos. Primeiro, precisaremos recuperar a nossa 
localização — faremos isso dentro da função ready e armazenaremos a loca-
lização dentro da função de callback: 

$(document).ready(function( ) {

                  [..]

                  navigator.geolocation.getCurrentPosition(

function storePosition(position) {       

                                         localStorage.

setItem(‘longitude’,position.coords.longitude);

                                         localStorage.

setItem(‘latitude’,position.coords.latitude);

                                     $(“#geolocation”)

.html(“Your position : “ + position.coords.latitude + “,”+ po-

sition.coords.longitude)

.css(“display”,”block”);

                 });

});

Observe que no final da função, manipulamos o elemento DOM  
geolocation; este será um banner de informação exibido na tela principal 
que mostra a nossa posição corrente. Portanto, também adicionamos um ele-
mento div de geolocation na tela principal:

<div id=”geolocation”> </div>

Em seguida, aplicaremos alguns estilos:
# geolocation {

    margin: 8px 6px 2px 6px;

    padding: 6px 14px;

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, 

color-stop(0.0, #71D90F), color-stop(0.7, #529E0B));

    -webkit-border-radius: 4px;

    color: white;

    display: none;
}



Competindo com Aplicativos Nativos |  | 151

Inicie o seu aplicativo e um pop-up pedirá permissão para compartilhar a 
sua localização. Depois de aceitar, você deverá ver a tela mostrada na Figura 
6–4.

Figura 6–4. 
Exibindo a sua 
geolocalização.

Agora que estamos seguros de que a sua lo-
calização foi recuperada e armazenada offline, 
poderemos melhorar o nosso objeto Task com 
o novo dado. Isto será muito simples — precisare-
mos apenas modificar a estrutura da nossa Tabela 
Task adicionando duas colunas: longitude e 
latitude. E uma vez que salvamos uma nova 
tarefa, temos somente que recuperar a geoinfor-
mação em nosso armazenamento local. Vamos 
iniciar atualizando a nossa estrutura de banco de 
dados: 

// open/create a database for the application (expected size ~ 

100K)

    var db = null;

    

    try {

        db = openDatabase(“todolist”, “1.2”, “To Do List Data-

base”, 100 * 1024);

        

        // check that we have the required tables created 

        db.transaction(function(transaction) {

            transaction.executeSql(

                “CREATE TABLE IF NOT EXISTS task(“ + 

                “  name TEXT NOT NULL, “ + 

                “  description TEXT, “ + 

                “  due DATETIME, “ + 

                “  completed DATETIME, “ +
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“  longitude REAL, “ +

                                                                         

“  latitude REAL”;”);

        });

    }

    catch (e) {

         db = openDatabase(“todolist”, “1.1”, “To Do List Data-

base”, 100 * 1024);

        // check that we have the required tables created

        db.transaction(function(transaction) {

           transaction.executeSql(

                “CREATE TABLE IF NOT EXISTS task(“ + 

                “  name TEXT NOT NULL, “ + 

                “  description TEXT, “ + 

                “  due DATETIME, “ + 

                “  completed DATETIME);”);

        });

        

        db.changeVersion(“1.1”, “1.2”, function(transaction) {

            transaction.executeSql(“ALTER TABLE task ADD lon-

gitude REAL;”);

                                                      transac-

tion.executeSql(“ALTER TABLE task ADD latitude REAL;”);

        });

    }

Isto deve lembrar você do que fizemos no Capítulo 3 para atualizar um ban-
co de dados existente. Aqui, tentaremos abrir o banco de dados atualizado com 
suas duas novas colunas. Se isso falhar, poderemos retornar dentro da seção 
catch e alterar manualmente o banco de dados existente.

Em seguida, iremos refazer a nossa função saveTask:

saveTask: function(task, callback) {

                db.transaction(function(transaction) {

                    // if the task id is not assigned, then in-

sert

                    if (! task.id) {

                        transaction.executeSql(
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                            “INSERT INTO task(name, descrip-

tion, due,longitude,latitude) VALUES (?, ?, ?, ?, ?);”, 

                            [task.name, task.description, task.

due,parseFloat(localStorage[“longitude”]),parseFloat(localStor

age[“latitude”])],

                            function(tx) {

                                transaction.executeSql(

                                    “SELECT MAX(rowid) AS id 

from task”,

                                    [ ],

                                    function (tx, results) {

                                        task.id = results.rows.

item(0).id;

                                        if (callback) {

                                            callback( );

                                        } // if

                                    } 

                                );

                            }

                        );

                    }

                    // otherwise, update

                    else {

                        transaction.executeSql(

                            “UPDATE task “ +

                            “SET name = ?, description = ?, due 

= ?, completed = ?, longitude = ?, latitude = ? “ + 

                            “WHERE rowid = ?;”,

                            [task.name, task.description, task.

due, task.completed, parseFloat(localStorage[“longitude”]),par

seFloat(localStorage[“latitude”]), task.id],

                            function (tx) {

                                if (callback) {

                                    callback( );

                                } // if

                            }

                        );

                    } // if..else

                });

            }
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O nosso aplicativo tem totalmente o reconhecimento de localização; cada 
tarefa está associada a uma localização. Nos próximos capítulos, você verá 
como combinar esta informação com mapas e processar a sua localização 
diante de outras localizações.

Executando o seu Aplicativo Offline

Com todo o trabalho de projeto que criamos, seria difícil para o usuário 
comum dizer se o nosso aplicativo é nativo ou baseado na Web. Entretanto, há 
ainda uma grande diferença: remova a sua conexão com a Internet (ou coloque 
o seu dispositivo no modo de avião), atualize o seu aplicativo e você provavel-
mente obterá um erro de “página não encontrada”. O que precisamos agora é 
uma maneira de executar o nosso aplicativo offline! 

Novamente, o novo padrão HTML5 virá para o resgate com o seu cache de 
aplicativos offline. Esse novo recurso do HTML5 fará o cache no lado do cliente 
de todos os recursos estáticos: HTML, imagens, CSS e JavaScript. Da próxima 
vez que o usuário navegar para o seu aplicativo, o navegador utilizará o seu  
cache ao invés de recuperar os arquivos a partir do servidor, independente-
mente do estado da conexão.

Arquivo Cache Manifest Offline

Como ele funciona? O sistema de cache offline é baseado no arquivo cache 
manifest que é hospedado no servidor Web. Ele é um documento de arquivo 
de testes contendo todos os recursos que precisam ser armazenados em cache. 
A primeira coisa importante é o tipo de conteúdo desse arquivo. Ele precisa 
ser servido com o tipo MIME text/cache-manifest. Portanto, vejamos 
como podemos configurar um Google App Engine (que foi analisado no capí-
tulo anterior) para definir o tipo MIME correto para o nosso arquivo de cache. 
A definição extra dos tipos MIME é especificada dentro do arquivo web.xml 
que você encontrará em sua pasta war/web-inf:

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>

<web-app xmlns=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee” ver-
sion=”2.5”>
    [...]

     <mime-mapping>
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           <extension>manifest</extension>
          <mime-type>text/cache-manifest</mime-type>
     </mime-mapping>
</web-app>

Adicionando esses parâmetros, o Google App Engine cuidará da definição 
do tipo correto de conteúdo para os arquivos com uma extensão manifest. 
Agora que o servidor está configurado, é hora de criar o nosso arquivo cache 
manifest. Crie um arquivo de texto vazio chamado cache.manifest que 
começa com esta linha: CACHE MANIFEST. Colocaremos esse arquivo na 
raiz do aplicativo Web (ou seja, diretamente abaixo da pasta war).

A próxima etapa é listar todos os recursos que queremos para criar o cache 
— para nós, serão os seguintes:

snippets/06/todolist.html

snippets/06/css/proui.css

snippets/06todolist.css

js/jquery-1.4.2.min.js

js/jquery.validate.js

js/prowebapps.js

snippets/06/iscroll.js

snippets/06/todolist.js

Estes são todos os recursos estáticos que precisamos para rodar o aplica-
tivo; temos apenas que adicioná-los ao arquivo cache manifest (todos, com 
exceção do arquivo todolist.html, o qual será armazenado em cache im-
plicitamente):
CACHE MANIFEST
css/proui.css

snippets/06/todolist.css

js/jquery-1.4.2.min.js

js/jquery.validate.js

js/prowebapps.js

snippets/06/iscroll.js

snippets/06/todolist.js

Os caminhos são relativos à localização do arquivo manifest, mas você 
poderia também usar os caminhos absolutos. Agora, finalmente temos que  
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declarar o arquivo manifest dentro do nosso aplicativo, o que faremos adicio-
nando um atributo à tag HTML da página do aplicativo: 

<html manifest=”cache.manifest”>

É isso aí! O aplicativo está pronto para ser armazenado em cache na próxi-
ma vez que o acessarmos (online, naturalmente). Para verificar se os arquivos 
foram corretamente armazenados, utilizaremos o console Web do Chrome:

Creating Application Cache with manifest http://localhost:8080/

cache.manifest

Application Cache Checking event

Application Cache Downloading event

Application Cache Progress event (0 of 7) http://loca-

lhost:8080/snippets/06/todolist.css

Application Cache Progress event (1 of 7) http://loca-

lhost:8080/js/jquery-1.4.2.min.js

Application Cache Progress event (2 of 7) http://loca-

lhost:8080/js/prowebapps.js

Application Cache Progress event (3 of 7) http://loca-

lhost:8080/snippets/06/todolist.js

Application Cache Progress event (4 of 7) http://loca-

lhost:8080/js/jquery.validate.js

Application Cache Progress event (5 of 7) http://loca-

lhost:8080/snippets/06/iscroll.js

Application Cache Progress event (6 of 7) http://loca-

lhost:8080/css/proui.css

Application Cache Progress event (7 of 7) 

Application Cache Cached event

Se você desligar agora a sua conexão com a Internet, o aplicativo ainda 
funcionará porque o navegador recuperará os arquivos do cache local, ao invés 
do servidor. Voltando ao nosso exemplo do cientista do Capítulo 5, o cientista 
agora poderá usar o seu aplicativo sempre que quiser, mesmo que ele planeje 
coletar dados na Lua! 

Mas, o que acontecerá se um arquivo de recursos for modificado? O me-
canismo de cache offline utiliza uma comparação byte a byte entre o manifest 
remoto e o que está em cache, portanto, qualquer modificação será detectada.
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Explorando os Recursos Ocultos do Cache Offline

O arquivo de cache offline também fornece dois outros recursos úteis: as 
palavras-chave NETWORK e FALLBACK. NETWORK pode definir os recursos 
que sempre pularão os recursos de cache e irão sempre recuperá-los a partir 
do servidor. FALLBACK é muito prático quando você quer fornecer um re-
curso alternativo de cache para um recurso que sempre precisa ser recuperado  
online quando a sua conexão tiver caído. 

Para ilustrar esse recurso, vamos imaginar que queremos um ícone mos-
trando se estamos online ou offline, como na Figura 6–5.

    

Figura 6–5. Os ícones “online” e “offline”.

Atualizamos o nosso arquivo cache.manifest como a seguir:

CACHE MANIFEST

css/proui.css

snippets/06/todolist.css

js/jquery-1.4.2.min.js

js/jquery.validate.js

js/prowebapps.js

snippets/06/iscroll.js

snippets/06/todolist.js

FALLBACK:

������V���������V���

Aqui, estamos dizendo que online.png nunca deverá ser armazenado 
em cache; entretanto, se não tivermos uma conexão, forneceremos um arquivo 
de fallback, o����V���, definido pela palavra-chave FALLBACK. (Note as 
reticências: para ambas as palavras-chave, elas são requeridas.) Vamos testá-
-lo e adicionar este ícone ao nosso aplicativo. Com relação ao arquivo cache 
manifest, temos apenas que referenciar o ícone Check em nossa página; a exi-
bição do ícone X será tratada pelo mecanismo de cache.

Adicione o ícone para a visualização principal: 
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<div id=”main” class=”view”>

        <h1>To Do List</h1>

        <img src=”online.png” height=”25” width=”25”/>

         [...]

 </div>

Atualize o seu aplicativo e você deverá ver algo similar à Figura 6–6.

Figura 6–6. 
Aplicativo no modo online.

Desligue a sua conexão com a Internet, atualize a 
sua página e você deverá ver algo como a Figura 6–7.

Figura 6–7. 
Aplicativo no modo offline.

Detectando o seu Status de Conexão

Além das suas capacidade de cache, o recurso de  
cache offline do HTML5 pode fornecer alguns utili-
tários extras para lidar com o modo offline. Mas, es-
tes normalmente envolvem alguns casos de uso mais 
avançados onde o sistema de cache offline não será 
suficiente. Por exemplo, quando você estiver offline, a 
função de sincronização será totalmente inútil e seria 
melhor se você pudesse ocultar o botão Synchronize 
neste caso. 

Vejamos como poderíamos implementar isso. Primeiro, devemos ser ca-
pazes de detectar se estamos online ou não quando iniciarmos o aplicativo. 
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Isto pode parecer muito simples, mas, na verdade, é mais complicado do que 
parece. O HTML5 especificou um recurso que habilita um aplicativo Web para 
checar o status de conexão: navigator.online, que deverá retornar um 
valor booleano. Infelizmente, o Chrome não suporta ainda esse recurso e tere-
mos de usar um trabalho paralelo para simular este comportamento. 

NOTA: A especificação do HTML5 define que o navegador deveria ser capaz 
de detectar o seu status de conexão usando a função navigator.online 
do JavaScript. Essa função retorna um valor booleano que pode ser usado para 
modificar o comportamento do seu aplicativo para cenários offline versus online. 

Infelizmente, este recurso ainda não é suportado nos navegadores corren-
tes do Android — mas será no próximo lançamento. Melhor ainda, o navega-
dor que vem com o Android 2.2, Froyo, dá a você mais detalhes a respeito do 
seu tipo e da velocidade de conexão. Isso fornece a opção de adaptar os seus 
recursos dependendo da sua largura de banda. Para ter maiores detalhes, con-
sulte http://davidbcalhoun.com/2010/using-navigator-
-connection-android.

O que vamos fazer é criar uma requisição HTTP para um site e, se não rece-
bermos uma resposta depois de um timeout configurável, poderemos conside-
rar que estamos offline. Por algumas razões estranhas, a função jQuery do Ajax 
não dispara um evento de timeout ou um erro de eventos quando você não 
tem nenhuma conexão — por estas razões, teremos de contornar isto usando 
o suplemento Timers de jQuery; depois de modificá-lo um pouco, deveríamos 
terminar com algo como isto:

$(‘#synhcronize’).oneTime(3000, function( ){

    $(‘#synhcronize’).css(“display”,”block”);

});

$.ajax({ url:’http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?”+

            “q=select%20*%20from%20html%20where%20url%3D%22”+

            encodeURIComponent(url)+

            “%22&format=xml’&callback=?’,

                  dataType: ‘jsonp’,
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                  timeout: 3000,

                  complete: function( ) {

                          $(‘#messages’).stopTime( );

                  }

});

Iniciaremos associando um temporizador ao botão Synchronize. Depois de 
três segundos, ele chamará a função definida em série. Essa função mascara o 
botão depois de determinar que não existe nenhuma conexão disponível.

Ao mesmo tempo, disparamos uma consulta simples YQL (developer.
yahoo.com/YQL) usando uma chamada do Ajax e, se a chamada for com-
pletada e bem-sucedida, então iremos parar o temporizador e o botão perma-
necerá visível.

Resumo

Você viu neste capítulo que a aparência e a eficiência dos aplicativos base-
ados na Web podem, de fato, competir com os aplicativos nativos. A CSS3 e o 
HTML5 estão realmente começando a devastar novos campos dentro dessas 
áreas. Neste capítulo, você aprendeu como melhorar a interface do usuário 
adicionando animações e layouts complexos, e também aprendeu a lidar com 
situações onde nenhuma conexão está disponível, implementando meca-
nismos que façam os aplicativos da Web se comportarem como os nativos.

No próximo capítulo, iremos focar um dos recursos que acabamos de apre-
sentar: trabalhar com a informação de localização — normalmente chamada 
de serviços baseados em localização.



Capítulo 7
Explorando a Interatividade

Nos capítulos anteriores, exploramos a construção de um aplicativo Web 
para Android similar a qualquer aplicativo Web para desktop. A nossa expe-
riência em desenvolvimento para dispositivos móveis até agora foi fazer uso 
de um pequeno display e tirar vantagem de alguns dos recursos da API do 
HTML5 implementados no WebKit para dispositivos móveis. 

Neste capítulo, faremos uma breve interrupção na construção de aplicati-
vos completos Web para dispositivos móveis e exploraremos a interatividade 
através de eventos de toques e do canvas do HTML5. Em todo este capítulo, 
iremos examinar:

- Os eventos de toques e onde eles são tão similares quanto diferentes dos 
eventos do mouse para os navegadores de desktop.

- O desenho e a animação com o canvas do HTML5, incluindo algumas 
melhores práticas simples ao trabalhar com o canvas e a animação.

- Algumas técnicas de animação mais avançadas, tais como produzir ani-
mação mais realista através das diversas técnicas.

- Algumas das coisas correntes para se preocupar ao trabalhar com o can-
vas no Android, o qual também inclui diferenças na maneira como o canvas se 
comporta entre as diferentes versões do SO Android.

Introdução ao Canvas do HTML5

O canvas do HTML5 é um elemento extremamente interessante para as 
ferramentas que você tem à sua disposição na construção de aplicativos Web 
em geral. O elemento canvas fornece aos desenvolvedores Web uma manei-
ra de integrar uma área de desenho customizada com os seus layouts HTML. 
Isto pode ser particularmente útil e oferece aos desenvolvedores a habilidade 
de fazer mais com as suas páginas, seja adicionar alguma interatividade, seja 
exibir um gráfico.

Embora nem todos os navegadores incluam suporte para a tag canvas, o 
navegador WebKit para Android o faz. Isto nos dá a oportunidade de explorar 
usando-o em nossos aplicativos e possivelmente, até mesmo escrevendo jogos 
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simples para Android utilizando unicamente as tecnologias Web. Embora o 
Flash (§§§V�����V����������
���������"��) seja normalmente 
a ferramenta de opção para escrever jogos simples para a Web, o canvas do 
HTML5 e o JavaScript fornecem uma alternativa convincente. E com o suporte 
de várias plataformas para dispositivos móveis para o Flash atualmente limita-
do, isso faz com que o canvas valha a pena pesquisar. 

Faremos isso agora, primeiro, dando uma olhada em algumas das opera-
ções simples que podem ser completadas utilizando o canvas. 

Neste primeiro exemplo, utilizaremos o canvas simplesmente para dese-
nhar uma linha do canto esquerdo superior do display até a direita inferior. 
Primeiro, eis o arquivo s��������'��V�
��:
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Não há muito para falar a respeito aqui, com exceção da presença da tag 
canvas, que por si mesma não faz absolutamente nada. É hora de examinar 
o arquivo s��������'��V¢� que vem com o nosso HTML:
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Mesmo aqui, não há nada muito complicado acontecendo. Assim que você 
remove o código adicional para lidar com o redimensionamento das janelas e 
assim por diante, o código faz três coisas para desenhar a linha:

Ele recebe uma referência para o canvas e dimensiona-o para corresponder 
ao tamanho da janela. Isto é feito quando capturamos um evento para o redi-
mensionamento da janela ou a orientação do dispositivo é alterada (graças ao 
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nosso trabalho anterior do Capítulo 1).
Ele recebe uma referência para o contexto ¸� do canvas. Para conseguir 

isto, utilizamos o método g�
���
�^
 de um objeto canvas. 
Ele desenha a linha. Isto envolve sinalizar ao canvas que vamos desenhar 

um caminho com o método b������
�. Depois, então, usamos o método 
��'��� para ir para o canto superior esquerdo (mover não desenha nada) e 
depois, seguir isso com o método d��§�� para desenhar até o canto inferior 
direito. Finalmente, dizemos ao canvas para desenhar uma linha ao longo do 
caminho que definimos, usando o método s
����.

O resultado é exibido na Figura 7–1.

Figura 7–1. 
O canvas usado para 
desenhar uma linha 
diagonal dentro do 
navegador 
Android.

Desenhando Interativa-
mente com o Canvas

Agora que sabemos como criar um canvas 
simples, vejamos como podemos fazer isso 
interativamente para criar alguns aplicativos 
Web para ter dispositivos móveis exclusivos. 
Embora pular e trabalhar com eventos de to-

ques seja legal, vale a pena reservar um tempo para pesquisar como isto é feito 
usando os eventos do mouse primeiro — dado que isto é provavelmente mais 
familiar para nós.

Uma vez que tenhamos construído a interatividade utilizando eventos do 
mouse em um navegador para desktop, iremos, então, explorar como uma fun-
cionalidade similar seria implementada usando os eventos de toque. Traba-
lhando com os eventos do mouse na primeiro instância e depois, movendo-
-nos para os eventos de toque, entendemos algumas diferenças importantes 
entre a interatividade para dispositivos móveis e a interatividade para desktop. 
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Interatividade: O Caminho do Mouse

Comece copiando o arquivo anterior ���������'��V�
�� para o novo 
arquivo HTML chamado ��������'��V�
�� e modifique a tag de script 
para referenciar m�������'��V¢�, ao invés de s��������'��V¢�. 

Em seguida, vamos criar o nosso arquivo m�������'��V¢�. Iniciare-
mos com o arquivo s��������'��V¢� como a base e faremos modifica-
ções de modo a desenhar em resposta aos eventos do mouse, ao invés de quan-
do o documento é carregado.
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Para testar este código, execute-o usando um navegador para desktop com-
patível com o HTML5. Como mencionado nos capítulos anteriores, o Chrome 
é uma boa opção porque ele é baseado no WebKit e possui alguns suportes de 
ferramentas excelentes. A Figura 7–2 exibe um exemplo que desenha depois 
da interação com o mouse.

NOTA: Você deve estar imaginando porque estamos executando código dentro 
de um navegador para desktop quando este é um livro sobre desenvolvimento 
para dispositivos móveis. Bem, no exemplo precedente, estávamos trabalhando 
com eventos para o mouse, portanto, um navegador para desktop é requerido. 
Além disso, à medida que você começar a trabalhar mais com o desenvolvimento 
de aplicativos Web para dispositivos móveis, achará que os navegadores para 
desktops têm um papel importante no seu processo de desenvolvimento. Há pou-
co ou nenhum suporte de ferramentas para o desenvolvimento para navegadores 
de dispositivos móveis a esta altura, portanto, é importante não esquecer o seu 
navegador WebKit baseado em desktop como uma parte importante do seu con-
junto de ferramentas para desenvolvimento.
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Figura 7–2. Usar 
eventos do mouse e o 
canvas do HTML5 per-
mite que artistas ruins se 
expressem.

Embora o código precedente funcione bem o bastante dentro de um nave-
gador, ele absolutamente não faz nada de útil em um dispositivo Android — a 
menos, claro, que você seja capaz de rolar a barra de título que voltamos a 
esconder para termos uma visualização útil.

Interatividade: O Caminho do Toque

Ao fazer a transição para a utilização de eventos de toque, vejamos primei-
ro as convenções para as nomeações de eventos, como exibido na Tabela 7–1.

Tabela 7–1. Como os Eventos de Toques se Relacionam com os Respecti-
vos Eventos do Mouse.

Estilo de Interação Evento de Partida Evento “de Conti-
nuidade”

Evento Final

Mouse mousedown mouseover mouseup

Touch t������§� t������'� t������
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O sistema de nomenclatura destas funções dá uma sugestão para as dife-
renças entre trabalhar com os eventos de toque e de mouse. Tanto os eventos 
do mouse como os eventos de toque possuem eventos de “descidas” e “subidas” 
que significam que a interação começou e terminou, respectivamente. 

A diferença principal, contudo, está entre os eventos mouseover e tou	
����'�. Um evento de toque não tem o conceito de estar suspenso e desse 
modo, não temos eventos para os toques em suspensão, portanto, ele é subs-
tituído pelo evento de movimento do toque, significando que um evento de 
toque iniciou e que os pontos de toque estão modificando-se. Este é um ponto 
importante a ser observado, uma vez que os conceitos familiares da Web, tais 
como os “estados de suspensão”, não têm efeito sobre os dispositivos móveis, 
portanto, é importante considerar os mecanismos alternativos para fornecer 
feedback para os seus usuários de aplicativos.

Iremos criar, agora, os nossos arquivos t�������'��V�
�� e t����	
���'��V¢�. Conforme o exemplo do canvas do mouse, o arquivo HTML é 
muito simples, portanto, faça apenas uma cópia do arquivo anterior mouse	
���'��V�
�� e modifique as referências.

O nosso arquivo t�������'��V¢� é mais ou menos uma substituição 
das sub-rotinas de eventos do mouse pelas sub-rotinas relevantes de eventos 
de toque:
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Uma vez implementado o código precedente, você deverá ser capaz de de-
senhar usando toques em seu dispositivo Android e simular eventos de toque 
no emulador. A Figura 7–3 mostra um exemplo.
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Figura 7–3. 
Desenhos mais avançados 
são possíveis dada a natureza 
simples da interface de toques.

As principais diferenças entre este código e 
o do arquivo m�������'��V¢� são:

- Com os eventos do mouse, a informação 
do botão do mouse é incluída para indicar que 
o botão esquerdo, direito ou outro foi pressio-
nado. Quando lidamos com os eventos de to-
que, não temos nenhum conceito das variações 
dos botões e como tal, não há necessidade de 
monitorar os estados dos botões. Dada esta si-
tuação, a sub-rotina 
�����
��
 não possui 

nenhum código para fazer isso, a sub-rotina de eventos 
������� não faz 
nada e poderia simplesmente ser removida. 

As referências para �'
V����¼ e �'
V����® são substituídas por re-
ferências ao array de 
������ do objeto de eventos. Em nosso exemplo, re-
ferenciamos �'
V
������G�UV����¼ e �'
V
������G�UV����® 
para obter as coordenadas da tela do primeiro toque. 

A sub-rotina t�����
��
 faz uma chamada para o método prevent	
`����
 do objeto de eventos para dizer ao navegador para não aceitar ne-
nhuma ação posterior a esse evento. Sem essa chamada, o navegador iniciará a 
rolagem da janela; este não é um comportamento desejável porque ele poderia 
interferir em nossas tentativas de desenhar dentro da área do canvas. 

Com o exemplo do canvas de toque completado, você deverá agora ter um 
entendimento básico de como usar tanto o canvas do HTML5 como a interati-
vidade de toques para criar alguns aplicativos interativos simples da Web para 
dispositivos móveis. Agora, é hora de levarmos isso adiante.
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NOTA: Nos últimos capítulos, exploramos os componentes da especificação do 
emergente HTML5. Como tal, poderia parecer natural esperar que o toque faça 
parte dessa especificação; contudo, não faz. 
Um grupo de trabalho em particular da W3C foi criado para padronizar a in-
teração de toques, portanto, com o passar do tempo, poderíamos esperar uma 
maneira de implementar as interfaces de toque para fazer ligeiras modificações à 
medida que as diferentes organizações que trabalham com a interfaces de toque 
chegam a um acordo sobre uma implementação padrão.
Se você estiver interessado, a URL para o grupo de trabalho é www.
§½V����¸�����¾�
������
�����	����
��V�
��.

Implementando a Animação para o Canvas

Esta próxima seção focará a exploração da animação usando o canvas do 
HTML5 e como simplesmente isso pode ser implementado. Daremos uma 
olhada em alguns exemplos diferentes de animação usando o canvas, que uti-
liza uma mistura de animação usando tanto desenhos como imagens simples. 
Em cada um desses exemplos, simples eventos de toque serão usados para a 
orientação dos exemplos.

Além dessas animações, também exploraremos o impacto que o DPI (ou 
pontos por polegada) do dispositivo tem ao trabalhar com imagens no canvas. 
Este é provavelmente um dos aspectos mais frustrantes de usar o HTML5 no 
Android porque os seus efeitos não são os mesmos entre as diferentes versões 
do sistema operacional; contudo, examinaremos algumas estratégias para con-
tornar o problema.

Construindo uma Iteração de Animação

Se você já trabalhou com o JavaScript no passado, estará familiarizado com 
a função s�
������
 e com a função s�
��
��'��. Essas funções per-
mitem que um bloco de JavaScript seja executado depois de n milissegundos 
ou a cada n milissegundos, respectivamente. No caso da animação, precisare-
mos de um evento recorrente, portanto, usaremos o método s�
��
��'��.

Novamente, para este exemplo, precisaremos apenas dos arquivos HTML 
simplesmente, portanto, crie um novo arquivo HTML chamado drops.
�
�� e um arquivo correspondente JavaScript (você sabe fazer isso). Iremos 
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explicar alguns exemplos de animação neste capítulo e cada exemplo será es-
truturado de uma maneira similar ao exemplo que segue. O nosso primeiro 
exemplo de animação implementa uma simples iteração de animação que si-
mula gotas de chuva dentro do navegador.

Aqui está o código inicial para d����V¢�:

&���
���&�@�B

����'������'���J������

�����������
�^
�J������

��������������J�G�UZ

    

�������
��������
���'��&�@�B

       ...

����º��������
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�^


    

�������
���������
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      ...

    } // animate
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��������º������@Z�

         

����������
��
��'��&�����
���·�@Z�

����º@Z�

º@&@Z�

O código é estruturado de uma maneira similar aos exemplos anteriores, 
com a função r���
���'�� usada para tratar a inicialização e o redimen-
sionamento do canvas apropriadamente. 

Implementamos a sub-rotina 
�����
��
 para adicionar novas “gotas” 
ao nosso array drops, que define um tamanho inicial e um tamanho máximo 
gerado aleatoriamente, e que captura as coordenadas x e y da posição do toque. 

Temos, então, a iteração da animação, que é implementada na função  
animate e criada usando a chamada de s�
��
��'��. Definimos um 
atraso de 40 milissegundos, o que equivale a aproximadamente 25 quadros de 
animação por segundo.

Construindo um Quadro de Animação

Antes de dar uma olhada na atual implementação da função animate, 
primeiro veremos as coisas que deveríamos fazer numa única etapa para dese-
nhar a nossa animação. Para tentar explicar isto claramente, iremos fragmen-
tar o processo abaixo em seis etapas simples: 

Salvar o contexto de canvas. Salvar o contexto de canvas salva a informação 
sobre o estado corrente do canvas, o qual pode ser recuperado posteriormen-
te. Isto é particularmente importante quando você está escrevendo o código 
necessário para integrar com outro código que desenha o canvas. Sem salvar 
e recuperar o estado do canvas, seria bastante possível ter efeito sobre outro 
código de desenho que está fazendo mudanças similares.

Limpar a tela de fundo. A primeira etapa para desenhar um quadro de ani-
mação normalmente envolve limpar a tela de fundo do que foi desenhado no 
quadro anterior. À medida que você se sentir mais confortável em desenhar 
para o canvas, contudo, poderá querer limitar isto para extrair melhor o de-
sempenho de suas animações. Para o que estamos fazendo aqui, contudo, lim-
par a tela de fundo é ideal. 

Ajustar os parâmetros do canvas. Antes de desenhar no canvas, você pode 
querer modificar parâmetros, tais como o traço (stroke) ou os estilos de preen-
chimento, e também as cores. 

Desenhar o quadro de animação. Desenhar o quadro de animação  



174 |  |Aplicativos Web Pro Android

usando os diversos métodos fornecidos para o canvas. Daremos uma rápida 
olhada num exemplo que diz respeito a alguns destes elementos, porém, para 
obter informações posteriores, o Mozilla Developer Center Canvas Tutorial 
é um excelente recurso (�

�������'������V�������V������� 
���'��~
�
�����).

Executar a lógica da iteração da animação. É provável que, para ter efeito 
sobre qualquer tipo de animação, você precisará atualizar os valores das vari-
áveis, realizar cálculos e assim por diante. Geralmente, dentro da iteração de 
animação há um lugar eficiente para executar esse tipo de lógica.

Recuperar o estado do canvas. Uma vez que a iteração de animação tenha 
sido completada, recupere o estado do canvas para impedir que as modifica-
ções feitas no canvas dentro da iteração (tais como as modificações de preen-
chimento ou de estilos do traço) sejam usadas em outras partes do aplicativo.

NOTA: Embora alguns possam sugerir que salvar e recuperar o estado do canvas 
é opcional dependendo da sua implementação, nosso conselho seria implementar 
a lógica pelo menos na primeira instância, uma vez que esta é a melhor chance 
que você tem de tornar o seu código reutilizável dentro de outro aplicativo. Se por 
alguma razão (tal como a otimização da performance) for necessário remover 
a gravação do estado e a recuperação das etapas, então faça isso com cuidado.

Um Exemplo Que Funciona

Com um entendimento das etapas que são requeridas em um único passo 
da função animate, vamos agora dar uma olhada no código:
���
���������
�&�@�B
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�^
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�������������
����
������
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�����������
�^
V�
�����
"���J������&À���¸¸���¸¿¿���V¿@�Z
�����������
�^
V�������
��J�·Z
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����^�������
������	

move it

��������������&�����G��UV������������G��UV��^����@�B

���������������������V������&�����@Z

            }

����������������
���§��������
��
�����^
�����

�����������������B

������������������QQZ

������������º�����VV����

��������º����§����

    }

���������"�B

�����������
�^
V���
���&�@Z
����º����
�"VV�����"
} // animate

O código na função animate cria uma animação que produzirá um resul-
tado similar ao mostrado na Figura 7–4.
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Figura 7–4. 
Uma tela de animação 
criada pelo nosso arquivo 
drops.js.

Olhando o código precedente, podemos 
perceber que todos os itens descritos anterior-
mente foram abordados:

O método c��
�^
V��'� é chamado 
para salvar o estado do canvas conforme a eta-
pa 1. E então, tentamos abrir um bloco t�"VV
�����" para implementar as etapas 2 a 5.

A primeira chamada no interior do bloco é, 
então, chamar o método c��
�^
V�����	
���
 para limpar a tela de fundo do canvas. 
Isto é abordado na etapa 2 do nosso processo, 
mas, como foi mencionado anteriormente, em 

alguns casos, você pode querer remover isto para a otimização da performance.
Mudamos, então, para a etapa 3, que está ajustando o parâmetro de canvas 

para desenhar o display. Em nosso exemplo, estamos ajustando os parâmetros 
s
�����
"�� e �������
� do contexto do canvas. Além disso, observe 
o nosso uso da função rgba da CSS3 para especificar o �
�����
"�� (vi-
site §§§V§½V����������½	������|����	����� para obter maiores 
informações sobre a função rgba). A função rgba permite fornecer o ver-
melho, verde, azul e finalmente, os valores de alfa para a cor do traço (ou do 
preenchimento). Isso nos permite criar linhas semitransparentes e preencher, 
podendo fornecer alguns efeitos visualmente atraentes.

Depois a etapa 4 — desenhamos. No caso do nosso exemplo, as etapas 4 e 
5 estão muito misturadas, o que é provavelmente algo que ocorrerá em mui-
tas implementações. O nosso código para desenhar aqui é simplesmente criar 
círculos para cada uma das gotas do display, mas você provavelmente irá ob-
servar que uma simples função de círculo não está à vista em lugar algum. Ao 
invés, utilizamos caminhos. À primeira vista, isto é um pouco desconcertante 
— mas, não se preocupe, você se acostumará a usar os caminhos e iremos 
abordar isto com mais detalhes em breve.

A etapa 5 vem a seguir; como mencionado; ela está muito bem misturada 
com a etapa 4 porque estaremos desenhando e atualizando múltiplas gotas 
quando estivermos desenhando um único quadro de animação. No nosso có-



Explorando a Interatividade |  | 177

digo, o tamanho da gota é aumentado e, se ele atingir um determinado tama-
nho, então será removido das gotas que iremos desenhar.
Finalmente, fazemos a interrupção do bloco t�" dentro da iteração t�"VV�����" 
e executamos a seção �����". A seção �����" sempre é executada e neste caso, 
ela restaura o estado do canvas conforme a etapa 6.

Um Rápido Panorama dos Caminhos de Canvas

Você perceberá à medida que trabalhar com o canvas que ele é relativamen-
te uma API de baixo nível. Diferentes pessoas têm diferentes opiniões a este 
respeito e, como o padrão HTML5 está longe de ser bloqueado, será provável 
que ele permanecerá desta maneira. 

Um exemplo da natureza de baixo nível do canvas envolve o uso extensivo 
de caminhos, ao invés de abstrações de alto nível (tais como círculos, elipses 
etc.). Como mostrado no trecho do exemplo anterior, desenhar um círculo 
envolveu o seguinte código:

���
�^
V�������
�&�@Z

���
�^
V���&�����G��UV^�������G��UV"�������G��UV���������¸�¥�

��
�V��������@Z

���
�^
V�
����&�@Z

Este é um bom exemplo de como os caminhos são usados:
Dizemos ao contexto de canvas que estamos começando a trabalhar com 

um caminho chamando o método b������
�.
e então, executamos as relevantes operações de desenhar o caminho para 

criar o(s) formato(s) dos quais precisamos. No exemplo anterior, utilizamos 
o método arc para desenhar um círculo, mas poderíamos também usar os 
métodos ������ ou rect para desenhar linhas e retângulos também.

Uma vez que todas as operações para desenhar o caminho tenham sido 
completadas, o método s
���� ou o método ��� do contexto de canvas é 
chamado para desenhar ou preencher o caminho especificado. 

Embora leve algum tempo para se acostumar, ter acesso às operações de 
caminho de baixo nível dá permissão para as implementações muito flexíveis 
dentro do seu código. Isso não é para todos, contudo, e as bibliotecas JavaS-
cript, tais como �����V¢� (visite �

������
���V���������^�
�����V¢�), poderão simplificar definitivamente o processo de trabalhar 
com o canvas se você estiver interessado.
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NOTA: Como mencionado anteriormente, este capítulo tem o objetivo de ser-
vir de introdução para o que pode ser realizado usando o canvas do HTML5 
e acreditamos que você poderia escrever um livro inteiro sobre o tópico. Como 
tal, é preciso mais que uma pequena seção do livro para explicar as operações 
do caminho com alguma profundidade. Para obter informações posteriores e 
um sólido tutorial sobre o tópico, recomendaríamos novamente os recursos 
do Mozilla sobre o tema: �

�������'������V�������V�������
���'��~
�
������`��§���~������.

Munidos agora de um entendimento básico de uma iteração de animação 
e como você pode usar o canvas do HTML5 e os toques para criar simples 
aplicativos interativos para a Web, daremos uma olhada em alguns exemplos 
mais complicados. 

Desenhando Imagens: Relatando para o Dispositivo DPI

Durante os próximos exemplos, a nossa meta será mostrar uma animação 
de carro na tela. Ao mesmo tempo, estaremos explorando o impacto do DPI 
do dispositivo sobre as diversas versões do SO Android e algumas estratégias 
que podem ser usadas para lidar com isto. 

Para dar início, mais uma vez criaremos um arquivo do HTML5 para con-
ter o aplicativo, mas com uma diferença menor desta vez:

��
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������
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�
�������������������
�����
�
���

    <meta name=”viewport” content=”
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��������'�����J������������'���

�����"�

���
���

No Capítulo 2, vimos os diversos valores que podem ser especificados den-
tro da tag meta viewport. Aqui está um exemplo onde definir target	
	�����
"��� faz, na verdade, uma diferença para o que é exibido no na-
vegador. A Figura 7–5 ilustra a diferença entre especificar e não especificar a 
configuração de 
����
	�����
"��� ao utilizar um dispositivo DPI.

  

Figura 7–5. A diferença entre incluir e não incluir target-densitydpi (à esquerda, não há confi-
guração; à direita, ela está incluída).

Uma vez que a configuração de t����
	�����
"��� não tenha sido 
incluída na tag meta viewport, o emulador cria automaticamente as escalas 
da imagem. Isto não é realmente o que desejamos porque pode fazer o carro 
começar a parecer carregado de pixels.

Uma vez que o dispositivo seja instruído para usar o d�'���	���, ele 
não criará mais as escalas e a qualidade da imagem será melhorada. Há ainda 
mais trabalho a fazer com relação às taxas de pixel do dispositivo em nosso 
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JavaScript, mas isso é um começo.
Falando em JavaScript, aqui está o nosso arquivo c��V¢�:
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Na primeira versão deste arquivo, incluímos um marcador para ajudar a 
entender o impacto do DPI do dispositivo na renderização das imagens. Para 
entender como isto funciona, execute um emulador usando uma imagem do 
SO Android 2.1 AVD com uma camada de DPI para a tela de alta resolução 
(algo como WVGA800 — consulte o Capítulo 1 para obter detalhes sobre 
como fazer isto). Isto nos permitirá comparar o posicionamento dentro de um 
emulador rodando no modo DPI médio versus DPI alto. 

NOTA: Você deve estar imaginando porque uma versão específica do emulador 
Android é requerida para demonstrar a diferença entre uma resolução padrão e 
um display com alta resolução. Isso é devido a algumas diferenças no comporta-
mento entre as diferentes versões do SO Android e será explicado mais tarde em 
detalhes.

As Figuras 7–6 e 7–7 ilustram a diferença entre as duas taxas de pixel do 
dispositivo e o impacto ao desenhar as imagens.

Figura 7–6. Uma taxa de pixel do dispositi-
vo 1 significa que o nosso marcador 
e a imagem são desenhados na posição do 
toque.

Figura 7–7. Uma taxa de pixel do dispositi-
vo 1.5 mostra que as imagens requerem 
ajustes. Guias foram adicionadas.
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Sem nenhuma surpresa, a posição na qual a tela foi tocada e a posição final 
do carro diferem em um fator de 1.5, embora o marcador tenha sido desenha-
do bem no lugar onde ele tinha de estar. Por esta razão, quando estivermos 
desenhando imagens para o canvas, precisaremos aplicar algumas escalas para 
assegurar que essas imagens aparecerão na localização correta. 

O código seguinte demonstra os ajustes requeridos para exibir a imagem 
na localização correta:

������§�
�������

���
�^
V���§�����&������

������������&���¼���§����§V��'�����^����
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�V���¥�¸������@Z�
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Feita esta modificação no código, a imagem do carro é desenhada na locali-
zação correta e aparece na posição dentro da linha com o marcador.

NOTA: Para o momento, se você estiver usando a versão 2.1 como a plataforma 
dos aplicativos, recomendaríamos que se preocupe com a inclusão das modifica-
ções para a taxa do §����§`�'�����^�� apropriada (mais um pouco de 
código para a detecção do navegador). Se você se sentir confortável em usar a 
2.2 e posterior, então será capaz de permitir que o navegador Android lide com 
as coisas, ao invés de você mesmo ter de se preocupar com este comportamento.
Além disso, se você estiver trabalhando em uma plataforma de desenvolvimen-
to do Android 2.2, então ajuste o código de exemplo deste capítulo, removendo 
qualquer instância que dividimos pelo §����§V��'�����^����
��.

Um Conto dos Três Androids

Uma das principais críticas do Android com relação a datas tem sido em 
torno da fragmentação das versões do SO que estão “ainda começando”. Este 
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é um problema principalmente porque diferentes versões do SO podem fa-
zer algo diferente de uma outra versão — produzindo resultados inesperados. 
Embora isto possa ser frustrante para trabalhar como desenvolvedor, vale a 
pena persistir porque você está, afinal, escrevendo um código que irá funcio-
nar (com algumas modificações) em qualquer dispositivo móvel com um na-
vegador para WebKit.

Nós nos encontramos nessa situação quando comparamos as técnicas re-
queridas para posicionar as imagens nos dispositivos DPI de alta definição 
para as versões do Android até 2.1, e inclusive, com aquelas requeridas para 
as versões 2.2 e posterior. A Figura 7–8 ilustra a diferença de posicionamento 
da imagem quando compensado pelo devicePixelRatio da mesma ma-
neira através de três versões diferentes do SO Android. Em cada uma das ima-
gens, a posição de inicialização do toque era o centro da tela, mas você pode 
ver que a posição da imagem resultante na 2.2 não requer mais a compensação 
aplicada para as versões anteriores.
  

Figura 7–8. Os Androids 1.6, 2.1 e 2.2 (mostrados da esquerda para a direita) fazem a compen-
sação para o DPI de dispositivos diferentemente.

Na realidade, a versão 2.2 do SO Android (denominação do código Froyo) 
implementa a funcionalidade corretamente. Isso é importante, pois fazer a 
compensação pelo devicePixelRatio no JavaScript, uma vez que uma 
tag meta viewport é fornecida, definitivamente faz parecer como sendo um 
duplo tratamento.
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Com a necessidade de suportar mais versões do Android do que apenas a 
2.2, todavia, precisaremos implementar um método de detecção que fornecerá 
informação sobre como o dispositivo corrente está renderizando as imagens 
para o canvas. Essa informação poderá, então, ser usada para determinar se 
precisaremos fazer ajustes no código.

NOTA: De modo ideal, teríamos adorado incluir o código para demonstrar a efe-
tiva detecção neste capítulo. Infelizmente, contudo, as técnicas para a simples de-
tecção do navegador (www.quirksmode.org/js/detect.html), nem 
para a detecção dos recursos (https://developer.mozilla.org/
en/Browser_Feature_Detection) são eficientes para determinar se os 
nossos deslocamentos devem ser aplicados. Iniciamos uma bifurcação de GitHub 
para o excelente projeto Modernizr (www.modernizr.com) para darmos 
uma olhada no fornecimento de uma detecção apropriada para esta situação. 
Portanto, se você quisesse trabalhar com o canvas do HTML5 no Android, reco-
mendaríamos a verificação do seguinte repositório: http://github.com/
sidelab/Modernizr.
Uma vez que a detecção apropriada tenha sido implementada, detalhes sobre 
como implementar a técnica serão descritos no projeto wiki: http://gi-
thub.com/sidelab/Modernizr/wiki.

Técnicas Avançadas de Animação

Os nossos exemplos de animação anteriores foram uma boa introdução 
para implementar a animação simples com o canvas do HTML5, mas as ani-
mações obviamente não foram satisfatórias. Nesta seção, iremos pesquisar as 
técnicas que ajudarão a tornar a animação mais agradável e mais real. 

Criando Movimentos Realísticos em Animações

Em ambos os exemplos anteriores, implementamos técnicas muito primi-
tivas para a animação do nosso display. Por exemplo, a iteração da animação 
do carro simplesmente incrementava a posição x do carro em 3 pixels cada 
vez que a função era chamada. Alguém pensou que daria para acreditar nisso? 
Não, não pensamos assim. Vamos corrigir isso antes de tudo.
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Para fazermos isto, utilizaremos easing para suavizar o início ou o final da 
animação (ou ambos). Por exemplo, aplicar um easing apropriado à nossa ani-
mação faria o carro parecer estar acelerando para pegar velocidade ou frear até 
uma parada.

Como este não é um livro focado especificamente em animação, não vamos 
entrar com profundidade no que é envolvido para criar um efeito de easing, 
nem tentar escrever um código a partir do nada. Ao invés, utilizaremos algu-
mas das equações existentes para o easing de Robert Penner (visite www.ro	
bertpenner.com/easing) para criar um efeito mais real de movimento 
para o nosso carro. Essas equações foram primeiro escritas para o Flash, mas 
dê uma olhada na fonte das muitas bibliotecas JavaScript que implementam a 
animação com easing e você encontrará uma referência para o excelente tra-
balho de Robert.

É provável que aproveitaremos essas equações de easing novamente, por-
tanto, vamos adicioná-las ao nosso arquivo p��§������V¢�:
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No código precedente, adicionamos duas das muitas funções de easing 
disponíveis no trabalho de Penner. Cada uma dessas funções de easing aceita 
quatro parâmetros:

t: O tempo transcorrido para a animação
b: O valor inicial ou o valor a partir do qual iniciamos o easing
c: O valor de modificação ou a diferença entre o valor final e o inicial
d: A duração da animação

Portanto, a título de exemplo, o código seguinte nos diria qual deveria ser o 
valor se estivéssemos usando o easing de 0 a 500, 600 milissegundos, para uma 
animação de 2 segundos:

��§ª�����J�����Y�����VY�����V�����&À�������¿����¸���@Z

E se estivéssemos usando o easing de 1100 a 1700 no mesmo ponto do 
tempo:
��§ª�����J�����Y�����VY�����V�����&À����������À����¸���@Z

Se isso não faz sentido ainda, não se preocupe — fará quando virmos al-
guns exemplos abaixo. Vamos integrar o código do easing no exemplo da nossa 
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animação do carro. Gostaríamos de sugerir a criação de um arquivo JavaScript 
em separado, de modo que você possa fazer uma comparação lado a lado. 

Aqui está o código do exemplo para o ���	������V¢�:
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�����������V����J�����V����Z�
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Iremos explicar rapidamente as seções dignas de nota deste código:
A “constante” �*������*~`Á�����* é usada para definir o tempo du-

rante o qual a animação será executada.
Cada vez que a função animate é chamada, e quando a animação for 

acionada pela primeira vez (dentro da sub-rotina de eventos 
�����
��
), 
usamos uma chamada para ��§�`�
�&�@V��
����&�@ para determinar 
a hora corrente em milissegundos. No contexto da função animate, utiliza-
mos esse dado para determinar quanto tempo transcorreu desde que a anima-
ção foi iniciada. 

O cálculo da variável c��¼ foi modificado para usar a função ����Y�����V
Easing.Linear. Essa variável pode, agora, ser declarada localmente den-
tro dessa função. A função de easing ������ na verdade, não realiza ne-
nhum easing. Como validamos as nossas modificações, mergulharemos nas 
funções de easing ���� para substituir o easing Linear.

A determinação de que a animação alcançou seu valor final é, agora, feito 
com base na comparação entre ����������� e a duração da animação. Isto 
é feito porque algumas funções  easing retornam valores mais altos do que o 
destino em direção ao valor final (parece confuso, mas você entenderá).

Executar este exemplo deverá mostrar a animação do carro, mas ainda 
mostra uma animação que não parece nem um pouco natural — o carro ainda 
para muito abruptamente. Vamos consertar isso agora. Substitua a referên-
cia para ����Y�����VY�����V����� por ����Y�����VY�����V
����V��
 e você deverá ver a imagem do carro diminuir à medida que ela se 
aproxima da coordenada x do seu ponto de inicialização do toque.

NOTA: A maioria das equações de easing de Penner aceita três variantes: In, 
Out e InOut. A variante In aplicará o easing no início da animação e, no caso do 
nosso carro, isso significa que ele começará devagar e depois, acelerará. Easing 
out significa que os valores terão o easing aplicado à medida que a animação 
se aproxima do seu valor final, sendo exatamente o que queremos com o nosso 
carro — para ele ir mais devagar até parar. Uma função InOut de easing aplica o 
easing tanto no início como no final da animação. Recomendaríamos lidar com 
as diferentes variantes para entender como funcionam.
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Acrescentando uma função de 
EASING adicional a Prowebapps

Como mencionado anteriormente, realmente implementamos somente 
uma das funções de easing de Penner na nossa animação e existem muito mais 
funções úteis de easing em sua biblioteca. É um exercício relativamente sim-
ples pegar outro de seus exemplos existentes de ActionScript e portá-lo para o 
JavaScript no arquivo p��§������V¢�. Um que pareceria bom com a ani-
mação do carro (e meu favorito pessoal) seria a função “Back Out” de easing. 

A função Back Out de easing é uma boa opção para esta situação particular 
porque o efeito é ultrapassar ligeiramente o alvo do ponto final da animação 
corrente e depois, retornar lentamente para o ponto de destino. No caso de 
um carro, isto parece muito real. Não achamos que você ficará desapontado 
com qualquer função adicional de easing que possa escolher. Confie em nós, 
é difícil parar de aplicar o easing em suas animações uma vez que você tenha 
começado.

Transformações de Canvas e Animação

É impressionante como é poderoso o canvas do HTML5 e o que pode ser 
realizado com ele usando um código mínimo, pode definitivamente deixá-lo 
entusiasmado. Nesta próxima seção, apresentaremos algumas operações de 
transformação que podemos usar para fornecer uma animação adicional para 
o nosso carro.

Antes de ver isso, contudo, daremos uma olhada em um exemplo simples 
para ter uma visão geral de como as transformações são operadas. Existe uma 
série de diferentes operações de transformação que estão disponíveis para você 
ao utilizar o canvas; contudo, como este não é um livro sobre o canvas do 
HTML5 especificamente, iremos apenas tocar em duas operações que reque-
remos para expandir o nosso exemplo:

t������
�: O método 
������
� desvia a origem do canvas para 
a posição especificada. Por padrão, a origem (0,0) do canvas se refere ao 
canto superior esquerdo, mas isso pode ser modificado usando o método  

������
�.

rotate: O método rotate gira o canvas ao redor da origem. Usado 
em combinação com o método�
������
�, ele pode fazer algumas coisas 
muito legais.
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NOTA: Assim que você começar a usar as operações de transformação, não terá 
que reverter as modificações para o estado do contexto o tempo todo. Eis porque 
recomendamos adquirir o hábito de usar os métodos save e restore do can-
vas, pois eles impedirão você de fazer o rastreamento das diversas transformações 
e das mudanças de estado feitas.
Para obter maiores informações sobre as transformações do canvas e a impor-
tância dos métodos save e restore, fazemos questão de recomendar as 
informações sobre o tópico do Mozilla Developer Center no endereço �

�����
��'������V�������V����������'��~
�
�������������	
mations.

Vejamos o que podemos fazer com os método��
������
� e rotate 
em um exemplo simples. Crie um outro arquivo do HTML5 para este exem-
plo, r�
�
���V�
��, e tenha por base um dos nossos exemplos anteriores. 
Depois, crie um arquivo r�
�
���V¢� e inclua isso no HTML:
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Embora as transformações possam parecer difíceis, o código precedente é 
muito simples e deve produzir um resultado similar ao exibido na Figura 7–9.
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Figura 7–9. 
Uma animação de 
rotação pode ser criada 
simplesmente usando 
diversas operações de 
transformação do canvas.

Apenas rapidamente, iremos explicar o có-
digo a partir desta implementação da função 
animate:

O método t������
� é chamado pouco 
depois que o canvas é limpo e definimos a ori-
gem do canvas para o centro.

O método rotate é, então, chamado, 
passando o ângulo de rotação (em radianos) 
que deve ser aplicado.

Em seguida, um ����
"�� de canvas é 
especificado e o método ������
 é chamado 

para desenhar um quadrado sólido vermelho no centro do canvas.
O valor da variável ����� será, então, incrementado na próxima vez que 

o quadrado for desenhado.
Ao trabalhar com as transformações no canvas, é importante lembrar al-

gumas coisas:
O método t������
� desvia a origem do canvas, o que significa que 

ambas as operações de transformação subsequentes e quaisquer operações de 
desenho agora são feitas relativas ao ponto para o qual você transferiu.

Chamar c��
�^
V��'�&�@ antes de efetuar a translação e depois usar 
c��
�^
V���
���&� @ em seguida irá ajudar a tornar controlável o uso 
das transformações. Embora nem sempre seja apropriado, ter o desvio da ori-
gem de volta a um ponto constante depois das operações de transformação 
tornará o seu código de desenho mais fácil de gerenciar e fazer o rastreamento.

Transformações e a Nossa Animação do Carro

Voltando à nossa animação do carro, temos certeza de que você pode pen-
sar em um modo para podermos ser capazes de usar a rotação para tornar 
a nossa animação mais real novamente. Está certo, vamos fazer essas rodas 
girarem. Obviamente, requeremos uma imagem de roda em separado para 
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podermos aplicar a rotação nela, não no resto do carro. Por sorte, temos uma.
Crie um novo arquivo do HTML5 para este demonstrativo, chamado §��	

����V�
��, e um arquivo correspondente w������V¢� para o código:
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O resultado é mostrado na Figura 7–10. Explicando a funcionalidade deste 
código, podemos ver os seguintes detalhes significativos:

Adicionamos uma função d��§�����, que é responsável por girar o can-
vas ao redor de um ponto em particular e depois, desenhar a imagem da roda 
de modo que esteja centrada nesse ponto. Utilizamos a mesma técnica que 
usamos no exemplo da rotação anterior — transferimos a origem do canvas 
para o ponto central onde a roda foi desenhada, aplicamos a rotação e depois, 
chamamos ���§����� para desenhar a imagem da roda na posição apro-
priada.

Dentro da função animate, calculamos o ângulo pelo qual devemos girar 
a roda. Fazemos isto aplicando a mesma função tween que estamos usando 
para animar a posição x da imagem do carro. Isto significa que as rodas se 
movem em sincronia com o carro. O exemplo utiliza o ����Y�����VY�	
����V����V��
, mas, se você preferir não implementar nenhuma equação 
adicional de easing, poderá obter o código-fonte requerido no repositório de 
GitHub, no endereço http://github.com/sidelab/prowebapps-code/blob/mas-
ter/js/prowebapps.js. Alternativamente, sinta-se à vontade para usar uma das 
equações de easing implementadas anteriormente, se essa for a opção.

A função d��§����� é chamada duas vezes dentro da função animate 
— uma vez para cada roda.

Em s
��
��� (que é essencialmente a funcionalidade usada para estar 
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contida na sub-rotina t�����
��
), uma variável chamada e������� é 
inicializada. Essa variável é usada no cálculo de easing da roda e é definida em 
relação à distância da posição x para a qual estamos enviando o carro. Calcu-
lando este valor em relação à posição final do carro, as rodas se movem a uma 
velocidade apropriada para a distância que o carro precisa mover-se. 

Finalmente, a imagem §���� é carregada depois da imagem de car. Para 
o carregamento da imagem da roda, anexamos uma sub-rotina o����� para 
que w�������
 possa ser calculada para uma posição precisa da imagem 
da roda dentro da função d��§�����.

Figura 7–10. 
Animar as rodas fornece
uma animação convincente.

NOTA: Conforme as notas anteriores com relação ao estranho comportamento 
no Android 2.1 e aos desenhos de canvas, a roda girada não aparece corretamen-
te nessa versão. Uma ou outra versão do Android funciona bem. Embora tenha-
mos mostrado a você algumas técnicas sobre como combater as extravagâncias 
da versão 2.1 em seu código do aplicativo, se possível, seria sábio recomendar 
ao usuário usar o Android 2.2 ou posterior para quaisquer aplicativos Web que 
fazem uso do canvas do HTML5.
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A adoção do Android 2.2 está acelerando e inicialmente escrevemos o conteúdo 
deste capítulo (nessa época, 2.1 era a versão dominante),  a versão 2.1 agora está 
em segundo lugar em utilização em relação à 2.2 (em 4 de janeiro de 2011 o 
Android 2.2 foi instalado em 51.8 por cento dos dispositivos e a 2.1 está agora em 
35.2 por cento). Você pode dar uma olhada na taxa de distribuição da versão do 
SO Android na seguinte url: �

������'������V�������V������	
���������������������
���	'�������V�
��.
Embora consideremos a remoção do conteúdo em relação as “modificações” que 
eram requeridas para lidar com as inadequações da versão 2.1, sentimos que 
o conteúdo ainda oferecia valor para aqueles que pudessem ter de lidar com a 
versão 2.1 durante o seu desenvolvimento de aplicativos Web para os dispositivos 
móveis. Se você pertence a esse grupo, então os nossos pensamentos estão com 
você — boa sorte.

Resumo

Neste capítulo, abordamos alguns materiais e exemplos focados no canvas 
do HTML5, e examinamos como podemos usar uma combinação de eventos 
de toque e animação para criar algumas demonstrações interativas. Felizmen-
te, explorando algumas das funcionalidades que estão disponíveis com o can-
vas do HTML5, você viu um potencial para usar essa interatividade em seus 
próprios aplicativos ou em jogos simples para os dispositivos móveis. 

Trabalharemos com o canvas novamente antes do final do livro, mas no 
próximo capítulo, começaremos a explorar os mapeamentos para dispositivos 
móveis e os serviços baseados em localização. Isto fornecerá uma base para 
construir um jogo para os dispositivos móveis que utiliza elementos de mape-
amentos, interatividade e geolocalização. Há muito a aprender, mas será muito 
divertido fazer isso.



Capítulo 8
Serviços Baseados em Localização e Mapea-
mento para Dispositivos Móveis

O foco dos próximos quatro capítulos será em cima dos serviços baseados 
em localização e a construção de um jogo geossocial utilizando os dados da 
rede geossocial Gowalla (http://gowalla.com). Se os termos serviço 
baseado em localização e rede geossocial têm pouco significado para você 
(ou se você nunca ouviu falar sobre Gowalla), não se preocupe — eles serão 
explicados muito em breve.

À medida que estivermos criando os códigos deste capítulo, veremos algu-
mas diferentes APIs de mapeamento compatíveis com os dispositivos móveis 
(Mapas do Google e Tile5) e como tornar simples um mapeamento usando-os. 
Iremos, então, mais fundo na API Mapas do Google e veremos como exibir 
os marcadores e interagir com o mapa. Embora fosse interessante fazer isto 
tanto com o Google como com o Tile5, realmente precisamos focar em uma 
única solução para explicar todo o conteúdo. Além disso, o Google atualmente 
fornece uma das mais robustas soluções de mapeamentos para dispositivos 
móveis, portanto, faz sentido usar a sua API neste livro.

Serviços Baseados em Localização

O termo serviço baseado em localização é geralmente usado para definir 
um serviço de informação que fornece dados baseados na posição geográfi-
ca (visite http://en.wikipedia.org/wiki/Location-based_
service para maiores informações). Os serviços baseados em localização 
têm crescido em popularidade recentemente e continuará a crescer à medida 
que mais consumidores adquirirem dispositivos móveis com ciência de loca-
lização.

Um excelente exemplo de usar um serviço baseado em localização é buscar 
um ATM (caixa de atendimento automático) próximo à sua localização atual. 
A Figura 8–1 mostra um exemplo do aplicativo nativo Mapas do Google no 
Android mostrando esse tipo de informação.
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Figura 8–1. 
O aplicativo Mapas do 
Google fornecendo localizações 
nos arredores de um ATM é 
um exemplo de um serviço 
baseado em localização.

Outro exemplo é um aplicativo chamado 
Urbanspoon (www.urbanspoon.com), que 
oferece informações em restaurantes, incluin-
do revistas de usuários. Uma captura de tela 
para os dispositivos móveis do recurso “Near 
Me” do aplicativo Urbanspoon é mostrado na 
Figura 8–2.
  

Figura 8–2. O Urbanspoon oferece sugestões de restaurantes para localizações dos arredo-
res, completas com avaliações dos usuários.
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Um ponto interessante a respeito do aplicativo Urbanspoon é que, embora 
o aplicativo seja implantado como aplicativo nativo, ambas as telas de resul-
tados mostradas aqui foram baixadas da Web e embutidas no aplicativo na-
tivo usando um WebView (visite http://developer.android.com/
reference/android/webkit/WebView.html). Esta é uma técnica 
similar àquela que veremos no próximo capítulo usando o PhoneGap (visi-
te http://phonegap.com) e é uma excelente maneira de implantar um 
aplicativo para o mercado Android, embora ainda esteja usando tecnologias 
Web para construir a maior parte do aplicativo.

Existem muito mais exemplos de aplicativos baseados em localização dis-
poníveis tanto na Web como no mercado Android. 

Redes Geossociais

As redes geossociais (visite http://en.wikipedia.org/wiki/
Geossocial_networking para obter maiores informações) começaram 
a se desenvolver por volta dos últimos anos; elas são essencialmente o resulta-
do da combinação de serviços baseados em localização e redes sociais (visite 
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network para saber 
mais sobre as redes sociais). As redes geossociais atuais possuem bem menos 
participantes do que as redes sociais de liderança, mas com o surgimento dos 
Facebook Places (www.facebook.com/places), as redes geossociais es-
tão começando a se tornar populares.

As redes geossociais atualmente giram em torno do conceito de check-ins. 
Um check-in é basicamente onde um usuário diz à rede geossocial que ele está 
em um lugar particular, ponto ou local (redes geossociais diferentes usam dife-
rentes terminologias). Além de registrar que eles estão em um lugar particular, 
um usuário pode também realizar outras ações que são associadas ao lugar. 
Dependendo da rede social, avisos, tarefas ou fotos podem ser deixadas por 
um usuário para que outras pessoas da rede geossocial vejam.

Uma parte muito interessante das redes geossociais é a maneira como o 
mundo real e o mundo virtual interagem. Por exemplo, a maior parte das redes 
sociais oferece recompensas aos usuários por check-ins regulares ou para te-
rem a maior parte dos check-ins em um lugar particular (o Foursquare chama 
a pessoa com um grande número de check-ins de prefeito). Alguns negócios 
que se registraram como lugares dentro das redes geossociais podem, então, 
usar essas recompensas geossociais para fornecer descontos aos clientes re-
gulares. Isto, por sua vez, estimula os usuários da rede geossocial a visitarem 
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regularmente e verificarem os lugares, e também participarem da rede geos-
social. 

A Figura 8–3 mostra as capturas de telas das duas maiores redes geosso-
ciais: Foursquare e Gowalla.

  

Figura 8–3. Foursquare e Gowalla são as duas maiores redes geossociais.

Um conceito central com relação a redes geossociais é que as localizações 
(lugares, pontos ou locais) precisam da contribuição do usuário. Por exemplo, 
se embora usando Foursquare você tivesse ido a um restaurante e quisesse 
fazer o check-in lá, mas não conseguisse encontrá-lo na lista de lugares, você 
poderia criá-lo, o que permitiria tanto para você como para os outros fazer o 
check-in daquela localização. Usando esta técnica, uma rede geossocial com 
uma comunidade ativa pode rapidamente reunir uma grande lista de lugares.

Felizmente, isso proporciona algumas informações de suporte tanto para 
os serviços baseados em localização como para as redes geossociais. Vamos, 
agora, voltar e codificar usando alguns mapas.

Mapeamento em Dispositivos Móveis

Embora existam somente algumas APIs diferentes de mapeamento  
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JavaScript disponíveis, apenas algumas delas foram otimizadas para (ou até 
mesmo funcionam em) os dispositivos móveis. No momento em que este livro 
está sendo escrito, a principal coisa que está faltando na maioria das APIs de 
mapeamento existentes é o suporte para os toques dos dispositivos móveis. 
Felizmente, este não é o caso da API de Mapeamento do Google, portanto, 
poderemos explicar alguns códigos de exemplo usando essa API.

Nesta seção, veremos a implementação dos mapeamentos para os disposi-
tivos móveis para o aplicativo Mapas do Google e para o recém-lançamento da 
API de Mapeamento do HTML5 chamado Tile5 (www.tile5.org). Para 
ambas as APIs, estudaremos o processo de exibir um simples mapa e depois, 
continuaremos com a API do Google para examinar alguns exemplos com 
mais detalhes.

Exibindo um Mapa com o aplicativo Mapas do Google

Dar início ao aplicativo Mapas do Google é muito simples. O exemplo do 
código seguinte (adaptado do Tutorial Google Maps JavaScript API V3, no 
endereço http://code.google.com/apis/maps/documenta-
tion/javascript/tutorial.html ) demonstra exatamente como ele 
é fácil:

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <title>Simple Google Map | Pro Web Apps</title> 

    <meta name=”viewport” content=”width=device-width; initial-

-scale=1.0; maximum-

scale=1.0; user-scalable=0;” /> 

    <link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”../../css/

proui.css” /> 

    <style type=”text/css”> 

      html { height: 100% } 

      body { height: 100%; margin: 0px; padding: 0px } 

    </style>     

    <script type=”text/javascript” src=”../../js/jquery-

-1.4.2.min.js”></script> 

    <script type=”text/javascript” src=”../../js/prowebapps.

js”></script> 
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    <script type=”text/javascript” 

src=”http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false”></script> 

    <script type=”text/javascript”>     

    function initMap( ) {

        // set the map size to be window height less the header

        $(“#map_canvas”).height($(window).height( ) - $(“#main 

h1”).outerHeight( ) - 20);

        

        // initialize the map initial position to near 
Sydney Australia
        var latlng = new google.maps.LatLng(-34.397, 
150.644);

��������������������
��������
���
����
        var myOptions = {
            zoom: 8,
            center: latlng,
            mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
        };

        // create the map, attaching it to the map_can-
vas element
        var map = new google.maps.Map(
            document.getElementById(“map_canvas”),
            myOptions);
    }

    </script>

</head>

<body onload=”initMap( )”>
    <ul id=”menu”>

    </ul>

    <div id=”main” class=”view”>

        <h1>Google Map Test</h1>

        <div id=”map_canvas”></div>

    </div>

</body>

</html>
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O exemplo de código precedente demonstra exatamente quão pouco  
JavaScript é requerido para obter um mapa simples mostrado em um aplicati-
vo Web. Essencialmente, é um processo em três etapas:

- Incluir a API Mapas do Google no seu aplicativo Web. O script requerido 
está localizado no endereço http://maps.google.com/maps/api/
js e aceita um parâmetro sensor. No exemplo, passamos um valor false 
para o parâmetro sensor, mas, se tivéssemos detectado a localização do 
usuário usando a API de Geolocalização, como fizemos no Capítulo 6, tería-
mos precisado passar esse valor através de true.

- Definir uma função para inicializar o mapa. O objetivo principal dessa 
função é criar uma nova instância de uma classe google.maps.Map. O 
construtor aceita dois argumentos: primeiro, a div que irá conter o mapa, 
uma vez que o mapa tenha sido criado, e segundo, um objeto options que in-
fluencia a inicialização do mapa. No exemplo precedente, o mapa foi instruído 
a ir para o zoom nível 8 posicionado na latitude e na longitude próximas de 
Sydney, Austrália, e mostrar o mapa no estilo “Mapa Rodoviário”.

- Finalmente, criar um gancho para a função (initMap) até o evento  
onload do body do documento.

Uma vez que tudo isso esteja pronto (e combinado com o nosso template 
padrão), uma tela similar à Figura 8–4 será mostrada.

Figura 8–4. 
Mostrar um mapa do 
Google compatível com 
dispositivos móveis é um 
exercício simples.

Tile5: Uma API Alternativa 
de Mapeamento do HTML5

Embora na maioria dos casos a API do 
Mapas do Google seja a melhor opção para o 
seu aplicativo, existem ocasiões onde ela sim-
plesmente não é uma opção — talvez, devido 
às restrições de licenças (você pode querer exi-
bir informações ao invés das propagandas do 
Google) ou às necessidades particulares de um 
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cliente. Um exemplo disto seria um cliente que quer usar seu próprio servidor 
de mapeamento para os mapas — isso é mais comum do que você pode ima-
ginar. 

Tile5 (http://tile5.org) é uma biblioteca de fonte aberta JavaScript 
desenvolvida para fornecer uma solução de mapeamento compatível com os 
dispositivos móveis que podem suportar múltiplos fornecedores de mapas. 
Atualmente, a maioria das APIs de mapeamentos amarra você a um provedor 
de mapas em particular (OpenLayers — http://openlayers.org — é 
uma exceção notável para desktop). Para alguns usuários, essa restrição é com-
pletamente aceitável, embora outros usuários regularmente precisem trabalhar 
com diferentes serviços de mapeamentos e ter de mudar entre as APIs pode ser 
muito frustrante. É aqui que a Tile5 para dispositivos móveis e a OpenLayers 
para desktop entram em ação.

Como a Tile5 foi projetada para os modernos dispositivos de smartphone 
(ao escrever este livro, um suporte do Android está em progresso, mas ainda 
não está pronto), é possível fazer um uso extensivo do HTML5. Embora, a esta 
altura, o uso do HTML5 forneça somente uma experiência comparável para as 
outras APIs de mapeamento que não são do HTML5, provavelmente veremos 
implementações de canvas com aceleração de hardware para o HTML5 em 
breve, e isso tornará as coisas muito estimulantes.

O exemplo de código seguinte mostra o código equivalente requerido para 
exibir um mapa simples usando a Tile5 de uma maneira similar ao exemplo 
anterior com o aplicativo Mapas do Google. Para este exemplo, a Tile5 está 
conectada aos servidores de mapeamentos de CloudMade (http://clou-
dmade.com), que oferece um mosaico de imagens geradas a partir dos dados 
da OpenStreetMap. Se você ainda não está familiarizado com a iniciativa da 
OpenStreetMap (http://openstreetmap.org), então definitivamente vale a pena 
dar uma olhada. Em suas próprias palavras, é “um mapa gratuito e editável 
de todo o mundo”. Basicamente, na qualidade de usuários, temos a possibi-
lidade de adicionar e atualizar as informações no mapa. Da mesma maneira 
que a Wikipedia é uma enciclopédia mantida pelas pessoas de todo o mundo, 
a OpenStreetMap é um mapa de ruas e um atlas com muitos mantenedores.
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>Simple Tile5 Map | Pro Web Apps</title>

    <meta name=”viewport” content=”width=device-width; initial-

-scale=1.0; maximum-scale=1.0; user-scalable=0;” />
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    <link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”../../css/

proui.css” />

    <style type=”text/css”>

      html { height: 100% }

      body { height: 100%; margin: 0px; padding: 0px }

    </style>    

    <script type=”text/javascript” src=”../../js/jquery-

-1.4.2.min.js”></script> 

    <script type=”text/javascript” src=”../../js/prowebapps.

js”></script> 

    <script type=”text/javascript” 

src=”http://www.tile5.org/jsapi/0.9.1/tile5.js”></script> 

    <script type=”text/javascript” 

src=”http://www.tile5.org/jsapi/0.9.1/tile5.osm.js”></script> 

    <script type=”text/javascript”>

src=”http://www.tile5.org/jsapi/0.9.1/tile5.cloudmade.js”></

script> 

    <script type=”text/javascript”>

    function initMap( ) {

        // set the map size to be window height less the header

        $(“#map_canvas”)

            .attr(‘height’, ($(window).height( ) - $(“#main 

h1”).outerHeight( ) - 20))

            .attr(‘width’, $(window).width( ) - 15);

        

        var map = new T5.Map({
            container: ‘map_canvas’,
            provider: new T5.Geo.Cloudmade.MapProvider({
                apikey: “13077497529148b0a-
40f1bf71728d125”
            })
        });
        

        map.gotoPosition(new T5.Geo.Position(-34.397, 150.644), 

8);

    }

    </script>

</head>
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<body onload=”initMap( )”>
    <ul id=”menu”>

    </ul>

    <div id=”main” class=”view”>

        <h1>Tile5 Map Test</h1>

        <canvas id=”map_canvas”></canvas>

    </div>

</body>

</html>

A implementação deste exemplo é muito similar ao exemplo anterior do 
aplicativo Mapas do Google:

Os arquivos da biblioteca da Tile5 são incluídos a partir do site da Tile5. 
Primeiro, a biblioteca central da tile5.js está incluída e isto fornece uma 
funcionalidade genérica para o mapeamento. Depois, incluímos dois arquivos 
adicionais, tile5.osm.js e tile5.cloudmade.js, os quais fornecem 
o código requerido para conversar com o CloudMade e outros serviços base-
ados na OpenStreetMap.

Uma função é definida para inicializar o mapa. Na Tile5, isto envolve, 
primeiro, criar uma instância T5.Map e informá-la ao elemento canvas do 
HTML5 ao qual será anexada, e também informar o provedor que será usado 
para fornecer o mosaico de mapas. Uma vez que uma instância do mapa te-
nha sido criada, o método gotoPosition será chamado, instruindo a Tile5 
para desenhar um mapa em uma latitude e longitude particulares para um 
nível de zoom.

Conforme o exemplo do Google, a função initMap é chamada em res-
posta ao evento da tag body no onload.

Isto faz gerar uma tela, como a mostrada na Figura 8–5.

Figura 8–5. 
A API de Mapeamento da 
Tile5 fornece uma solução 
baseada em HTML5 para 
o mapeamento para 
dispositivos móveis.

Embora a Tile5 esteja mostrando muitas promessas, ela 
ainda não atingiu um ponto onde o suporte da Android 
tenha sido inteiramente implementado e testado. Ainda 
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que o HTML5 tenha sido usado, existem ainda certas nuanças que reque-
rem modificações para assegurar que a biblioteca se comporte bem no iOS 
e no Android; e até agora, o foco principal tem sido a compatibilidade com 
o iOS. Por esta razão, o aplicativo que iremos construir durante os próximos 
capítulos será criado usando a API mais madura da Google. À medida que a 
biblioteca da Tile5 amadurecer, entretanto, provavelmente ela fornecerá uma 
das melhores alternativas ao aplicativo Mapas do Google para os aplicativos 
Web do Android.

NOTA: A biblioteca da Tile5 é um produto que está sendo ativamente desen-
volvido pela Sidelab (www.sidelab.com). Como (Damon Oehlman) sou o 
fundador da Sidelab, junto com um dos autores deste livro, eu acho que é justo 
que seja aberta com a minha participação.

Adicionando Marcadores a um Mapa do Google

Uma das razões principais que você terá para implementar um mapa é cha-
mar a atenção para as localizações ao redor. No começo deste capítulo, consi-
deramos o exemplo específico de mostrar ATMs em um mapa e nesta, como 
em outras situações, a colocação de marcadores gráficos é uma excelente ma-
neira de comunicar isto.

O código para adicionar um marcador ao mapa é também muito simples, 
como demonstrado no exemplo do código seguinte. Com o código seguinte, 
simplesmente substitua a função initMap do exemplo anterior pelo conteú-
do da função atualizada:
<script type=”text/javascript”> 

function initMap() { 

    // set the map size to be window height less the header 

    $(“#map_canvas”).height($(window).height() - $(“#main h1”).

outerHeight() - 20); 

     

    // initialize the map initial position to Sydney Australia 

    var latlng = new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644); 

 

����������������
��������
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    var myOptions = { 

        zoom: 8, 
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        center: latlng, 

        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
    }; 

 

    // create the map, attaching it to the map_canvas element 

     var map = new google.maps.Map( 

        document.getElementById(“map_canvas”), 

        myOptions); 

 

    // create a new marker to and display it on the map 

    var marker = new google.maps.Marker({ 

        position: latlng,  

        map: map 

    }); 

 

    // capture touch click events for the created marker 

    google.maps.event.addListener(marker, ‘click’, function() { 

        alert(‘marker clicked’); 

    }); 

} 

</script> 

O código precedente executa duas funções:
Primeiro, um novo marcador é definido criando uma instância de uma 

classe google.maps.Marker. Isto é inicializado fornecendo a posição do 
marcador e o mapa ao qual o marcador será adicionado. Uma vez criado, o 
marcador aparecerá no mapa.

Em seguida, adicionamos um ouvidor de eventos para responder aos even-
tos de clique para esse marcador. Nos exemplos precedentes, simplesmente 
exibimos um alerta para confirmar se o evento foi disparado.

Uma vez que isto tenha sido completado, telas similares àquelas mostradas 
na Figura 8–6 serão exibidas.
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Figura 8–6. Adicionar um marcador ao Mapa do Google chama a atenção para a localiza-
ção.

Em seguida, veremos algo mais inteligente do que apenas mostrar um aler-
ta quando o marcador é clicado.

Mostrando os Detalhes do Marcador

Se você tem experiência em construir aplicativos Web para desktop e sites 
que incorporam o aplicativo Mapas do Google, então provavelmente já estará 
pensando adiante para mostrar uma janela com informações para o marcador. 
Embora isto seja muito simples de fazer, não é normalmente um bom ajuste 
para os mapeamentos nos dispositivos móveis, como demonstrado na Figura 
8–7.
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Figura 8–7.
 Embora seja adequada para 
os aplicativos de mapeamentos 
para desktop, a janela de 
informações não é muito 
apropriada para os aplicativos 
Web para dispositivos móveis.

Embora não requerido, se você estiver in-
teressado em ver os resultados por sua própria 
conta, aqui está o código que corresponde à 
tela mostrada na Figura 8–7:

function initMap( ) {

    // set the map size to be window height less the header

    $(“#map_canvas”).height($(window).height( ) - $(“#main 

h1”).outerHeight( ) - 20);

    

    // initialize the map initial position to Sydney Aus-
tralia
    var latlng = new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644);

���������������
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    var myOptions = {

        zoom: 8,

        center: latlng,

        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP

    };

    // create the map, attaching it to the map_canvas element
    var map = new google.maps.Map(
        document.getElementById(“map_canvas”),
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        myOptions);

    // create a new marker to and display it on the map

    var marker = new google.maps.Marker({

        position: latlng, 

        map: map

    });

    // create a simple info window
    var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
        content: ‘Demo info window’
    });

    // capture touch click events for the created marker
    google.maps.event.addListener(marker, ‘click’, func-
tion( ) {
        infowindow.open(map,marker);
    });
}

Embora seja bom e correto falar sobre como não exibir os detalhes do mar-
cador, obviamente isto não nos ajuda a construir um aplicativo Web para os 
dispositivos móveis que inclui um mapeamento para dispositivos móveis. Por-
tanto, vejamos algumas alternativas:

Poderíamos levar o usuário a uma página de detalhes para esse marcador 
assim que ele for marcado.

Poderíamos tentar criar uma janela de informações customizada em tama-
nho menor que tome menos estado real da tela e não requeira um botão Close 
— a janela poderia fechar automaticamente quando um outro alfinete tivesse 
sido marcado.

Poderíamos refazer a interface para exibir os detalhes do marcador, na par-
te superior ou inferior do display e talvez, fornecer um botão More Details 
para levar o usuário para uma página completa com detalhes para o marcador.

Dadas estas opções, a terceira é provavelmente a melhor, portanto, aprovei-
taremos essa opção e veremos o que pode ser feito para reestruturar a interface 
e fornecer uma alavanca para seguirmos adiante com a nossa construção do 
aplicativo.
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Uma UI de Mapeamento 
Otimizada para Dispositivos Móveis 

Nesta próxima seção, iremos estudar o processo de criar uma UI para ma-
peamentos que é otimizada para um dispositivo móvel. Todos os blocos de 
construção dos quais iremos precisar são fornecidos dentro da caixa de fer-
ramentas do aplicativo Mapas do Google. É simplesmente um caso de ser um 
pouco mais seletivo com o que usamos do que normalmente poderíamos ser 
com um aplicativo para desktop.

Um Simulador de UI para Mapeamento

Antes de mergulhar no código da nossa UI de mapeamento para disposi-
tivos móveis, iniciaremos colocando um simulador da UI, como fizemos para 
o nosso aplicativo da Lista de Tarefas do Capítulo 4. Isto é mostrado na Figura 
8–8.

Figura 8–8. 
Um simulador da nossa 
UI otimizado para o 
mapeamento para 
dispositivos móveis.

Existem seis componentes principais para a 
interface:

A barra de título do aplicativo. Voltamos para o 
estilo simples do título para esse aplicativo por-
que é mais adequado para trabalhar com um 
mapa com tela integral, e realmente não quere-
mos desperdiçar pixels com um estado real de 
tela tão limitado.

O título do marcador selecionado correntemente. Esta barra é mostrada 
quando um marcador é colocado e mostra o título do marcador coloca-
do. O marcador ativo é mostrado dentro do elemento 4. Dependendo do  
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aplicativo, a colocação do título do marcador atual poderia ser feita para le-
var o usuário para uma página de informações detalhada para o marcador 
selecionado. Neste caso, o título provavelmente deveria ser sublinhado para 
indicar que é também um link.

Controles de navegação para a seleção de mudanças do marcador. Esses 
controles de navegação são incluídos para fornecer um mecanismo alter-
nativo para navegar os marcadores. Ao invés de ter de fixar marcadores 
individuais, os controles de navegação podem ser usados para se mover 
pelos marcadores e modificar a seleção do marcador ativo.

O marcador ativo. Este é o marcador que foi fixado mais recentemente ou 
que foi navegado com os controles de navegação.

Um marcador inativo. Os marcadores inativos são mostrados em cinza, en-
quanto o marcador ativo é mostrado em azul.

Controles de zoom. Estes são fornecidos pela API do aplicativo Mapas do 
Google para o Android porque o Android não suporta eventos com múlti-
plos toques dentro do navegador Web atualmente. Se você tivesse de carre-
gar o display em um iPhone, os controles de zoom não seriam mostrados; 
entretanto, outros dispositivos com limitação similar para toque único pro-
vavelmente poderiam mostrar os controles também.

Nenhum trabalho será requerido de nossa parte para fazer com que es-
ses controles de zoom sejam exibidos, mas é importante lembrar que eles são 
exibidos na base do mapa e desse modo, essa parte da tela deve ser levada em 
conta.

NOTA: A UI precedente foi projetada com os dedos em mente. Ao projetar uma 
UI para dispositivos móveis, é importante lembrar que os seus usuários não esta-
rão usando a seleção precisa do pixel de um cursor do mouse. Ao invés, estarão 
usando seus dedos, os quais, na sua maior precisão, provavelmente têm uma 
superfície de contato de aproximadamente 10 pixels. Se, como na interface de 
mapeamento precedente, for possível que os elementos que podem ser marcados 
estejam muito próximos uns dos outros (os marcadores em nosso caso), pense a 
respeito fornecendo mecanismos de UI alternativos para evitar uma frustração 
em seus usuários.
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Codificando uma UI para o
 Mapeamento Padrão para Dispositivos Móveis

Com um claro entendimento da UI do aplicativo que queremos criar, vere-
mos, agora, o código que é requerido para arrastar na interface.

Primeiro, eis aqui o código HTML que é requerido:
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta name=”viewport” content=”initial-scale=1.0, user-

-scalable=no” />

<link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”mapapp.css” />

<script type=”text/javascript” src=”../../js/jquery-1.4.2.min.

js”></script>

<script type=”text/javascript” src=”mapapp.js”></script>

<script type=”text/javascript” src=”http://maps.google.com/

maps/api/js?sensor=false”>

</script>

<script type=”text/javascript”>

function initialize( ) {

    var latlng = new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644);

    

    MAPAPP.init(latlng, 8);

    MAPAPP.addMarker(latlng, ‘Test Marker’, ‘Some test con-

tent’);

} // initialize

</script>

</head>

<body onload=”initialize( )”>

���������J�����������
��������������������������
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<div id=”map_canvas” style=”width:100%; height:100%”></div>

<div id=”marker-nav”>

    <img src=”../../img/navigation-arrow.png” class=”left disa-

bled” />

    <span class=’marker-title’>Test Text</span>

    <img src=”../../img/navigation-arrow.png” class=”right” />

</div>

<div id=”marker-detail” class=”child-screen”>
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    <div class=’content’>Some Test Content</div>

    <button class=’close’>Close</button>

</div>

</body>

</html>

O HTML precedente é simplesmente uma versão modificada do HTML 
que usamos antes para demonstrar uma interface simples do aplicativo Mapas 
do Google. Movemos, contudo, a CSS em série e o JavaScript para arquivos 
separados e colocamos o JavaScript em um módulo chamado MAPAPP. Isto 
significa que o corpo anterior da função initialize está, agora, totalmente 
encapsulado na função MAPAPP.init. Neste caso, a função initialize 
simplesmente inicializa o mapa na posição especificada (e no nível do zoom) e 
depois, adiciona um simples marcador de testes.

Para fazer com que a página real seja exibida de maneira similar ao nosso 
simulador (Figura 8–8), precisaremos também criar uma folha de estilos ma-
papp.css que conterá as nossas regras CSS requeridas:
/* apply the standard css recommended in GMaps tutorial */

html { 

    height: 100% 

}

body { 

    height: 100%;

    margin: 0px;

    padding: 0px;

�����'����§��������Z

    font-family: Arial;

}

#map_canvas { 

    height: 100% 

}

/* title styles */

h1.simple {

    font-size: 0.9em;

    padding: 8px 4px 4px 8px;
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    background: #333333;

    color: #AAAAAA;

    border-bottom: 2px solid #AAAAAA;

    margin: 0 0 4px 0;

}

��V���
����B

    position: absolute; 

    width: 100%; 

    z-index: 100;

}

/* marker navigation bar */

#marker-nav {

    /* set general color and style */

    background: rgba(33, 69, 123, 0.8);

    color: white;

    font-weight: bold;

    text-shadow: 1px 1px 1px rgba(50, 50, 50, 0.85);

    text-align: center;

    /* initialize positioning and layout */

    position: absolute;

    top: 20px;

    z-index: 90;

    width: 90%;

    margin: 0 2%;

    padding: 18px 3% 10px;

    /* add the ‘mandatory’ border radius */

    border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);

    -webkit-border-radius: 12px;

}

/* marker navigation elements styling */

#marker-nav img.left {

�������
����
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    -webkit-transform: rotate(180deg);
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}

#marker-nav img.right {

�������
������
Z

}

#marker-nav img.disabled {

    opacity: 0.25;

}

#marker-nav span.has-detail {

    text-decoration: underline;

}

O código precedente pode essencialmente ser fragmentado em quatro se-
ções:

1. Primeiro, temos o núcleo CSS recomendado a partir do Tutorial bási-
co Olá Mundo do aplicativo Mapas do Google. Este código define os 
elementos de contêiner e o recipiente do mapa para preencher a tela 
do dispositivo. Note que uma instrução CSS adicional foi acrescentada 
aqui (o'����§�� ������) para auxiliar nas exibições das visuali-
zações dos detalhes mais tarde no capítulo. Aplicando o �'����§��
hidden CSS, poderemos ocultar os elementos da tela e não fazer com 
que as barras de rolagem sejam mostradas fora da janela. 

2. Depois, fornecemos um pouco de CSS que instrui um elemento de ca-
beçalho h1 com a classe de simple para ser renderizado usando uma 
posição absoluta e parecer com o aspecto e a eficiência do estilo de 
cabeçalho simples que definimos anteriormente no Capítulo 2. Note 
também que uma regra z-index CSS foi especificada para instruir 
o elemento h1 para ser exibido acima do mapa. Sem essa instrução, o 
cabeçalho não seria visível.

3. e então, aplicamos alguns estilos bonitos e eficientes no elemento 
#marker-nav. Novamente, o posicionamento absoluto é usado para 
assegurar que a barra de navegação faça o seu papel corretamente com 
o aplicativo Mapas do Google, o qual é definido para ocupar a tela 
toda. Note o uso do posicionamento da porcentagem dentro das regras 
CSS width, padding e margin. Usar porcentagens aqui fornece a  
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melhor chance possível do nosso template mapapp trabalhar com ta-
manhos de telas variáveis.

4. Finalmente, temos algumas regras CSS para exibir os botões de nave-
gação e fazê-los alinhar-se corretamente no menu de navegação. Além 
disso, aqui vemos a regra CSS3 webkit-transform sendo usada 
(como no Capítulo 6 para o spinner de carregamento) para possibili-
tar a reutilização da mesma imagem básica da seta de navegação, mas 
exibi-la com um giro de 180 graus. 

Tudo o que é requerido para completar a exibição é incorporar a lógica de 
exibição do aplicativo Mapas do Google em JavaScript bem simples anterior 
no seu próprio arquivo, mapapp.js, e empacotar isto usando o padrão de 
módulos JavaScript, de modo que possamos construir um aplicativo maior 
sobre ele.
MAPAPP = (function( ) {

    // initialize constants

    var DEFAULT_ZOOM = 8;

    

    // initialize variables

    var map = null,

        Markers = [];

    

    function addMarker(position, title, content) {

        // create a new marker to and display it on the map

        var marker = new google.maps.Marker({

            position: position, 

            map: map,

            title: title

        });

        // add the marker to the array of markers

        Markers.push(marker);

        // capture touch click events for the created ma-
rker
        google.maps.event.addListener(marker, ‘click’, func-

tion( ) {

            // update the navbar title using jQuery
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            $(‘#marker-nav .marker-title’).html(marker.getTi-

tle( ));

        });

    } // addMarker

    

    var module = {

        addMarker: addMarker,

        

        init: function(position, zoomLevel) {

���������������������
��������������
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            var myOptions = {

                zoom: zoomLevel ? zoomLevel : DEFAULT_ZOOM,

                center: position,

                mapTypeControl: false,

                streetViewControl: false,

                mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP

            };

            // initialize the map

            map = new google.maps.Map(

                document.getElementById(“map_canvas”),

                myOptions);

        }

    };

    

    return module;

})( );

No código precedente, separamos a funcionalidade combinada anterior-
mente dentro de duas funções: APPMAP.init e APPMAP.addMarker. 
Isso nos dará uma excelente base a partir da qual implementaremos a fun-
cionalidade estendida na próxima seção (adicionando múltiplos marcadores e 
visualizando os detalhes dos marcadores).

Com esta última peça do código inicial padrão no lugar, uma interface si-
milar àquela mostrada na Figura 8–9 deverá ser exibida. A única diferença 
real entre o JavaScript precedente e os exemplos anteriores é que este utiliza o 
jQuery para atualizar o título da barra de navegação com o título do marcador 
em resposta ao marcador que está sendo clicado.
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Figura 8–9. 
Com tudo seguindo o esquema, 
o nosso layout atual será exibido 
de modo bem parecido com a 
nossa simulação.

Implementando a 
Navegação da UI dentro do Padrão

Com a interface disposta como requerido, 
iremos, agora, destrinchar outras partes da in-
terface do nosso aplicativo. Primeiro, faremos 
algumas modificações simples no HTML para 
incluir uma visualização-filha de div que nos 
fornecerá a habilidade de selecionar um mar-
cador, colocar o título do marcador e obter al-
gumas informações sobre essa localização. 

As modificações no mapapp.html são as seguintes:

<!DOCTYPE html>

<html>

...

<div id=”marker-nav”>

    <img src=”../../img/navigation-arrow.png” class=”left disa-

bled” />

    <span class=’marker-title’>Test Text</span>

    <img src=”../../img/navigation-arrow.png” class=”right” />

</div>

<div id=”marker-detail” class=”child-screen”>
    <div class=’content’>Some Test Content</div>
    <button class=’close’>Close</button>
</div>
</body>

</html>

A div marker-detail é adicionada bem antes do final da tag body 
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e bem depois da div marker-nav que criamos anteriormente. Fazer estas 
modificações no HTML irá quebrar a exibição do mapa e as seguintes regras 
CSS adicionais são requeridas para trazer tudo de volta para a exibição correta. 
Adicione a seguinte CSS ao final do arquivo mapapp.css:

div.child-screen {

    background: rgba(255, 255, 255, 0.75);

    width: 100%;

    height: 100%;

    left: 100%;
    top: 0px;

    position: absolute;

    z-index: 91;

}

div.child-screen .content {

    margin: 50px 10px 0;

}

div.child-screen button.close {

    height: 30px;

    position: absolute;

    bottom: 10px;

    left: 10px;

    right: 10px;

    display: block;

}

Observe que as regras CSS especificam que uma div da classe child-
-screen será mostrada com um posicionamento absoluto e terá uma altu-
ra e uma largura de 100%. Isto significa que estes elementos div, como, por 
exemplo, o mapa, irão tomar a tela toda quando exibidos. O que impede essa 
tela de ser exibida quando o HTML é renderizado primeiro é a posição esquer-
da absoluta especificada em 100% (mostrada em negrito). 

Isto funciona com o CSS o'����§�� ������ do código anterior para 
ocultar a div no lado direito do mapa até que precisemos dela. 

Quando precisarmos que a div de child-screen seja mostrada, dina-
micamente definiremos sua posição esquerda para 0px. Em termos de estilos 
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visuais, aplicamos um preenchimento de fundo usando a função CSS rgba 
para mostrar um fundo branco ligeiramente transparente. Isto fornece um bo-
nito efeito visual, no qual o mapa está ainda levemente visível sob a tela-filha 
que foi ativada. O índice z 91 a coloca acima dos elementos HTML na tela do 
mapa, mas abaixo do título h1.

Finalmente, faça as seguintes modificações no arquivo mapapp.js para 
ativar apropriadamente o fluxo de navegação:

MAPAPP = (function( ) {

    // initialize constants

    var DEFAULT_ZOOM = 8;

    

    // nitialize variables

    var map = null,

        mainScreen = true,
        markers = [ ],

        markerContent = { };
        

    ...

    function activateMarker(marker) {

        // update the navbar title using jQuery

        $(‘#marker-nav .marker-title’)

            .html(marker.getTitle( ))

            .removeClass(‘has-detail’)

            .unbind(‘click’);

        

        // if content has been provided, then add the has-de-

tail 

        // class to adjust the display to be “link-like” and  

        // attach the click event handler 

        var content = markerContent[marker.getTitle()]; 

        if (content) { 

            $(‘#marker-nav .marker-title’) 

                   .addClass(‘has-detail’) 

                   .click(function() { 

                        $(‘#marker-detail .content’).

html(content); 
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                        showScreen(‘marker-detail’); 

                   }); 

        } // if 

    } // activateMarker 

     

    function addMarker(position, title, content) { 

           // create a new marker to and display it on the map        

var marker = new google.maps.Marker({

            position: position, 

            map: map,

            title: title

        });

    

        // save the marker content

        markerContent[title] = content;

    

        // add the marker to the array of markers

        markers.push(marker);
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        if (markers.length = = = 1) {

            activateMarker(marker, content);

        } // if

    

        // capture touch click events for the created ma-
rker
        google.maps.event.addListener(marker, ‘click’, func-

tion( ) {

            // activate the clicked marker

            activateMarker(marker);

        });

    } // addMarker

    function initScreen( ) {

        // watch for location hash changes

        setInterval(watchHash, 10);

        // next attach a click handler to all close buttons
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        $(‘button.close’).click(showScreen);            

    } // initScreen

    

    function showScreen(screenId) {

        mainScreen = typeof screenId !== ‘string’;

        if (typeof screenId === ‘string’) {

            $(‘#’ + screenId).css(‘left’, ‘0px’);

            // update the location hash to marker detail

            window.location.hash = screenId;

        }

        else {

            $(‘div.child-screen’).css(‘left’, ‘100%’);

            window.location.hash = ‘’;

        } // if..else

        

        scrollTo(0, 1);

    } // showScreen

    

    function watchHash( ) {
        // this function monitors the location hash for 
a reset to empty
        if ((! mainScreen) && (window.location.hash === 
‘’)) {
            showScreen( );
        } // if
    } // watchHash

    var module = {

        addMarker: addMarker,

        

        init: function(position, zoomLevel) {

            ...

            // initialize the screen

            initScreen( );

        }

    };
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    return module;

})( );

No código precedente, a função showScreen faz a maior parte do tra-
balho pesado. Quando é passado um parâmetro de string (o qual é verifica-
do para usar o operador typeof JavaScript), ela usa o jQuery para trazer 
esse elemento HTML para a visualização ajustando a sua posição esquerda. 
Isto funciona em conjunto com a CSS anteriormente definida para produzir 
e ocultar visualizações separadas dentro da área de visualização do aplicativo 
principal. Para o usuário final, isto fornece uma experiência similar àquela 
que codificamos no aplicativo Lista de Tarefas anterior. Neste caso, entretanto, 
estamos usando um posicionamento absoluto com base na presença e nos re-
quisitos do componente do mapa.

Uma outra parte digna de nota do código é a função watchHash, que é 
chamada em intervalos regulares (cortesia da função setInterval JavaS-
cript). O propósito dessa função é monitorar a propriedade window.loca-
tion.hash e manter a UI do aplicativo em sincronismo. Isto significa que 
o usuário será capaz de usar o botão para voltar do navegador, além do botão 
Close, o qual é colocado em uma visualização-filha para navegar de volta à tela 
principal. 

Finalmente, atualizamos a função addMarker para salvar o conteúdo do 
marcador do objeto markerContent para cada um dos títulos dos marca-
dores, e também chamar uma nova função (activateMarker) quando um 
marcador for clicado — ao invés de simplesmente atualizar o título. À primeira 
vista, o código do activateMarker pode parecer um pouco complicado, 
mas é razoavelmente simples assim que você o fragmenta:

1. Primeiro, os elementos HTML com a classe marker-title são 
atualizados com o título do marcador (recuperado usando o método 
marker.getTitle). Ao mesmo tempo, a classe has-detail é 
removida e desassociamos a sub-rotina de eventos de cliques porque 
o marcador não pode, na verdade, ter nenhum conteúdo e, portanto, 
nenhuma tela de detalhes. A classe has-detail foi definida dentro 
da CSS padrão da seção anterior para simplesmente mostrar um subli-
nhado sob o texto, simulando com isso um link.

2. Segundo, se o marcador possuir um conteúdo associado, então adi-
cionaremos a classe has-detail e associaremos uma sub-rotina de 
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cliques ao título do marcador. Agora, quando o usuário clicar no título 
do marcador, ele será levado para a tela marker-detail e será mos-
trado o conteúdo HTML especificado para o marcador.

Terminadas estas modificações, seremos capazes de navegar para a nossa 
visualização-filha do recipiente clicando no título do marcador que será exibi-
do em sublinhado na barra de navegação. A Figura 8–10 ilustra isto.

NOTA: Você deve estar imaginando porque estamos reimplementando uma fun-
cionalidade que já abordamos em nosso aplicativo anterior da Lista de Tarefas. 
Isto acontece porque o código de navegação que implementamos como parte do 
nosso aplicativo da Lista de Tarefas não funciona bem com o layout recomenda-
do do aplicativo Mapas do Google. Ao invés de tentar retroajustar o código para 
se adequar ao código do aplicativo Mapas do Google, seria um exercício mais 
simples criar um padrão do aplicativo de mapeamento em separado.
Como mencionado anteriormente no livro, o espaço de aplicativos Web para dis-
positivos móveis requer um framework JavaScript maduro para os dispositivos 
móveis que irão cuidar de alguns trabalhos pesados que estão envolvidos ao escre-
ver os aplicativos Web para dispositivos móveis. 
Já existem alguns bons concorrentes por aí, mas o Android e outros suportes para 
os dispositivos móveis ainda não são muito extensivos. O meu investimento está 
definitivamente no Dispositivo Móvel para jQuery a longo prazo. Este, por sorte, 
será lançado pouco depois deste livro, mas não no momento em que está sendo 
escrito infelizmente.
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Figura 8–10. Agora, somos capazes de navegar para uma subtela clicando no título do 
marcador na barra de navegação.

Selecionando Marcadores com a Barra de Navegação

Nesta próxima seção, iremos preencher o display de mapeamento com 
uma série de marcadores e examinar as modificações feitas no código de ma-
peamento do padrão para podermos selecionar os marcadores usando a barra 
de navegação, além de marcar o mapa.

Configurando Marcadores e 
Mostrando Ícones Customizados
Isto exigirá a adição de alguns marcadores extras ao código de teste do 

HTML padrão (mapapp.html) para assegurar que a funcionalidade exista, 
portanto, faremos isso agora. Substitua o conteúdo da função initialize 
na página pelo seguinte script:

function initialize( ) {

    var latlng = new google.maps.LatLng(-33.866, 151.209);

    

    MAPAPP.init(latlng, 13);
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    MAPAPP.addMarker(latlng, ‘Sydney’, ‘Sydney Australia’);

    MAPAPP.addMarker(new google.maps.LatLng(-33.859, 151.209), 

‘The Rocks’);

    MAPAPP.addMarker(new google.maps.LatLng(-33.857, 151.215), 

‘Sydney Opera House’);

    MAPAPP.addMarker(new google.maps.LatLng(-33.861, 151.211), 

‘Circular Quay’);

} // initialize

Isto irá adicionar um total de quatro marcadores ao display. Sem adicionar 
nenhum código extra, isto criará uma visualização similar àquela mostrada na 
Figura 8–11.

Figura 8–11. 
Quatro marcadores 
são mostrados,
 dois dos quais estão 
muito próximos.

Agora, é hora de implementar alguns ícones 
para os marcadores, ao invés de usar os indi-
cadores padrão. Isso nos permitirá usar dois 
ícones separados e indicar ao usuário quais 
dos marcadores é o marcador selecionado cor-
rentemente. Os dois arquivos de imagens dos 
marcadores são pin-active.png e pin-
-inactive.png, e podem ser baixados no 
diretório img do repositório prowebapps-
-code (http://github.com/side-
lab/prowebapps-code) no site da Gi-
tHub.

O código seguinte mostra as modificações que são requeridas para as fun-
ções addMarker e activateMarker para habilitar o uso de um ícone 
customizado. Quando o primeiro marcador é adicionado, este marcador é au-
tomaticamente ativado.

function activateMarker(marker, content) {
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    // iterate through the markers and set to the inactive ima-

ge 

    for (var ii = 0; ii < markers.length; ii++) { 

        markers[ii].setIcon(‘../../img/pin-inactive.png’); 

    } // for
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    marker.setIcon(‘../../img/pin-active.png’);

    ...

} // activateMarker

function addMarker(position, title, content) {

    // create a new marker to and display it on the map

    var marker = new google.maps.Marker({

        position: position, 

        map: map,

        title: title,

        icon: ‘../../img/pin-inactive.png’

    });

    // add the marker to the array of markers

    markers.push(marker);
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    if (markers.length = = = 1) {

        activateMarker(marker, content);

    } // if

    ...

} // addMarker

Com as modificações do código precedente no lugar, agora é possível dis-
tinguir entre o marcador selecionado correntemente e os marcadores inativos. 
Agora, seremos capazes de implementar a navegação através de marcadores na 
próxima seção. A exibição do mapa deve parecer com a mostrada na Figura 
8–12.
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Figura 8–12. Quando o mapa é exibido pela primeira vez, o marcador de Sydney está ativo, 
mas outros podem ser selecionados marcando.

Implementando a Seleção de Marcadores não Assinalados

Agora que é possível distinguir entre um marcador ativo e um inativo, é 
hora de implementar os controles de navegação para nos permitir navegar os 
marcadores sem precisar assinalar os marcadores individuais. 

Não há muito a fazer na próxima seção, pois é apenas uma questão de fazer 
o rastreamento da posição do marcador ativado dentro do array de marca-
dores e atualizar os controles de navegação adequadamente. Para fazer isto, 
entretanto, precisaremos primeiro de uma função utilitária que nos informará 
uma posição do marcador dentro do array de marcadores. O código seguinte 
define uma função getMarkerIndex que deve ser incluída no código de 
mapapp.js bem antes da função initScreen.

function getMarkerIndex(marker) {

    for (var ii = 0; ii < markers.length; ii++) {

        if (markers[ii] === marker) {

            return ii;

        } // if

    } // for 
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    return -1;

} // getMarkerIndex

e então, implementamos uma função updateMarkerNav que irá atua-
lizar o estado do botão de navegação. A localização ideal para essa função no 
mapapp.js é exatamente acima da função watchHash existente.

function updateMarkerNav(markerIndex) {   

�����������
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    var markerNav = $(‘#marker-nav’);

    

    // reset the disabled state for the images and unbind click 

events

����������*�'V���&©���K@

        .addClass(‘disabled’)

        .unbind(‘click’);

        

    // if we have more markers at the end of the array, then 

update 

    // the marker state

    if (markerIndex < markers.length - 1) {

��������������*�'V���&©���V����
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            .removeClass(‘disabled’)

            .click(function( ) {

                activateMarker(markers[markerIndex + 1]);

            });

    } // if

    

    if (markerIndex > 0) {

��������������*�'V���&©���V��
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            .removeClass(‘disabled’)

            .click(function( ) {

                activateMarker(markers[markerIndex - 1]);

            });

    } // if

} // updateMarkerNav
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Conforme a função anterior activateMarker, a primeira coisa que a 
função updateMarkerNav faz é redefinir os botões de navegação para o 
estado padrão: disabled e com nenhum tratamento de eventos para os cliques.

Então, baseado no valor do markerIndex passado para a função, os bo-
tões de navegação são seletivamente ativados e os eventos de clique associados. 
Isto permitirá que os usuários do aplicativo naveguem os marcadores sem assi-
nalar cada um. Ainda não chegamos lá, contudo, porque a nossa lógica atual é 
um pouco prejudicada dentro da função addMarker. A Figura 8–13 mostra 
a exibição depois de adicionar os quatro marcadores.

Figura 8–13. 
Alguma coisa não está certa 
aqui — temos nossos quatro 
alfinetes, mas nenhum botão 
de navegação. O que aconteceu?

Ocorre que os controles de navegação são 
mostrados em resposta ao marcador que está 
sendo ativado e anteriormente, isto era dispa-
rado quando o nosso marcador era detectado 
como o único marcador na lista. Embora isto 
funcionasse bem antes, agora estamos configu-
rando os elementos da UI baseados no número 
de marcadores, portanto, isto terá de ser traba-
lhado com pequenas modificações.

Embora exista uma série de maneiras de resolver este problema particular, 
errar no lado da simplicidade é provavelmente melhor. Neste caso, podemos 
simplesmente adicionar outra função exportada (chamada updateDis-
play) ao módulo MAPAPP:

MAPAPP = (function( ) {

    ...

    var module = {

        ...
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        updateDisplay: function( ) {

            // if we have at least one marker in the list, then  
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            if (markers.length > 0) {

                activateMarker(markers[0]);

            } // if
        }
    };

    

    return module;

})( );

Com esta nova função no lugar, podemos, então, remover as seguintes li-
nhas da função addMarker:
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if (markers.length === 1) {

    activateMarker(marker, content);

} // if

Finalmente, adicionamos a chamada de MAPAPP.updateDisplay( ) 
à função initialize dentro de mapapp.html:

function initialize( ) {

    var latlng = new google.maps.LatLng(-33.866, 151.209);

    

    MAPAPP.init(latlng, 13);

    MAPAPP.addMarker(latlng, ‘Sydney’, ‘Sydney Australia’);

    MAPAPP.addMarker(new google.maps.LatLng(-33.859, 151.209), 

‘The Rocks’);

    MAPAPP.addMarker(new google.maps.LatLng(-33.857, 151.215), 

‘Sydney Opera House’);

    MAPAPP.addMarker(new google.maps.LatLng(-33.861, 151.211), 

‘Circular Quay’);

    // update the map display
    MAPAPP.updateDisplay( );
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} // initialize

Agora, temos um conjunto de arquivos padrão bastante funcionais que 
podemos usar para construir um aplicativo de mapeamento Web para dispo-
sitivos móveis usando o aplicativo Mapas do Google. Entretanto, antes de con-
tinuar e construir o nosso aplicativo geossocial no próximo capítulo, há uma 
modificação final que deve ser feita para aperfeiçoar um pouco as coisas.

Aplicando a Classificação para 
Assegurar a Navegação do Marcador Simples

Presentemente, a ordem na qual os marcadores são navegados é a ordem 
que eles foram adicionados à lista. Para alguém que usa o aplicativo, isto pro-
vavelmente iria parecer bastante aleatório e não muito simples. Portanto, antes 
de continuar, vamos colocar esses marcadores em algum tipo de ordem de 
classificação lógica — preferivelmente, de cima para baixo e da esquerda para 
a direita. 

Antes de tudo, iremos criar uma função sortMarkers que possa aceitar 
os marcadores e classificá-los em ordem da posição mais a noroeste para a 
posição mais a sudeste. De maneira ideal, essa função deverá estar bem antes 
da função updateMarkerNav, mas isto não é crítico.

function sortMarkers( ) {

    // sort the markers from top to bottom, left to right 

    // remembering that latitudes are less the further south 

we go

    markers.sort(function(markerA, markerB) {

        // get the position of marker A and the position of ma-

rker B

        var posA = markerA.getPosition( ),

            posB = markerB.getPosition( );

        var result = posB.lat( ) - posA.lat( );

        if (result = = = 0) {

            result = posA.lng( ) - posB.lng( );

        } // if
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        return result;

    });

} // sortMarkers 

O código precedente faz uso da função embutida sort JavaScript (visite 
(https://developer.mozilla.org/en/JavaScript/Refe-
rence/Global_Objects/Array/sort). Ao usar a função sort, você 
simplesmente fornece um callback de comparação para a função sort que 
aceita dois parâmetros. 

Esse callback será, então, executado com os membros do array até que o 
array seja classificado de acordo com a ordem requerida. Para simular essa 
ordem de classificação, simplesmente retorne um valor menor que 0 se o item 
A deve ocorrer antes, na lista, do item B, e um valor maior que 0 se o inverso 
for verdadeiro. Se os itens são equivalentes, simplesmente retorne 0. 

Com a função sort completada, precisamos apenas modificar a função 
MAPAPP.updateDisplay para incorporar a classificação:

MAPAPP = (function( ) {

    ...

    var module = {

        ...

        

        updateDisplay: function( ) {
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null;

            

            // sort the markers

            sortMarkers( );

            // if we have at least one marker in the list, then  
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            } // if

        }

    };
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    return module;

})( );

Essencialmente, a função é modificada para primeiro salvar o primeiro 
marcador no array (assim, presume-se ser o marcador mais importante e deve, 
provavelmente, ser o primeiro selecionado) e depois, classificar os marcadores. 
Se um marcador inicial é salvo, então esse marcador é ativado. A Figura 8–14 
mostra o display depois de implementar o código de classificação e modificar 
a função MAPAPP.updateDisplay. 

Figura 8–14. 
A interface de mapeamento 
depois que a lógica de 
classificação foi aplicada. 
Sydney está ainda ativado,
 mas agora é o último marcador 
na lista baseada em sua 
latitude e longitude.

Isso nos traz ao final do código do aplica-
tivo de mapeamento padrão. Essencialmente, 
os três arquivos (mapapp.html, mapapp.
css e mapapp.js) podem, agora, ser obti-
dos e usados como template para um aplicati-
vo de mapeamento que usa a API do aplicativo 
Mapas do Google.

Resumo

Este capítulo abordou uma série de materiais nas áreas de mapeamentos e 
serviços baseados em localização. Examinamos duas APIs diferentes de mape-
amentos que estão disponíveis correntemente e estudamos, com alguma pro-
fundidade, como criar um aplicativo de mapeamento da Web que usa as APIs 
do Google e funciona bem em um navegador Android.

Como a maior parte dos desenvolvimentos de aplicativos Web para dis-
positivos móveis, isto envolveu ser seletivo com relação às ferramentas que 
utilizamos e à aplicação de diferentes princípios de utilização que poderiam 
ser empregados para construir um aplicativo Web para desktop.
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No próximo capítulo, pegaremos esse código padrão e iremos usá-lo como 
a base para o nosso aplicativo geossocial. Além de explicar as partes do aplica-
tivo, você também terá uma introdução ao PhoneGap à medida que colocar-
mos o aplicativo Web no código nativo. No final da construção, teremos um 
produto que pode ser implantado no mercado Android.



Capítulo 9
Bridging Nativo com PhoneGap

No capítulo anterior, vimos como trabalhar com mapeamentos para dispo-
sitivos móveis na preparação da composição do nosso jogo geossocial. Neste 
capítulo, daremos uma olhada no PhoneGap (http://phonegap.com) 
como uma ferramenta para nos ajudar na implantação de nossos aplicativos 
Web como aplicativos nativos. Isto nos dará a capacidade de implantar os nos-
sos aplicativos no mercado Android e também nos permitirá continuar a cons-
truir o núcleo do aplicativo usando tecnologias Web. 

Pesquisaremos algumas boas razões pelas quais poderíamos precisar fazer 
isto na próxima seção. Primeiro, isso permitirá que nosso jogo geossocial ofe-
reça aos aplicativos nativos uma investida no sucesso financeiro e será difícil 
para os consumidores distinguirem entre um aplicativo nativo e um aplicativo 
Web implantado como nativo. 

Essencialmente, aprenderemos como “conseguir o nosso bolo e comê-lo 
também”, o que, em nossa opinião, é sempre um bom negócio.

Introduzindo Bridging Frameworks

PhoneGap é um framework/ferramenta para colocar um aplicativo Web 
nos dispositivos móveis para a distribuição nativa. Além disso, os frameworks, 
tais como o PhoneGap, fornecem funcionalidades para os aplicativos Web pu-
ros acessarem a funcionalidade do dispositivo móvel. Isto é conseguido pelo 
aplicativo empacotador nativo que fornece uma bridge (ponte, conexão) para 
o aplicativo Web e no caso do PhoneGap, isto é feito usando uma biblioteca 
JavaScript (superficialmente, pelo menos).

PhoneGap é um dos muitos bridging frameworks (ferramenta de conexão 
entre dispositivos móveis). Embora o termo bridging framework não seja de 
uso geral atualmente, ele não representa muito bem aquilo para o qual foram 
projetados. No seu núcleo, o PhoneGap é o mais puro desses frameworks, ofe-
recendo apenas a estrutura básica requerida para acessar os recursos nativos, 
sem fazer nenhuma suposição a respeito de outras partes da construção do seu 
aplicativo. 

Um outro bridging framework que vale a pena dar uma olhada é um  
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produto da Rhomobile chamado Rhodes (http://rhomobile.com/
products/rhodes). O Rhodes fornece uma pilha de aplicativo projetada 
para construir aplicativos Web para dispositivos móveis orientados a dados. Se 
você for um usuário ou fã do Rails (http://rubyonrails.org), então 
provavelmente se sentirá confortável com o Rhodes.

Um último framework que recebeu bastante atenção (mas, na verdade, não 
se enquadraria como um bridging framework) é um produto chamado App-
celerator Titanium (www.appcelerator.com). A abordagem do Appce-
lerator é bastante diferente tanto do PhoneGap como do Rhodes. Ao invés de 
construir um aplicativo que empacota uma UI Web para dispositivos móveis 
com um simples aplicativo empacotador nativo, o Appcelerator constrói um 
aplicativo nativo a partir do código JavaScript. À medida que mais dispositivos 
móveis habilitados para a Web ganharem uma fatia do mercado, esta abor-
dagem poderá mostrar algumas limitações; entretanto, vale a pena dar uma 
olhada da mesma forma.

Em termos de onde começar com todas estas diferentes opções, o Phone-
Gap é uma excelente escolha — e é por isso que estamos usando-o em nosso 
livro. Não há muito que você não possa fazer com o PhoneGap e você sempre 
tem a opção de poder mesclar e ficar satisfeito com ele. A maioria das outras 
soluções não oferecerá o mesmo escopo para explorar.

Quando Usar o PhoneGap

Existem duas situações básicas que justificariam o uso de um bridging fra-
mework tal como PhoneGap:

Quando um aplicativo Web para dispositivos móveis que você está escre-
vendo precisa acessar a funcionalidade do dispositivo não correntemente ex-
posto através de uma API Web implementada. Um bom exemplo é acessar 
tanto o accelerometer como a câmera.

Quando você deseja colocar o aplicativo para a distribuição nativa no mer-
cado Android (ou em um departamento de aplicativos para dispositivos equi-
valentes). Com os diversos departamentos de aplicativos para dispositivos mó-
veis tornando-se lugares comuns para as pessoas procurarem seus aplicativos, 
isto é algo que sempre vale a pena considerar.

A segunda dessas situações é provavelmente a mais comum. Uma das van-
tagens do desenvolvimento usando o PhoneGap (ao invés de um outro brid-
ging framework) é que, mesmo que isto não tenha sido considerado ao escrever 
pela primeira vez um aplicativo Web para dispositivos móveis, é muito simples 
empacotar um aplicativo com o PhoneGap em um estágio posterior.
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Baixando o PhoneGap

No momento de escrever este livro, a versão estável corrente do PhoneGap 
era 0.9.3, o qual pode ser baixado indo para o seguinte URL e obtendo o arqui-
vo da versão: www.phonegap.com/download.

Uma vez feito o download do arquivo ZIP, extraia-o e coloque-o onde você 
normalmente guarda as suas ferramentas de desenvolvedor. A distribuição 
contém uma série de pastas com projetos de template projetados para ajudá-lo 
a construir e implantar aplicativos móveis para uma variedade de plataformas 
usando o PhoneGap. Os arquivos para o Android estão sensivelmente locali-
zados dentro do diretório Android. phonegap-0.9.3.jar: Este é um 
repositório Java que contém as classes compiladas usadas para fazer com que o 
PhoneGap funcione no Android. Se você estiver interessado em como as peças 
do PhoneGap funcionam (e se estiver confortável para ler o código-fonte Java), 
então poderá dar uma olhada no projeto phonegap-android no site da 
GitHub (http://github.com/phonegap/phonegap-android). 
Todavia, isto é puramente opcional porque ele não é requerido para construir 
aplicativos usando PhoneGap.

phonegap-0.9.3.js: Este é o arquivo JavaScript que fornece os stubs 
JavaScript que gerenciam a comunicação entre o aplicativo Web e o empacota-
dor nativo. Veremos algumas das funcionalidades oferecidas por esta bibliote-
ca JavaScript mais tarde no capítulo.

Sample: Este é o diretório de projeto de exemplo. Iremos usá-lo como 
base para criar o nosso aplicativo utilizando o PhoneGap e na próxima se-
ção, veremos o interior do exemplo para entender as funcionalidades do fra-
mework PhoneGap.

Um Aplicativo de Exemplo com PhoneGap

Agora que você fez o download do PhoneGap, vamos criar uma cópia do 
aplicativo de exemplo e tentar entender o que pode ser feito usando o Phone-
Gap. No diretório que você está usando para os exemplos deste livro, crie um 
diretório chamado bridges. Depois, copie o diretório Sample do diretório 
Android localizado dentro do download do PhoneGap para esse novo dire-
tório. 

Isto nos fornecerá o esqueleto do projeto Android nativo do PhoneGap 
dentro da pasta bridges/Sample. A estrutura do diretório para esse pro-
jeto de esqueleto é mostrada na Figura 9–1.
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Figura 9–1. A pasta Sample do aplicativo PhoneGap tem tudo que você precisa para dar início.

Embora não entremos em detalhes sobre os diversos arquivos e pastas den-
tro do nosso diretório Sample, pois a maioria pertence ao aplicativo empaco-
tador nativo, existem alguns que merecem maiores explicações:

AndroidManifest.xml: Este arquivo é usado pelo aplicativo nativo 
Android de várias maneiras, incluindo especificar quais tipos de permissões 
do dispositivo são requeridos pelo aplicativo e quais classes são usadas para 
rodar o aplicativo.

assets/www/: Este diretório contém os arquivos HTML, CSS e JavaS-
cript que estão incluídos no WebView do empacotador nativo do PhoneGap 
(visite http://developer.android.com/reference/android/
webkit/WebView.html para saber mais a respeito do WebViews). Em 
particular, observe o arquivo phonegap.js aqui. Esse arquivo precisa ser 
incluído em suas páginas Web para acessar apropriadamente a funcionalidade 
bridging do PhoneGap. Veremos isto com mais detalhes mais tarde.

libs/phonegap-0.9.3.jar: Esta é a biblioteca Java usada para 
construir o aplicativo nativo. Sem ela, o seu aplicativo não funcionará (ou não 
poderá ser construído).

res/: Este diretório contém os vários recursos que são usados pelo aplica-
tivo nativo. Quando chegar a hora de implantar o seu aplicativo, você precisará 
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substituir os arquivos icon.png em alguns lugares nesse diretório, portanto, 
não estará usando o ícone padrão do PhoneGap.

src/*: Este diretório contém os arquivos-fonte do aplicativo que são usa-
dos para criar o nativo executável para o aplicativo empacotador. 

build.xml: Para construir o aplicativo empacotador nativo, o SDK An-
droid utiliza um sistema de construção Java chamado Ant para construir pro-
jetos a partir da linha de comando (visite http://ant.apache.org). 
Este arquivo build.xml é essencialmente um arquivo de instrução que diz 
ao SDK Java como construir um aplicativo. 

Isso é tudo. Embora os outros arquivos sejam importantes e requeridos 
para construir o empacotador nativo, realmente não precisamos saber o que 
eles fazem — a nossa principal preocupação é com os arquivos Web que estão 
embutidos no aplicativo nativo. Além disso, para o momento, lidaremos com 
o aplicativo de exemplo como ele está, mas trabalharemos com os arquivos do 
aplicativo de exemplo que precisam ser modificados quando estivermos cons-
truindo um aplicativo criado por nós mesmos. 

Construindo o Aplicativo de Exemplo

Agora que criamos o diretório do aplicativo de exemplo, a próxima coisa a 
fazer é saber como construir e rodar o aplicativo nativo dentro do emulador 
Android. 

Com o Ant instalado e disponível no caminho do seu sistema, em uma 
janela de terminal e no prompt de comando, mude o diretório para o recém-
-criado diretório sample e execute ant com nenhum parâmetro da linha de 
comando para ver a lista de destinos (targets) de construção válidos. A Figura 
9–2 mostra uma saída gerada a partir da execução do comando.

NOTA: Como mencionado anteriormente, o Ant é usado pelo SDK Android 
para construir aplicativos nativos. Se você ainda não possui um Ant instalado 
em seu sistema, então precisará obtê-lo e instalá-lo antes de prosseguir neste ca-
pítulo. As instruções para instalar o Ant nos diversos sistemas estão disponíveis 
no endereço http://ant.apache.org/manual/install.html.
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Figura 9–2. A tentativa de construir o projeto de exemplo falha porque o caminho para o SDK 
Android ainda não é conhecido.

Hummm, isso não está certo — deveríamos ter visto uma mensagem mais 
significativa do que essa. Embora o projeto de exemplo esteja totalmente ter-
minado em termos de tudo que foi requerido para criar um projeto PhoneGap, 
ele não conhece a localização do SDK Android e como resultado, a constru-
ção de Ant falhou. Isto pode ser consertado usando a ferramenta da linha de 
comando android (uma das ferramentas centrais no SDK Android; ela foi 
apresentada no Capítulo 1) para gerar um arquivo local.properties 
para a construção. 

Simplesmente rode o seguinte a partir da linha de comando, com o diretó-
rio sample copiado como diretório corrente:

 android update project -p ./
Isto cria um arquivo local.properties para o projeto que contém 

uma única propriedade, sdk.dir. Isto diz ao Ant onde ele pode encontrar o 
SDK Android e consequentemente, as ferramentas de construção requeridas 
para construir o aplicativo de exemplo. 

Tentando rodar o Ant novamente uma vez que o arquivo local.pro-
perties foi criado irá gerar uma saída similar àquela mostrada na Figura 
9–3.
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Figura 9–3. Executar o Ant sem opções na linha de comando fornece informações sobre como 
construir e também confirma que o processo de construção está funcionando corretamente.

Agora que o Ant está configurado e funcionando corretamente, podemos 
construir o nosso aplicativo. Embora uma série de opções sejam mostradas, no 
momento os seguintes são de maior interesse:

debug: O target debug do Ant é usado para construir o aplicativo e atri-
buir a ele com uma chave para a depuração. Uma vez que o aplicativo seja 
construído com a chave para a depuração, ele poderá, então, ser instalado no 
emulador (ou em um dispositivo configurado para o desenvolvimento) e, por-
tanto, ser executado.

install: O target install é usado para copiar o executável compilado 
para o emulador e o dispositivo.

uninstall: Usar o target uninstall no Ant nos permitirá remover 
o aplicativo tanto do emulador como do dispositivo. Isto pode ser muito útil 
porque remover um aplicativo de um dispositivo por outro lado dá muito tra-
balho. 

Agora, é hora de construir o aplicativo. Primeiro, você precisará de um 
emulador e um dispositivo conectados ao target install para ser capaz de 
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rodar com sucesso. Execute o seguinte comando a partir da linha de comando 
para verificar se você possui um emulador e um dispositivo nos quais o aplica-
tivo pode ser instalado com sucesso:
adb devices

O comando adb (que significa Android Debug Bridge) é uma das ferra-
mentas instaladas com o SDK Android. Esse comando, em particular, fornece 
informações sobre os emuladores Android e os dispositivos que estão corren-
temente conectados. Qualquer dispositivo Android que esteja correntemente 
conectado pode, então, ser interfaceado usando uma variedade de ferramentas 
para desenvolvedores. Para obter maiores informações com relação à depura-
ção dos aplicativos Web Android , consulte o Apêndice A.

Se você tiver um emulador válido que esteja sendo executado, então deverá 
ver uma saída similar à Figura 9–4. Caso contrário, então precisará de uma 
instância do emulador e anexá-la ao dispositivo Android via USB.

Figura 9–4. Se um emulador estiver rodando (ou um dispositivo estiver anexado), então isso 
será mostrado executando os “adb devices”. 
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Um emulador pode ser iniciado seguindo as instruções descritas no Capí-
tulo 1. Alternativamente, você pode executar o seguinte comando:

emulator @android_web_apps
O emulator executável é usado para iniciar o emulador Android dire-

tamente a partir da linha de comando. Você especifica quais imagens (AVD) 
Android Virtual Device você quer usar fornecendo um único parâmetro que 
possui o ID da imagem AVD com um símbolo @ precedendo-a.

SUGESTÃO: Embora não seja obrigatório incluir o diretório ANDROID_SDK/
tools no caminho do seu sistema, definitivamente vale a pena. Ser capaz de 
acessar os comandos do adb e do emulador sem ter de especificar um cami-
nho completo definitivamente poupará muito tempo. Se você ainda não fez isso, 
então recomendaríamos fazer agora.

Dado que você agora tem (se já não tinha) um emulador Android sendo 
executado e um dispositivo conectado, você pode rodar o processo de cons-
trução para criar um aplicativo nativo Android a partir do projeto PhoneGap 
de exemplo e ver como fica. 

Execute o seguinte a partir da linha de comando, com o diretório sample 
como diretório corrente:

ant debug install
Isto instruirá o Ant para executar tanto os targets debug como install den-

tro do arquivo build.xml. Se o processo de construção for concluído com 
sucesso, você verá as palavras mágicas “BUILD SUCCESSFUL” (consulte a 
Figura 9–5) e neste ponto, deverá ser capaz de localizar e rodar o aplicativo 
PhoneGap de exemplo em seu emulador.
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Figura 9–5. A finalização bem-sucedida da construção e da instalação do aplicativo empacota-
dor PhoneGap.

Se você vir uma mensagem dizendo “BUILD FAILED,” então infelizmente 
ainda alguma coisa não saiu como planejado. Na maioria dos casos, isto deve 
estar relacionado ao processo de construção não ser capaz de implantar o apli-
cativo de exemplo para o emulador ou o dispositivo. Faça o rastreamento de 
seus procedimentos e torne a checar a saída do comando adb devices; 
você precisa ver um dispositivo listado na saída desse comando e seu estado 
deve ser mostrado como “dispositivo”. Se o emulador estiver rodando, mas não 
estiver listado ou marcado como “offline”, então feche e reinicialize o emulador 
e tente novamente.

Uma vez que o aplicativo esteja instalado, você será capaz de executá-lo. 
Note que isto não acontece automaticamente; ao contrário, você precisa loca-
lizar e inicializar o aplicativo assim como qualquer outro aplicativo Android. 
A Figura 9–6 mostra um exemplo do aplicativo de exemplo instalado com 
sucesso.
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Figura 9–6. 
Se o processo de construção
ocorreu como planejado, o 
aplicativo de exemplo será 
mostrado no menu do aplicativo.

NOTA: Com a versão do SDK Android 2.3 (Gingerbread) no começo de dezem-
bro de 2010, um bug foi introduzido impedindo os aplicativos PhoneGap de  exe-
cutarem essa versão do Android (as versões anteriores não foram afetadas). No 
momento que este livro está sendo escrito, esse bug está sendo monitorado no 
rastreador de problemas com o Android no seguinte URL: http://code.
google.com/p/android/issues/detail?id=12987.
Se você quiser construir e lançar um aplicativo Web Android comercializado de 
modo nativo usando o PhoneGap, então este é um problema muito importante 
para manter um rastreamento. Infelizmente, não existirá uma maneira de solu-
cionar esse bug em particular se a implantação do seu aplicativo Web com um 
empacotador nativo for prioridade para você, portanto, recomendaríamos testar 
o problema no rastreador de problemas se ele não estiver resolvido no momento 
que você ler este capítulo.

Vejamos, agora, o aplicativo. A Figura 9–7 mostra uma captura de tela do 
aplicativo de exemplo do PhoneGap.
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Figura 9–7. 
O aplicativo de exemplo 
do PhoneGap está sendo 
executado. Fico imaginando 
o que fazem esses botões?

Com o aplicativo agora sendo executa-
do, veremos alguns dos código por trás do 
exemplo. Isto lhe fornecerá um entendimen-
to dos tipos de coisas que você pode fazer 
usando o PhoneGap que não são possíveis 
em um aplicativo Web independente.

NOTA: Pesquisar e trabalhar com o aplicativo de exemplo do PhoneGap será 
melhor se você tiver, na verdade, um dispositivo Android. Isto acontece porque 
o exemplo funciona com recursos no nível dos dispositivos (como você poderia 
esperar) e seu comportamento é muito limitado dentro do emulador. 
Você ainda será capaz de ver o código usando o emulador e procuraremos ma-
neiras alternativas de monitorar a comunicação no nível dos dispositivos, não 
havendo nada que supere manter o seu fone Android e ter os seus recursos no 
nível dos dispositivos funcionando a partir de um aplicativo Web.

Pesquisando o Aplicativo de Exemplo

Embora dissecar o exemplo por inteiro seja um exagero, vale a pena dar 
uma olhada na maneira como o PhoneGap faz algumas coisas. Primeiro, vere-
mos como o PhoneGap faz a comunicação com o accelerometer do dispositivo. 

Captura de Dados do Accelerometer

Como foi analisado no Capítulo 1, o PhoneGap fornece suporte da bridging 



Bridging Nativo com PhoneGap |  | 255

para uma série de sensores do dispositivo. O accelerometer é um dos sensores 
mais interessantes porque ele pode ser usado para criar algumas interações 
bastante recentes para jogos e outros aplicativos interativos.

O código gerado no aplicativo de exemplo do PhoneGap para monitorar o 
accelerometer é mostrado aqui:

var accelerationWatch = false;

var toggleAccel = function( ) {

    if (accelerationWatch) {

        navigator.accelerometer.clearWatch(accelerationWatch);

        updateAcceleration( {

            x : “”,

            y : “”,

            z : “”

        });

        accelerationWatch = false;

    } else {

        accelerationWatch = true;

        var options = new Object( );

        options.frequency = 1000;

        accelerationWatch = navigator.accelerometer.wa-
tchAcceleration(
                updateAcceleration, function(ex) {
                    navigator.accelerometer.
clearWatch(accel_watch_id);
                    alert(“accel fail (“ + ex.name + “: 
“ + ex.message + “)”);
                }, options);
    }

};

function updateAcceleration(a) {

    document.getElementById(‘x’).innerHTML = roundNumber(a.x);

    document.getElementById(‘y’).innerHTML = roundNumber(a.y);

    document.getElementById(‘z’).innerHTML = roundNumber(a.z);

}
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O código precedente define uma função chamada toggleAccel, a qual 
é chamada dentro do evento onclick do botão Toggle Accelerometer (mos-
trado na Figura 9–7). Como você pode ver, o código é razoavelmente simples 
e o dado é recuperado a partir do accelerometer pelo código JavaScript fazendo 
uma chamada para o método accelerometer.watchAcceleration, 
que foi anexado ao objeto global navigator. 

O método aceita três parâmetros:
- O primeiro parâmetro é para um callback bem-sucedido; ele é chama-

do quando uma leitura do accelerometer foi obtida a partir do dispositivo. 
Quando executada, a função de callback é passada como um único parâmetro 
do objeto que possui valores nos atributos x, y e z. No aplicativo de exem-
plo, esses valores são simplesmente atualizados no display por meio da função 
updateAcceleration.

- O segundo parâmetro é para um callback que falha e este será disparado 
se o PhoneGap receber um erro enquanto tentar obter o dado do accelerome-
ter.

- O terceiro e último parâmetro especifica as opções que podem ser usa-
das para influenciar a recuperação do dado do accelerometer. No aplicativo de 
exemplo, podemos ver que a frequência para relatar os dados é definida para 
1000 milissegundos através da opção frequency. 

Também podemos ver que, se chamarmos a função toggleAccel uma 
segunda vez (quando o accelerometer está sendo monitorado), a monitora-
ção do accelerometer será cancelada por meio da função accelerometer.
clearWatch.

A Câmera e a Biblioteca de Fotos

Um outro recurso útil da bridging do PhoneGap é a habilidade de pegar 
uma foto a partir do dispositivo. As fotos podem ser importadas para o aplica-
tivo a partir da câmera diretamente e a partir da biblioteca de fotos do usuário 
para o dispositivo. O snippet do código no exemplo PhoneGap é mostrado 
aqui:

function show_pic( ) {

  var viewport = document.getElementById(‘viewport’);

  viewport.style.display = “”;

  navigator.camera.getPicture(dump_pic, fail, { quality: 50 
}); 
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}

function dump_pic(data) {

  var viewport = document.getElementById(‘viewport’);

  console.log(data);

  viewport.style.display = “”;

  viewport.style.position = “absolute”;

  viewport.style.top = “10px”;

  viewport.style.left = “10px”;

  document.getElementById(“test_img”).src = “data:image/

jpeg;base64,” + data;

}

function fail(fail) {

  alert(fail);

}

A função show_pic no código precedente é chamada quando o botão 
Get Picture (mostrado na Figura 9–8) na interface do exemplo é clicado. Para 
visualizar esse botão no emulador ou no dispositivo DPI padrão, você precisa-
rá rolar a página para baixo.

Figura 9–8. 
Role para baixo a interface 
de exemplo para revelar os 
botões demonstrativos adicionais.

Usar o PhoneGap para recuperar uma 
imagem envolve chamar o método came-
ra.getPicture, o qual é novamente 
anexado ao objeto navigator. Como 
você provavelmente pode ver, getPictu-
re utiliza uma assinatura de método similar 
ao watchAcceleration, que é usado 
para monitorar o accelerometer:

O primeiro parâmetro aceita um call-
back bem-sucedido e este será chamado no 
caso que uma imagem voltar do dispositivo.



258 |  |Aplicativos Web Pro Android

O segundo parâmetro aceita um callback de falha, que é chamado quando 
nenhuma imagem é retornada. Isto inclui a situação onde o usuário cancela a 
tomada da imagem.

O terceiro e último parâmetro aceita opções que afetam o comportamento 
do método getPicture. Existem três diferentes opções nomeadas que po-
dem ser especificadas para o objeto options:

quality (default: 80): Um valor numérico na faixa de 1 a 100 que espe-
cifica a qualidade da imagem que deve ser retornada. Embora você possa estar 
pensando que deveria apenas definir a qualidade da imagem para 100, então 
obter a melhor imagem, imagens com valores de qualidade acima de 90 ou 
mais poderão ficar grandes muito rapidamente. Recomenda-se que a definição 
padrão seja usada.

destinationType (default: DATA_URL): Um valor enumerado para 
como o dado da imagem deve ser retornado. Os dois valores válidos JavaScript 
que podem ser especificados para esta opção são Camera.Destination-
Type.DATA_URL e Camera.DestinationType.FILE_URI. (Uma 
comparação entre as URLs de dados e as URIs do arquivo [uniform resour-
ce identifiers, identificadores de recursos uniformes] pode ser encontrada na 
nota seguinte.)

sourceType (default: CAMERA): Para o Android, isto pode ser especificado 
como um dos dois valores. Um é Camera.Picturesourcetype.CA-
MERA, o qual especifica como recuperar uma nova imagem a partir da câ-
mera, e o outro é Camera.PictureSourceType.PHOTOLIBRARY, o 
qual especifica como recuperar uma imagem a partir da biblioteca de fotos no 
dispositivo. 

Com isso em mente, se quiséssemos recuperar uma imagem a partir da bi-
blioteca de fotos do dispositivo Android, ao invés da câmera, e então quisésse-
mos retornar a URI do arquivo para a imagem selecionada, o código seguinte 
faria a mágica:

navigator.camera.getPicture(successHandler, failureHandler, { 

        quality: 50,

        destinationType: Camera.DestinationType.FILE_URI, 

        sourceType: Camera.PictureSourceType.PHOTOLIBRARY

    });

O resultado de chamar o código precedente produziria uma exibição simi-
lar àquela mostrada na Figura 9–9.
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Figura 9–9. 
O PhoneGap pode ser usado 
para recuperar fotos a partir 
de uma biblioteca de fotos, 
bem como da câmera.

NOTA: Anteriormente, fizemos referência ao uso de URIs de dados e de arqui-
vos. Normalmente, as imagens em HTML são carregadas tanto de um arquivo 
como de uma string URI HTTP — for exemplo, ����������������
��
V
jpg e http://test.com/test.jpg são exemplos de um arquivo e de 
um URI HTTP, respectivamente. Embora sejam as maneiras mais comuns de 
carregar uma imagem (ou outros recursos) em um documento HTML, não são a 
única maneira de fazer isso. 
As URIs de dados oferecem uma alternativa para referenciar um recurso externo 
e são capazes de encapsular o dado real que deve ser exibido. As URIs de dados 
podem ser úteis particularmente ao desenvolver aplicativos Web para dispositi-
vos móveis, assim como os dados de recursos podem ser incluídos no HTML e na 
CSS, até mesmo copiados para o armazenamento local para fins de cache. Isto 
por sua vez reduz o número de requisições remotas que precisam ser feitas para 
exibir uma página, o que pode representar uma longa caminhada para acelerar 
um aplicativo Web para dispositivos móveis.
Para obter maiores informações sobre o formato de uma URI de dado, o Mozilla 
Developer Center oferece uma excelente explicação (visite https://deve-
loper.mozilla.org/en/The_data_URL_scheme).
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Eventos de Notificação

O último exemplo do projeto PhoneGap no qual trabalharemos envolve 
como expor as funções que permitem que você faça o telefone tocar e vibrar. 
É relativamente fácil e o código para fazer isso funcionar é fácil e simples tam-
bém. Vejamos:

var beep = function( ){

������'���
��V��
����
���V����&¸@Z

}

var vibrate = function( ){

����'���
��V��
����
���V'����
�&�@Z

}

Viva a simplicidade! No código precedente, o PhoneGap anexa um objeto 
��
����
��� ao objeto navegador global e isto fornece uma série de méto-
dos. Os dois que estamos acessando aqui são beep e vibrate. 

O método beep aceita um único parâmetro que especifica o número de 
vezes que gostaríamos que o telefone tocasse. O método vibrate também 
aceita um único parâmetro; todavia, neste exemplo, estamos especificando a 
duração do tempo (em milissegundos) que gostaríamos que o telefone vibras-
se. Embora esse exemplo seja muito simples, deveríamos não descartar a utili-
dade de poder realizar estes tipos de operações usando o dispositivo. Quando 
acoplado com a habilidade de rastrear a posição de um usuário e executar apli-
cativos em segundo plano, existem algumas coisas muito úteis que podemos 
implementar em nossos aplicativos — especialmente se tivermos de escrever 
um jogo geossocial. Começaremos a ver o nosso jogo no próximo capítulo.

Um Simples Aplicativo de Mapeamento PhoneGap

No último capítulo, trabalhamos com uma série de exemplos envolvendo 
os mapeamentos. Veremos, agora, como pegamos o nosso exemplo final do 
capítulo e embutimos em um empacotador nativo PhoneGap. 

Como já temos um projeto de exemplo que foi configurado para construir 
corretamente, vamos copiar esse diretório e criar um novo projeto chamado 
MapTest.
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Modificando o Projeto de Exemplo PhoneGap

Embora o projeto de exemplo nos forneça todos os blocos básicos de cons-
trução dos quais precisamos para construir o nosso aplicativo, existem algu-
mas coisas que precisaremos fazer se quisermos realmente construir um apli-
cativo de produção nele.

De modo ideal, isto envolveria que todas as referências para “Sample” fos-
sem substituídas por algo mais significativo. Isto é, na verdade, um pouco mais 
complicado do que você poderia esperar, mas, se você já trabalhou com aplica-
tivos nativos Android no passado, deverá estar à vontade com o processo. Caso 
contrário, não se preocupe — acompanharemos você para o que é requerido 
passo a passo.

Primeiro, precisamos modificar o nome do executável nativo que é criado 
durante o processo de construção. Isto é feito usando as ferramentas da linha 
de comando android — é similar ao que fizemos anteriormente ao gerar o 
nosso arquivo local.properties. Execute o seguinte comando a partir 
do diretório maptest:
android update project -n maptest -p ./

Executar esse comando deve produzir uma saída similar à exibida na Fi-
gura 9–10.

Figura 9–10. Renomear o projeto de exemplo como “maptest” é feito usando a ferramenta da 
linha de comando android.
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Isto irá atualizar build.xml e significa que o nosso aplicativo será cons-
truído como maptest-debug.apk, ao invés do sample - debug.apk 
quando construído no modo debug (ant debug). Todas as outras referên-
cias para “Sample” permanecem intactas, no entanto, precisamos continuar a 
nossa missão.

Em seguida, atualizamos o título do aplicativo para “MapTest”. Fazer esta 
modificação significa que o nosso aplicativo será mostrado no dispositivo com 
o título “MapTest” dentro do menu do aplicativo, ao invés de “Sample”. 

Para fazer essa modificação, localize o arquivo strings.xml no diretó-
rio res/values em seu projeto MapTest, então modifique a referência de 
“Sample” para “MapTest”. 

O seguinte é o como o arquivo deve ficar depois de você ter feito as suas 
modificações, com o texto em negrito destacando a modificação:

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>

<resources>

  <string name=”app_name”>MapTest</string>
  <string name=”go”>Snap</string>

</resources>

Neste ponto, você deverá ser capaz de construir e instalar o aplicativo para 
o emulador e fazê-lo mostrar “MapTest”, ao invés de “Sample”. Portanto, vamos 
tentar isso agora. Como fizemos anteriormente quando estávamos trabalhan-
do com o aplicativo de exemplo, usaremos o Ant para construir e instalar o 
aplicativo para o emulador e o dispositivo:
ant debug install

Se você completou as etapas anteriores com sucesso, deverá ser capaz de ver 
um aplicativo MapTest agora instalado no emulador. Uma captura da tela de 
exemplo é mostrada na Figura 9–11.
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Figura 9–11. 
Depois de fazer algumas 
atualizações simples, o nosso 
aplicativo MapTest é visível 
no emulador — mas, não 
terminamos ainda.

Colocando em Ordem: 
Renomeando as Classes

Poderíamos, agora, transportar e embu-
tir bem tranquilamente o nosso aplicativo 
de mapeamento para dentro de um aplicati-
vo PhoneGap sem fazer mais modificações. 
Como vamos construir aplicativos que que-
remos implantar para o mercado Android, 
provavelmente vale a pena dar uma olhada 
no que é necessário para remover as referên-
cias adicionais do “Sample” a partir do pro-

jeto de exemplo PhoneGap.
Não existem muitos lugares onde teremos de fazer isto, mas vale a pena 

destacar que é um pouco mais complicado do que fizemos em nossos procedi-
mentos anteriores. Portanto, se você preferir resolver isso assim que estiver, na 
verdade, construindo um aplicativo de produção, será bem-vindo.

Primeiro, precisamos modificar a classe com.phonegap.Sample.
Sample para algo que faça sentido para o nosso aplicativo. Dependendo das 
ferramentas que você estiver usando, este processo pode ser tão simples como 
pressionar um botão Refactor e permitir que a IDE resolva isso. Entretanto, 
como estamos construindo aplicativos Web e a nossa principal ferramenta é 
um editor de textos, precisaremos fazer a modificação em mais alguns lugares. 
Portanto, vamos começar:

Atualize a estrutura do diretório com/phonegap/Sample para corres-
ponder a algo mais na linha do que estamos construindo. Algo como com/
prowebapps/maptest é uma boa opção.

Em seguida, renomeie o arquivo sample.java como MapTest.java 
porque representa melhor o aplicativo que estamos construindo.

Finalmente, você precisará atualizar o conteúdo do arquivo Java e mo-
dificar com.phonegap.sample e as referências de sample para  
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com.prowebapps.maptest e MapTest,, respectivamente. 
O seguinte é um exemplo de como o arquivo MapTest.java poderia 

ficar depois que você completou as modificações necessárias:

package com.prowebapps.maptest;

import android.app.Activity;

import android.os.Bundle;

import com.phonegap.*;

public class MapTest extends DroidGap
{

    @Override

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState)

    {

        super.onCreate(savedInstanceState);

�������������V����Á��&���������������~����
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    }

}

Uma vez que o arquivo-fonte Java tenha sido modificado, estamos a meio 
caminho da chegada. Agora, precisamos apenas atualizar o arquivo Androi-
dManifest.xml dentro do diretório-raiz do projeto para refletir as modi-
ficações que fizemos. Novamente, isto envolve modificar a referência de com.
phonegap.Sample para com.prowebapps.maptest e a referência de 
Sample para MapTest.

O seguinte é um exemplo de como o arquivo AndroidManifest.xml 
ficaria depois das alterações. Novamente, as seções modificadas são marcadas 
em negrito.

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>

<manifest xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/

android”

      package=”com.prowebapps.maptest» 
android:versionName=»1.1» android:versionCode=»1»>

    <supports-screens

        android:largeScreens=»true»

        android:normalScreens=»true»
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        android:smallScreens=»true»

        android:resizeable=»true»

        android:anyDensity=»true» 

        />

    <uses-permission android:name=»android.permission.CAMERA» 

/>

    <uses-permission android:name=»android.permission.VIBRATE» 

/>

    <uses-permission android:name=»android.permission.ACCESS_

COARSE_LOCATION» />

    <uses-permission android:name=»android.permission.ACCESS_

FINE_LOCATION» />

    <uses-permission android:name=»android.permission.ACCESS_

LOCATION_EXTRA_COMMANDS» />

    <uses-permission android:name=»android.permission.READ_PHO-

NE_STATE» />

    <uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET” 

/>

    <uses-permission android:name=”android.permission.RECEIVE_

SMS” />

    <uses-permission android:name=”android.permission.RECORD_

AUDIO” />

    <uses-permission android:name=”android.permission.MODIFY_

AUDIO_SETTINGS” />

    <uses-permission android:name=”android.permission.READ_

CONTACTS” />

    <uses-permission android:name=”android.permission.WRITE_

CONTACTS” />   

    <uses-permission android:name=”android.permission.WRITE_EX-

TERNAL_STORAGE” />   

    <uses-permission android:name=»android.permission.ACCESS_

NETWORK_STATE» />

    

    <aplicativo android:icon=»@drawable/icon» android:label=»@

string/app_name»

        android:debuggable=»true»>

        <activity android:name=».MapTest”
                  android:label=”@string/app_name” android:conf
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igChanges=”orientation|keyboardHidden”>

���������������
��
	��
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                <action android:name=”android.intent.action.

MAIN” />

                <category android:name=”android.intent.cate-

gory.LAUNCHER” />

����������������
��
	��
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        </activity>

    </aplicativo>

    <uses-sdk android:minSdkVersion=”2” />

</manifest> 

Isto é o bastante. Para assegurar que você não cometeu nenhum erro de 
digitação, reconstrua o aplicativo e tente executá-lo no emulador. Se você co-
meteu um erro em algum lugar ao longo do caminho, então uma tela como a 
Figura 9–12 será exibida. 

Figura 9–12. 
Erros de digitação podem 
ocorrer durante a renomeação 
das classes dentro do projeto 
de exemplo, resultando em 
paralisações do aplicativo.

Se você vir um erro ao tentar carregar o 
seu aplicativo, então cheque duas vezes se o 
nome da atividade dentro do arquivo An-
droidManifest.xml corresponde ao 
nome que você deu à classe principal do 
aplicativo, tendo em mente as letras maiús-
culas e minúsculas.

Isto nos traz ao ponto onde as coisas são estruturadas corretamente para 
construir o nosso aplicativo de teste de mapeamento. Ao implantar um apli-
cativo de produção, há ainda alguns aspectos adicionais a ser abordados (tal 
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como atualizar o ícone do aplicativo para algo diferente do padrão), mas vere-
mos isso no Capítulo 11.

Por enquanto, continuaremos a focar na obtenção de algum código existen-
te HTML dentro do nosso empacotador PhoneGap.

Transferindo o Código Existente para um Aplicativo
PhoneGap
No último capítulo, colocamos um pouco de esforço em nosso aplicativo de 

mapeamento padrão, portanto, utilizaremos aqueles arquivos no novo projeto 
de MapTest também.

Explicaremos o processo de embutir o aplicativo passo a passo aqui:
Copie os arquivos mapapp.html, mapapp.css e mapapp.js do di-

retório snippets para a pasta assets/www do nosso novo projeto Map-
Test.

Copie o diretório img inteiro que acompanha o arquivo mapapp.html 
para a pasta assets/www também. Isto resultará nas quatro imagens sendo 
armazenadas dentro do diretório assets/www/img.

Copie jquery-1.4.2.min.js da biblioteca compartilhada js do 
nosso código de exemplo para a pasta assets/www também.

Apague os arquivos existentes index.html e master.css da pasta 
assets/www , mas deixe phonegap.js porque ele será requerido para 
habilitar as chamadas de bridging.

Renomeie o arquivo mapapp.html como index.html de modo que 
ele se torne o arquivo que é aberto com o aplicativo nativo inicializado. Neste 
ponto, a estrutura da pasta assets/www deve parecer com a Figura 9–13. Se 
a sua estrutura de pasta corresponder, então continue e faça as modificações 
no arquivo index.html para referenciar as localizações do arquivo atuali-
zado. Tudo isso está descrito na duas etapas finais.

NOTA: Embora tenhamos sido muito bons ao referenciar e reutilizar bibliotecas, 
tais como jQuery, a partir de uma localização central para os exemplos do livro 
até agora, como começamos a trabalhar com um projeto PhoneGap, não pode-
mos fazer mais isso. 
Ao invés, teremos de copiar estes recursos compartilhados dentro da pasta  
assets/www; caso contrário, eles não serão transferidos como parte do pacote 
nativo.
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Ao trabalhar com projetos maiores, recomendaríamos implementar algum tipo 
de script de construção para lidar com a transferência dos recursos requeridos 
dentro do aplicativo de bridge. Isto tornará mais simples trabalhar com uma base 
central de código que pode ser implantado diretamente para a Web e também 
através de empacotadores nativos, tais como o PhoneGap. 
Para obter maiores informações a respeito das ferramentas de construção, re-
comendamos fazer uma visita ao site Ant do Apache (http://ant.apa-
che.org), dado que a plataforma Android é baseada no Java; entretanto, se 
você estiver procurando alternativas para a construção, então o Rake (www.
rubyrake.org) também valerá a pena dar uma olhada.

Figura 9–13. A estrutura da pasta assets/www dentro do projeto MapTest do PhoneGap.

Faça algumas modificações nos novos arquivos index.html e mapa-
pp.js, de modo que eles referenciem os arquivos armazenados na pasta 
assets/www e nada acima disso. A única modificação requerida é alterar 
o caminho da biblioteca jQuery para referenciar aquele armazenado dentro 
da pasta assets/www, ao invés da localização compartilhada que estamos 
usando. 
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Inclua phonegap.js no arquivo principal HTML, de modo que possa-
mos usar as funções de bridging fornecidas pelo PhoneGap.

As modificações no arquivo atualizado index.html (anteriormente ma-
papp.html) são mostradas aqui:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta name=”viewport” content=”initial-scale=1.0, user-

-scalable=no” />

<link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”mapapp.css” />

<script type=”text/javascript” src=”jquery-1.4.2.min.js”></

script>

<script type=”text/javascript” src=”mapapp.js”></script>

<script type=”text/javascript” src=”phonegap.js”></script>

<script type=”text/javascript” src=”http://maps.google.com/

maps/api/js?sensor=false”>

</script>

<script type=”text/javascript”>

function initialize( ) {

    var latlng = new google.maps.LatLng(-33.866, 151.209);

    

    MAPAPP.init(latlng, 13);

    MAPAPP.addMarker(latlng, ‘Sydney’, ‘Sydney Australia’);

    MAPAPP.addMarker(new google.maps.LatLng(-33.859, 151.209), 

‘The Rocks’);

    MAPAPP.addMarker(new google.maps.LatLng(-33.857, 151.215), 

‘Sydney Opera House’);

    MAPAPP.addMarker(new google.maps.LatLng(-33.861, 151.211), 

‘Circular Quay’);

    // update the map display

    MAPAPP.updateDisplay( );

} // initialize

</script>

</head>

<body onload=”initialize( )”>
���������J�����������
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<div id=”map_canvas” style=”width:100%; height:100%”></div>

<div id=”marker-nav”>

    <img src=”img/navigation-arrow.png” class=”left disabled” 

/>

    <span class=’marker-title’>Test Text</span>

    <img src=”img/navigation-arrow.png” class=”right” />

</div>

<div id=”marker-detail” class=”child-screen”>

    <div class=’content’>Some Test Content</div>

    <button class=’close’>Close</button>

</div>

</body>

</html>

Como você pode ver, embora tenhamos explicado uma série de etapas para 
copiar os arquivos, somente as modificações muito simples são requeridas para 
o HTML. O nosso aplicativo Web está, agora, todo empacotado no PhoneGap 
e pode ser implantado como um aplicativo nativo. Isso é feito mais uma vez 
construindo o aplicativo (usando o Ant) para tornar a implantar o aplicativo 
para o emulador. 

Uma captura de tela do emulador executando o nosso aplicativo nativo 
MapTest é mostrada na Figura 9–14.

Figura 9–14. 
O nosso aplicativo de mapeamento 
padrão empacotado como o aplicativo 
nativo PhoneGap.

Se você obtiver um resultado diferente e 
o mapa não for exibido como esperado, então 
tente executar o seguinte comando e procure os 
possíveis erros JavaScript:
adb logcat

Por exemplo, a Figura 9–15 mostra uma sa-
ída de exemplo quando o JavaScript jQuery in-
cluído no arquivo index.html não é atuali-
zado corretamente.
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Figura 9–15. Para obter os erros de localização JavaScript, adb logcat é inestimável.

Como mencionado anteriormente, o Apêndice A contém mais informa-
ções sobre a depuração dos aplicativos Web Android (e JavaScript) em geral, 
portanto, se as coisas não estiverem indo como foram planejadas, valerá a pena 
dar uma olhada. 

Resumo

Neste capítulo, vimos o PhoneGap e exploramos as funcionalidades que ele 
oferece. Além disso, explicamos as modificações necessárias a ser feitas para 
estruturar corretamente o aplicativo de exemplo fornecido com uma versão do 
PhoneGap para a distribuição em um estágio posterior. 

Finalmente, pegamos o aplicativo de mapeamento padrão que construímos 
no capítulo anterior e examinamos o que foi requerido para embutir o código 
em um empacotador do PhoneGap.

No próximo capítulo, iniciaremos reunindo os blocos de construção nos 
quais trabalhamos nos dois capítulos anteriores e, de fato, juntaremos alguns 
códigos para o nosso jogo geossocial, Moundz.



Capítulo 10
Integração com APIs Sociais

Agora que colocamos muitos dos alicerces no lugar, podemos começar a 
juntar o nosso aplicativo do jogo geossocial. Neste capítulo, construiremos um 
jogo chamado Moundz. Moundz é um jogo geossocial que suporta redes geos-
sociais existentes, tais como Foursquare e Gowalla. O conceito geral é que os 
check-ins de pessoas geossociais ao redor do mundo tornam-se recursos. Esses 
recursos são, então, coletados e reimplantados numa busca para a dominação 
virtual do mundo. Em Moundz, os jogadores ajudam a construir colinas de 
formigas que se tornam suas fortalezas, das quais eles podem lançar um ataque 
sobre o território inimigo. Somente os fortes e os diligentes sobreviverão.

Interessado? Bem, vamos iniciar.

Conectando as APIs da Web

Uma das melhores coisas que você pode fazer como desenvolvedor de apli-
cativos é considerar quais outros aplicativos Web existentes você pode associar 
a um gancho para atender algumas das necessidades do seu aplicativo. Isto 
economizará não apenas uma quantidade significativa de desenvolvimento re-
querido para construir o seu aplicativo, mas provavelmente fornecerá a você 
acesso a um grupo estabelecido de usuários que estão usando ativamente um 
outro aplicativo.

Por exemplo, em Moundz vamos precisar de algum tipo de recursos geo-
graficamente localizados que as pessoas que utilizam o jogo podem “minerar” 
para construir as suas “bases”. Ao invés de construir o nosso próprio banco de 
dados de localizações, será melhor aproveitar um aplicativo existente que já 
fornece esse tipo de dado. 

Como você pode perceber, as redes geossociais, tais como Gowalla e Fours-
quare, têm exatamente o tipo de informação que precisamos e ambos forne-
cem uma API que exibe seus dados. Como a maioria das coisas na vida, con-
tudo, isso não é tão fácil assim. A maioria das APIs que foram construídas 
normalmente oferece uma integração via XML e, algumas vezes, via JSON, 
mas, quando você está construindo um aplicativo que será “massacrado” pelo 
cliente, frequentemente precisa de algo chamado suporte JSONP. A próxima 
seção oferece um panorama do motivo.
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O Que é JSONP?

Essencialmente, JSONP é uma solução para um problema que iremos exa-
minar em toda esta seção. Isso envolve uma técnica inteligente que os desen-
volvedores Web começaram a usar, tornando aquilo que conhecemos como 
política da mesma origem (http://en.wikipedia.org/wiki/Same_
origin_policy), que é reforçada nos navegadores Web. Com a política da 
mesma origem no lugar, a execução do código JavaScript em um navegador 
é impedida de fazer uma XMLHttpRequest (http://en.wikipedia.
org/wiki/XMLHttpRequest) para um URL diferente do domínio onde 
o script está rodando. Portanto, se você tentar acessar uma API do aplicativo 
a partir de um script no lado do cliente rodando em um domínio separado, o 
navegador irá entrar e impedir que isso aconteça. 
Para ilustrar o problema, iremos trabalhar em cima de um pequeno exemplo. 
Por exemplo, considere o código seguinte, o qual acessa a API pública do Twit-
ter (visite http://dev.twitter.com para obter maiores informações) e 
exibe as tweets na página.
<html> 

<script src=”../../js/jquery-1.4.2.min.js”></script> 

<script> 

function showData(data) { 

    var tweetItems = ‘’; 

 

    if (! data) { 

        tweetItems = ‘<li><strong>Could not retrieve tweets.</

strong></li>’; 

    } 

    else { 

        for (var ii = 0; ii < data.length; ii++) { 

            tweetItems += ‘<li>’ + data[ii].text + ‘</li>’; 

        } // for 

    } 

     

    $(‘#tweets’).html(tweetItems); 

} // showData 

 

$(document).ready(function() {

    // make the request to the geonames server 
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    $.ajax({ 

        url: ‘http://api.twitter.com/1/statuses/public_timeli-

ne.json’, 

        dataType: ‘json’, 

        success: showData 

    }); 

}); 

</script> 

<body> 

    <ul id=”tweets”> 

    </ul> 

</body> 

</html> 

O exemplo propriamente dito é bastante simples — fazemos uma solici-
tação ao endpoint para a linha do tempo pública de Twitter, então fazemos a 
análise sintática da resposta, preenchendo o elemento #tweets com as tweets 
recuperadas. 

Vamos executar isso agora. Para que você possa examinar facilmente o que 
está acontecendo internamente, recomendamos trabalhar com este exemplo 
em seu navegador para desktop. (Usaremos o Chrome.) A Figura 10–1 mostra 
a saída gerada ao tentar acessar a API do Twitter usando o JSON a partir de 
nosso servidor Web local.

Figura 10–1. 
Tentar acessar a API do 
Twitter do JSON a partir 
do nosso servidor Web local 
não produz resultados.
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Infelizmente, a Figura 10–1, na verdade, não nos dá muita ideia com rela-
ção ao que está acontecendo — exceto, pelo fato de que o nosso código para 
o tratamento de erros está funcionando corretamente. Portanto, é hora de ver 
um pouco mais. Para este exemplo, estaremos usando o WebKit Inspector 
(consulte o Apêndice A para obter mais detalhes sobre as ferramentas de depu-
ração) para dar uma olhada nos bastidores. Se você estiver usando o Chrome, 
tente ver o menu View � Developer para as ferramentas do desenvolvedor. 
Outros navegadores oferecem ferramentas similares, portanto, fique à vontade 
para usar a sua caixa de ferramentas preferida aqui. 

A Figura 10–2 mostra a visualização da rede a partir das ferramentas do 
desenvolvedor Chrome.

Figura 10–2. A visualização da rede das ferramentas do desenvolvedor Chrome mostra onde está 
o problema.

A visualização da rede nas ferramentas do desenvolvedor confirma que o 
navegador bloqueou, de fato, a requisição de domínio cruzado de acordo com 
a política da mesma origem. 

É aqui que a solução JSONP entra em ação. O JSONP funciona dentro 
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dos limites da política da mesma origem, usando regras que permitem que 
o script inclua a partir de outros domínios. Portanto, embora ocorra uma 
solicitação JSON padrão por meio do mecanismo XMLHttpRequest, uma so-
licitação JSONP é inserida e executada como uma tag script. Isto pode pa-
recer um pouco confuso e levar algum tempo para se acostumar se você não 
conheceu o JSONP antes.
Bem, vamos atualizar o nosso exemplo Twitter para usar o JSONP e ver se podemos 
entender o que está acontecendo.
<html>

<script src=”../../js/jquery-1.4.2.min.js”></script>

<script>

function showData(data) {

    var tweetItems = ‘’;

    if (! data) {

        tweetItems = ‘<li><strong>Count not retrieve tweets.</

strong></li>’;

    }

    else {

        for (var ii = 0; ii < data.length; ii++) {

            tweetItems += ‘<li>’ + data[ii].text + ‘</li>’;

        } // for

    }

    

    $(‘#tweets’).html(tweetItems);

} // showData

$(document).ready(function( ) {

    // make the request to the geonames server

    $.ajax({

        url: ‘http://api.twitter.com/1/statuses/public_timeli-

ne.json’,

        dataType: ‘jsonp’,
        success: showData

    });

});

</script>

<body>
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    <ul id=”tweets”>

    </ul>

</body>

</html>

O código precedente mostra uma modificação requerida para fazer o nosso 
aplicativo de teste comunicar-se via JSONP, ao invés do JSON. Você pode ver 
aqui que o jQuery faz um excelente trabalho de abstrair a complexidade do 
JSONP através da função $.ajax. A Figura 10–3 mostra um exemplo da 
saída gerada modificada.

Figura 10–3. Usando o JSONP, podemos, agora, recuperar as tweets do mundo por meio da 
linha do tempo pública do Twitter.

Agora que demos uma olhada em como é simples fazer com que o jQuery 
emita uma solicitação JSONP para nós, vejamos rapidamente o que está 
acontecendo nos bastidores. Para tanto, faremos uma cópia do nosso arquivo 
twitter-test.html e substituiremos a função anterior showData pelo 
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código seguinte:

function showData(data) {

    var tweetItems = ‘’;

    for (var ii = 0; ii < document.scripts.length; ii++) {

        var script = document.scripts[ii];

        

        if (script.src) {

            tweetItems += ‘<li>’ + script.src + ‘</li>’;

        } // if

    } // for

    

    $(‘#tweets’).html(tweetItems);

} // showData

Portanto, ao invés de produzir o texto dos tweets para o HTML, estamos, 
agora, anotando a localização do arquivo-fonte de qualquer script que esteja 
correntemente incluído na página. A Figura 10–4 mostra um exemplo do que 
é exibido.

Figura 10–4. 
Os scripts que foram 
incluídos em uma 
página HTML revelam 
algo 
da natureza do JSONP.
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Ah, lá vamos nós — a nossa chamada para o Twitter foi incluída como 
um script separado da nossa página, mas isto não explica como recuperamos 
o  dado para o nosso aplicativo. Para isso, precisaremos ver um pouco mais a 
fundo. A Figura 10–5 mostra um exemplo da saída que o Twitter está gerando 
quando chamamos o script mostrado nesta página.

Figura 10–5. A saída de exemplo da API do Twitter ao ser chamada usando o JSONP.

As coisas estão começando a fazer sentido agora — o script incluído passa 
de volta o dado através de uma chamada da função. Entretanto, não é uma fun-
ção que definimos, mas uma função que foi criada pelo jQuery com o propó-
sito específico de receber os dados da chamada JSONP. Uma vez que a função 
jQuery tenha recebido o dado, ela simplesmente passa essa informação para o 
callback que fornecemos quando fizemos a nossa chamada $.ajax. 
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NOTA: Em geral, você se sentiria melhor usando uma biblioteca JavaScript, tal 
como o jQuery, para lidar com as suas chamadas JSONP, dadas as etapas que 
estão envolvidas para fazê-lo funcionar. Embora tenhamos abordado um pouco 
do que acontece internamente aqui, estamos longe de uma exaustiva lista do 
trabalho que precisa ser feito. Para obter maiores informações, o correio de blog 
fornece o seguinte script simples que mostra como o JSONP funciona e também 
fornece uma alternativa para algumas das implementações mais pesadas dentro 
do jQuery e similares: www.nonobtrusive.com/2010/05/20/li-
ghtweight-jsonp-without-any-3rd-party-libraries.

Lidando com as APIs Que Precisam do Suporte JSONP

Nas instâncias onde uma API não fornece acesso para o JSONP, quais são 
as opções? Esta é uma questão muito importante em nosso caso porque no 
momento em que este livro está sendo escrito, nem o Gowalla nem o Fours-
quare suportam as chamadas no estilo JSONP em sua API.

Veremos resumidamente três diferentes opções que nos darão acesso aos 
serviços Web que não fornecem acesso no estilo JSONP.

Escrevendo um Proxy no Lado do Servidor

Antes do JSONP se tornar uma opção popular para escrever “baboseiras” 
do lado do cliente, os desenvolvedores tradicionalmente escreviam seu pró-
prio conjunto de serviços Web para criar um proxy para os serviços remotos. 
Esses serviços Web seriam implantados no mesmo domínio que serviria de 
aplicativo e isto significava que chamada nenhuma violava a política da mesma 
origem. A implementação dessa solução irá variar dependendo da linguagem 
com a qual você está trabalhando e os detalhes da implementação estão além 
do escopo deste livro, mas existem muitas boas informações por aí, se isto for 
algo necessário.

Outra alternativa para escrever o seu próprio proxy no lado do servidor, 
dado que o JSONP agora está disponível para você, é usar um serviço terceiri-
zado para empacotar os serviços Web que fornecem somente a implementação 
JSON com o JSONP. Alguns bons exemplos disto são os seguintes:

http://jsonpify.heroku.com
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http://jsonproxy.appspot.com

Ambos os serviços têm o código-fonte disponível e são hospedados em 
serviços de hospedagem cloud, portanto, você pode modificá-los para adequar 
aos seus próprios requisitos específicos.

Linguagem de Consulta do Yahoo

A Yahoo Query Language (YQL) é fantástica; na verdade, não existem coi-
sas interessantes o suficiente sobre as quais podemos falar. Ela é essencialmen-
te um proxy muito robusto e genérico que pode ser usado para requisitar dados 
de fontes variáveis e retorná-los dentro de um formato padronizado XML ou 
JSON (com suporte do JSONP). 

A interação com a YQL se faz através do uso de uma sintaxe parecida com 
o SQL, que é de onde vem a parte QL do nome. A Figura 10–6 mostra uma 
tela do console do desenvolvedor, que é uma das ferramentas principais dos 
utilitários da YQL. O console pode ser encontrado no endereço http://
developer.yahoo.com/yql/console.

Figura 10–6. O console do desenvolvedor é um excelente lugar para começar a entender as possi-
bilidades da YQL.
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Uma das coisas realmente interessantes a respeito da YQL é o seu uso de 
data tables. Essas tabelas de dados fornecem informação à YQL sobre como 
interagir e obter informações a partir de diversos serviços na Web. Quando 
você carregar o console YQL pela primeira vez, provavelmente verá cerca de 
160 tabelas de dados inicialmente disponíveis e estas se relacionam, na maior 
parte, com tabelas que fazem a interface com outros serviços Yahoo!. Aces-
sando as tabelas de comunidade (o que você pode fazer selecionando o link 
Show Community Tables à direita), você ganha acesso a quase 1.000 diferentes 
tabelas com as quais pode interagir, e as tabelas Foursquare e Gowalla estão 
inclusas neste conjunto.

No caso da Foursquare, a seguinte é uma consulta YQL criada para intera-
gir com o endpoint da API venues:

select *

from foursquare.venues 

where geolat=”33.7772869” 

and geolong=”-84.3976068”

Além de executar solicitações através do console, você pode executar a 
YQL através de um conjunto de serviços Web publicados. Em cada caso, uma 
consulta REST para a informação é exibida no fundo da interface do console. 
Essa consulta REST pode, então, ser copiada e colocada no seu próprio JavaS-
cript no lado do cliente — por exemplo, diretamente para uma chamada da 
função ajax do jQuery. Não incluiremos um exemplo URL aqui porque são 
bastante ilegíveis, uma vez que contêm a declaração de fuga SQL como parte 
da consulta. Todavia, é bastante simples reconhecer um aplicativo usando a 
YQL (com as ferramentas para desenvolvedores naturalmente) porque ela es-
tará enviando solicitações através de http://query.yahooapis.com/
v1/public/.

Embora fosse importante mergulhar com maior profundidade na YQL, não 
iremos usá-la para resolver a nossa situação corrente para acessar o Foursqua-
re ou o Gowalla (as razões para isso serão descritas muito em breve), portanto, 
seria contraproducente. Entretanto, definitivamente vale a pena dar uma olha-
da quando você tiver tempo porque pode ser extremamente útil. 

Aplicativo Nativo PhoneGap

Por mais estranho que possa parecer, usar o PhoneGap como empacotador 
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nativo realmente fornece algumas vantagens adicionais, além daquelas sobre as 
quais estamos falando até agora. O PhoneGap acessa os arquivos HTML, CSS 
e JS para o aplicativo móvel usando o esquema URI de arquivos (http://
en.wikipedia.org/wiki/File_URI_scheme), ao invés do HTTP 
(ou HTTPS). Ao fazer isto, o PhoneGap realmente consegue enganar a maior 
parte das restrições de segurança colocada nos aplicativos e páginas da Web, e 
que são carregados a partir de um servidor Web.

Isto é mais um efeito colateral do que uma característica do projeto, e não 
é algo que estará disponível em todos os bridging frameworks. Assim, reco-
menda-se que você use apenas esta solução quando tiver certeza de que estará 
implantando o seu aplicativo Web para dispositivos móveis somente via Pho-
neGap. 

Apresentando a API Geominer

Na seção anterior, examinamos uma série de diferentes estratégias para li-
dar com uma API que não suporta as solicitações JSONP. Agora, temos que 
decidir qual delas queremos usar. Antes de fazer isso, vamos considerar as nos-
sas ferramentas disponíveis e projetar metas para o projeto: 

Embora a solução YQL seja elegante, a API geossocial preferida é o Gowalla 
(em razão de algumas excelentes características da API) e as tabelas de dados 
da comunidade YQL corrente (www.datatables.org) para o Gowalla 
não suportam todos os recursos da API Gowalla.

No Moundz, iremos usar o Twitter para a autenticação dos usuários, ao 
invés de escrever o nosso próprio sistema de login. Entraremos neste proces-
so com mais detalhes em breve, mas, por enquanto, vamos apenas dizer que, 
no momento em que estamos escrevendo este livro, o Twitter faz um melhor 
trabalho de oferecer experiências compatíveis com dispositivos móveis através 
de suas APIs mais estabelecidas. Embora tenha lançado recentemente um con-
junto de ferramentas para o JavaScript chamado Twitter Anywhere (http://
dev.twitter.com/anywhere), os recursos de login são ainda muito 
orientados a desktop.

O nosso foco principal neste livro é construir aplicativos Web Android, 
o que significa que, embora usar PhoneGap seja uma solução apropriada, a 
implantação do aplicativo como aplicativo Web independente não seria uma 
opção. Isto não é o ideal.

Baseado nestes fatores, será provavelmente melhor para nós implemen-
tarmos a nossa própria API no lado do servidor que tratará a interação com 
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outras APIs do aplicativo e fornecerá uma única API habilitada para o JSONP 
com o qual tanto o nosso aplicativo Web para dispositivos móveis como outros 
poderão lidar. A Figura 10–7 mostra como essa API fornece alguns “midd-
lewares” para construir o nosso jogo geossocial.

Figura 10–7. A API Moundz agrega as nossas APIs com múltiplas possibilidades dentro de uma 
única interface.

Dado que o título deste livro não é Construir Miscelâneas de API com o 
Mecanismo de Aplicativos do Google, não vamos entrar em muitos detalhes 
a respeito do trabalho requerido no lado do servidor. Ao invés, estaremos 
focando em como usar a API para construir o nosso aplicativo móvel no lado 
do cliente. 

Além disso, ao invés de construir uma API que seja adequada somente às 
necessidades do aplicativo de exemplo Moundz, construiremos a API Geomi-
ner o mais genericamente possível. Deste modo, se você se sentir inspirado 
a escrever um aplicativo similar ao Moundz, deverá ser capaz de usar as in-
formações dos últimos capítulos do livro e a API Geominer para criar a sua 
própria obra-prima.

Para obter maiores informações sobre a API Geominer e ver o código-fonte 
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que mostra como ele foi construído, consulte o código-fonte da GitHub no 
endereço http://github.com/sidelab/geominer.
Bem, já falamos bastante — vamos escrever algum código.

Recursos de Localização no Moundz

A primeira etapa para a dominação do mundo Moundz é coletar recursos 
com os quais vamos começar a construir a sua colina de formigas. A sua colina 
é essencialmente a sua base que você construirá com o passar do tempo e você 
precisará minerar os recursos de localização ao redor da sua área e trazê-los de 
volta para a sua base. É aqui que entra o dado da rede geossocial — ele fornece 
o dado de base que a API Geominer utiliza para alimentar os dados do jogo.

Essencialmente, o processo é como a seguir:
O Moundz solicita dados de recursos para os próximos recursos da posição 

corrente a partir da API Geominer.
A Geominer passa a solicitação para a API Gowalla e recebe uma lista de 

“marcas” de Gowalla de volta para a posição especificada. Isto inclui o número 
total de check-ins que foram feitos para cada marca. Se você estiver interessa-
do, dê uma olhada no site Gowalla API Explorer (http://gowalla.com/
api/explorer) — estamos usando o método list do endpoint spots.

A Geominer, então, retorna um subconjunto da informação recebida de 
Gowalla, com um valor para os recursos disponíveis. Esse valor é igual ao nú-
mero total de check-ins para a marca, menos quaisquer recursos que tenham 
sido minerados a partir dessa localização desde que o jogo começou.
O Moundz exibe a informação recebida.

Com isso em mente, vamos começar a juntar o esqueleto do aplicativo 
Moundz e implementar uma tela para os Próximos Recursos. Criaremos a base 
da estrutura geral para o aplicativo Moundz em nosso aplicativo padrão de 
mapeamento, portanto, vamos criar um novo diretório para Moundz e copiar 
os arquivos padrão aqui. 

O lugar mais simples para onde levar uma cópia dos arquivos será o diretó-
rio no qual estávamos trabalhando ao implementar o nosso empacotador Pho-
neGap no capítulo anterior. Portanto, copie os arquivos da pasta /bridges/
maptest/assets/www para /moundz. Uma vez que você tenha feito isto, 
deverá ter uma estrutura de diretórios que se parece com a Figura 10–8.
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Figura 10–8. Usaremos o nosso trabalho do Capítulo 9 como ponto de partida do aplicativo 
Moundz.

Depois, somente um pouco de organização é requerido antes de começar 
a codificar o nosso jogo. Primeiro, renomeie mapapp.js e mapapp.css 
como moundz.js e moundz.css, respectivamente.

Em seguida, mude o nome do módulo MAPAPP para MOUNDZ, como 
mostrado no exemplo do código seguinte:

MOUNDZ = (function( ) {

    ...

    var module = {

        ...

    };

    

    return module;

})( );

E finalmente, faça as seguintes atualizações no arquivo index.html:
Remova (ou comente) a inclusão do script para phonegap.js, mas deixe 

o script verdadeiro lá porque iremos usá-lo mais tarde quando empacotarmos 
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Moundz como o aplicativo nativo para a distribuição no mercado.
Substitua as referência para mapapp.js e mapapp.css pelos equiva-

lentes do Moundz.
Substitua as referências para MAPAPP por MOUNDZ.
Uma vez que essas modificações tenham sido completadas, o seu arquivo 

index.html deverá parecer com o exemplo seguinte. As linhas que foram 
modificadas são mostradas em negrito.
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta name=”viewport” content=”initial-scale=1.0, user-

-scalable=no” />

<link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”moundz.css” />

<script type=”text/javascript” src=”jquery-1.4.2.min.js”></

script>

<script type=”text/javascript” src=”moundz.js”></script>

<!-- <script type=”text/javascript” src=”phonegap.js”></script> 

-->

<script type=”text/javascript” src=”http://maps.google.com/

maps/api/js?sensor=false”>

</script>

<script type=”text/javascript”>

function initialize( ) {

    var latlng = new google.maps.LatLng(-33.866, 151.209);

    

    MOUNDZ.init(latlng, 13);

    MOUNDZ.updateDisplay( );

} // initialize
</script>

</head>

<body onload=”initialize( )”>

���������J�����������
����������������

<div id=”map_canvas” style=”width:100%; height:100%”></div>

<div id=”marker-nav”>

    <img src=”img/navigation-arrow.png” class=”left disabled” 

/>

    <span class=’marker-title’>Test Text</span>

    <img src=”img/navigation-arrow.png” class=”right” />
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</div>

<div id=”marker-detail” class=”child-screen”>

    <div class=’content’>Some Test Content</div>

    <button class=’close’>Close</button>

</div>

</body>

</html>

Com o template do aplicativo completado, estamos prontos para começar a 
reunir os elementos do nosso jogo.

Encontrando os Recursos Próximos com a API Geominer

Novamente, a primeira etapa na coleta de recursos com os quais você cons-
truirá a sua base. Como foi declarado anteriormente, os recursos são realmen-
te check-ins da rede geossocial que foram coletados do Foursquare ou do Go-
walla (dependendo do jogo). 

Para encontrar os próximos recursos, usaremos a busca de recursos da API 
Geominer em combinação com a API de Geolocalização que vimos no Capí-
tulo 6. A busca de recursos Geominer obedece à convenção de nomenclatura 
para todos os serviços Web no conjunto Geominer. O seguinte é a URL que 
usaremos para o Moundz: http://api.geominer.net/v1/moundz/
resources.

Cada serviço Web no Geominer obedece ao formato básico http://
api.geominer.net/api-version/appid/webservice/me-
thod. A lista seguinte descreve os detalhes:

api-version relata a versão da API Geominer que estamos usando. Es-
tamos usando a versão 1, então isto se torna v1.

appid referencia o aplicativo que está acessando correntemente os servi-
ços Geominer. O aplicativo Moundz foi configurado para usar o ID do aplica-
tivo Moundz, então isto se torna moundz.

webservice se refere ao grupo particular de ferramentas que estamos 
usando na caixa de ferramentas Geominer. Neste caso, estamos usando as fer-
ramentas resources.

method é usado para indicar a operação particular que estamos executan-
do com as ferramentas que estamos usando. Esta seção particular da chamada 
poderá ser omitida se quisermos acessar a operação padrão para o serviço 
Web. No caso das ferramentas resources, esta é uma operação de busca, 
que é o que desejamos usar, portanto, essa seção pode ser omitida.
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Adicionaremos, agora, uma funcionalidade ao nosso módulo MOUNDZ 
para podermos recuperar aqueles recursos através da API Geominer:
MOUNDZ = (function( ) {
    // initialize constants

    var DEFAULT_ZOOM = 8,

           GEOMINER_MOUNDZ_URL = ‘http://api.geominer.net/v1/

moundz’;

    

    ...
    

�������
����������������&��������@�B

        // get the map center position

        var center = map.getCenter( );

        

        $.ajax({

            url: GEOMINER_MOUNDZ_URL + ‘/resources’,

            dataType: ‘jsonp’,

            data: {

                lat: center.lat( ),

                lng: center.lng( )

            },

            success: function(data) {

                processResourcesearch(data);

                if (callback) {

                    callback( );

                } // if

            }

        });

����º����������������

    

    ...

    var module = {

        addMarker: addMarker,

        clearMarkers: clearMarkers,

        

�����������������������������������
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        ...

    };

    

    return module;

})( );

O código precedente mostra as modificações requeridas. Estamos adicio-
nando uma função ������������ ao nosso módulo MOUNDZ que encon-
trará os recursos baseados na posição central do mapa corrente. A maior parte 
dessa função é uma chamada Ajax do jQuery usando o JSONP, como usa-
mos anteriormente para acessar os dados de Geonames quando entendemos o 
JSONP pela primeira vez. Quando recebemos os resultados de sucesso do Ge-
ominer, estes são passados à função processResourceSearch. Vejamos 
o código dessa função e de suas associadas agora.

function markResources(resourceType, deposits) { 

    for (var ii = 0; ii < deposits.length; ii++) { 

        // add the marker for the resource deposit 

        addMarker( 

            new google.maps.LatLng(deposits[ii].lat, 

deposits[ii].lng),  

            deposits[ii].name,  

            ‘<div class=”resinfo”>’ + deposits[ii].total +  

            ‘ resources at this location</div>’); 

    } // for 

} // markResources 

 

function processResourceSearch(data) { 

    // clear any existing markers 

    clearMarkers(); 

     

    // iterate through the resource types and pin 

    for (var ii = 0; ii < data.resourceTypes.length; ii++) { 

        var resType = data.resourceTypes[ii]; 

         

        // mark the resources 

        markResources(resType.typeName, resType.deposits); 

    } // for 
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} // processResourceSearch 

As duas funções deste código estão inclusas no módulo MOUNDZ como 
funções internas. Como você viu na função ������������, processRe-
sourceSearch é chamada quando recebemos uma resposta de sucesso da 
API Geominer. Quando isto acontece, primeiro os marcadores existentes são 
removidos e depois, novos marcadores são adicionados a cada um dos diferen-
tes tipos de recursos que foram recuperados a partir da API. 
No caso de Moundz, temos somente um tipo de recurso por causa da simpli-
cidade, mas implementamos uma iteração for aqui para suportar os tipos de 
recursos adicionais com relativa facilidade, se isso for algo desejado em um 
estágio posterior.

Para cada um dos tipos de recursos, a função markResources é cha-
mada para exibir os marcadores no mapa como o aplicativo de mapeamento 
padrão que exploramos no Capítulo 8. 

Tudo que precisamos fazer agora é ajustar o arquivo index.html para 
fazer a chamada para a função ������������ do módulo MOUNDZ quan-
do a página for carregada:

<script type=”text/javascript”> 

function initialize() { 

    var latlng = new google.maps.LatLng(-33.866, 151.209); 

     

    MOUNDZ.init(latlng, 17); 

������Á*`ÄV������������&���
���&@�B�

        MOUNDZ.updateDisplay(); 

    }); 

} // initialize 

</script> 

No momento, deixaremos de fora a parte de detecção da localização apenas 
para confirmar se tudo está funcionando corretamente. Isto nos permite ter de 
fazer somente uma modificação muito simples na nossa função initiali-
ze (mostrada em negrito). Além disso, aumentaremos o nível de zoom de 13 
para 17, que é mais apropriado, dados os resultados que retornaremos a par-
tir de Geominer (uma cortesia do Gowalla neste caso inicial). A Figura 10–9 
mostra um exemplo do que deveremos fazer se tudo tiver ocorrido de acordo 
com o plano.
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Figura 10–9. 
Para o Moundz, a API Geominer 
retorna uma lista de marcas Gowalla 
próximas no mapa.

Conforme o nosso trabalho anterior 
com o aplicativo de mapeamento padrão, 
as localizações de recursos podem ser se-
lecionadas ou assinaladas com um marca-
dor ou navegadas usando as setas esquerda 
e direita de navegação. Além disso, mais 
detalhes para essa localização podem ser 
mostrados marcando o título da localiza-
ção como antes. A esta altura, incluímos 
algumas informações simples para a depu-
ração a respeito de uma série de recursos 
disponíveis. A Figura 10–10 mostra um 
exemplo para as informações de depuração 
que incluímos no momento.

Figura 10–10. 
Iremos expandir a tela para 
informação de recursos para 
incluir ações relacionadas 
ao recurso.

Usando a Geolocalização 
para Rastrear a Sua Posição

Antes de incluir esses recursos extras 
no aplicativo, vamos fazer as modifica-
ções requeridas para que o aplicativo use 
a nossa localização corrente, ao invés da 
localização estática de testes que estamos 
usando até agora. O Capítulo 6 fez uma 
introdução à API de Geolocalização e ao 
método getCurrentPosition. En-
tretanto, para o Moundz, seria importante 



294 |  |Aplicativos Web Pro Android

se pudéssemos rastrear a localização do usuário, ao invés de simplesmente ob-
ter a localização em uma solicitação de um único tiro.

Isto é realmente muito simples e envolverá a substituição de todo o código 
que estávamos usando na função initialize do arquivo index.html 
por uma função run dentro do arquivo moundz.js, como mostra o código 
seguinte:
MOUNDZ = (function( ) {
    ...

    

    // initialize variables

    var map = null,

        ...

        posWatchId = 0;

        

    ...

    

    function run(zoomLevel) {

         // check that the watch hasn’t already been set up 

        // if it has, then exit, as we don’t want two wa-

tches... 

        if (posWatchId !== 0) { 

            return;

        } // if

        

        // create the watch

        posWatchId = navigator.geolocation.watchPosition(

            function(position) {

                var pos = new google.maps.LatLng(

                    position.coords.latitude, 

                    position.coords.longitude);

            

                if (map) {

                    map.panTo(pos);

                }

                else {

                    module.init(pos, zoomLevel ? zoomLevel : 

15);

                } // if..else
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                    module.updateDisplay( );

                });

            }, 

            null,

            {

                enableHighAccuracy: true

            });

    } // run    

    ...

    var module = {

        ...
        run: run,

        ...

    };

    

    return module;

})( );

A função run definida no código precedente é exposta através do módulo 
MOUNDZ e fornece uma interface simples para configurar o método watch-
Position de Geolocation. 

O método watchPosition fornece um mecanismo para acessarmos 
a posição do usuário, então continuarmos a monitorar a posição para as al-
terações. Monitorando a posição do usuário, seremos capazes de atualizar o 
display à medida que se movem, o que é ideal ao construir jogos e outros apli-
cativos interativos assim.

NOTA: Como foi mencionado no Capítulo 1, há um desgaste envolvido ao aces-
sar regularmente a posição corrente de um dispositivo. Portanto, embora o códi-
go precedente seja eficiente para monitorar a posição do usuário com precisão, 
é importante que forneçamos a habilidade de desligá-la para permitir que as 
pessoas conservem a vida da bateria em seus dispositivos móveis.
Observe que dentro do código precedente obtemos um ID que se refere à guarda 
da posição que foi criada e seremos capazes de usar isto mais tarde para impedir 
a monitorização da localização.
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Embora o método watchPosition seja diferente no número de vezes 
que o callback passado será executado, o dado retornado dentro do callback 
é idêntico ao método getCurrentPosition, o qual pesquisamos ante-
riormente. Basicamente, o método watchPosition será chamado até que 
o método clearWatch seja chamado, ao passo que getCurrentPosi-
tion será executado uma vez e somente uma vez. Por exemplo, dentro do 
código precedente, o valor que atribuímos à variável posWatchId poderia 
ser passado à função clearWatch e seríamos impedidos de receber as atua-
lizações das localizações.

Além disso, o callback de erro e os parâmetros de opções são os mesmos. 
Neste caso em particular, fornecemos a opção enableHighAccuracy 
como true para indicar ao dispositivo que gostaríamos de usar o GPS no 
dispositivo, ao invés de apenas usar a triangulação de rede.

No callback dentro da nossa função run, simplesmente mapeamos a latitu-
de e a longitude retornadas para um objeto google.maps.LatLng, então 
passamos isso para o nosso mapa como a posição que desejamos usar. Como 
a nossa função ������������ funciona com a posição central corrente do 
mapa, tudo o que temos de fazer é chamá-la uma vez que a posição é alterada 
(e atualizamos a posição do mapa para corresponder) e os recursos relevantes 
serão retornados para a nossa localização corrente.

NOTA: Embora construir serviços e aplicativos baseados em localizações seja in-
teressante, testá-los pode ser um desafio. Frequentemente, é um caso de escrever 
algum código e depois, levar um dispositivo para o campo para assegurar que 
o código está comportando-se como esperado. Se você encontrar um problema, 
então volte para a escrivaninha para modificar o código. Depois, verifique tudo e 
repita até que tudo funcione como esperado. 
O Android realmente oferece um suporte de ferramentas melhor que a média 
para construir e testar aplicativos baseados em geolocalização. Para obter maio-
res informações sobre como usar as ferramentas para a depuração do Android 
para simplificar a sua experiência de desenvolvimento, incluindo como simular 
as informações e os caminhos para o GPS, veja o seguinte artigo:
http://xpmobi.org/tutorials/android-emulator-geolocation-testing.html
O problema, contudo, é que, sem usar essas ferramentas, o emulador não re-
tornará nenhuma informação de posição útil e você verá uma tela em branco. 
Portanto, se você não tiver experiência em utilizar as ferramentas ou possuir 
um dispositivo Android que você possa testar, recomendamos estudar o artigo e 
depois trabalhar em cima disso. 
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Se você possui um dispositivo Android funcionando ou simulou eventos 
de geolocalização no emulador ao rodar o aplicativo, deverá, agora, ver telas 
similares àquelas mostradas na Figura 10–11. A primeira das capturas de telas 
mostra o diálogo de permissão que é exibido quando o aplicativo solicita a 
posição do usuário e a segunda mostra a tela assim que a permissão foi con-
cedida.

  

Figura 10–11. Com os dados de geolocalização simulados no emulador, você deverá ver resulta-
dos similares às imagens acima.

Com o aplicativo agora rastreando a nossa posição e fornecendo informa-
ções sobre os recursos em torno de nós, é hora de implementar mais algumas 
das funcionalidades do jogo.

Implementando um Login do Usuário

Até agora, nada no jogo exigiu nenhum conhecimento do usuário, mas es-
tamos chegando ao ponto onde o usuário provavelmente irá querer minerar 
alguns recursos para começar a construir sua base. 

Além disso, é improvável que desejaremos permitir que o usuário pas-
seie com uma quantidade ilimitada de recursos, portanto, vamos precisar  
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implementar alguns limites. Embora a API Geominer cuide da maior parte 
do trabalho para nós, precisaremos manter uma chave da sessão no cliente, o 
que incluiremos com algumas requisições que precisam de informações sobre 
quem é o usuário corrente.

Embora o conjunto de ferramentas da Geominer possa implementar o seu 
próprio gerenciamento do nome do usuário e senha para atender à sua neces-
sidade, definitivamente essa não é uma solução ótima. Uma solução muito me-
lhor é integrar uma API existente que muitos usuários encontram eles mesmos 
usando no dia a dia. Como mostrado anteriormente na Figura 10–7, a API 
do Twitter (http://dev.twitter.com) foi escolhida para atender essa 
necessidade na versão 1 da Geominer. 

No futuro, opções de autenticação adicionais muito provavelmente serão 
adicionadas, incluindo outras redes sociais, tais como Facebook e as redes ge-
ossociais que realmente fornecem os dados de check-in. No momento, con-
tudo, o Twitter fornece uma boa opção em termos de uma solução fácil de 
implementar com uma base de usuários existente relativamente forte.

NOTA: Você deve estar imaginando porque o Twitter foi escolhido como o for-
necedor de autenticação quando a API Geominer supostamente já conversa com 
as redes geossociais, tais como Gowalla e Foursquare. Esta é uma pergunta justa, 
dado que essas duas redes oferecem suporte para a autenticação através de suas 
APIs. Principalmente, isto acontece porque essas redes geossociais ainda não pos-
suem uma base de usuários tão grande como o Twitter. 
Jogos geossociais, tais como o Moundz, podem interessar aos usuários fora dos 
usuários correntes das redes geossociais, portanto, é desejável que as pessoas pos-
sam acessar o jogo sem precisar de uma conta de usuário em uma rede geossocial 
específica. Em muitos aspectos, o Twitter é um solo neutro.

Temos agora uma decisão de projeto para tomar: pedimos a alguém para 
fazer o login no ponto que a autenticação é necessária (ou seja, quando elas 
começam a coletar os recursos), ou criamos uma página de boas-vindas e pe-
dimos a elas para fazer o login bem no começo? Há méritos definidos para 
ambas as soluções e, embora muitos possam argumentar que da perspectiva 
da usabilidade seria melhor deixar a autenticação somente quando necessário, 
por causa da simplicidade, construiremos uma tela splash de um aplicativo 
simples com um botão claro “Sign in with Twitter”. 
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Construindo a Tela de Boas-Vindas e de Login

Criar uma tela de boas-vindas para o nosso aplicativo é um exercício bas-
tante simples (de acordo com a aparência, lógico). Primeiro, vamos modificar 
o HTML do arquivo index.html:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

...

</head>

<body onload=”initialize( )”>

<div id=”splash”>

    <strong>Welcome to</strong>

    <img src=”img/moundz_logo.png” />

    <p class=”hint”>

        Press the ‘Sign in with Twitter’ button below to get 

started playing.

    </p>

    <span id=”login”></login>

</div>

<div id=”app”>

...

</div>

</body>

</html>

As modificações no HTML são simples, com o único ponto real de ob-
servação sendo que a div #splash foi adicionada como outro recipiente 
no topo ao longo da div #app. A imagem do logotipo do Moundz usado 
nesta página pode ser baixada do repositório prowebapps GitHub no se-
guinte URL: https://github.com/sidelab/prowebapps-code/
tree/master/moundz/img.

Como sempre, sem nenhum estilo CSS aplicado, a tela é muito feia. A Fi-
gura 10–12 mostra um exemplo do layout da tela sem nenhum CSS aplicado.
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Figura 10–12.
 A tela de boas-vindas sem 
nenhum estilo CSS.

Vamos por em ordem essa situação 
agora adicionando a seguinte CSS ao 
arquivo moundz.css:

/* application window styles */

#app {

    height: 100%;

    width: 100%;

    display: none;

}

/* splash screen styles */

#splash {

    height: 100%;

    width: 80%;

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, 

from(#c4c8b7), to(#cddd87));

    padding: 0 10%;

}

#splash > * {
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    display: block;

    margin: 0 auto;

    text-align: center;

}

#splash strong {

    color: hsla(0, 10%, 30%, 0.6);

    font-size: 2.0em;

    text-shadow: hsla(0, 10%, 90%, 0.8) 0 1px 0px;

    padding: 20px 0 0 0;

}

#splash p.hint {

    -webkit-border-radius: 4px;

    background: hsla(0, 10%, 30%, 0.5);

    margin: 5px;

    padding: 10px 15px;

    color: white;

    font-size: 0.80em;

}

#login {

��������
������^��Z

    width: 80%;

    bottom: 20px;

}

Com essa CSS ativa, a tela de boas-vindas é mostrada de uma maneira mui-
to mais apresentável, como exibida na Figura 10–13.
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Figura 10–13. 
Com a CSS aplicada, 
temos uma tela de boas-vindas 
mais apresentável.

OK, a página de boas-vindas está 
pronta. Não se preocupe com o fato do 
botão “Sign in with Twitter” estar au-
sente — vamos cuidar disso mais tarde.

Na maior parte, a CSS implemen-
tada aqui foi analisada antes, portanto, 
não vamos entrar em maiores detalhes 
sobre o que foi feito para organizar a 
tela de boas-vindas. Um aspecto que 
não vimos, todavia, foi o uso da função 
de cores hsla para especificar a co-
loração para os diversos elementos da 
página. 

A função hsla aceita valores para o matiz, saturação, claridade e alfa, e 
oferece uma alternativa para especificar as cores usando a função mais comum 
rgba (para vermelho, verde, azul, alfa). Embora não entremos em detalhes 
sobre como usar o esquema hsla, definitivamente existem alguns grandes 
benefícios em usá-lo, portanto, vale a pena pesquisar se você tiver tempo. Para 
obter maiores informações sobre o tópico, o artigo no seguinte URL fornece 
uma boa introdução: http://css-tricks.com/yay-for-hsla.

Twitter Anywhere e o Processo de Login

O processo de adicionar um serviço de autenticação terceirizado ao seu 
aplicativo é fácil em alguns aspectos, mas pode também ser muito compli-
cado de outras maneiras. Sendo os aplicativos Web para dispositivos móveis 
um grupo minoritário no momento, não temos exatamente soluções feitas sob 
medida para as nossas exigências. 

O mecanismo corrente para fornecer serviços de autenticação para uma 
API, tal como o Twitter, está centralizado em um padrão chamado OAuth 
(http://oauth.net). O OAuth fornece um mecanismo de autentica-
ção robusto que impede os usuários tenham de fornecer o nome e a senha do  
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usuário para o aplicativo que usa o serviço. Ele, todavia, tem alguma comple-
xidade. O processo de autenticação via OAuth envolve dirigir os seus usuários 
ao serviço terceirizado, o qual então pede ao usuário para conceder permissão 
ao seu aplicativo.

No caso do Moundz, não pediremos aos usuários para fornecerem ao 
Moundz um nome e uma senha do usuário, mas, ao invés, direcioná-los para 
o Twitter. Se eles já estiverem autenticados no Twitter, então será pedida uma 
permissão para o Moundz usar a sua conta do Twitter. Se eles aceitarem, então 
serão autenticados no Moundz com sucesso.

Vejamos como implementar isso usando as bibliotecas JavaScript Twit-
ter Anywhere (http://dev.twitter.com/anywhere). Seguindo as 
instruções na documentação Twitter Anywhere Getting Started (http://
dev.twitter.com/anywhere/begin), a primeira coisa a fazer é criar 
um aplicativo. Isto pode ser feito visitando o seguinte URL: http://dev.
twitter.com/anywhere/apps/new.

A tela de registro é mostrada na Figura 10–14 e você pode ver que a maior 
parte dos detalhes solicitados é muito óbvia, com exceção do callback URL. 
Para este campo, forneça o domínio no qual implantará o aplicativo eventual-
mente. A informação é usada como parte do processo de autenticação.

NOTA: Se você preferir, poderá evitar criar um novo aplicativo por enquanto e 
ao invés, usar a chave Moundz existente que foi criada para trabalhar o código 
de exemplo. Então, você poderá criar o seu próprio aplicativo mais tarde.

Figura 10–14. 
Registrar um novo aplicativo 
no Twitter é relativamente 
simples, mas fique à vontade 
para usar a chave de exemplo 
e completar o processo mais tarde.
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Vamos, agora, começar a preparar o aplicativo para a integração com o 
Twitter Anywhere. As próximas etapas incluem a biblioteca JavaScript requeri-
da em nossa página index.html e instruir a biblioteca de Twitter Anywhere 
para criar um botão de login em nossa área projetada #login.

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

...

<script type=”text/javascript” src=”http://maps.google.com/

maps/api/js?sensor=true”>

</script>

<script type=”text/javascript” src=”http://platform.twitter.

com/anywhere.js?id=K7BhAacKov8QoFwEHYRU7Q&v=1”>

</script>

<script type=”text/javascript”>

  twttr.anywhere(function (T) {

    T(“#login”).connectButton( );

  });

</script>

<script type=”text/javascript”>

function initialize( ) {

    MOUNDZ.run( );

} // initialize

</script>

</head>

<body onload=”initialize( )”>

...
</body>

</html>

A inclusão do script é mostrada em negrito no código precedente, usando a 
chave de exemplo do aplicativo de Moundz. Isto deverá criar um bonito botão 
de login na base da tela (depois de alguma atividade do navegador). O resul-O resul-
tado é mostrado na Figura 10–15.
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Figura 10–15. 
Um botão Connect with Twitter 
deve aparecer na tela de boas-
vindas de Moundz.

Para fazer a autenticação do seu apli-
cativo, clique no botão Connect with 
Twitter. Neste ponto, a experiência do 
usuário da solução de Twitter Anywhere 
começa a ir ladeira abaixo para os dispo-
sitivos móveis. A Figura 10–16 mostra a 
tela de login que resulta de Twitter.
  

Figura 10–16. Quando direcionados para o site do Twitter para o login, recebemos uma tela de 
login/permissão para desktop. 



306 |  |Aplicativos Web Pro Android

Desejamos evitar apresentar ao usuário uma tela não otimizada para os 
dispositivos móveis e, embora seja o que podemos fazer a respeito aqui, pes-
quisaremos uma abordagem alternativa mais tarde no capítulo. 

Uma vez que um usuário tenha completado o processo de login (ou o pro-
cesso de conceder permissões, se eles já estiverem logados), eles serão retorna-
dos à tela do aplicativo. Como o Twitter Anywhere abre uma nova janela para 
o processo de autenticação, essa nova janela simplesmente será fechada. A tela 
de boas-vindas do Moundz deverá, agora, parecer similar à Figura 10–17.

Figura 10–17. 
Uma vez que você tenha 
completado o processo de 
autenticação com o Twitter, o 
botão de login é substituído 
por uma imagem “Connected 
with Twitter”.

A partir daqui, tudo o que falta 
fazer é associar-se às sub-rotinas de 
evento fornecidas na API do Twitter 
Anywhere para que a nossa página 
Web possa responder ao processo de 
autenticação completando com su-
cesso. O tratamento desses eventos é 
abordado em detalhes na documenta-
ção do Twitter Anywhere (http://
dev.twitter.com/anywhere/
begin#login-signup). Embo-

ra implementar isto provavelmente seja a coisa mais simples para fornecer a 
funcionalidade de login para o nosso aplicativo, infelizmente existem alguns 
obstáculos:

Como demonstrado, a tela de login fornecida por Twitter para os nossos 
usuários não é otimizada para os dispositivos móveis e isto fornece uma expe-
riência de usuário ruim.

O processo genérico de autenticação do Twitter Anywhere requer um call-
back URL para completar com sucesso. Embora isto funcione bem para os 
aplicativos Web móveis que são implantados em um servidor Web, não funcio-
na para os aplicativos móveis empacotados com o PhoneGap. Esses aplicativos 
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são executados a partir de uma URL baseada em arquivos (como analisado 
anteriormente no capítulo), o que impede a API Anywhere de completar seu 
processo de assinatura.

Embora o primeiro problema seja estético, o segundo é meio que um mau 
negócio. Não ter a opção de empacotar um aplicativo para a distribuição na-
tiva exclui você de uma larga porção do mercado de aplicativos em potencial. 
Precisamos de uma alternativa.

NOTA: Você provavelmente encontrará um problema adicional se tiver um 
componente no lado do servidor para o seu aplicativo que está tentando geren-
ciar algum estado do aplicativo, que é o caso do Moundz. Embora transmitir os 
IDs do Twitter dos seus usuários para o servidor para auxiliar no gerenciamento 
desse estado não irá expô-los a nenhum grande risco, esta não é a solução mais 
robusta. Felizmente, a equipe da API do Twitter já está no caso e fornece um me-
canismo chamado Bridge Code para fazer a conexão entre o cliente e o servidor. 
Maiores informações podem ser encontradas ao implementar isto na apresen-
tação no seguinte URL: http://slideshare.net/themattharris/
twitterapi-at-socialapp-workshop-4829646.

Autenticação Alternativa do Twitter via Geominer

Seria maravilhoso se pudéssemos ter usado a API do Twitter Anywhere 
para o nosso aplicativo, mas, como queremos empacotar o aplicativo para a 
distribuição no mercado usando o PhoneGap, isso está fora de cogitação — 
pelo menos no momento. Nesta seção, pesquisaremos a implementação de 
uma autenticação alternativa usando algumas partes úteis da API Geominer.
Vamos começar incluindo a biblioteca JavaScript de Geominer no index.html, 
substituindo as referências anteriores de Twitter Anywhere:
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

...

<script type=”text/javascript” src=”http://maps.google.com/

maps/api/js?sensor=true”>

</script>

<script type=”text/javascript” src=”http://api.geominer.net/
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jsapi/v1/geominer.js”>

</script>

<script type=”text/javascript”>

function initialize( ) {

    MOUNDZ.init( );

} // initialize
</script>

</head>

<body onload=”initialize( )”>

...
</body>

</html>

Em seguida, vamos conectar a inicialização de Geominer à função MOUNDZ.init:
MOUNDZ = (function( ) {

    ...

    

    // initialize variables

    var geominer = null,

        ...
        posWatchId = 0;

        

    ...

    

    function gotoPosition(position, zoomLevel) {

�����������������
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        var myOptions = {

            zoom: zoomLevel ? zoomLevel : DEFAULT_ZOOM,

            center: position,

            mapTypeControl: false,

            streetViewControl: false,

            mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP

        };

        // initialize the map

        map = new google.maps.Map(

            document.getElementById(“map_canvas”),

            myOptions);

    } // gotoPosition
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    ...

    var module = {

        ...

        init: function(zoomLevel) {

            // initialize the geominer bridge

            geominer = new GEOMINER.Bridge({

                app: ‘moundz’,

                login: ‘#login’

            });

            $(geominer).bind(‘authenticated’, function(evt) {

                $(‘#splash’).hide( );

                $(‘#app’).show( );

                

                run(zoomLevel);

            });

            // initialize the screen

            initScreen( );

        },

        ...

    };

    

    return module;

})( );

Fizemos algumas modificações no módulo MOUNDZ aqui, que além de 
conectar a API JavaScript Geominer, ajuda a reorganizar um pouco as coisas:

O conteúdo anterior da função MOUNDZ.init foi movido para uma nova 
função interna chamada gotoPosition.
Uma nova variável do módulo, geominer, é definida no início do módulo.

A variável geominer é inicializada com um novo objeto GEOMINER.
Bridge como parte da função init aprimorada. A esta altura, a bridge é 
criada e dois parâmetros são especificados — o nome do aplicativo que es-
tamos executando agora (a API Geominer foi construída para suportar  
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múltiplos aplicativos) e o recipiente de login que receberá o botão de login 
(conforme a inicialização do Twitter Anywhere).

Finalmente, usamos a função bind jQuery para ouvir os eventos “autenti-
cados”, os quais nos assinalam que um usuário completou o processo de login. 
Em resposta a este evento, fecharemos a tela de boas-vindas e exibiremos a 
visualização do aplicativo principal.

Muito pouco código é realmente requerido para implementar a conectivi-
dade no módulo MOUNDZ, e isto é devido ao trabalho interno que a API Geo-
miner está fazendo para nós. Se você estiver interessado, encorajamos que che-
que o código-fonte para a API JavaScript Geominer no endereço http://
api.geominer.net/jsapi/v1/geominer.js.

Se tudo ocorreu de acordo com o planejado, deveremos ter uma experiên-
cia de login ligeiramente diferente agora. A Figura 10–18 mostra a tela de login 
atualizada, que é bem similar, na aparência, à versão do Twitter Anywhere. 

Figura 10–18. 
A tela de boas-vindas 
usando a API Geominer.

Embora a tela inicial de boas-vindas pareça similar, o processo irá diferir 
deste ponto em diante. A Figura 10–19 mostra a tela de permissões otimizada 
para os dispositivos móveis que recebemos ao usar as APIs estabelecidas no 
lado do servidor (via Geominer), ao invés do Twitter Anywhere.
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Figura 10–19. Usar a API RESTful mais estabelecida do Twitter fornece uma melhor experiência 
para os dispositivos móveis.

Dado que aceitamos a conexão para o Twitter, estaremos de volta ao nos-
so aplicativo por meio da API Geominer. Embora isto esteja acontecendo, o 
script da API Geominer no lado do cliente que incluímos está monitorando 
o processo de login e, uma vez que ele tenha determinado que o processo foi 
completado com sucesso, a tela de boas-vindas é ocultada e o usuário é levado 
para a tela do aplicativo principal, conforme visto anteriormente no aplicativo.

NOTA: Um aspecto desta solução que não é tão elegante quanto usar o Twitter 
Anywhere é que o aplicativo é mostrado como “Geominer”, ao invés de “Moun-
dz”, quando passamos pelo processo de autenticação. Embora as futuras versões 
de Geominer possam usar diferentes parâmetros de OAuth para mostrar a so-
licitação como vinda de um aplicativo, ao invés de si mesma, a versão corrente 
não usa. 

Se você estiver pensando em construir um aplicativo que não seja um jogo 
geossocial, mas estiver interessado em como implementamos o mecanismo 
alternativo de login usando o Geominer, então provavelmente valerá a pena 
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redirecionar o projeto Geominer para GitHub, que pode ser encontrado no 
seguinte URL: https://github.com/sidelab/geominer.

Resumo

Neste capítulo, vimos alguns dos desafios em torno da integração com as 
APIs terceirizadas que estão correntemente disponíveis. Usar essas APIs é ain-
da muito importante, dados os benefícios que elas trazem para os aplicativos 
que funcionam com elas; todavia, a esta altura, a maior parte é ajustada para 
a integração no lado do servidor ou desktop nativo e o desenvolvimento para 
dispositivos móveis. Como tal, procuramos maneiras de contornar as limita-
ções nas APIs correntes ao dar aos aplicativos Web para dispositivos móveis a 
oportunidade de acessar essas APIs.

Então, passamos a ver como adicionar a autenticação a um aplicativo Web 
para dispositivos móveis usando o Twitter como um serviço de autenticação. 
Mais uma vez, embora isto pareça simples, casos de uso em particular reque-
ridos no aplicativos Web para dispositivos móveis podem tornar o caminho 
de integração padrão menos eficiente. Pesquisamos soluções alternativas para 
enfrentar as limitações correntes a este respeito também.

No próximo capítulo, usaremos o trabalho que fizemos neste capítulo para 
permitir que os jogadores interajam com o jogo, agora que temos a habilidade 
de gerenciar o estado do nosso jogo por meio de alguma informação do usuá-
rio. Além disso, faremos o acabamento do Moundz e iremos prepará-lo para a 
distribuição para o mercado Android fazendo uso mais uma vez do PhoneGap.



Capítulo 11
Frameworks UI para Dispositivos Móveis 
Comparados

Antes de adentrar os estágios finais de preparação do empacotamento do 
nosso aplicativo para o mercado Android, vale a pena passar um tempo para 
comparar praticamente os diversos frameworks para os dispositivos móveis 
que estão disponíveis no momento. Durante o tempo que levamos para escre-
ver este livro, aproximadamente três novos frameworks entraram em cena, e 
sem dúvida haverá outros.

Embora tenha sido importante entender os blocos fundamentais de cons-
trução para criar aplicativos Web para dispositivos móveis, é também impor-
tante considerar que ferramentas e frameworks estão disponíveis para tornar 
mais fácil as nossas vidas.

Neste capítulo, veremos alguns frameworks UI para os dispositivos móveis 
que estão tornando-se populares. Faremos isto pegando uma UI corrente do 
Moundz e convertendo-a em cada um dos frameworks, o que deverá fornecer 
o mecanismo para como os diversos Frameworks UIs operam e também como 
diferem ao lidar com a UI HTML descomplicada.

Visão Geral dos Frameworks UI para Dispositivos Móveis

Dar início aos frameworks para dispositivos móveis pode ser um pouco 
desafiador e optar pelo framework correto pode parecer uma tarefa gigantesca. 
Isto é definitivamente complicado pelo fato de que, ao construir um aplicativo 
para o dispositivo móvel Web, você pode focar na construção do seu aplicativo 
para um dispositivo sem saber realmente se os outros dispositivos podem aca-
bar usando-o eventualmente. Portanto, quando você escolher um framework, 
precisará de um que funcione bem no máximo de dispositivos possível.

O mundo dos frameworks Web para UI para os dispositivos móveis está 
movendo-se muito rapidamente no momento. Quando começamos a escrever 
este livro, somente um dos quatro frameworks que estamos abordando aqui 
(jQTouch) tinha acabado de ser lançado. Além disso, ao escrever este livro, o 
Sencha Touch era o único framework a atingir uma versão 1.0 estável. 
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NOTA: A lista de frameworks que vimos neste livro não é completa e existem 
alguns excelentes frameworks além destes. Se você estiver interessado em outros 
frameworks disponíveis ou não encontrar um framework que se ajuste às suas 
necessidades neste capítulo, então a URL seguinte poderá valer a pena dar uma 
olhada: www.xpmobi.org/mobile-ui-frameworks.

Similaridades e Diferenças Entre os Frameworks

Neste capítulo, veremos o Jo, jQTouch, jQuery Mobile e Sencha Touch. 
Para cada um desses frameworks, pegaremos uma versão simplificada do nos-
so aplicativo Moundz e iremos modificá-la para se adequar ao framework. 
Como mencionado na introdução do capítulo, isto fornecerá a você uma boa 
percepção das diferenças entre cada um dos frameworks e deverá ajudá-lo a 
escolher um framework que adequado a você em seus futuros projetos de apli-
cativo Web Android.

Em um nível conceitual, cada um dos frameworks é muito similar:
Cada um deles fornece um mecanismo para suportar múltiplas “páginas” 

para os aplicativo móveis sem a necessidade de recarregar essas páginas a par-
tir de um servidor. Dado o limitado estado real da tela em um dispositivo 
móvel, é normal que um aplicativo móvel contenha duas vezes mais páginas de 
aplicativo do que um desktop equivalente. 

Ao considerar o ponto precedente combinado com uma latência mais ele-
vada da banda larga para os dispositivos móveis, uma das coisas mais impor-
tantes que um framework UI móvel pode fornecer é um modo eficiente de 
ajudá-lo a gerenciar as situações de alta latência.

Cada um fornece um nível de customização para a UI para ajudar os aplica-
tivos Web para dispositivos móveis a atuarem mais como aplicativos nativos. O 
desafio aqui é fazer com que um aplicativo Web atue com mais consistência em 
relação ao comportamento nativo de uma série de dispositivos.

Quando chegarmos em como cada um dos frameworks é implementado, 
todavia, as coisas começarão a se diferenciar. A maior diferença ocorre quando 
um framework utiliza uma abordagem baseada em marcações ou é mais de-
clarativo na maneira como a UI foi criada. Iremos explorar rapidamente estes 
dois conceitos antes de ver cada um dos frameworks individualmente.
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Frameworks UIs Baseados em Marcações

Em um framework UI baseado em marcações, você comumente define o 
layout da UI usando o HTML puro com as classes CSS (ou atributos alterna-
tivos dentro do HTML) que influenciam o comportamento dos frameworks. 

Nos casos onde a CSS é usada para controlar esse comportamento (jQTou-
ch, por exemplo), as classes CSS servem para influenciar o aspecto e o fun-
cionamento do aplicativo através de folhas de estilos, além disso fornecem 
orientação para o JavaScript que acompanha como tratar esses elementos pro-
gramaticamente.

Quando um atributo alternativo é usado (o jQuery Mobile adota um con-
junto de atributos de dados — visite www.w3.org/TR/html5/ele-
ments.html para obter maiores informações), esses atributos são processa-
dos posteriormente pelo JavaScript e as classes CSS apropriadas são aplicadas 
(onde requeridas).

Frameworks UIs Declarativos

Usar um framework UI declarativo é bem diferente da experiência base-
ada em marcações. Ao passo que na abordagem baseada em marcações você 
iniciaria primeiro com o seu HTML (e possivelmente com a CSS), em um 
framework declarativo tudo está no código. Os elementos da UI são declarados 
e definidos, e programaticamente adicionados à UI. 

Encontrando o Seu Melhor Ajuste

A opção entre um framework UI baseado em marcações e um framework 
UI declarativo na maior parte das vezes decorre de uma preferência pesso-
al. Por esta razão, realmente tentaremos evitar insistir em grandes recomen-
dações para um framework em relação a outro. Se você não realizou muitos 
trabalhos com o JavaScript antes, então é provável que você estará aberto a 
diferentes abordagens; neste caso, recomendaríamos tentar alguns e ver qual é 
o melhor ajuste para você.

Se, contudo, você trabalhou com o HTML e o JavaScript anteriormente, 
então pode ter uma preferência de uma ou de outra maneira. Neste caso, pode 
focar primeiro nos dois frameworks que correspondem ao seu estilo preferido 
correntemente e, se você não encontrar um bom ajuste aí, poderá dar uma 
olhada nos outros dois.
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Dado o nosso uso extensivo do jQuery já em todo o livro, provavelmente 
não ficaremos surpresos em, além deste capítulo, continuar a trabalhar com o 
jQuery Mobile. Isto não deve ser aceito como uma marca registrada do jQuery 
Mobile na qualidade de melhor framework mostrado aqui — ao contrário, ele 
é simplesmente o melhor ajuste para os exercícios deste livro. Este capítulo é 
fornecido principalmente para ajudá-lo a encontrar o seu melhor ajuste.

Estabelecendo Comparações com Frameworks

Antes de dar início ao desafio, vamos simplificar um pouco do código-fonte 
do Moundz de modo que não tenhamos de passar pela etapa de autenticação 
do Twitter ou detecção de localização (que pode ser muito frustrante no emu-
lador).

Para fazer isto, precisaremos fazer algumas modificações nos arquivos-
-fonte do Moundz. Comente (ou remova) a tela splash do elemento div no 
arquivo index.html:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

...

</head>

<body onload=”initialize( )”>

<!-- 

<div id=”splash”>
    <strong>Welcome to</strong>
    <img src=”img/moundz_logo.png” />
    <p class=”hint”>
        Press the ‘Sign in with Twitter’ button below to 
get started playing.
    </p>
    <span id=”login”></span>
</div>
-->

<div id=”app”>

    ...

</div>

</body>
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</html>

Em seguida, precisamos fazer algumas modificações no arquivo moun-
dz.js, que tornará menos complicado o processo de testar os diversos fra-
meworks para os dispositivos móveis.

Em primeiro lugar, localize uma função run e forneça a habilidade de es-
pecificar uma localização de simulação. Isso vem na forma de um segundo 
parâmetro opcional que podemos passar para a função run. Quando o 
segundo parâmetro for fornecido, a detecção da localização será desviada e 
essa localização será usada no lugar.

function run(zoomLevel, mockPosition) {

    // check that the watch hasn’t already been set up

    // if it has, then exit, as we don’t want two watches...

    if (posWatchId != = 0) {

        return;

    } // if

    

    // if mock position, then use that instead

    if (mockPosition) {

        gotoPosition(mockPosition, zoomLevel ? zoomLevel : 15);

��������������������&���
���&�@�B

            module.updateDisplay( );

        });            

    }

    else {

        //  create the watch (original non-mock code)        

        posWatchId = navigator.geolocation.watchPosition(

            function(position) {

                var pos = new google.maps.LatLng(

                    position.coords.latitude, 

                    position.coords.longitude);

                if (map) {

                    map.panTo(pos);

                }

                else {

                    gotoPosition(pos, zoomLevel ? zoomLevel : 

15);
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                } // if..else

����������������������������&���
���&�@�B

                    module.updateDisplay( );

                });

            }, 

            null,

            {

                enableHighAccuracy: true

            });

    } // if..else

} // run

Em seguida, modifique a função MOUNDZ.init e comente a sub-ro-
tina de evento autenticada. Além disso, coloque uma chamada para a função 
run no corpo principal da função init de modo que o aplicativo inicialize 
apropriadamente.

MOUNDZ = (function( ) {

    ...

    

    var module = {

        ...

        init: function(zoomLevel) {

            // initialize the geominer bridge

            geominer = new GEOMINER.Bridge({

                app: ‘moundz’,

                login: ‘#login’

            });

            /*
            $(geominer).bind(‘authenticated’, 
function(evt) {
                $(‘#splash’).hide( );
                $(‘#app’).show( );
                
                run(zoomLevel);
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            });
            */
            

            // initialize the screen

            initScreen( );

            // run the application
            run(zoomLevel, new google.maps.La-
tLng(-33.86, 151.21));
        },

        ...

    };

    

    return module;

})( );

Tudo bem, estamos quase chegando lá. Finalmente, faça uma simples alte-
ração no arquivo moundz.css para fazer com que div #app seja exibido 
no início do aplicativo start por padrão. 

/* application window styles */

#app {

    height: 100%;

    width: 100%;

    /* display: none; */
}

Embora precisemos modificar esta CSS mais tarde na integração dos di-
versos frameworks, seria interessante saber se o código para o nosso ponto de 
partida trabalha corretamente. Se tudo estiver de acordo com o plano, o seu 
aplicativo Moundz deverá ser inicializado e parecer com a Figura 11–1.
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Figura 11–1. 
O aplicativo da linha de base 
de Moundz, pronto para os 
testes de framework para a UI.

Agora, temos o Moundz em uma 
linha de base adequada para compa-
ração do nosso framework. Então, faça 
cópias do arquivo-fonte modificado 
em quatro diretórios — um para cada 
um dos frameworks que vamos compa-
rar. A Figura 11–2 mostra uma estrutu-
ra de exemplo.

Figura 11–2. A estrutura da pasta para a comparação do framework da UI — um diretório 
base e um diretório para cada um dos frameworks.
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Esta estrutura será adequada se você desejar fazer comparações dos  
frameworks. O código completo para cada um dos frameworks está disponível 
na seguinte URL: https://github.com/sidelab/prowebapps-
-code/tree/master/frameworks/challenge.

NOTA: Se você preferir dar uma rápida olhada em qualquer um dos frameworks, 
ao invés de trabalhar com cada um separadamente, então acessar o código a par-
tir do repositório GitHub pode ser muito útil. Além disso, ele poderia oferecer um 
mecanismo para qual dos frameworks você teria preferência e você, então, pode 
dar uma olhada no framework em particular com maior profundidade.

Jo

O primeiro framework que veremos é o Jo. O Jo obedece a um estilo de-
clarativo e oferece um framework leve, porém rico, para o desenvolvimento 
de aplicativos móveis. A lista a seguir dá algumas informações importantes a 
respeito do Jo: 

Framework: Jo
Estilo: Declarativo
Site Web: http://joapp.com
Licença: Fonte aberta (OpenBSD)
Código-fonte: https://github.com/davebalmer/jo
Requisitos: Nenhum
A lista seguinte descreve algumas das capacidades do Jo:

O Jo vem com uma excelente documentação. De fato, o autor do Jo (Dave 
Balmer; http://twitter.com/balmer) criou uma ferramenta de documentação 
especializada (JoDoc) para criar a documentação da API JavaScript com maior 
qualidade. 

O Jo foi construído para um ambiente com múltiplos dispositivos. Ele foi 
construído e testado em uma ampla variedade de dispositivos que suportam o 
HTML5 e a CSS3 (iOS, Android, webOS e Symbian).

O Jo é extremamente leve com relação ao tamanho e, uma vez que o Jo não 
possui dependências de outra bibliotecas JavaScript, o seu aplicativo prova-
velmente será menor usando o Jo do que qualquer outro framework UI para 
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dispositivos móveis. 
O Jo desempenha muito bem com outras bibliotecas JavaScript (incluindo 

a jQuery).
A seguir, veremos algumas das suas fraquezas:
A sua biblioteca não é tão repleta de recursos como alguns dos frameworks 

UI para dispositivos móveis (por outro lado, é um grande projeto de fonte 
aberta para se envolver se você estiver interessado em contribuir).

A aparência e a eficiência da sua UI não é totalmente polida como os outros 
frameworks.

Dando Início com o Jo

Primeiro, iremos fazer o download de uma distribuição do Jo a partir do 
site Web (http://joapp.com). No momento da escrita este livro, a última 
versão estável era 0.3.0, mas poderá também haver uma versão posterior no 
momento em que você estiver lendo isto. Se este for o caso, você deverá ser 
capaz de acessar a versão 0.3.0 a partir da área de downloads do GitHub (ht-
tps://github.com/davebalmer/jo/downloads).

Alternativamente, você pode fazer o download de uma versão mais recente 
e apenas adaptar o código para fornecer quaisquer modificações (normalmen-
te, as modificações são bem menores e o Jo possui uma grande documentação, 
portanto, isso deve ser muito simples).

Uma vez que você tenha feito o download de uma distribuição do Jo, des-
compacte o arquivo. Você deverá ver uma estrutura de diretórios similar àque-
la exibida na Figura 11–3.

Figura 11–3. 
A estrutura da distribuição Jo.

Se você gostaria de ver o 
tipo de coisas que o Jo pode 
fazer, então sinta-se à vontade 
para abrir o arquivo test.
html no diretório samples 
e lide com o demo Kitchen 
Sink. 
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Voltando ao aplicativo Moundz, precisamos copiar os diretórioss css e 
js a partir da distribuição Jo para o diretório de Moundz que configuramos 
para a comparação dos frameworks. Conforme as instruções anteriores, copie 
esses arquivos para dentro do diretório criado para o exemplo Jo de Moundz. 
A Figura 11–4 mostra um exemplo de como essa estrutura de diretórios ficará.

Figura 11–4. Os arquivos de recurso do Jo são adicionados à pasta de desafios da UI do  
Moundz.

Finalmente, antes de nos ater aos detalhes, vamos adicionar as inclusões 
requeridas ao arquivo index.html do Moundz:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta name=”viewport” content=”initial-scale=1.0, user-

-scalable=no” />

<!-- <link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”moundz.
css” /> -->
<link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”css/jo.css” 
/>
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<script type=”text/javascript” src=”jquery-1.4.2.min.js”></

script>

<script type=”text/javascript” src=”js/jo.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”moundz.js”></script>

<!-- <script type=”text/javascript” src=”phonegap.js”></script> 

-->

<script type=”text/javascript” src=”http://api.geominer.net/

jsapi/v1/geominer.js”>

</script>

<script type=”text/javascript” src=”http://maps.google.com/

maps/api/js?sensor=true”>

</script>

<script type=”text/javascript”>

function initialize( ) {

    MOUNDZ.init( );

}  // inicialização

</script>

</head>

<body onload=”initialize( )”>

...

</body>

</html>

Essencialmente, inclua css/jo.css e js/jo.js usando o HTML ade-
quado e o Jo estará disponível para você usar dentro do moundz.js (isso 
será abordado na próxima seção). Além disso, para impedir quaisquer confli-
tos da CSS, comente o arquivo moundz.css.

Moundz, Conheça o Jo

Como o Jo é um framework UI declarativo, a maior parte do HTML exis-
tente que temos, precisa ser removida. Fazendo chamadas apropriadas do Jo 
(uma quantidade surpreendentemente sucinta), o HTML apropriado será ge-
rado. Portanto, antes de tudo, remova o HTML que é mostrado em negrito e 
itálico no exemplo de código seguinte:

<!DOCTYPE html>

<html>
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<head>

...

</head>

<body onload=”initialize( )”>

<!-- DELETE FROM HERE 
<div id=”app”>
�������������J�����������
����������������
    <div id=”map_canvas” style=”width:100%; hei-
ght:100%”></div>
    <div id=”marker-nav”>
        <img src=”img/navigation-arrow.png” class=”left 
disabled” />
        <span class=’marker-title’>Test Text</span>
        <img src=”img/navigation-arrow.png” 
class=”right” />
    </div>
    <div id=”marker-detail” class=”child-screen”>
        <div class=’content’>Some Test Content</div>
        <button class=’close’>Close</button>
    </div>
</div>
TO HERE (or just leave commented out) -->
</body>

</html>

Depois que o código foi removido (você pode também remover a página 
splash HTML anterior) ou comentado, ficamos com um documento HTML 
que contém uma tag body vazia. Este é o canvas vazio ideal com o qual o Jo 
gosta de trabalhar. Agora vamos entregá-lo ao Jo para criar os elementos re-
queridos. Fazemos isto substituindo o código na função initScreen pelo 
seguinte código (e definindo algumas variáveis extras):

MOUNDZ = (function( ) {

     // initialize constants

    var DEFAULT_ZOOM = 8,

        GEOMINER_MOUNDZ_URL = ‘http://api.geominer.net/v1/moun-

dz’;
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     // initialize variables

    var geominer = null,

        // new jo variables

        container = null,

        mapCard = null,

        detailCard = null,

        resourceButton = null,

        navbar = null,

        stack = null,

        toolbar = null,

        map = null,

        ...

        posWatchId = 0;

        

    ...

    

    function initScreen( ) {

        var stackHeight;

        

        jo.load( );

        

        // create a stack that we will use for paging

        stack = new joStack( );

        // create the navbar for the app 

        navbar = new joNavbar(‘Jo Moundz’);

        navbar.setStack(stack);

        

�����������������
��������������
�������

��

        resourceButton = new joButton(“Resource”);

        

        // attach the select event handler

        resourceButton.selectEvent.subscribe(function( ) {

            // when the button is pushed, then show the detail 

page

            stack.push(detailCard);

        });        
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        // create the toolbar

        toolbar = new joToolbar([

            new joFlexrow([

                new joButton(“Previous”).selectEvent.

subscribe(function( ) {

                    activateMarker(markers[markerIndex - 1]);

                }),

                resourceButton,

                new joButton(“Next”).selectEvent.

subscribe(function( ) {

                    activateMarker(markers[markerIndex + 1]);

                })

            ])

        ]);

        

        // create the wrapper to the body

        container = new joScreen([

            navbar,

            toolbar,

            stack

        ]);

        

        // now that the screen is created, calculate the avai-

lable height

        stackHeight = stack.container.getBoundingClientRect( 

).height - 

            toolbar.container.getBoundingClientRect( ).height - 

            navbar.container.getBoundingClientRect( ).height;

        

        // create the map card

        mapCard = new joCard([

            joDOM.create(‘div’, {

                id: ‘map_canvas’,

                height: stackHeight + ‘px’

            })

        ]);

        

        // create the detail card
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        detailCard = new joCard( );

        

        // add the map to the view

        stack.push(mapCard);

    } // initScreen

    

    ...

})( );

Vamos, agora, explicar o que está acontecendo passo a passo:
Em primeiro lugar, dizemos ao Jo que estamos prontos para ele inicializar 

com uma chamada para jo.load( ).
Depois, criamos um novo joStack que é usado para lidar com a pagina-

ção do aplicativo. Uma pilha normalmente é constituída por múltiplos objetos 
joCard, mas esta regra não é clara.

Em seguida, criamos um joNavBar, que fornecerá ao nosso aplicativo 
uma barra de título e fornecerá ao display um botão de retorno no momento 
apropriado (por exemplo, quando mais de um único cartão for adicionado à 
pilha). Então, criamos também um joToolbar, que conterá os nossos bo-
tões para navegar os marcadores.

Com os nossos controles no topo definidos, então nos movemos para dizer 
ao Jo onde colocar esses controles. Isto é feito criando um objeto joScreen e 
passando-o aos nossos dois controles dentro de um array. Neste ponto, temos 
uma interface com a qual podemos trabalhar, mas não temos o nosso mapa.

Para adicionar o nosso mapa, criamos um novo joCard para conter o 
nosso mapa. Estamos trabalhando em um nível mais baixo aqui do que nor-
malmente faríamos para um aplicativo Jo, acessando o utilitário joDOM para 
criar manualmente a div dentro da qual o aplicativo Mapas do Google irá 
gerar o mapa.

Depois de criar o cartão para o mapa, criamos um joCard a mais, o qual 
será usado para mostrar o detalhe para um resultado de busca.

Finalmente, enviamos o cartão do mapa que criamos (na etapa 5) para a 
pilha (criada na etapa 2). 

O processo é bastante lógico e ao ter de construir UIs para os dispositivos 
móveis a partir do nada, você deverá ter um entendimento muito bom do que 
está acontecendo. Além das etapas precedentes, vale a pena notar o seguinte 
também:

Como o mapa não é bem exibido usando as instruções anteriores de 100 
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por cento de altura e largura, precisamos calcular a altura para a qual devemos 
especificar o mapa. Fazemos isto calculando a altura disponível na pilha, então 
subtraindo a altura da barra de navegação e da barra de ferramentas do total.

Além disso, note que, quando criamos o nosso botão, usamos um método 
subscribe de Jo para anexar ao selectEvent de cada um dos botões. O 
método subscribe no Jo é bem similar à função bind dentro de jQuery.

Uma vez que tudo isso esteja completado, temos uma tela que se parece 
com a imagem mostrada na Figura 11–5.

Figura 11–5. 
A interface do aplicativo 
Moundz criada em um 
aplicativo Web do Jo.

Estamos quase terminando o nos-
so exemplo Jo. Tudo o que é requeri-
do para fazer com que o aplicativo se 
comporte como deveria são algumas 
modificações na função activate-
Marker, como mostradas em negrito 
no seguinte código:

MOUNDZ = (function( ) {

     // initialize constants

    var DEFAULT_ZOOM = 8,

        GEOMINER_MOUNDZ_URL = ‘http://api.geominer.net/v1/moun-

dz’;

    

     // initialize variables 

    var geominer = null,

        ...

        markerIndex = 0,
        posWatchId = 0;
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        /* private functions */

        

    function activateMarker(marker) {

        // iterate through the markers and set to the inactive 

image

        for (var ii = 0; ii < markers.length; ii++) {

            markers[ii].setIcon(‘img/pin-inactive.png’);

        } // for
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        marker.setIcon(‘img/pin-active.png’);

            

        // update the text of the resource button
        resourceButton.setData(marker.getTitle( ));
        
        // update the contents of the detail card
        detailCard.setData(markerContent[marker.getTi-
tle( )]);
        
        // get the updated active marker index
        markerIndex = getMarkerIndex(marker);
    } // activateMarker

    ...

})( );

Embora tenhamos deixado a atualização do marcador na função acti-
vateMarker, removemos todos os outros conteúdos existentes e o substitu-
ímos por três chamadas simples:

1. Atualizamos o texto do botão de recursos usando o método setData 
de Jo.

2. Atualizamos o conteúdo de detailCard mais uma vez usando o mé-
todo setData, o que nos dá alguma consistência interessante.

3. Então, salvamos o valor do índice corrente do marcador na variável 
markerIndex (note também a definição da variável no escopo do 
módulo). Esta etapa final permite que as nossas sub-rotinas dos botões 
Next e Previous sejam operadas corretamente.
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Neste ponto, devemos ter um aplicativo Web de exemplo do Jo que fun-
ciona como a nossa UI do Moundz construída à mão anteriormente. A Figura 
11–6 mostra um exemplo do display esperado.

  

Figura 11–6. O nosso aplicativo Moundz convertido em um aplicativo Web do Jô.

Bem, já completamos um e faltam apenas três. O nosso próximo framework 
é o jQTouch, que é um framework UI baseado em marcações. Será interessante 
comparar as duas abordagens.

jQTouch

Como mencionado anteriormente, ao começar a escrever primeiro este li-
vro, o jQTouch era o único framework dos quatro pesquisados aqui que foi re-
almente liberado. De muitas maneiras, o jQTouch demonstrou o que poderia 
ser conseguido usando tecnologias Web para criar interfaces parecidas com as 
nativas para os dispositivos móveis. Isto incluía usar animações WebKit para 
produzir interfaces muito fluidas. 



332 |  |Aplicativos Web Pro Android

Framework: jQTouch

Estilo: Baseado em marcações
Site Web: http://jqtouch.com
Licença: Fonte aberta (MIT)
Código-fonte: https://github.com/senchalabs/jQTouch
Requisitos: jQuery
As seguintes são algumas das capacidades do jQTouch:
É o mais estabelecido dos frameworks examinados neste capítulo e possui 

bons recursos de comunidade.
Contém uma ampla variedade de efeitos de transição de páginas bem im-

plementados.
A sua experiência familiar do jQuery é um adicional para aqueles que têm 

experiência com o jQuery.
As seguintes são algumas de suas fraquezas:
As atualizações para as versões estáveis da biblioteca são pouco frequentes; 

todavia, o repositório GitHub é atualizado regularmente.
Com a mudança do mantenedor de bibliotecas sob a transição da Sencha 

Labs e com o jQuery Mobile no horizonte, o jQTouch possui um dos futuros 
mais incertos das bibliotecas examinadas neste capítulo.

Dando Início com o jQTouch

No momento em que escrevemos este livro, a versão corrente estável do 
jQTouch que está disponível para download a partir do site Web jQTouch é 
a versão 1, beta 2. Devido a algumas modificações que estão para chegar em 
uma versão futura da biblioteca, entretanto, recomenda-se que uma versão 
mais recente seja obtida a partir do GitHub. O último snapshot da fonte pode 
ser baixado no seguinte URL:
https://github.com/senchalabs/jQTouch/zipball/master

NOTA: Se você encontrar qualquer problema usando a última versão do jQTouch 
a partir do GitHub, então provavelmente vale a pena checar o site Web do jQTouch 
para ver se uma nova versão foi publicada desde a publicação deste livro. Alterna-
tivamente, a versão dos arquivos jQTouch usados nos exemplos estão disponíveis 
através do repositório do código-fonte da Apress  para o livro (no endereço www.
apress.com), portanto, você sempre poderá dar uma olhada lá também.
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Uma vez que você tenha um cópia dos arquivos jQTouch, deverá ter uma 
estrutura de pastas similar àquela exibida na Figura 11–7.

Figura 11–7. 
A estrutura de pastas para o 
jQTouch contém o código-fonte e 
algumas demonstrações úteis.

Dentro dos arquivos 
jQTouch, existem dois di-
retórios principais de in-
teresse. O primeiro é o 
jqtouch, que contém os 
arquivos centrais o JavaS-
cript e a CSS requeridos ao 
usar o jQTouch, e o segun-

do é o diretório themes, que contém a CSS e os recursos de imagens que 
são usados para customizar a aparência e o funcionamento de um aplicativo 
jQTouch.

O jQTouch também fornece exemplos em seu diretório demos — vale a 
pena vê-los se você estiver interessado em saber o que o jQTouch pode fazer.

Para o nosso aplicativo Moundz do jQTouch, precisaremos copiar os dire-
tórios jqtouch e themes para o nosso diretório challenge do jQTou-
ch. A Figura 11–8 mostra como a estrutura dessa pasta deve ficar depois de 
copiar os arquivos.

Figura 11–8. 
Copie as pastas jqtouch e themes 
da distribuição do jQTouch para 
a pasta challenge do Moundz.

Existem somente al-
gumas modificações que 
precisamos fazer para o 
nosso código ser útil para 
o jQTouch.
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<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta name=”viewport” content=”initial-scale=1.0, user-

-scalable=no” />

<link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”jqtouch/
jqtouch.css” />
<link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”themes/de-
fault/theme.css” />
<link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”moundz.css” />

<script type=”text/javascript” src=”jquery-1.4.2.min.js”></

script>

<script type=”text/javascript” src=”jqtouch/jqtouch.
js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”moundz.js”></script>

<!-- <script type=”text/javascript” src=”phonegap.js”></script> 

-->

<script type=”text/javascript” src=”http://api.geominer.net/

jsapi/v1/geominer.js”>

</script>

<script type=”text/javascript” src=”http://maps.google.com/

maps/api/js?sensor=true”>

</script>

<script type=”text/javascript”>

function initialize( ) {

    MOUNDZ.init( );

}  // inicialização

</script>

</head>

<body onload=”initialize( )”>

...

</body>

</html>

Essencialmente, para ter o jQTouch em uma posição onde ele esteja pronto 
para ser usado, precisamos incluir jqtouch.js, jqtouch.css em um ar-
quivo apropriado de theme. Neste caso em particular, estamos usando o tema 
default, mas tanto apple como jqt também estão disponíveis. 
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Na próxima seção, precisaremos fazer modificações nos nossos arquivos 
HTML, CSS e JavaScript, de modo que o aplicativo comporte-se como deve.

Aplicando Alguns Retoques do jQTouch ao Moundz

Agora que temos o jQTouch disponível no aplicativo Moundz, vamos pros-
seguir fazendo as modificações para que seja exibido efetivamente. Primeiro, 
vamos começar com as modificações requeridas no HTML. Aqui, modificare-
mos o código para o layout do body do HTML para o seguinte:

<body onload=”initialize( )”>

<div id=”jqt”>

    <div id=”mapper”>

        <div class=”toolbar”>

            <h1>Moundz</h1>

        </div>

        <div id=”map_canvas” style=”width:100%; height: 

100%;”></div>

        <div id=”marker-nav”>

            <img src=”img/navigation-arrow.png” class=”left di-

sabled” />

            <span class=’marker-title’>Test Text</span>

            <img src=”img/navigation-arrow.png” class=”right” 

/>

        </div>

    </div>

    <div id=”marker-detail”>

        <div class=”toolbar”>

            <a href=”#mapper” class=”back”>Back</a>

            <h1>Test Location</h1>

        </div>

        <div class=’content’>

        </div>

    </div>

</div>

</body>

No código precedente, fizemos algumas modificações relativamente  
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maiores no HTML para estruturar as coisas de modo apropriado para o jQTou-
ch. O jQTouch requer que um elemento div #jqt no topo seja o contêiner 
para os componentes jQTouch do seu aplicativo. As regras CSS são produzidas 
em torno deste princípio e sem elas, o seu aplicativo não seria exibido como 
deveria. Esta é uma das principais diferenças entre a versão antiga que está 
disponível no site Web jQTouch e a nova versão — a versão antiga não possui a 
exigência #jqt do contêiner e embora torne as coisas mais simples, isso tam-
bém torna mais difícil incluir as partes que não são jQTouch do seu aplicativo.

Em nosso caso, fizemos as seguintes modificações:

1. Substituímos a nossa div #app no topo por uma div #jqt no topo.
2. Criamos divs de “page” dentro da div #jqt para abrigar as páginas 

do nosso aplicativo. Temos uma para o mapa (#mapper) e outra para 
a exibição dos detalhes (#marker-detail). Isto é um pouco similar 
ao layout que tínhamos antes de adicionar o jQTouch.

3. Em seguida, adicionamos elementos div com a classe toolbar às 
páginas nas quais queremos uma barra de ferramentas (que são todas 
elas). No caso da página #marker-detail, também adicionamos 
um botão Voltar porque, quando a visualização de detalhes for mostra-
da, queremos ser capazes de retornar à visualização do mapa principal.

4. Movemos a nossa barra #marker-nav para dentro da div #ma-
pper para que possamos navegar os nossos marcadores.

Se você aplicou as modificações com sucesso, a sua versão jQTouch do 
Moundz simplesmente exibirá uma página vazia (devido às regras CSS). Ago-
ra, precisaremos ativar o jQTouch dentro do arquivo moundz.js para fazer 
com que as coisas sejam exibidas corretamente. Faremos isso modificando a 
função initScreen dentro de moundz.js.

function initScreen( ) {

    jQT = new $.jQTouch( );

    

    $(‘#map_canvas’).height(

        $(‘#mapper’).height( ) - 

        $(‘#mapper .toolbar’).outerHeight( ) - 

        $(‘#marker-nav’).outerHeight( )

    );

} // initScreen
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Além de ativar jQTouch, definimos a altura do canvas do mapa para preen-
cher o espaço disponível na div #mapper. Uma vez que isto seja feito, você 
deverá ver uma tela similar àquela mostrada na Figura 11–9.

Figura 11–9. 
Assim que as modificações do 
HTML e do JavaScript foram 
completadas, as coisas começam 
a funcionar.

Feitas essas modificações, todos os elementos básicos estão aí. Entretanto, 
temos exibida uma barra do marcador de navegação um tanto desinteressante. 
Vamos fazer algumas modificações no arquivo moundz.css para melhorar 
o aspecto e o funcionamento da barra do marcador de navegação. Localize a 
regra para o elemento #marker-nav e para fazer com que tenha de novo 
uma aparência e uma eficiência muito básicas:

#marker-nav {

    /* set general color and style */

    color: white;

    font-weight: bold;

    text-align: center;

    padding: 10px;

}

Com essa simples modificação, devemos ter um display mais atraente. A 
Figura 11–10 mostra um exemplo do que você deverá ver.
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Figura 11–10. 
Com alguma simplificação 
CSS, o display parece muito 
melhor.

Como mantivemos a nossa estrutu-
ra do aplicativo original com relação à 
barra #marker-nav, todo o código 
do aplicativo funciona como antes. Cli-
car as setas esquerda e direita irá alter-
nar entre as atualizações dos recursos 
e do título, como deveria. Tudo o que 
resta agora é atualizar a funcionalida-
de no módulo de MOUNDZ para lidar 
apropriadamente com a exibição dos 
detalhes dos recursos quando o título 
de recursos for clicado. 

Como mantivemos muitos dos elementos da UI iguais para o exemplo de 
jQTouch, as modificações requeridas aqui são muito simples. Tudo o que pre-
cisamos fazer é atualizar o código em nossa função showScreen para cha-
mar o método correto dentro de jQTouch para atualizar a tela:

function showScreen(screenId) {

    jQT.goTo(‘#’ + screenId, ‘slide’);

} // showScreen

Essencialmente, removemos todos os nossos códigos customizados e pas-
samos uma solicitação para o método goTo do nosso objeto jQTouch. Isto 
cuida da navegação da tela, mas também precisamos de uma modificação bem 
sutil na função activateMarker para atualizar o título da página de de-
talhes:

function activateMarker(marker) {

    //  iterate through the markers and set to the inactive 

image 

    for (var ii = 0; ii < markers.length; ii++) {
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        markers[ii].setIcon(‘img/pin-inactive.png’);

    } // for

    

    //  iterate through the markers and set to the inactive 

image 

    marker.setIcon(‘img/pin-active.png’);

        

    // update the navbar title using jQuery

    $(‘#marker-nav .marker-title’)

        .html(marker.getTitle( ))

        .removeClass(‘has-detail’)

        .unbind(‘click’);

        

    $(‘#marker-detail h1’).html(marker.getTitle( ));
        

    // if content has been provided, then add the has-detail

    // class to adjust the display to be “link-like” and

    // attach the click event handler

    var content = markerContent[marker.getTitle( )];

    if (content) {

        $(‘#marker-nav .marker-title’)

            .addClass(‘has-detail’)

            .click(function( ) {

                $(‘#marker-detail .content’).html(content);

                showScreen(‘marker-detail’);

            });

    } // if

    

    // update the marker navigation controls

    updateMarkerNav(getMarkerIndex(marker));

} // activateMarker

Uma vez que tenhamos feito isso, integramos com sucesso o jQTouch no 
Moundz. A Figura 11–11 mostra a tela que você deve ver uma vez que seja 
capaz de navegar a partir de um marcador para a página de detalhes.
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Figura 11–11. 
Agora, somos capazes de navegar 
para os detalhes em busca de recursos 
dentro do nosso aplicativo jQTouch 
do Moundz.

Isto conclui a nossa integração de 
exemplos com o jQTouch. A seguir, ve-
remos jQuery Mobile.

jQuery Mobile

Embora seja o terceiro da nossa lista de frameworks para dispositivos mó-
veis, o jQuery Mobile é um dos frameworks que provavelmente atraiu a maior 
parte das atenções. Isto se deve em parte à popularidade da biblioteca jQuery e 
também em parte à quantidade de planos inseridos na biblioteca.

Framework: jQuery Mobile
Estilo: Baseado em marcações
Site Web: http://jquerymobile.com
Licença: Fonte aberta (MIT ou GPL)
Código-fonte: https://github.com/jquery/jquery-mobile
Requisitos: jQuery (1.4.4)

As seguintes são algumas das capacidades do jQuery Mobile:
Uma grande quantidade de pesquisas fez parte do estado de navegadores 

para os dispositivos móveis antes que qualquer trabalho tivesse iniciado na 
biblioteca. Um excelente recurso criado como parte dessa pesquisa é a tabe-
la do Mobile Graded Browser Support, disponível no endereço http://
jquerymobile.com/gbs.
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Existem patrocinadores e uma equipe muito forte por trás dessa biblioteca.
O jQuery Mobile se baseia e está bem integrado com o jQuery. 
O jQuery Mobile fornece uma ampla documentação.
É provável que seja considerada uma solução de qualidade por clientes com 

o conhecimento de tecnologias ao construir aplicativo móveis, dado que é um 
produto oficial da jQuery Foundation. Desse modo, há pouca necessidade de 
justificar o seu uso ao construir um aplicativo Web móvel.

As seguintes são algumas das suas fraquezas:
No momento em que este livro está sendo escrito, ele está apenas em um 

estado da versão alfa.
Para alguns, a perfeita integração com o jQuery será considerada uma fra-

queza.

NOTA: Embora os dados do Mobile Graded Browser Support tivessem sido de-
senvolvidos principalmente como uma ferramenta para auxiliar o desenvolvi-
mento da biblioteca jQuery Mobile, este é um excelente recurso para construir 
aplicativos Web para dispositivos móveis em geral. Esta tabela é valiosa para 
efetuar rápidas determinações a partir de onde os aplicativos móveis em particu-
lar devem ou não devem rodar. Teoricamente, o código com o qual trabalhamos 
durante todo o livro deverá funcionar em qualquer dispositivo potencializado 
pelo WebKit que seja avaliado com suporte para a classe A.

Dando Início com o jQuery Mobile

No momento da escrita deste livro, o jQuery Mobile estava em sua versão 
1.0 alfa 2. Embora existam provavelmente algumas modificações a serem feitas 
entre essa versão e a versão estável e eventual 1.0, as coisas deverão funcio-
nar mais ou menos da mesma maneira. Como tal, é provavelmente melhor 
fazer o download da última versão estável, que pode ser obtida no endereço 
http://jquerymobile.com/download.

Embora essa página inclua informações sobre como incluir o jQuery 
a partir da CDN (rede para entrega de conteúdos — visite http://
en.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network para 
maiores informações), é recomendável que você faça o download do arquivo 
ZIP de modo que empacotar o aplicativo com o PhoneGap seja ainda uma 
opção. 
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NOTA: Embora uma CDN ofereça uma maneira eficiente para os sites Web oti-
mizarem os tempos de carga dos scripts fazendo uso de um rede distribuída de 
servidores, isso não impede os aplicativos de serem empacotados eficientemente 
para a distribuição offline. Considere cuidadosamente o tipo de distribuição do 
aplicativo antes de usar uma CDN dentro do código Web para dispositivos móveis.

Uma vez que você tenha feito o download a partir da distribuição do jQuery 
Mobile, você deverá ter um conjunto de arquivos similares ao mostrado na 
Figura 11–12.

Figura 11–12. Cor-
rentemente, a distribui-
ção do jQuery Mobile é 
muito simples e leve.

Embora a distribuição não contenha nenhum exemplo, estes podem ser 
visualizados online. Por exemplo, os demos 1.0 alfa 2 estão disponíveis no en-
dereço http://jquerymobile.com/demos/1.0a2.

Além dos arquivos da biblioteca do jQuery Mobile, também precisare-
mos obter o jQuery 1.4.4 porque este é um pré-requisito para o framework 
do jQuery Mobile. Uma das maneiras mais simples de obter o jQuery 1.4.4 
é baixá-lo a partir da localização da CDN, no endereço http://code.
jquery.com/jquery-1.4.4.min.js.

Agora que temos os arquivos necessários, vamos copiá-los para o nosso 
projeto jQuery Mobile do Moundz. A partir da distribuição do jQuery Mo-
bile, copie todos os arquivos para o diretório principal do Moundz e copie o  
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arquivo jquery-1.4.4.min.js para lá também. Depois de você ter feito 
isto, o diretório do aplicativo Moundz deverá parecer com a Figura 11–13.

Figura 11–13. A 
estrutura de pastas 
do Moundz depois de 
adicionar os arquivos 
do jQuery Mobile.

Uma vez que adicionamos os arquivos requeridos do jQuery Mobile (e do 
jQuery), haverá uma pequena duplicação. Se estivéssemos construindo um 
aplicativo de produção, provavelmente limparíamos isso tudo, mas por causa 
do nosso desafio, vamos deixar passar. Faremos agora as modificações reque-
ridas para o HTML:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta name=”viewport” content=”initial-scale=1.0, user-

-scalable=no” />

<link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”jquery.mobi-
le-1.0a2.min.css” />
<!-- <link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”moundz.
css” /> -->
<script type=”text/javascript” src=”jquery-1.4.4.min.
js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”jquery.mobile-1.0a2.
min.js”></script>
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<script type=”text/javascript” src=”moundz.js”></script>

<!-- <script type=”text/javascript” src=”phonegap.js”></script> 

-->

<script type=”text/javascript” src=”http://api.geominer.net/

jsapi/v1/geominer.js”>

</script>

<script type=”text/javascript” src=”http://maps.google.com/

maps/api/js?sensor=true”>

</script>

<script type=”text/javascript”>

function initialize( ) {

    MOUNDZ.init( );

}  // initialize

</script>

</head>

<body onload=”initialize( )”>

...

</body>

</html>

No código precedente, adicionamos os arquivos requeridos do jQuery  
Mobile ao arquivo index.html e também modificamos a versão do jQuery 
que está incluída no exemplo (de jQuery-1.4.2.min.js para jQuery-
-1.4.4.min.js). Além disso, comentamos o arquivo moundz.css para 
impedir qualquer conflito da CSS.

Agora, estamos prontos para fazer o Moundz funcionar com o jQuery  
Mobile.

Dispositivos Moundz e jQuery Mobile

Como o jQTouch, o jQuery Mobile utiliza uma abordagem baseada em 
marcações para um framework UI. Isto significa que precisamos construir nos-
so HTML de modo que o jQuery Mobile possa interpretá-lo corretamente e 
aplicar os estilos necessários e o processamento JavaScript. Um bom ponto de 
partida para o nosso arquivo index.html do aplicativo Moundz do jQuery 
Mobile é o seguinte.
<!DOCTYPE html>

<html>
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<head>

...

</head>

<body onload=”initialize( )”>

<div id=”main” data-role=”page”>

    <div data-role=”header”>

        <h1>Moundz</h1>

    </div>

    <div id=”map_canvas” data-role=”content”></div>

    <div data-role=”footer” class=”ui-bar” data-id=”moundz_foo-

ter”>

        <div id=”marker-nav” data-role=”controlgroup” data-

-type=”horizontal”>

            <a href=”#” data-role=”button” data-icon=”arrow-l” 

class=”left”>Previous</a>

            <a href=”#marker-detail” data-role=”button”>** Pla-

ce Name **</a>

            <a href=”#” data-role=”button” data-icon=”arrow-r” 

class=”right”>Next</a>

        </div>

    </div>

</div>

<div id=”marker-detail” data-role=”page”>

    <div data-role=”header”>

        <h1>Location Detail</h1>

    </div>

    <div data-role=’content’>

    </div>

</div>

</body>

</html>

No código precedente, criamos duas páginas em separado para a exibição 
do nosso aplicativo. Primeiro, temos a nossa página do aplicativo principal, 
que conterá o mapa, e segundo, temos a página que exibirá o detalhe a partir 
da localização selecionada (conforme a nossa versão não para frameworks).

No jQuery Mobile, o atributo data-role dentro de um elemento HTML 
é usado para fornecer ao jQuery Mobile informações com relação ao seu  
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propósito. As nossas páginas possuem um papel de dados de page e dentro de 
cada página, temos mais divs com diferentes valores para o atributo data-
-role. O jQuery Mobile faz um uso extensivo dos atributos data-* para 
especificar como os elementos da UI devem comportar-se; embora não seja 
completa, a Tabela 11–1 lista alguns que encontraremos neste exemplo.

Tabela 11–1. Alguns dos Atributos de Dados Comuns do jQuery Móbile.

Atributo Descrição

data-role

O valor do atributo data-role define o tipo de elemento da UI 
que será criado uma vez que o HTML tenha sido processado 
pelo jQuery Mobile. A princípio, os elementos da UI são trans-
formados pela biblioteca do jQuery Mobile durante a execu-
ção simplesmente adicionando as classes relevantes CSS que 
influenciam a aparência e a eficiência do HTML original. Em 
alguns casos, o jQuery Mobile também irá adicionar elementos 
HTML extras ao DOM para criar uma página Web relevante 
para os dispositivos móveis.

data-id

O elemento data-id é usado para especificar um único identifi-
cador para o controle da UI. Esse ID pode ser usado para dizer 
ao jQuery Mobile que um elemento particular deve permanecer 
consistente entre as diferentes páginas na UI. 

data-icon

Alguns elementos da UI (tais como o botão de controle) podem 
conter ícones para ajudar a representar o propósito do controle. 
Os ícones são especificados usando um nome que se relaciona 
a um ícone em particular. Existe uma série de ícones embutidos 
que podem ser usados, tal como aquele do nosso exemplo. Além 
disso, você pode usar os ícones customizados especificando um 
único identificador e, então, definir alguma CSS customizada 
para esse ícone. Mais informações podem ser encontradas na 
seguinte URL: http://jquerymobile.com/demos/1.0a2/#docs/
buttons/buttons-icons.html



Frameworks UI para Dispositivos Móveis Comparados |  | 347

Uma vez modificado o nosso HTML com os atributos data-role no 
lugar, o jQuery Mobile pode começar a funcionar com o nosso layout do apli-
cativo. A Figura 11–14 mostra um exemplo da UI gerada a partir do arquivo 
precedente index.html.

Figura 11–14. 
O esforço inicial com o jQuery Mobile 
produz um cabeçalho e um rodapé, 
mas não muito de um mapa.

Da mesma forma como o nosso traba-
lho com os outros frameworks até agora, as 
instruções padrão para incluir um mapa 
do Google não produz um resultado mui-
to positivo. Como tal, algum tratamento 
especial será requerido para exibir o mapa 
corretamente.

NOTA: Ao escrever este livro, chegamos ao framework três e a integração de um 
mapa do Google ainda falhou consistentemente, então já é hora de fazer algumas 
pesquisas. Seria esta apenas uma versão do Android que tinha esse problema? 
Parece que não — testando o Android 1.6, 2.1 e 2.2, todos revelaram o mesmo 
problema através do quadro. 
Embora não conclusivo, isto parece amarrado ao fato de que cada um dos fra-
meworks faz uso do posicionamento absoluto em algum grau com relação ao 
controle dos seus layouts. Isto, por sua vez, torna difícil dimensionar corretamen-
te os elementos div de um filho e produz uma exibição incorreta do mapa. É algo 
que pode ser contornado, mas, não obstante, é muito frustrante.

Da mesma forma como o nosso trabalho com o jQTouch, a correção está 
em dimensionar manualmente o contêiner do mapa para ajustar a página de 
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contenção. Faremos os nossos ajustes no moundz.js executar isso e alguma 
outra inicialização para preparar a UI do Moundz. Conforme nossos exemplos 
anteriores, fazemos nossos ajustes no layout da tela dentro da função initS-
creen :
function initScreen( ) {

    // size the canvas to the height of the page minus the hea-

der

    $(‘#map_canvas’).height(

        $(‘#main’).height( ) - 

        $(‘#main div[data-role=”header”]’).outerHeight( ) -

        $(‘#main div[data-role=”footer”]’).outerHeight( ) - 30

    );

} // initScreen

Neste caso, as modificações requeridas são relativamente menores, mas di-
ficilmente científicas. Essencialmente, dimensionamos a altura do mapa para 
a altura da página (a div #main) menos a altura do cabeçalho e do rodapé 
dentro da página (mais um fator de tolerância de 30 pixels para fazer com que 
tudo seja exibido precisamente). Completada essa alteração, a tela principal do 
nosso Moundz está começando a parecer adequada. A Figura 11–15 mostra 
um exemplo.

Figura 11–15. 
A interface Moundz do jQuery 
Mobile está começando a produzir 
resultados.

Com a interface começando a produ-
zir resultados, apenas precisamos fazer 
algumas modificações no moundz.js 
para fazer as coisas funcionarem com o 
nosso HTML modificado.

Primeiro, modificaremos a função 
activateMarker para atualizar o 
botão do meio do cabeçalho da página:
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function activateMarker(marker) {

    // iterate through the markers and set to the inactive ima-

ge

    for (var ii = 0; ii < markers.length; ii++) {

        markers[ii].setIcon(‘img/pin-inactive.png’);

    } // for
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    marker.setIcon(‘img/pin-active.png’);

        

    // update the navbar title using jQuery
    $(‘#marker-nav a[href=”#marker-detail”]’)
        .unbind(‘tap’)
��������V���&©V��	�
�	
�^
K@
            .html(marker.getTitle( ));
        

    // if content has been provided, then add the has-detail 

    // class to adjust the display to be “link-like” and  

    // attach the click event handler 

    var content = markerContent[marker.getTitle()]; 

    if (content) { 

        $(‘#marker-nav a[href=”#marker-detail”]’) 

            .tap(function() { 

                $(‘#marker-detail div[data-role=”content”]’).

html(content); 

            }); 

    } // if 

     

    // update the marker navigation controls 

    updateMarkerNav(getMarkerIndex(marker)); 

} // activateMarker

Embora o início do código aqui seja exatamente o mesmo que tínhamos na 
versão não para frameworks, existem algumas diferenças depois disso:

1. Ao invés de destinar a âncora usando uma classe selector, estamos, ago-
ra, usando um atributo selector para encontrar o link que nos leva à 
página #marker-detail. 
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2. Uma vez que esse link é encontrado, desassociamos a partir do evento 
tap, ao invés do evento click, porque o jQuery Mobile utiliza esses 
eventos tap para comunicar que o usuário acionou um controle em 
particular na tela.

3. Em seguida, localizamos um span com a classe ui-btn-text dentro 
da tag anchor e substituímos o seu conteúdo pelo título do marca-
dor. Como mencionado anteriormente, para alguns dos tipos data-
-role, o jQuery Mobile irá gerar elementos HTML adicionais para 
criar apropriadamente o aspecto e a eficiência necessária para a UI. 
Este é o caso com os botões. Como tal, precisamos atualizar o texto no 
span ui-btn-text dentro da âncora, ao invés do texto da âncora 
propriamente dita.

Então, associamo-nos ao evento tap do botão quando um marcador possui 
conteúdo. Como antes, localizamos o link que nos levará à página #marker-
-detail e adicionamos uma sub-rotina ao evento tap que ocorrerá. A sub-
-rotina para esse evento tap simplesmente atualiza o conteúdo do HTML na 
área de conteúdo da página #marker-detail, de maneira similar ao que a 
nossa UI não framework fez anteriormente.

Uma vez que essas modificações tenham sido feitas, você deverá ser capaz 
de navegar para uma tela de detalhes dentro do aplicativo clicando o botão do 
meio no rodapé. A Figura 11–16 mostra como as duas páginas devem ficar em 
um emulador Android.

  

Figura 11–16. Agora, temos a base de um aplicativo para dispositivos móveis com múltiplas 
páginas jQuery funcionando.
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Agora que temos páginas simples funcionando dentro do aplicativo, apenas 
precisamos anexar as sub-rotinas de evento apropriadas para permitir ao nosso 
usuário navegar entre todas as localizações de recursos exibidas. Fazemos isso 
com algumas modificações bastante sutis na função updateMarkerNav:

function updateMarkerNav(markerIndex) { 

�����������
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    var markerNav = $(‘#marker-nav’); 

     

    // reset the disabled state for the images and unbind click 

event

����������*�'V���&©�K@�

        .addClass(‘disabled’) 

        .unbind(‘tap’); 

         

    // if we have more markers at the end of the array, then 

update 

    // the marker state 

    if (markerIndex < markers.length - 1) { 

���������������*�'V���&©�V����
K@�

            .removeClass(‘disabled’) 

            .tap(function() { 

                activateMarker(markers[markerIndex + 1]); 

            }); 

    } // if 

     

    if (markerIndex > 0) { 

��������������*�'V���&©�V��
K@�

            .removeClass(‘disabled’) 

            .tap(function() { 

                activateMarker(markers[markerIndex - 1]);             

              }); 
    } // if 
    } // updateMarkerNav 

Aqui, estamos essencialmente apenas substituindo a nossa busca por tags 
img dentro da div #marker-nav por uma busca por elementos de âncora. 
Além disso, como antes, substituímos as referências para os eventos de click 
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pelas sub-rotinas tap apropriadas.
É isso aí. O nosso aplicativo Moundz como existia antes de ter sido conver-

tido com relativa facilidade em um aplicativo jQuery para dispositivos móveis. 

Sencha Touch

Sencha Touch é o último dos frameworks que veremos neste capítulo com o 
desafio de conversão do nosso Moundz. Em alguns aspectos, o Sencha Touch 
poderia ser considerado a próxima evolução do jQTouch, considerando que o 
criador do jQTouch (David Kaneda) se juntou à Sencha e tornou-se parte da 
equipe que eventualmente lançou o Sencha Touch. Como o Jo, o Sencha Touch 
obedece a um estilo declarativo.

Framework: Sencha Touch
Estilo: Declarativo
Site Web: www.sencha.com/products/touch
Licença: Duplamente licenciado (GPL e comercial — atualmente gratuito)
Código-fonte: Disponível para download
Requisitos: Nenhum
As seguintes são algumas das capacidades do Sencha Touch:
O Sencha Touch possui um framework extremamente robusto e bem tes-

tado, portanto, ao construir uma UI Web para dispositivos móveis para o An-
droid, ele também funcionará bem nos dispositivos iOS.

O framework também possui elementos da interface do usuário que for-
necem tamanhos de telas maiores para os dispositivos móveis (tais como os 
dispositivos tablet).

Ele possui um excelente suporte para os eventos de toques, portanto, é uma 
ótima opção para construir aplicativos orientados a toques e canvas.

Possui o mais completo conjunto de widgets para UI de qualquer um dos 
frameworks abordados neste capítulo.

Possui uma documentação muito sólida.
As seguintes são algumas de suas fraquezas:
O Sencha Touch é o mais pesado dos frameworks que vimos (embora ra-

pidamente). O seu grande tamanho de biblioteca é aliviado pela habilidade de 
customizar a construção da biblioteca, mas é inconveniente.

Existe uma incerteza a respeito da sua licença comercial. É gratuito para os 
projetos de fonte aberta, mas a licença comercial se aplica aos projetos de fonte 
fechada. Correntemente, a biblioteca é fornecida sem custo algum, mas isto 
sempre pode mudar. 
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Dando Início com o Sencha Touch

Do mesmo modo como os outros frameworks com os quais trabalhamos 
até aqui, primeiro precisamos fazer o download do Sencha Touch. Como o 
Sencha Touch é o único framework neste capítulo abordado por uma licença 
comercial (quando usado para o desenvolvimento comercial), você precisará 
registrar os seus detalhes antes de fazer o download. Você pode, contudo, fazer 
o download da versão GPL se pretende lançar um aplicativo construído com o 
Sencha Touch sob uma licença GPL.

De qualquer jeito, dirija-se à página de produtos do Sencha Touch e siga as 
instruções para fazer o download da biblioteca. Uma vez que tenha a biblio-
teca, extraia o repositório e você deverá ver uma estrutura de pastas similar 
àquela que é exibida na Figura 11–17.

Figura 11–17. A estrutura de pastas da versão 1.0 do Sencha Touch.

A distribuição do Sencha Touch contém um número bastante grande de 
arquivos, inclusive os arquivos-fonte para a biblioteca e algumas ferramentas 
bastante úteis para trabalhar com a biblioteca. Não vamos entrar em detalhes 
sobre elas aqui, mas se você tiver tempo, definitivamente valem a pena ser 
pesquisadas.
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Para os propósitos do desafio, vamos pegar os arquivos necessários e copiá-
-los do diretório challenge do Moundz. Para este exercício, pegaremos os 
arquivos JavaScript do diretório main e o diretório css da pasta resour-
ces. Uma vez que tenhamos feito isso, o diretório Sencha do Moundz deverá 
parecer com a Figura 11–18.

Figura 11–18. Depois de adicionar os arquivos Sencha Touch requeridos para o diretório do 
Moundz, teremos um diretório css e uns poucos arquivos JavaScript extras.

Com os arquivos requeridos nos lugares, vamos, agora, modificar o nosso 
HTML para incluir os arquivos necessários. Do mesmo modo como o nosso 
exemplo anterior com o Jo, removeremos os elementos HTML da tag body 
porque o Sencha utiliza um estilo declarativo para criar os elementos HTML 
requeridos.

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta name=”viewport” content=”initial-scale=1.0, user-
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-scalable=no” />

<link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”css/android.
css” />
<!-- <link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”moundz.
css” /> -->
<script type=”text/javascript” src=”jquery-1.4.2.min.js”></

script>

<script type=”text/javascript” src=”sencha-touch-debug.
js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”moundz.js”></script>

<!-- <script type=”text/javascript” src=”phonegap.js”></script> 

-->

<script type=”text/javascript” src=”http://api.geominer.net/

jsapi/v1/geominer.js”>

</script>

<script type=”text/javascript” src=”http://maps.google.com/

maps/api/js?sensor=true”>

</script>

<script type=”text/javascript”>

function initialize( ) {

    // MOUNDZ.init( );
}  // initialize

</script>

</head>

<body onload=”initialize( )”>

</body>

</html>

No código precedente, incluímos a folha de estilos android.css que 
faz parte da distribuição do Sencha Touch e comentamos moundz.css para 
impedir qualquer conflito de CSS. e então, incluímos o arquivo sencha-
-touch-debug.js de modo que possamos entender qualquer problema 
que possa surgir durante o esforço de integração (esse arquivo seria substituí-
do por sencha-touch.js antes de ser lançado). Finalmente, comentamos 
a chamada para MOUNDZ.init( ) a partir da função initialize. Fize-
mos isto porque o Sencha Touch tem o seu próprio evento “pronto” que pre-
cisaremos para criar um gancho para inicializar apropriadamente o aplicativo.
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Moundz e Sencha Touch

Por enquanto, você deverá sentir-se muito confortável com a integração 
dos frameworks para o Moundz. Integrar o Sencha será um pouco diferente 
das nossas experiências anteriores devido à maneira como as bibliotecas Sen-
cha funcionam. 

A primeira parte deste processo é chamar Ext.setup dentro do nosso 
módulo do MOUNDZ para inicializar apropriadamente o nosso aplicativo Sen-
cha Touch:

MOUNDZ = (function( ) {

    ...

    

    Ext.setup({

        onReady: function( ) {

            module.init( );

        }

    });

    

    return module;

})( );

Neste caso, estamos simplesmente dizendo ao Sencha Touch que, quando 
ele for apropriadamente inicializado, queremos executar a função init do 
módulo do nosso MOUNDZ. Além da sub-rotina onReady definida no código 
precedente, a função Ext.setup pode aceitar parâmetros que podem ser 
usados para configurar a aparência e a eficiência do aplicativo e a integração do 
dispositivo para as diversas plataformas. Maiores detalhes sobre a função se-
tup podem ser encontrados na documentação do Sencha Touch, no endereço 
http://dev.sencha.com/deploy/touch/docs/?class=Ext.

A partir deste ponto, então realizamos a atualização da nossa função 
initScreen para criar o Ext.Panel principal que será usado para dire-
cionar o nosso aplicativo.

MOUNDZ = (function( ) {

     // initialize variables

    var mainPanel = null,

        ...
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        posWatchId = 0;

        

    ...

    

    function initScreen( ) {

        mainPanel = new Ext.Panel({

            id: ‘mainPanel’,

            layout: ‘card’,

            dockedItems: [
                createHeader( ),
                createFooter( )
            ],
            fullscreen: true,

            ui: ‘light’,

            defaults: {

                scroll: false

            },

            items: [{
                    xtype: ‘map’,
                    id: ‘main_map’
                }, {
                    xtype: ‘sheet’,
                    id: ‘details_panel’,
                    style: ‘color: white’
                }
            ],
            listeners: {

                cardswitch: function(container, newCard, old-

Card, index, animated) {

                    var backButton = Ext.getCmp(‘goback’);

                    if (backButton) {

                        backButton[index === 0 ? ‘disable’ : 

‘enable’].apply(backButton);

                    } // if

                }

            }

        });        

    } // initScreen    ...
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    var module = {

        ...

    };

    

    Ext.setup({

        onReady: function( ) {

            module.init( );

        }

    });

    

    return module;

})( );

Neste código, atualizamos a função initScreen para criar o painel prin-
cipal para o aplicativo. Estamos criando um Ext.Panel que será usado para 
conter as duas páginas para o nosso aplicativo. A primeira dessas páginas é o 
controle do mapa e a segunda, é um painel com detalhes no qual mostraremos 
as informações dos recursos — você pode ver as páginas definidas dentro do 
array items da definição do painel.

Neste ponto, vale a pena observar que o Sencha Touch normalmente forne-
ce um controle de mapa para embutir um mapa do Google em nossa UI. Isto 
definitivamente se tornará útil porque a integração do mapa foi problemática 
na maioria dos frameworks anteriores.

Além disso, observe as duas chamadas de função que estão embutidas no 
array dockedItems. Isto é onde criaremos as nossas barras de ferramentas 
no topo e no fundo do nosso layout do aplicativo.

Agora, veremos a função createHeader que é usada para criar o cabe-
çalho do aplicativo:
function createHeader( ) {

    return new Ext.Toolbar({

        dock: ‘top’,

        ui: ‘light’,

        defaults: {

            iconMask: true

        },

        layout: {

            pack: ‘justify’

        },



Frameworks UI para Dispositivos Móveis Comparados |  | 359

        items : [{

            xtype: ‘button’,

            text: ‘Back’,

            ui: ‘back’,

            id: ‘goback’,

            disabled: true,

            handler: function(button, event) {

                Ext.getCmp(‘mainPanel’).setCard(0);

            }

        }, {

           xtype: ‘spacer’

        }, {

           xtype: ‘panel’,

           html: ‘<h1>Moundz</h1>’

        }, {

           xtype: ‘spacer’ 

        }]

    });        

} // createHeader

Provavelmente, você poderá ver neste código que o processo de criar um 
cabeçalho no Sencha não é tão fácil como em alguns outros frameworks. O 
custo é uma robustez extra quando tiver que renderizar o display, mas para 
algumas pessoas, esse custo é alto demais. Além disso, a curva de aprendizado 
com o Sencha é provavelmente um pouco mais íngreme do que com os outros 
frameworks, simplesmente devido à quantidade de funcionalidade que ele ofe-
rece.

NOTA: Devido à complexidade do framework do Sencha Touch, não poderemos 
explicar todos os componentes com detalhes. Iremos, contudo, esforçar-nos para 
fornecer um entendimento de como o framework é operado e colocar você no 
caminho para descobrir mais e ser capaz de explorar o framework por contra 
própria.
Uma das coisas mias importantes a ter ciência é o uso do xtype para definir 
os elementos da UI. Isto é similar em muitos aspectos à maneira como o jQuery 
Mobile utiliza o atributo data-role no HTML para especificar o tipo de ele-
mento UI que deve ser criado. 
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A principal coisa com a qual você se preocupar ao usar o atributo xtype 
(como fizemos no exemplo do código anterior) é que ele é essencialmente in-
tercambiável ao criar manualmente a sua classe relevante e referenciar essa 
variável. Este é um dos aspectos mais inteligentes da abordagem Sencha Touch 
e cria algumas possibilidades interessantes.
Embora você possa levar algum tempo para digerir e entender, existe um 
mapeamento bastante fluido entre as definições de objetos usando as literais 
de objetos, os xtypes e suas definições mais formais. Para ver um exemplo, 
reserve alguns instantes para rever a referência para Ext.Toolbar no 
seguinte URL:

http://dev.sencha.com/deploy/touch/docs/?class=Ext.Toolbar

Você deverá começar a ver o relacionamento entre a definição precedente 
e os atributos na classe Ext.Toolbar. Experimente mais um — desta vez, 
Ext.Button:

http://dev.sencha.com/deploy/touch/docs/?class=Ext.Button

Observe que, se fôssemos criar um novo objeto Ext.Button, ele aceita-
ria uma série de opções de configuração e isto poderia incluir itens, tais como 
text e disabled. Estes são definidos na definição literal do objeto prece-
dente.

Para demonstrar isso, vamos rapidamente refazer a função createHea-
der para definir primeiro uma classe Ext.Button e então, incluir o objeto 
em nossa definição de Ext.Toolbar:
function createHeader( ) {

    var backButton = new Ext.Button({

        text: ‘Back’,

        ui: ‘back’,

        id: ‘goback’,

        disabled: true,

        handler: function(button, event) {

            Ext.getCmp(‘mainPanel’).setCard(0);

        }

    });

    

    return new Ext.Toolbar({
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        dock: ‘top’,

        ui: ‘light’,

        defaults: {

            iconMask: true

        },

        layout: {

            pack: ‘justify’

        },

        items : [backButton, {

           xtype: ‘spacer’

        }, {

           xtype: ‘panel’,

           html: ‘<h1>Moundz</h1>’

        }, {

           xtype: ‘spacer’ 

        }]

    });        

} // createHeader

O que fizemos neste código é o equivalente ao código anterior. Felizmente, 
isto dá um pouco de entendimento com relação às diferentes maneiras como 
os elementos da UI podem ser definidos no Sencha Touch.

Com a função createHeader completa, agora precisamos apenas im-
plementar a função createFooter para terminar o layout básico do nosso 
aplicativo.

function createFooter( ) {

    return new Ext.Toolbar({

        dock: ‘bottom’,

        ui: ‘light’,

        layout: {

            pack: ‘justify’

        },

        items: [{

            xtype: ‘button’,

            text: ‘Previous’,

            handler: function(button, evt) {

                activateMarker(markers[markerIndex - 1]);
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            }

        }, {

            xtype: ‘button’,

            id: ‘btnResource’,

            text: ‘Resource Title’,

            handler: function(button, evt) {

                mainPanel.setActiveItem(1);

            }

        }, {

            xtype: ‘button’,

            text: ‘Next’,

            handler: function(button, evt) {

                activateMarker(markers[markerIndex + 1]);                    

            }

        }]

    });

} // createFooter

Neste código, criamos outra Ext.Toolbar que é definida para ficar no 
fundo da tela. Para os itens da barra de ferramentas, especificamos três botões, 
um de cada para se mover para frente e para trás, e outro para nos levar às 
páginas de detalhes dos recursos. 

A cada um dos botões são atribuídas sub-rotinas de evento apropriadas, os 
botões Next e Previous ativam os marcadores apropriados na lista de marcado-
res e o botão que exibirá o título de recursos levará o usuário à tela de detalhes 
quando ele for clicado.

Tudo está indo bem e uma tela similar àquela da Figura 11–19 deverá ser 
exibida.
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Figura 11–19. 
O display inicial da nossa UI no 
Sencha Touch normalmente exibe 
um mapa — impressionante.

Como você pode ver, mostramos 
um aplicativo com um controle de 
mapeamento dimensionado apropria-
damente para a tela. Portanto, embora 
tivéssemos de fazer um trabalho extra 
para chegar a configurar a UI, a inclu-
são do controle de mapeamento dentro 
do Sencha Touch tornou a vida mais 
fácil aqui. Agora, precisamos prosse-
guir inicializando o mapa com o lo-
cal apropriado e fazer com que alguns 
marcadores sejam exibidos nele. 

Para fazer o mapa exibir a integração com o código do nosso aplicativo 
Moundz existente, precisamos fazer algumas modificações na função goto-
Position .

function gotoPosition(position, zoomLevel) {

�������������
��������������
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    var myOptions = {

        zoom: zoomLevel ? zoomLevel : DEFAULT_ZOOM,

        center: position,

        mapTypeControl: false,

        streetViewControl: false,

        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP

    };

    /*
     // initialize the map
    map = new google.maps.Map(

        document.getElementById(“map_canvas”),

        myOptions);
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    */

    // save a reference to the map control
    map = Ext.getCmp(‘main_map’).map;
    
    // set the options of the map
    map.setOptions(myOptions);
} // gotoPosition

No código precedente, fizemos três coisas:
1. Comentamos o código anterior que criou um controle do mapa do 

Google para nós; isto não é mais requerido, pois o Sencha Touch criou 
um para nós.

2. Obtivemos uma referência para o mapa que o Sencha Touch criou e 
salvamos a variável map, que faz parte do módulo MOUNDZ. Como 
usamos essa variável em outras chamadas da função, a nossa funciona-
lidade existente deverá simplesmente funcionar.

3. Atualizamos as opções do mapa para corresponder às opções que terí-
amos fornecido se nós mesmos tivéssemos criado os mapas.

Uma vez que isto seja feito, você deverá obter um display parecido com 
aquele mostrado na Figura 11–20.

Figura 11–20. 
A versão do nosso Moundz 
do Sencha Touch exibe, agora, 
marcadores.

Agora, precisamos apenas fazer algu-
mas modificações nas funções dentro do 
módulo de MOUNDZ para sincronizar o 
estado do nosso aplicativo com os nossos 
controles da UI. Iniciaremos com a função 
activateMarker :
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MOUNDZ = (function( ) {

     // initialize constants 

    var DEFAULT_ZOOM = 8, 

        GEOMINER_MOUNDZ_URL = ‘http://api.geominer.net/v1/moun-

dz’; 

     

    // initialize variables 

    var geominer = null, 

        ... 

        markerIndex = 0, 

        posWatchId = 0; 

         

    /* private functions */ 

         

    function activateMarker(marker) { 

        // iterate through the markers and set to the inactive 

image

        for (var ii = 0; ii < markers.length; ii++) {

            markers[ii].setIcon(‘img/pin-inactive.png’);

        } // for
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        marker.setIcon(‘img/pin-active.png’); 

         

        Ext.getCmp(‘btnResource’).setText(marker.getTitle()); 

        Ext.getCmp(‘details_panel’).

update(markerContent[marker.getTitle()]); 

             

        // update the marker navigation controls 

        markerIndex = getMarkerIndex(marker); 

    } // activateMarker 

     

    ... 

})();

De modo interessante, a função activateMarker foi, na verdade, simplifi-
cada usando o Sencha Touch aqui. Simplesmente definimos o texto do bo-
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tão do meio usando seu método setText e chamamos o método update 
de details_panel para fornecer o conteúdo apropriado para a página dos 
detalhes.

Além disso, atribuímos o índice do marcador corrente à nova variável do 
módulo markerIndex, que permitirá que os botões definidos na função 
createFooter sejam alternados entre as diversas localizações de recursos. 

Uma vez que isto seja feito, poderemos navegar os marcadores usando os 
botões de navegação e exibir os detalhes para um recurso clicando no botão de 
informações dos recursos no rodapé. 

Aqui está — uma versão Sencha Touch do nosso aplicativo Moundz, como 
mostrada na Figura 11–21. 

  

Figura 11–21. A versão final do Sencha Touch do nosso aplicativo Moundz.

Resumo

Isto nos traz ao final de nossa visão dos quatros diferentes frameworks UI 
para dispositivos móveis. Como vimos, cada um dos quatro frameworks ana-
lisados neste capítulo é bastante diferente em sua abordagem e cada um tem 
pontos fortes e fracos em diferentes áreas. 
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Como foi mencionado, não existe, na verdade, o melhor framework. jQuery 
Mobile e Sencha Touch estão ambos definitivamente caminhando para serem 
os pesados vencedores nos próximos anos e é provável que admiradores de um 
framework rejeitarão o outro devido às diferentes abordagens. Além disso, o 
Jo está ganhando popularidade e o jQTouch possui uma comunidade leal por 
trás dele (como ele compete com o jQuery Mobile a longo prazo, entretanto, 
será interessante).

Felizmente, este capítulo ajudou você a identificar um framework UI para 
dispositivos móveis que se ajusta bem ao seu estilo próprio. Ou talvez você 
preferisse construir a sua própria interface do aplicativo devido aos requisitos 
particulares que você possui. 

Para o nosso aplicativo de exemplo do jogo, pegaremos a interface jQuery 
Mobile que estudamos e daremos um acabamento no próximo capítulo. Esta-
mos usando o jQuery Mobile principalmente porque temos trabalhado exten-
sivamente com o jQuery no livro.



Capítulo 12
Aperfeiçoando e Empacotando um 
Aplicativo para o Lançamento

Uma das grandes coisas a respeito do desenvolvimento de aplicativos para 
dispositivos móveis usando tecnologias Web é que você possui uma opção so-
bre como empacota e implanta o seu aplicativo. Se você está construindo com 
ferramentas nativas, então possui apenas uma opção. Reconhecidamente, é 
uma opção muito boa, mas você ainda não tem uma escolha.

Usando tecnologias Web acopladas a ferramentas, tais como o PhoneGap, 
você pode optar por implantar o seu aplicativo para consumo através de um 
navegador Web ou empacotar o seu aplicativo Web para a distribuição nativa 
do mercado.

Neste capítulo, terminaremos de escrever o nosso aplicativo de exemplo do 
jogo geossocial, Moundz, usando o exemplo jQuery Mobile que compilamos 
no capítulo anterior. Uma vez que o código esteja completo (ainda temos mui-
to que fazer), iremos empacotá-lo para a distribuição no mercado.

Continuando com o jQuery Mobile

No último capítulo, vimos quatro frameworks UI para dispositivos móveis 
diferentes, um dos quais era o jQuery Mobile. Dado que através do livro usa-
mos o jQuery extensivamente, faz sentido que levemos adiante o exemplo do 
jQuery Mobile até completar.

NOTA: No momento da escrita deste livro, o jQuery Mobile estava ainda em um 
estado alfa da versão, portanto, modificações pequenas podem ser requeridas 
para fazer com que os exemplos funcionem na última versão estável que está 
presentemente disponível.

Reinstalando a Tela de Login

Quando primeiro reunimos o aplicativo Moundz sem usar um framework 
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UI móvel, incluímos uma tela splash e de login para o aplicativo. Colocare-
mos isso de volta na nossa versão do aplicativo jQuery Mobile. Mas, primei-
ro, vamos copiar o código de desafio jQuery Mobile do capítulo anterior para 
um lugar onde possamos terminá-lo. Ao invés de sobrescrever o nosso dire-
tório moundz, copie os arquivos do diretório frameworks/challen-
ge/jQueryMobile para um diretório moundz-jqm . Uma vez que você 
tenha feito isto, deverá ter uma estrutura de diretórios que se parece com a 
Figura 12–1.

Figura 12–1. A estrutura de diretórios para a versão Moundz do jQuery Mobile.

Iremos, agora, fazer as modificações requeridas para o código. Vamos co-
meçar com o arquivo index.html:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>jQueryMobile Moundz</title>
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<meta name=”viewport” content=”initial-scale=1.0, user-

-scalable=no” />

<link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”jquery.mobile-

-1.0a2.min.css” />

<link rel=”stylesheet” media=”screen” href=”moundz.css” 
/>
<script type=”text/javascript” src=”jquery-1.4.4.min.js”></

script> 

<script type=”text/javascript” src=”jquery.mobile-1.0a2.min.

js”></script> 

<script type=”text/javascript” src=”moundz.js”></script> 

<!-- <script type=”text/javascript” src=”phonegap.js”></script> 

--> 

<script type=”text/javascript” src=”http://api.geominer.net/

jsapi/v1/geominer.js”> 

</script> 

<script type=”text/javascript” src=”http://maps.google.com/

maps/api/js?sensor=true”>

</script>

<script type=”text/javascript”>

function initialize( ) {

    MOUNDZ.init( );

} // initialize

</script>

</head>

<body onload=”initialize( )”>

<div id=”splash”>
    <strong>Welcome to</strong>
    <img src=”img/moundz_logo.png” />
    <p class=”hint”>
        Press the ‘Sign in with Twitter’ button below to 
get started playing.
    </p>
    <span id=”login”></login>
</div>  
<div id=”main” class=”noauth” data-role=”page”>
    <div data-role=”header”>

        <h1>Moundz</h1>
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    </div>

    <div id=”map_canvas” data-role=”content”></div>

    <div data-role=”footer” class=”ui-bar” data-id=”moundz_foo-

ter”>

        <div id=”marker-nav” data-role=”controlgroup” data-

-type=”horizontal”>

            <a href=”#” data-role=”button” data-icon=”arrow-l” 

class=”left”>Previous</a>

            <a href=”#marker-detail” data-role=”button”>** Pla-

ce Name **</a>

            <a href=”#” data-role=”button” data-icon=”arrow-r” 

class=”right”>Next</a>

        </div>

    </div>

</div>

<div id=”marker-detail” class=”noauth” data-role=”page”>
    <div data-role=”header”>

        <h1>Location Detail</h1>

    </div>

    <div data-role=’content’>

    </div>

</div>

</body>

</html>

No código precedente, fizemos apenas algumas modificações e estas envol-
veram principalmente a reinstalação do código que tínhamos antes. 

Primeiro, novamente incluímos a folha de estilo moundz.css porque 
ela inclui estilos que são necessários para criar apropriadamente os estilos da 
tela splash. Em seguida, reinstalamos a div #splash para fazer com que a 
tela splash seja exibida apropriadamente e finalmente, adicionamos a 
classe noauth a ambas as páginas do jQuery Mobile que criamos no capítulo 
anterior.

Agora precisamos fazer algumas modificações em moundz.css para tra-
zer o antigo e o novo juntos corretamente. A primeira modificação que é re-
querida para o arquivo CSS é atualizar a regra que anteriormente especificou o 
estilo para a div #app com o seguinte:
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/* application window styles */

div.noauth {

    visibility: hidden;

}

Muito simplesmente, isto significa que qualquer elemento div com a clas-
se noauth não será exibido no início do aplicativo. A próxima etapa para 
as modificações do arquivo moundz.css envolve remover completamente 
quaisquer regras CSS que se relacionem ao elemento #marker-nav. O seg-
mento da CSS que você precisa remover é mostrado (de forma resumida) aqui:

/* marker navigation bar */

#marker-nav {

    /* set general color and style */

    background: rgba(33, 69, 123, 0.8);

    color: white;

    font-weight: bold;

    text-shadow: 1px 1px 1px rgba(50, 50, 50, 0.85);

    text-align: center;

    /* initialize positioning and layout */

    position: absolute;

    top: 20px;

    z-index: 90;

    width: 90%;

    margin: 0 2%;

    padding: 18px 3% 10px;

    /* add the ‘mandatory’ border radius */

    border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);

    -webkit-border-radius: 12px;

}

...

#marker-nav span.has-detail {

    text-decoration: underline;
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}

Uma vez que estas modificações estejam completas, rodar o Moundz no 
emulador deverá ser mostrado como antes. A Figura 12–2 exibe um exemplo 
do que você deverá ver.

Figura 12–2. A tela de login para o Moun-
dz foi recuperada em nossa versão do jQuery 
Mobile.

Embora a tela seja exibida correta-
mente, as coisas não funcionarão como 
deveriam ainda. Uma tentativa de au-
tenticação simplesmente retornará 
você para a tela splash novamen-
te porque no capítulo anterior, apenas 
desabilitamos o tratamento do evento 
authenticard em nossa instância 
de GEOMINER.Bridge. Contudo, é 
muito simples reinstalar, como mostra-
do no código seguinte:

MOUNDZ = (function( ) {

    ...

    var module = {

        addMarker: addMarker,

        clearMarkers: clearMarkers,

        

�����������������������������������

        

        init: function(zoomLevel) {

            // initialize the geominer bridge

            geominer = new GEOMINER.Bridge({

                app: ‘moundz’,
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                login: ‘#login’

            });

            $(geominer).bind(‘authenticard’, 
function(evt) {
                $(‘#splash’).hide( );
                $(‘.noauth’).removeClass(‘noauth’);
                
                // run the app
                run(zoomLevel, new google.maps.La-
tLng(-33.86, 151.21));
            });
            

            // initialize the screen

            initScreen( );

        },

        

        ...

    };

    

    return module;

})( );

Embora simplesmente fôssemos capazes de remover o comentário da real 
sub-rotina de evento autenticada, também precisamos modificar um pouco 
a lógica do display. Embora queiramos ainda ocultar a div #splash uma 
vez que autenticamos com sucesso, não queremos mais exibir a div #app 
quando tivermos terminado. Ao invés, queremos remover qualquer instância 
da classe noauth de divs que tenha sido inicializada com isso no HTML.

Além disso, para ajudar a manter o capítulo fluindo, deixaremos a localiza-
ção da simulação por enquanto (como especificado no segundo parâmetro da 
função run), mas a removeremos antes do final do capítulo, portanto, pode-
mos voltar a usar as rotinas para a detecção da localização.

Uma vez que essas modificações tenham sido completadas com sucesso, 
deverá ser possível fazer a autenticação para o Moundz como estávamos fa-
zendo no Capítulo 10. A Figura 12–3 mostra um exemplo de como isto parece 
com a interface jQuery Mobile atualizada.
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Figura 12–3. 
O Moundz exibindo marcadores dentro da 
interface do jQuery Mobile — um aperfeiçoa-
mento é ainda requerido, todavia.

Com isso completado, estamos a 
caminho de fazer o acabamento para o 
nosso aplicativo e adicionar alguns da-
queles recursos fantásticos. Na Lista de 
Tarefas, temos:

- Arrumar o alinhamento dos bo-
tões do fundo para conseguir um ali-
nhamento bonito, centrado e impedir 
o empacotamento

- Adicionar a habilidade para um 
usuário coletar recursos

Melhorando o Layout de Navegação

Embora não passemos muito tempo nisso, vale a pena dar uma rápida olha-
da nas maneiras como podemos melhorar o modo como esses controles de 
navegação são formatados. Como mostrado na Figura 12–3, o alinhamento 
dos controles não é ótimo; também, é possível que o botão Next empacote a 
próxima linha quando um nome longo de lugar for encontrado.

A boa notícia é que metade do trabalho já foi cuidado por nós graças à 
CSS que vem com o jQuery Mobile — qualquer texto que não possa caber 
em um botão de uma largura fixa em particular (ou largura máxima) será 
abreviado por meio de reticências (uma série de três pontos; visite http://
en.wikipedia.org/wiki/Ellipsis). Tudo o que temos de fazer é li-
mitar apropriadamente os tamanhos dos botões.

Para conseguir isso, utilizaremos outro recurso novo da CSS3 — o layout da 
caixa flexível (consulte §§§V§½V����������½	��^��^) — combinado 
com algumas regras CSS padrão para controlar a largura do elemento HTML.

Nenhuma modificação é requerida para o nosso HTML, portanto, simples-
mente adicione a CSS seguinte ao final do arquivo moundz.css:
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/* navigation control visual treatment */

#marker-nav a {

    max-width: 32%;

}

#marker-nav a.left, #marker-nav a.right {

     width: 90px;

}

#marker-nav {

    display: -webkit-box;

    -webkit-box-pack: center;

}

Agora, não há nada excessivamente complicado aqui. Temos uma classe 
CSS que diz às tags âncora no elemento #marker-nav para ter uma largura 
não maior que 32 por cento (do elemento-pai). e então, sobrescrevemos esse 
estilo para qualquer âncora com as classes left ou right para definir a lar-
gura deles manualmente para 90px.

Finalmente, especificamos uma regra que implementa um truque da flex-
box CSS3 para o elemento #marker-nav. Primeiro, modificamos o display 
para -webkit-box (conforme a CSS3 anterior, pré-adicionamos o prefixo 
proprietário webkit), então dizemos ao elemento que queremos exibir qual-
quer elemento-filho no centro do controle. Isto é feito usando a regra -we-
bkit-box-pack e ela é definida para o valor center.
Uma vez que fizemos as nossas modificações para a CSS, o alinhamento do botão 
deverá ser muito mais agradável visualmente — como é mostrado na Figura 12–4.

NOTA: Usar o layout da flexbox CSS3 é uma boa opção aqui, mas você poderia 
ver o código e os elementos HTML envolvidos e imaginar porque uma simples 
regra de alinhamento de texto não foi usada. Na verdade, ela 
poderia ter sido usada neste caso em particular; entretanto, não produz resulta-
dos visualmente tão agradáveis, dadas algumas das outras regras CSS colocadas 
pelo jQuery Mobile.
Assim, decidimos usar a abordagem de layout da caixa flexível CSS3. Aqui está 
uma leitura posterior sobre o assunto: www.html5rocks.com/tuto-
��������^��^������.
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Figura 12–4. 
Com um pouco de CSS, 
podemos restringir o tamanho 
dos nossos botões, substituindo 
o texto excedente por reticências.

Com os botões de navegação mos-
trados mais atraentemente, fazer com 
que a seta Next seja alinhada à esquer-
da sobre o botão é melhor do que an-
tes. É hora de fazer alguma coisa a esse 
respeito. Felizmente, isto é feito de uma 
forma supersimples pelo jQuery Mobile.

Localize a tag âncora para o botão Next no HTML e simplesmente adicione 
um atributo data-iconpos com o valor right ao HTML.

<div id=”marker-nav” data-role=”controlgroup” data-
-type=”horizontal”>
    <a href=”#” data-role=”button” data-icon=”arrow-l” 
class=”left”>Previous</a>
    <a href=”#marker-detail” data-role=”button”>Info</a>
    <a href=”#” data-role=”button” data-icon=”arrow-r” data-
-iconpos=”right” class=”right”>Next</a>
</div>

Com esta mudança simples, o nosso botão de navegação agora é mostrado 
com o ícone à direita, como mostrado na Figura 12–5.
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Figura 12–5. 
A nossa barra de navegação 
está começando a ficar bem 
aperfeiçoada — é hora de 
trabalhar no resto do aplicativo.

Coletando Recursos

Com a tela frontal do aplicativo co-
meçando a se juntar, é hora de traba-
lhar em algumas daquelas proprieda-
des que deixamos fora da construção 
até agora. Uma das mais importantes é 
a habilidade de coletar nossos recursos 
para o jogo. Esses recursos poderiam 
ser qualquer um necessário para estar 
em seu jogo geossocial. Se você estiver 
construindo um jogo clássico de estra-
tégia, então os recursos poderão ser 

coisas, tais como madeira, carvão ou ouro. Mas, eles poderiam simplesmente 
ser algo completamente diferente — realmente isso cabe a você. Para os propó-
sitos do nosso exemplo aqui, contudo, apenas manteremos o termo genérico.

Construindo a Tela de Detalhes dos Recursos

Antes de implementar a funcionalidade para coletar os recursos, todavia, 
existem algumas coisas que precisamos fazer no arquivo principal moundz.
js que nos ajudará no gerenciamento do estado do aplicativo. Até agora, sim-
plesmente estivemos exibindo algumas informações no nível da depuração 
quando um marcador foi selecionado e que realmente não é mais apropriado 
para o que precisamos fazer. O código seguinte mostra as modificações re-
queridas para o arquivo moundz.js nos ajudar a manter o rastreamento de 
dados do recurso dentro do aplicativo.

MOUNDZ = (function( ) {

    // initialize constants

    var DEFAULT_ZOOM = 8,

        GEOMINER_MOUNDZ_URL = ‘http://api.geominer.net/v1/moun-
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dz’;

    

    // initialize variables

    var geominer = null,

        ...

        markerData = {},
        currentResource = ‘’,
        posWatchId = 0;

        

    /* private functions */

        

    function activateMarker(marker) {

        // iterate through the markers and set to the inactive 

image

        for (var ii = 0; ii < markers.length; ii++) {

            markers[ii].setIcon(‘img/pin-inactive.png’);

        } // for
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        marker.setIcon(‘img/pin-active.png’);

            

        // update the navbar title using jQuery

        $(‘#marker-nav a[href=”#marker-detail”]’)

������������V���&©V��	�
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                .html(marker.getTitle( ));

            

        // update the active marker title
        currentResource = marker.getTitle( );
        

        // update the marker navigation controls

        updateMarkerNav(getMarkerIndex(marker));

    } // activateMarker

    

    function markResources(resourceType, deposits) {

        for (var ii = 0; ii < deposits.length; ii++) {

            // add the marker for the resource deposit

            addMarker(
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                new google.maps.LatLng(deposits[ii].lat, 
deposits[ii].lng), 
                deposits[ii].name,
                deposits[ii]);
        } // for

    } // markResources

    

    ...

    

    /* exported functions */

        

    function addMarker(position, title, data) {
        // create a new marker and display it on the map

        var marker = new google.maps.Marker({

            position: position, 

            map: map,

            title: title,

            icon: ‘img/pin-inactive.png’

        });

        

        markerPosition = position;

        

        // save the marker data
        markerData[title] = data;
        
        // add the marker to the array of markers
        markers.push(marker);
        
        // capture touch click events for the created marker
        google.maps.event.addListener(marker, ‘click’, func-
tion( ) {
            // activate the clicked marker
            activateMarker(marker);
        });
    } // addMarker
    

    ...

    var module = {

        ...
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    };

    

    return module;

})( );

Estas modificações no código foram colocadas para facilitar o armazena-
mento de dados recebidos da API Geominer. Embora armazenar um conteúdo 
arbitrário tenha sido útil anteriormente quando estávamos reunindo o nosso 
aplicativo de mapeamento padrão, vamos aumentá-lo aqui.

As modificações para as funções addMarker e markResources são 
simples modificações em série, nas quais modificamos as referências de con-
tent para data (por exemplo, markerContent se torna markerData). 

As modificações na função activateMarker fazem um pouco mais. 
Anteriormente, a função activateMarker definiu o marcador ativo (e os 
marcadores inativos) para ter o ícone correto, atualizou o título do marcador 
dentro do botão nav, também atualizou o conteúdo de detalhe do marcador e 
anexou os eventos relevantes. Agora que estamos trabalhando com dados, ao 
invés do conteúdo do marcador, faz sentido tratar as coisas de modo ligeira-
mente diferente. O código para atualizar o conteúdo da div #marker-de-
tail, associar e desassociar os eventos dos links apropriados foi removido, e 
foi substituído por uma chamada simples para configurar a variável curren-
tResource para o título do marcador selecionado.

Com a variável currentResource no lugar, podemos continuar com 
a atualização dos detalhes para esse recurso dentro do display #marker-
-detail. Vamos começar fazendo algumas modificações no nosso arquivo 
index.html:

<div id=”marker-detail” class=”noauth” data-role=”page”>

    <div data-role=”header”>

        <h1>Resource Details</h1>

    </div>

    <div data-role=’content’>

        <h2></h2>

        <div id=”resavail”></div>

�����������'���
�	����J��������
�����

            <label for=”slider”>Amount to Gather:</label>

            <input type=”range” name=”slider” id=”slider” va-

lue=”1” min=”1” max=”5”  />
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        </div>

        <a id=”btnGather” href=”#” data-role=”button”>Gather</

a>

    </div>

</div>

Aqui, vemos mais alguns códigos jQuery Mobile entrando em cena. Por exem-
plo, observe a div marcada com o atributo ��
�	����J��������
����. 
Isto diz ao jQuery Mobile que estamos adentrando uma seção de controles 
do formulário. Além disso, observe o uso do novo tipo de entrada range 
do HTML5 (www.w3.org/TR/html-markup/input.range.html), 
que o jQuery Mobile substitui por sua própria interpretação do controle da fai-
xa por meio de um atraente cursor gráfico. Com este HTML no lugar, a nossa 
tela de Detalhes dos Recursos parecerá similar à Figura 12–6. 

Figura 12–6. 
O jQuery Mobile faz um 
trabalho muito bom ao 
fornecer uma UI móvel 
simples e clara.

OK, é hora de realmente mostrar 
algumas informações úteis nesta tela. 
Faremos isto detectando o usuário e 
navegando para a tela de Detalhes dos 
Recursos capturando os eventos de to-
que nos links relevantes. As modifica-
ções seguintes para moundz.js de-
monstram como fazemos isto:

MOUNDZ = (function( ) {

    ...

    // initialize variables
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    var geominer = null,

        ...

        supportsTouch = ‘ontouchstart’ in window;
        

    /* private functions */

        

    ...

    

    function updateResourceDetails( ) {
        var currentData = markerData[currentResource];
        if (currentData) {
            $(‘#marker-detail h2’).html(currentData.
name);
        } // if
    } // updateResourceDetails
    

    /* exported functions */

        

    ...

    

    function initScreen( ) {

        // size the canvas to the height of the page minus the 

header

        $(‘#map_canvas’).height(

            $(‘#main’).height( ) - 

            $(‘#main div[data-role=”header”]’).outerHeight( ) -

            $(‘#main div[data-role=”footer”]’).outerHeight( ) 

- 30

        );

        

        // bind to the marker detail tap event
        $(‘a[href=”#marker-detail”]’).live(supportsTouch 
? ‘tap’ : ‘click’, updateResourceDetails);
    } // initScreen

    

    ...

    var module = {
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        ...

    };

    

    return module;

})( );

Este código executa algumas funções:
- Ele define uma nova função, updateResourceDetails, que usa a 

variável currentResource que definimos anteriormente para recuperar o 
dado sobre o recurso. Esse dado é, então, usado para atualizar o display do apli-
cativo; neste caso, estamos simplesmente atualizando o cabeçalho no display, 
mas adicionaremos mais funcionalidade muito em breve.

- A função initScreen é modificada para anexar uma sub-rotina 
de eventos a qualquer link que direcione o usuário para a tela #marker-
-detail. Isto é feito usando a função live do jQuery (http://api.
jquery.com/live), que significa que a sub-rotina de eventos é colocada 
no lugar para qualquer elemento (incluindo aqueles que poderiam ser criados 
dinamicamente mais tarde) que corresponda ao seletor. 

Também vale a pena observar neste código o operador ternário (ou elvis) 
com a variável supportsTouch. Isto, combinado com a inicialização da va-
riável supportsTouch no início do módulo, fornece um mecanismo útil 
que nos permitirá testar o nosso aplicativo tanto em navegadores móveis como 
em desktops. Ele faz isto anexando apropriadamente a sub-rotina de toques ou 
cliques, dependendo do dispositivo corrente suportar a interação de toques.

Isto é muito útil durante o desenvolvimento dos aplicativos Web para dis-
positivos móveis porque a depuração com um navegador para desktop é geral-
mente uma experiência mais agradável do que trabalhar com o console para 
a depuração Android — veja o Apêndice A para obter maiores informações 
sobre o assunto. 

Com o código no lugar, dar um toque no botão de Detalhes dos Recursos 
na barra de navegação nos mostrará a tela de Detalhes dos Recursos similar 
àquela mostrada na Figura 12–7.
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Figura 12–7. 
A nossa tela de Detalhes dos 
Recursos é agora atualizada 
dinamicamente.

Agora que temos o alicerce para 
atualizar o display da tela de Detalhes 
dos Recursos, é hora de torná-la bonita 
— definitivamente, estamos atrasados 
com algumas graduações CSS3.

A seguinte CSS (adicionada ao final 
de moundz.css) nos leva parcial-
mente lá:

/* resource details screen styles */

#marker-detail h2 {

    text-align: center;

    margin: 0 0 10px;

    color: #777;

}

#resavail {

    background: #333 -webkit-gradient(linear, left top, right 

top, from(#099), to(#0A0)) no-repeat;

    border: 2px #333 solid;

    -webkit-border-radius: 8px;

    -webkit-box-shadow: #555 0 1px 2px;

    height: 20px;

    font: bold 0.9em Arial;

    letter-spacing: 3px;

    text-align: center;

    color: white;
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    padding: 5px 0 2px;

    text-shadow: none;

}

Com a CSS aplicada, a tela de Detalhes dos Recursos deverá parecer similar 
à Figura 12–8.

Figura 12–8. 
A nossa tela de Detalhes dos 
Recursos está começando a 
parecer boa, mas o que é isso 
sob o nome do recurso?

Embora a CSS faça as coisas pare-
cerem um pouco mais bonitas, essa 
barra abaixo do nome do recurso é um 
pouco misteriosa. Para que serve ela? 
Bem, vamos transformar isso em uma 
barra que exibe a disponibilidade cor-
rente dos recursos adicionando algum 
código extra à função updateRe-
sourceDetails, que criamos re-
centemente.

function updateResourceDetails( ) {

    var currentData = markerData[currentResource];

    if (currentData) {

        var percAvail = 0;

        

        // determine the resource available percentage

        if (currentData.total !== 0) {
            percAvail = Math.round((currentData.avail / 
currentData.total) * 100);
        } // if
        

        $(‘#marker-detail h2’).html(currentData.name);

        $(‘#resavail’)

            .html(currentData.avail + ‘ / ‘ + currentData.to-
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tal)

            .css(‘-webkit-background-size’, percAvail + 
‘% 100%’);
    } // if

} // updateResourceDetails

No código precedente, você deve ser capaz de ver onde estamos tocando 
(tapping) em algum dos dados extras que são retornados da API Geominer. 
Com esse dado, fazemos duas coisas:

1. Calcular a porcentagem de recursos disponíveis usando uma mate-
mática trivial. Esse valor de porcentagem é, então, usado para aplicar 
dinamicamente um estilo -webkit-background-size na div 
#resavail. A nossa definição particular para o estilo instrui a div 
para dimensionar a imagem de fundo (note que as graduações são tra-
tadas como imagens) para uma porcentagem calculada da largura e 
100 por cento da altura. Essencialmente, criamos uma barra de pro-
gresso simples com pouco de código afinal.

2. Atualizar o conteúdo da div #resavail para exibir uma descrição 
textual da quantidade de recursos disponíveis na localização particular.

Depois de implementar este código JavaScript, a nossa tela de Detalhes dos 
Recursos será similar à Figura 12–9.

Figura 12–9. 
A tela de Detalhes dos Recursos 
mostrando que esta localização j
á possui muitos recursos coletados.

Isto nos leva ao ponto onde a nossa tela de 
Detalhes dos Recursos está mostrando algumas 
informações sensíveis e razoavelmente bem apre-
sentadas. Agora, é hora de ver a coleta de alguns 
recursos.
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Usando a Geominer para o Rastreamento dos Recursos

Novamente, usaremos a API Geominer para realizar a real coleta de recur-
sos. Internamente, a Geominer irá rastrear a quantidade de recursos que foi 
coletada a partir de uma localização particular e subtrair essa quantidade da 
quantidade total de recursos (lembre-se que estes são, de fato, os check-ins do 
Gowalla) para relatar as quantidades disponíveis. Para a Geominer ser capaz 
de rastrear essas quantidades, precisaremos dizer a ela que estamos coletando 
recursos — e este é o propósito desta seção.

O código seguinte mostra as modificações requeridas para moundz.js 
para criar um gancho dentro da funcionalidade da API Geominer e começar 
a coletar os recursos:

MOUNDZ = (function( ) {

    ...

        

    /* private functions */

        

    ...

    

    function gatherResource( ) {

        var currentData = markerData[currentResource];

        if (currentData && geominer) {

            var qty = $(‘#slider’).val( );

            geominer.gather(currentData.id, qty, 

function(totalGathered) {

                // update the quantity available

                currentData.avail = Math.max(currentData.total 

- totalGathered, 0);

                

                // if the resource is still the same, then 

update the display

                if (currentData.name = = = currentResource) {

                    updateResourceDetails( );

                } // if

            });

        } // if

    } // gatherResource
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    ...

    

    /* exported functions */

    ...

        

    function initScreen( ) {

        ...

        

        $(‘#btnGather’).live(supportsTouch ? ‘tap’ : ‘click’, 

gatherResource);

    } // initScreen

    

    ...

    var module = {

        ...

    };

    

    return module;

})( );

Neste código, novamente anexamos uma sub-rotina de toques ao botão Ga-
ther na tela de Detalhes dos Recursos. Quando o usuário tocar esse botão, a 
função gatherResource então será chamada, simplesmente usando a API 
Geominer empacotada (bundled) por meio da chamada da função gather 
exportada. Passamos o ID da quantidade de recursos que desejamos coletar e 
um callback que receberá a quantidade total (de todos os usuários e das ope-
rações de coletas anteriores) de recursos que foram coletados para o recurso 
particular. 

Com a informação que recebemos de volta, podemos, então, atualizar o 
nosso próprio dado local para o recurso em uma tentativa de manter os dois 
em sincronia. Caso recebêssemos uma resposta do servidor rápida o bastante 
(como deveríamos), a tela de recursos corrente seria atualizada para refletir a 
quantidade revisada de recursos disponíveis. 

Como mencionado nos capítulos anteriores, se você estiver interessado no 
que a Geominer faz nos bastidores, poderá ver a fonte no GitHub, no seguinte 
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URL: https://github.com/sidelab/geominer.
Lembre-se, contudo, que a Geominer é uma espécie de trabalho em pro-

gresso e foi construída para suportar os exemplos deste livro, portanto, iria 
requerer uma boa cota de trabalho antes de ser considerada uma API verda-
deiramente útil.

Embora ainda haja muito que poderíamos fazer em potencial, e muito que 
precisa ser feito para tornar o Moundz um jogo útil e agradável, este livro ja-
mais teria sido publicado se não juntássemos o exemplo em algum lugar. Ain-
da temos trabalho a fazer dentro do capítulo, porém, além de implementar a 
funcionalidade no aplicativo Moundz, é aqui que iremos juntar as coisas. 

NOTA: Se você estiver interessado em como levar o Moundz adiante ou fazer per-
guntas a respeito de como a Geominer funciona nos bastidores, fique à vontade 
para se juntar ao grupo Pro Android Web Apps e fazer perguntas lá (http://
groups.google.com/group/pro-android-web-apps). Tentare-
mos encontrar tempo para responder qualquer pergunta enviada.

Empacotando o Moundz como um Aplicativo Nativo

Agora que o Moundz possui todos os recursos que vamos implementar no 
contexto do livro, é hora de empacotá-lo como um aplicativo nativo usando o 
PhoneGap. Não iremos percorrer o processo inteiro novamente aqui porque o 
abordamos inteiramente no Capítulo 9.

Empacotando para o PhoneGap

Primeiro, precisamos criar um diretório para o nosso aplicativo Moundz. 
Como no Capítulo 9, isto é feito muito simplesmente copiando um projeto 
existente para um novo diretório moundz. A Figura 12–10 mostra um exem-
plo do que você deveria ver depois da operação de cópia.
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Figura 12–10. 
Como analisado no Ca-
pítulo 9, iniciar um novo 
projeto PhoneGap é uma 
simples operação de copiar 
e colar.

Ao manter o nosso tema de distribuição copiando e colando, pegar o nosso 
código-fonte Moundz e integrar isso no nosso projeto Moundz é também sim-
ples. Se você se lembra do Capítulo 9, tudo o que é requerido é pegar os arqui-
vos HTML que temos dentro da nossa pasta moundz-jqm e copiá-los para 
a pasta assets/www dentro do nosso novo projeto Moundz do PhoneGap. 
Depois de completar o processo, você deverá ter uma estrutura de diretórios 
que se parece com a Figura 12–11.

Figura 12–11. 
Os nossos ativos HTML, 
CSS e JavaScript são 
copiados para a pasta 
assets/www do projeto 
PhoneGap.

Precisaremos, agora, atualizar as referências dentro do aplicativo para o 
Moundz a partir de seus valores anteriores. Para obter instruções detalhadas 
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sobre como fazer isso, reveja o Capítulo 9, seção “Modificando o Projeto de 
Exemplo PhoneGap”.

Depois de ter completado estas etapas e, então, instalado o aplicativo para o 
emulador (lembre-se de ant debug install dentro da pasta do projeto), 
você deverá ser capaz de abrir o emulador e ver um aplicativo Moundz no lan-
çador do aplicativo Android. A Figura 12–12 mostra um exemplo do que você 
provavelmente verá.

Figura 12–12. 
Instalamos com sucesso o nosso aplicativo para 
o emulador, mas já é hora de ter um ícone 
diferente.

Fornecendo um Ícone 
Lançador do Aplicativo

Uma coisa que não abordamos no 
Capítulo 9 foi a customização de par-
tes do aplicativo PhoneGap, além de 
apenas as referências de nomes. Se 
formos implantar um aplicativo para 
o Android , provavelmente será uma 
boa ideia fornecer um ícone customi-
zado para o nosso aplicativo, ao invés 
de simplesmente usar o ícone padrão 
PhoneGap. 

Com relação aos ícones do aplicativo, o Google fornece uma excelente do-
cumentação que aborda alguns acertos e erros com relação aos ícones dentro 
do seu aplicativo. Isto definitivamente vale a pena ler e pode ser encontrado na 
seguinte URL: http://developer.android.com/guide/prac-
tices/ui_guidelines/icon_design.html.

Além disso, se você tiver o Photoshop (http://adobe.com/pho-
toshop) disponível, então o Google também fornecerá um template útil para 
construir os ícones dos aplicativos, os quais podem ser encontrados com o 
guia para desenhar ícones que referenciamos no parágrafo anterior.

Agora, não vamos examinar o processo de criar um ícone do aplicativo 
aqui porque é uma tarefa mais dirigida a desenhos do que à programação, mas 
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você pode usar uma variedade de ferramentas diferentes para criar o ícone 
enquanto um arquivo, chamado icon.png, é gerado no final do processo. 
Além disso, conforme o guia para desenhar ícones fornecido pelo Google 3, 
diferentes resoluções do ícone lançador devem ser fornecidas:

- Um arquivo icon.png com 72×72 pixels para dispositivos com alto dpi 
(hdpi)

- Um arquivo icon.png com 48×48 pixels para dispositivos com médio 
dpi (mdpi)

- Um arquivo icon.png com 36×36 pixels para dispositivos com baixo 
dpi (ldpi)

Uma vez que você possui os seus arquivos de ícones relevantes, estes são 
simplesmente copiados para a pasta res/drawable-?dpi relevante (onde 
?dpi seria hdpi, mdpi ou ldpi, dependendo do tamanho do ícone). A Fi-
gura 12–13 mostra onde cada arquivo foi colocado na nossa cópia de trabalho 
de exemplo e, embora não seja visível no screenshot, a imagem de 72 pixels 
está dentro da pasta drawable-hdpi, a imagem de 48 pixels está dentro 
da pasta drawable-mdpi  e a imagem de 36 pixels está dentro da pasta 
drawable-ldpi. 

Figura 12–13. O 
nosso arquivo icon.
png atualizado é 
colocado na área res 
do projeto.
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Com o ícone no lugar, estamos prontos para reconstruir e reinstalar o apli-
cativo para o emulador. Se tudo estiver de acordo com o plano, você deverá ver 
um ícone lançador atualizado, como mostrado na Figura 12–14.

Figura 12–14. 
O nosso ícone lançador 
atualizado agora é exibido 
dentro do lançador do
 aplicativo Android.

Com o nosso aplicativo agora com 
boa aparência, não há mais nada que 
tenhamos de fazer antes de empacotar 
e distribuir para o mercado Android. 

Modificando as Permissões do Aplicativo

Se você já tiver instalado um aplicativo nativo Android, provavelmente es-
tará familiarizado com a tela que diz quais permissões o aplicativo está pe-
dindo antes de você completar o procedimento de instalação. A Figura 12–15 
mostra um screenshot da tela de instalação de permissões para o aplicativo 
nativo Gowalla, o qual dá a você uma ideia do tipo de coisa que os aplicativos 
requerem durante a instalação.
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Figura 12–15. 
A tela de instalação do Gowalla 
fornece um exemplo das permissões 
que um aplicativo pode requisitar.

Agora, realmente não queremos ter 
um aplicativo que requisite permissões 
para as operações que ele não usa. Isto 
acontece porque os usuários podem 
ter uma objeção para conceder certas 
permissões e neste caso, quanto mais 
permissões o nosso aplicativo requisi-
tar, maior a chance dele ser rejeitado 
por um usuário durante a instalação. 
Como tal, é melhor manter as permis-
sões requeridas em um mínimo. 

Como pare do exemplo padrão do projeto PhoneGap, temos um arquivo 
AndroidManifest.xml que requisita um grande número de permissões 
e a maior parte não é requerida para o Moundz. Por exemplo, o seguinte é um 
extrato do arquivo AndroidManifest.xml que mostra as requisições de 
permissão.

<uses-permission android:name=”android.permission.CAMERA” />

<uses-permission android:name=”android.permission.VIBRATE” />

<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_COAR-

SE_LOCATION” />

<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_FINE_

LOCATION” />

<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_LOCA-

TION_EXTRA_COMMANDS” />

<uses-permission android:name=”android.permission.READ_PHO-

NE_STATE” />

<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET” />

<uses-permission android:name=”android.permission.RECEIVE_SMS” 

/>

<uses-permission android:name=”android.permission.RECORD_AUDIO” 
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/>

<uses-permission android:name=”android.permission.MODIFY_AUDIO_

SETTINGS” />

<uses-permission android:name=”android.permission.READ_

CONTACTS” />

<uses-permission android:name=”android.permission.WRITE_

CONTACTS” />   

<uses-permission android:name=”android.permission.WRITE_EXTER-

NAL_STORAGE” />   

<uses-permission android:name=»android.permission.ACCESS_NE-

TWORK_STATE» />

Embora não entremos nas especificações de cada permissão aqui, deta-
lhes sobre quais permissões particulares fornecer podem ser encontrados na 
seguinte página nos documentos do desenvolvedor Android: http://de-
veloper.android.com/reference/android/Manifest.per-
mission.html.

Para os propósitos do Moundz, é bastante seguro remover a maior parte 
dessas permissões e apenas reduzir às permissões que fornecem o nosso aces-
so Web do aplicativo e nos permite acessar as informações de localização. O 
reduzido conjunto de permissões seria algo assim:

<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_COAR-

SE_LOCATION” />

<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_FINE_

LOCATION” />

<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_LOCA-

TION_EXTRA_COMMANDS” />

<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET” />

Dependendo do tipo de aplicativo que você está construindo, permissões 
adicionais poderão ou não ser requeridas, o que é provavelmente a razão por 
elas estarem incluídas no arquivo default AndroidManifest.xml.

PhoneGap, Autenticação e Intents

Antes do nosso aplicativo estar pronto para a implantação nativa, precisa-
mos fazer algumas modificações no modo como se comporta o fluxo de auten-
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ticação dentro do aplicativo — ou, antes, precisamos equipar apropriadamente 
o nosso aplicativo para ele ser capaz de responder ao processo de autenticação 
que colocamos anteriormente no Capítulo 10.

Nosso Fluxo de Autenticação Web Anterior

O nosso processo de autenticação final envolvia a abertura de uma nova 
janela do navegador, onde permitimos que o Geominer e o Twitter exerçam 
o processo de autenticação antes de passar o controle de volta para o nosso 
principal aplicativo Web, Moundz. Embora isto pudesse funcionar sem emen-
das em um ambiente do navegador, não funciona tão eficientemente quando 
temos o nosso aplicativo Web empacotado em um aplicativo nativo. Por quê? 
Essa é uma excelente pergunta — vejamos.

Em nosso aplicativo Web, o nosso fluxo de autenticação era algo assim:
1. O usuário clica no botão “Sign in with Twitter”, um ID da sessão é cria-

do dentro do Moundz e uma nova janela do navegador é aberta para o 
script de inicialização da sessão Geominer.

2. O Geominer lida com o “OAuth dance” com o Twitter, onde o usuário 
pode ser solicitado a validar se concorda em permitir que o Geominer 
lhe forneça a autenticação de entrada.

3. Uma vez que o processo de autenticação seja completado, a nova janela 
do navegador é fechada. 

4. Neste ponto, o usuário é retornado implicitamente (quando a janela do 
navegador é fechada, a última janela do navegador volta a ser focada) 
para a nossa janela do aplicativo Moundz. Nos bastidores, o Moundz 
está comunicando-se com a API Geominer em segundo plano e deter-
minou que sejamos autenticados. Ela, então, nos envia para o mapa do 
aplicativo.

5. Uma vez que o Moundz é empacotado em um aplicativo nativo, o pro-
cesso falha na etapa 3 devido à maneira como abrir uma nova janela é 
tratada de dentro de um aplicativo PhoneGap. Essencialmente, a Web-
View, que é usada em um aplicativo PhoneGap, representa uma única 
janela do navegador e, se algum link aberto requerer uma nova janela, 
o navegador Android nativo (não o aplicativo propriamente dito) li-
dará com isto. Isto é compreensível e o modo certo de lidar com tais 
solicitações; contudo, não tem um impacto quando o Geominer tenta 
fechar a janela do navegador na etapa 3. Essencialmente, ele falha e o 
usuário é deixado dentro do navegador nativo na tela de autenticação 
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Geominer sem um modo óbvio de retornar — uma usabilidade que 
não é exatamente ótima.

A boa notícia é que podemos implementar uma solução alternativa; entre-
tanto, temos que trabalhar no nível nativo para fazer isto. Não se preocupe, 
contudo — o processo é bastante simples e não envolverá ter de escrever ne-
nhum código Java.

Uma Visão Geral das Intents do Android

As intents do Android são mecanismos estruturados para passar mensa-
gens entre os aplicativos em uma plataforma Android. Essencialmente, cada 
aplicativo executa a sua própria caixa de areia e não possui acesso aos outros 
dados do aplicativo — o que é bastante justo. Para se comunicar com outro 
aplicativo, uma intent é enviada para o SO Android propriamente dito e, se um 
ou mais aplicativos estiverem configurados para responder a essa intent, então 
o SO fornecerá uma oportunidade de fazer isso. 

Embora as intents sejam um conceito de aplicativo nativo, elas fazem muito 
sentido a partir da perspectiva do desenvolvedor Web, principalmente por-
que respeitam o esquema URI da Web (http://en.wikipedia.org/
wiki/URI_scheme) que dá nome às convenções. Embora não estejamos 
interessados em como usar as intents a partir da perspectiva de desenvolvi-
mento do aplicativo nativo, usá-las pode fornecer uma maneira quase sem 
emendas de transição de uma página Web de volta para o nosso aplicativo 
nativo. Em nosso caso particular, estamos fornecendo uma transição a partir 
do processo de autenticação Twitter, de volta para o empacotador do aplicativo 
PhoneGap para o Moundz.

Se você possui e usa um dispositivo Android, então provavelmente já expe-
rimentou isto — por exemplo, se você estivesse navegando uma página Web, 
então depois de clicar em um link seria levado para um dos aplicativos nativos 
Android, como que por mágica. Tanto o Android Market como o YouTube 
utilizam as intents dessa maneira.

Portanto, vejamos como é complicado fazer o Moundz responder a algu-
mas intents do Android. A primeira coisa que precisamos fazer é modificar 
o arquivo AndroidManifest.xml que reside no diretório-raiz do nos-
so projeto Moundz do PhoneGap. Nesse arquivo, estaremos adicionando um 
��
��
	��
�� extra para a definição de application:
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<application android:icon=”@drawable/icon” android:label=”@

string/app_name”

    android:debuggable=»true»>

    <activity android:name=».Moundz»

���������������������������JÅÆ�
��������~����Å����������������

anges=»orientation|keyboardHidden»>

�����������
��
	��
���

            <action android:name=»android.intent.action.MAIN» 

/>

            <category android:name=»android.intent.category.

LAUNCHER» />

������������
��
	��
���

�����������
��
	��
���
            <action android:name=”android.intent.action.
VIEW”></action>
            <category android:name=”android.intent.cate-
gory.DEFAULT”></category>
            <category android:name=”android.intent.cate-
gory.BROWSABLE”></category>
            <data android:host=”moundz” 
android:scheme=”content”></data>
������������
��
	��
���
    </activity>

</application>

A nossa nova definição ��
��
	��
�� está configurada para o Moundz 
para receber as intents com a ação VIEW e estamos marcando o nosso filtro 
com as categorias DEFAULT e BROWSABLE. Essas duas definições de cate-
goria são requeridas para fazer com que o filtro da intent funcione adequada-
mente a partir do navegador Web nativo. 

Finalmente, a definição ��
��
	��
�� contém uma tag de dados que 
fornece informações sobre como o esquema URI ficará quando colocado em 
uma âncora HTML. Por exemplo, a nossa definição especifica um host de 
moundz e um esquema de content, significando que os links dentro das 
páginas Web que começam com content://moundz vão corresponder a 
esse filtro e o aplicativo nativo do Moundz será aberto em resposta a esses links 
que estão sendo clicados. 
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NOTA: O conteúdo do esquema URI é um esquema oficial e registrado que ma-
peia os provedores de conteúdo para a plataforma Android. Note que é também 
possível usar um esquema customizado (por exemplo, temos URIs começando 
com moundz://); entretanto, isso é frequentemente desencorajado porque os 
esquemas URI foram criados para serem únicos e essa exclusividade é controlada 
através dos diversos corpos padrões da Internet.
Além disso, é também possível registrar o filtro usando o esquema HTTP (ou 
HTTPS), caso você queira permitir que os usuários completem a ação usando o 
navegador Android ou por meio de um aplicativo nativo. Se tivéssemos realmente 
implantado para um URL público, então esta poderia ser uma maneira excelente 
de trabalhar, mas a esta altura, estamos focando em uma implantação através do 
PhoneGap, portanto, o esquema de conteúdo é provavelmente o melhor ajuste.

�����
��
�������������'����
��������������
���������������������

uma página Web simples com um link que corresponda à regra es-
�������������
��������
��
	��
��:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Intent Test</title>

<meta name=”viewport” content=”initial-scale=1.0, user-

-scalable=no” />

</head>

<body>

<a href=”content://moundz/test”>Moundz Local Test</a>

</body>

</html>

Tudo bem, vamos dar continuidade. Salve o código precedente, então na-
vegue para ele usando o navegador Android nativo. Você deverá ver um link 
simples e quando ativar o link, o aplicativo nativo Moundz deverá ser lançado. 
A Figura 12–16 exibe um exemplo do que você deve ver.
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Figura 12–16. Clicar o link de testes nos leva diretamente ao aplicativo Moundz.

Excelente, funcionou. Com essa funcionalidade, deveremos ser capazes 
de fazer algumas modificações no nosso código do aplicativo Moundz e fazer 
com que ele tome a ação apropriada em resposta às intents. Todavia, precisa-
remos de um pouco de ajuda.

Usando os Plug-Ins do PhoneGap para Tratar as Intents

Criamos um compromisso anterior com relação a não ter de escrever um 
código Java para trabalhar com as intents de dentro do PhoneGap e, apesar 
das intents serem um recurso nativo do SO Android, poderemos cumprir essa 
promessa. Isso tudo é graças ao fato de que alguém já fez o trabalho duro para 
nós. Nesta seção, usaremos um plug-in PhoneGap chamado WebIntent, o qual 
foi criado por Boris Smus. Boris escreveu um correio de blog sobre as suas 
motivações para escrever o WebIntent e que vale a pena ler (visite www.bo-
rismus.com/android-phonegap-plugins).

Essencialmente, o plug-in de Boris fornece a habilidade de invocar as In-
tents do Android a partir do seu JavaScript e também responder se o seu apli-
cativo interceptou e respondeu a uma intent. A instalação dos plug-ins é muito 
simples:
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1. Faça o download dos arquivos WebIntent.java e webintent.
js a partir do seguinte repositório GitHub: https://github.
com/borismus/phonegap-plugins/tree/master/An-
droid/WebIntent.

2. Pegue o arquivo webintent.js e coloque-o dentro da pasta as-
sets/www do projeto Moundz do PhoneGap. 

3. Pegue o arquivo WebIntent.java e coloque-o dentro de um novo 
diretório borismus dentro da pasta src/com do projeto PhoneGap.

A Figura 12–17 fornece um screenshot de como a pasta de aplicativos deve 
ficar depois de completar estas etapas.

Figura 12–17. A nossa pasta do projeto Moundz do PhoneGap depois de adicionar os arquivos 
de plug-in de WebIntent.

Com os arquivos de plug-in em seus lugares corretos, é hora de conectar 
tudo. A primeira etapa deste processo é incluir o arquivo phonegap.js no 
projeto e também adicionar uma inclusão de script ao arquivo webintent.
js. Ao mesmo tempo, também moveremos a inclusão do script para moun-
dz.js, para bem antes da tag body de fechamento porque isto é requerido 
para a captura de eventos em particular.
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Além disso, embora estejamos fazendo modificações no arquivo index.
html, removeremos a sub-rotina de eventos do body de onload porque pre-
cisamos, agora, começar a fazer algumas modificações específicas do Phone-
Gap no nosso código.

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

...

<script type=”text/javascript” src=”phonegap.js”></script>

<script type=”text/javascript” src=”webintent.js”></script>

...

<!--

<script type=”text/javascript”>

function initialize( ) {

    MOUNDZ.init( );

} // initialize

</script>

-->

</head>

<body>

...

<script type=”text/javascript” src=”moundz.js”></script>

</body>

</html>

Mantendo uma única base de código

Até agora, mantivemos uma única base de código para uma versão do apli-
cativo que poderia ser implantada tanto para o aplicativo Web como para um 
aplicativo nativo usando o PhoneGap. Agora, estamos começando a fazer as 
modificações que são específicas para uma versão PhoneGap. 

Nos nossos aplicativos de exemplo, simplesmente iremos remover e adi-
cionar um código para adequar à nossa versão do PhoneGap, e fazer com que 
o código resida em uma localização em separado da nossa versão anterior so-
mente para Web. Se você estiver trabalhando em um projeto real, todavia, e se 
encontrar em uma situação similar, então veja soluções alternativas que per-
mitem manter uma única base de código, embora ainda permitindo que partes 
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do código sejam customizadas para determinadas situações. 
Uma maneira de fazer isto é através da implementação de um processo de 

construção usando as ferramentas mencionadas anteriormente, tais como Ant 
ou Rake. O script de construção combina seletivamente os arquivos JavaScript 
em particular em um único arquivo JavaScript projetado para uma distribui-
ção particular da plataforma.

Outra opção seria usar técnicas de detecção dentro do seu código JavaS-
cript. Dado que não incluímos o phonegap.js em nossa versão Web pura 
do aplicativo, podemos fazer algumas verificações durante a execução em 
torno da disponibilidade do PhoneGap dentro do nosso arquivo moundz.
js. Isto nos permite manter uma única versão dos nossos arquivos centrais 
JavaScript e simplesmente requerer algumas pequenas modificações para os 
arquivos do aplicativo HTML (os quais provavelmente irão diferir um pouco 
de alguma maneira).

Com as modificações feitas no nosso arquivo index.html, agora vol-
taremos nossa atenção para o arquivo moundz.js. Aqui, faremos algumas 
modificações para anexar o evento customizado deviceReady do Phone-
Gap, ao invés de onload. Isto garantirá que o código dependente do Pho-
neGap será executado somente assim que o PhoneGap tiver sido inicializado 
apropriadamente. Além disso, criaremos conexões no plug-in WebIntent para 
monitorar os detalhes que serão passados se o aplicativo for lançado usando 
uma intent nativa. 

MOUNDZ = (function( ) {

    ...

        

    /* private functions */

    ...

    

    function parseUrlParams(url) {
        return { };
    } // parseUrlParams
    

    ...

    var module = {

        ...

    };
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    // bind to the PhoneGap deviceReady event
    document.addEventListener(‘deviceReady’, function( ) 
{
        
        window.plugins.webintent.getDataString(null, 
function(dataString) {
            module.init(parseUrlParams(dataString));
        }, function( ) {
            module.init( );
        });
        
    }, false);
    

    return module;

})( );

No código precedente, estamos fazendo duas modificações para garantir 
que lidaremos apropriadamente com a inicialização do PhoneGap:

1. Pouco antes retornamos à definição do módulo no final de moundz.
js, adicionamos uma sub-rotina de eventos ao evento deviceRe-
ady , que foi disparado pelo PhoneGap. Nessa sub-rotina de eventos, 
pedimos ao suplemento WebIntent para nos fornecer detalhes sobre 
qualquer dado adicional que ele tenha recebido. 

2. Se o aplicativo Moundz foi iniciado diretamente do lançador, esta cha-
mada simplesmente passará um valor nulo; contudo, se o aplicativo foi 
chamado a partir de uma URL dentro do navegador (tal como a nossa 
página de teste), isto estará disponível para o aplicativo nativo.

3. Uma vez que recuperamos com sucesso através do valor passado, esse 
valor é passado através de uma nova função chamada parseUrlPa-
rams, antes de ser passada adiante para o nosso método init. No 
momento, essa função é apenas um placeholder e simplesmente retorna 
um objeto literal vazio; todavia, adicionaremos algum código signifi-
cativo a seguir.

O código que precisamos adicionar à nossa função parseUrlParams 
permitirá que o nosso aplicativo traduza os parâmetros de string de uma con-
sulta URL em um objeto literal JavaScript, o qual então será interpretado den-
tro da função do módulo MOUNDZ.init.



Aperfeiçoando e Empacotando um Aplicativo para o Lançamento |  | 407

O seguinte é o código requerido para fazer com que parseUrlParams 
realize essa operação:

function parseUrlParams(url) {

    var matches = /^.*?\?(.*)$/.exec(url),

        keyPairs = matches ? matches[1].split(‘&’) : [],

        params = { };

        

    // iterate through the key pairs we found

    for (var ii = 0; ii < keyPairs.length; ii++) {

        // split the pair on the = as we are only going to pro-

cess these

        var pair = keyPairs[ii].split(‘=’);

        

        // update the parameters

        params[pair[0]] = pair.length > 1 ? pair[1] : null;

    } // for

    

    return params;

} // parseUrlParams

Este pode não ser o código mais legível do mundo, sendo desorganizado 
com expressões regulares e operadores ternários, porém o seu propósito é sim-
ples. Como declarado anteriormente, parseUrlParams precisa extrair os 
parâmetros de string da consulta de uma URL e retorná-los em um objeto 
literal JavaScript.

Por exemplo, se passarmos a seguinte URL para a função: http://
test.com/test.htm?param1=foo&param2=bar, então a função 
parseUrlParams retornará um objeto literal como a seguir:

{

    param1: ‘foo’,

    param2: ‘bar’

}

Uma vez que temos os nossos parâmetros de string da consulta nesse for-
mato, podemos passá-los para uma versão modificada da nossa função MOUN-
DZ.init para ser processada de modo inteligente. A nossa função init 
modificada é a seguinte:
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MOUNDZ = (function( ) {

    ...

    var module = {

        ...

        

        init: function(args) {

            // initialize the parameters

            args = $.extend({

                zoomLevel: null

            }, params);

            

            // initialize the geominer bridge
            geominer = new GEOMINER.Bridge($.extend({
                app: ‘moundz’,
                login: ‘#login’,
                returnUrl: ‘content://moundz/’
            }, args));

            $(geominer).bind(‘authenticard’, function(evt) {

                $(‘#splash’).hide( );

                $(‘.noauth’).removeClass(‘noauth’);

                

                // run the app

                run(args.zoomLevel);

            });

            

            // initialize the screen

            initScreen( );

        },

        

        ...

    };

    

    ...

    return module;

})( );
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Examinaremos rapidamente as modificações que estamos fazendo aqui; 
uma vez que já terminamos, o Moundz está pronto para ser empacotado para 
a distribuição.

1. Modificamos a função init de aceitar um parâmetro zoomLevel 
para aceitar um parâmetro args mais genérico. Esse parâmetro 
args é, então, usado para passar múltiplos valores (usando um objeto 
literal) para o construtor do nosso objeto GEOMINER.Bridge. Isto é 
particularmente útil quando combinado com o nosso código anterior 
que converteu os parâmetros de url em uma página Web corrente den-
tro de um objeto literal (como veremos na etapa 3).

2. Em seguida, atualizamos a inicialização de GEOMINER.Bridge para 
incluir um parâmetro returnUrl de configuração. Esse parâmetro 
returnUrl será exibido na página que o Geominer apresenta como 
a etapa final dentro do processo de autenticação do Twitter. Portanto, 
agora, ao invés de tentar fechar a janela, um link será exibido para que 
possamos, então, clicar para retornar para o aplicativo nativo Moundz.

3. Além disso, passamos os valores especificados dentro do parâmetro 
args para o GEOMINER.Bridge usando a função $.extend 
($.extend é equivalente a jQuery.extend). Esta é uma maneira 
concisa e eficiente de passar os parâmetros enviados ao nosso aplicati-
vo como parte da intent Android através do nosso código do módulo 
JavaScript.

4. Finalmente, modificamos a nossa chamada para a função run para re-
mover a localização da simulação que estávamos usando até este ponto 
enquanto desenvolvíamos o aplicativo.

É isso aí. Os códigos, as modificações e os aperfeiçoamentos estão todos 
prontos. Agora, é hora de empacotar este aplicativo para a distribuição do mer-
cado Android.

Empacotando Nosso Aplicativo para o Lançamento

Finalmente, conseguimos. O nosso código está terminado, temos um ícone 
do aplicativo e é hora de empacotar o aplicativo para a distribuição. Isto envol-
ve uma série de etapas:

1. Construir o nosso aplicativo no modo de lançamento, então assinar o 
nosso aplicativo para a distribuição.

2. Registrar no mercado Android.
3. Publicar o nosso aplicativo no mercado.
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Nesta seção final do capítulo, abordaremos o que é requerido para comple-
tar a etapa 1 com sucesso, então o posicionaremos para a direção correta, de 
modo que você possa completar a etapas 2 e 3 com o seu próprio aplicativo, 
uma vez que tenha chegado a esse ponto. Embora existam algumas nuanças 
para construir o aplicativo para o lançamento (a maior parte é agora tratada 
durante o processo de construção), os processos de registro e publicação do 
aplicativo são feitos de modo simples através do Google. Além disso, fornecem 
um excelente guia sobre o tópico de publicar o seu aplicativo (visite http://
developer.android.com/guide/publishing/publishing.
html).

A primeira etapa para construir o nosso aplicativo para o lançamento é 
usando ant para construir um binário do aplicativo no modo de lançamento. 
Isto é feito executando o seguinte comando a partir do diretório de projeto 
Moundz do PhoneGap: ant release.

Quando executado, esse comando deve gerar uma saída similar àquela 
mostrada na Figura 12–18.

Figura 12–18. A saída ao executar a construção no modo de lançamento — observe os comen-
tários relativos à assinatura.

Nesta figura, você pode observar uma saída gerada pela construção do Ant 
referenciando o fato de não ter as propriedades key.store ou key.alias 
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disponíveis, com as quais assinamos o nosso aplicativo. Isso impediu o script 
de construção de assinar o nosso aplicativo com sucesso, o que será requerido 
se quisermos distribuir o nosso aplicativo.

Para assinar o nosso aplicativo, a primeira coisa que devemos fazer é gerar 
uma chave privada. Isto pode ser conseguido executando o seguinte comando 
(todavia, você deveria modificar tanto o keystore como o alias para algo mais 
apropriado para a sua própria configuração):
keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias 

alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

Executar esse comando mostra uma saída similar àquela exibida na Figura 
12–19.

Figura 12–19. Se você ainda não possui uma, você precisará gerar uma chave privada para 
assinar o seu aplicativo.

Com o nosso keystore criado, podemos, agora, modificar o nosso arquivo 
build.properties e especificar a sua localização de modo que o script de 
construção possa assinar o nosso aplicativo como parte do processo de cons-
trução. Com os nossos requisitos do aplicativo, não existem configurações 
adicionais requeridas nesse arquivo, portanto, depois das propriedades key.
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store e key.alias serem adicionadas, o nosso arquivo build.pro-
perties deverá parecer com o seguinte:
key.store=/path/to/release-key.keystore
key.alias=your_alias

Agora, com essas configurações no lugar, estamos prontos para tentar re-
construir o nosso aplicativo no modo de lançamento. Se tudo correr correta-
mente, você deverá, agora, estar preparado para o keystore e a senha de alias 
como parte do processo de construção. Forneça corretamente a senha e o seu 
aplicativo estará assinado e pronto para o lançamento. A Figura 12–20 mostra 
um exemplo da saída que será gerada em uma construção bem-sucedida.

Figura 12–20. Depois de gerar uma chave privada e fornecer detalhes para o script de constru-
ção, o nosso processo de construção bem-sucedido assina o nosso aplicativo.

Se você der uma olhada na pasta bin da sua pasta de projetos Moundz do 
PhoneGap, deverá ver uma série de arquivos. O mais importante, quando se 
trata de um lançamento de projeto, é o moundz-release.apk. A Figura 
12–21 mostra um screenshot de exemplo de como sua pasta bin pode ficar.
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Figura 12–21. A pasta bin da pasta de projeto Moundz do PhoneGap deverá conter um arqui-
vo moundz-release.apk depois da nossa construção bem-sucedida.

É isso aí. Agora, temos o arquivo do aplicativo principal, o qual nos permi-
tirá publicar um aplicativo para o mercado Android.

Se você decidir percorrer este caminho com os seus próprios aplicativos 
Web Android, então a partir deste ponto, você deverá registrar-se  o Mercado 
Android (http://market.android.com/publish) e, como mencio-
nado anteriormente, familiarizar-se com o guia de publicação Google que nós 
nos referimos anteriormente nesta seção do capítulo. 

Em termos das tarefas que permanecem, você precisará coletar alguns scre-
enshots, criar alguns ícones maiores, e pensar em algum texto que descreve 
bem o seu aplicativo para os usuários potenciais. Se você está procurando ven-
der aplicativos através do mercado, então você deveria também investigar um 
conta do Google Merchant. 

Daqui em diante, você entra no terreno das imagens, textos, e promoções.
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Resumo

Neste capítulo, nós abordamos uma série de materiais, que vão desde algu-
mas informações adicionais sobre jQuery Mobile e modificações visuais para 
o nosso aplicativo, até informações sobre como empacotar um aplicativo web 
Android usando PhoneGap para lançamento para o Mercado Android.

No próximo capítulo, nós terminaremos o livro examinando algumas ten-
dências potenciais futuras dentro da computação móvel. Felizmente, eles irão 
fornecer algum alimento para as nossas mentes, e talvez até dar a você algumas 
idéias de coisas que você possivelmente poderia gostar para explorar no mun-
do do desenvolvimento web de aplicativos para dispositivos móveis.



Capítulo 13
O Futuro da Computação para Dispositivos 
Móveis

Durante o livro, examinamos alguns exemplos de código e exercícios que 
permitirão a você construir aplicativos Web para o SO do Android e do Chro-
me usando os recursos disponíveis para telefones e para o cloud. Todavia, o 
que está para chegar? Como as novas tecnologias e tendências mudarão a nos-
sa abordagem de desenvolvimento?

O que é apresentado neste capítulo é uma perspectiva do desenvolvedor 
sobre o futuro potencial das plataformas móveis e, subsequentemente, dos 
aplicativos. Naturalmente, o conteúdo deste capítulo representa somente uma 
visualização possível do futuro para os dispositivos móveis, e muitas possibili-
dades existem. Dadas as tendências correntes tanto para o desktop como para a 
computação móvel, todavia, certamente acreditamos que veremos os compo-
nentes deste capítulo implementados nos próximos anos. 

A Era da Computação Móvel

A era da computação móvel diz respeito a nós. A adoção de dispositivos 
móveis conectados à Web é uma das tendências que se movem mais rapida-
mente em todo o mundo. Os consumidores se acostumaram à tecnologia mó-
vel e para a maioria de nós, isso inclui, agora, o acesso móvel à Web. 

Isto, por sua vez, afeta a maneira como escolhemos consumir e produzir 
informações. Por exemplo, ao invés de assegurar que estamos preparados antes 
de sair de casa ou do escritório para coisas, tais como compromissos, podemos 
agora simplesmente levantar e sair. Podemos acessar a informação que preci-
samos através do nosso dispositivo móvel de opção quando precisarmos dele, 
checar a hora exata da reunião ou acessar direções de percursos sobre como 
chegar lá. Definitivamente, estamos nos tornando habituados a obter informa-
ções “no momento exato” — supondo que temos boa conectividade.
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Um Fenômeno Mundial

A aceitação da computação móvel não está limitada aos mercados estabe-
lecidos. De fato, para muitos mercados emergentes e nações, as tecnologias de 
banda larga para os dispositivos móveis estão sendo desenvolvidas em favor 
das tradicionais “linhas terrestres” devido ao custo-eficiência da solução. A 
Figura 13-1 ajuda a demonstrar este aspecto mostrando um gráfico de trá-
fego mensal para um cliente móvel Twitter, Tweete (http://m.tweete.
net). Nesse gráfico particular, podemos ver que a maior parte do tráfego para 
o Tweete chega da Indonésia. A principal razão disto è devido à banda larga 
móvel sendo mais prolífica do que a banda larga fixa em países, tais como a 
Indonésia, e assim, os clientes móveis leves podem conseguir uma tração mui-
to boa por meio de clientes desktops mais pesados (e dispositivos móveis não 
otimizados). 

Figura 13-1. Os mercados emergentes podem fornecer oportunidades inesperadas para o desen-
volvimento móvel.
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SUGESTÃO: Muitos de vocês podem olhar o gráfico acima e pensar — e daí? 
gostaríamos de desafiar esse pensamento e recomendar que considere como você 
poderia construir aplicativos móveis para os mercados emergentes (http://
en.wikipedia.org/wiki/Emerging_market), bem como para os 
mercados estabelecidos. Ao fazer isto, todavia, você também terá de considerar 
o fato de que estas nações ainda terão grandes números de dispositivos móveis 
mais simples em circulação. Esses dispositivos frequentemente possuem conec-
tividade Web, mas não possuem o suporte HTML5 que estamos examinando 
através do livro.
Implemente efetivamente o seu aplicativo ou site Web com uma melhoria pro-
gressiva (analisada na seção intitulada “Abraçando a Melhoria Progressiva”) e 
poderá ser capaz de começar a influenciar esses mercados agora, e ainda oferecer 
uma rica experiência com os recursos HTML5 para os dispositivos mais avan-
çados.

Morte do Desktop?

Smartphones e tablets são realmente apenas a ponta do iceberg quando 
se trata de computação móvel. A Mobile Internet Report (www.morgans-
tanley.com/institutional/techresearch/mobile_inter-
net_report122009.html) distribuída pela Mary Meeker (http://
en.wikipedia.org/wiki/Mary_meeker) da firma de serviços finan-
ceiros da Morgan Stanley faz uma série de previsões com relação à penetração 
dos dispositivos móveis e o uso da Internet de plataformas móveis comparados 
com as plataformas para desktop. 

Sem entrar nos detalhes do relatório, ela sugere que os dispositivos móveis 
provavelmente serão a plataforma de opção para a conectividade da Internet 
por volta de 2014. Se isso realmente for uma estimativa precisa, então precisa-
mos começar a projetar tanto sites como aplicativos para a Web móvel agora. 

Abraçando a Melhoria Progressiva

A melhoria progressiva (www.alistapart.com/articles/un-
derstandingprogressiveenhancement) é uma estratégia de projeto 
Web na qual os projetistas Web e os codificadores projetam sites Web e inter-
faces de aplicativos para o mínimo denominador comum (dentro da razão),  
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antes de mais nada. O aplicativo ou o site será, então, melhorado se o nave-
gador do visitante for capaz de suportar recursos mais avançados. Bibliotecas 
JavaScript, tais como a Modernizr (www.modernizr.com), são muito úteis 
aqui.

Com relação a por que isto é importante, dê uma olhada na Figura 13-2, 
que mostra o colapso da fatia de mercado dos navegadores móveis de agosto 
de 2009 até agosto de 2010. 

Figura 13-2. Fatia de mercado do navegador móvel de agosto de 2009 a agosto de 2010.

Estes dados (cuja fonte é o StatCounter: http://gs.statcounter.
com) mostram algumas coisas:

- O uso dos dispositivos Android está em ascensão, mas é ainda uma pe-
quena parte do mercado.

- Embora a plataforma móvel mais popular para a navegação Web seja o 
iOS (iPhone, iPod Touch, iPad), existem ainda muitos navegadores por aí em 
uso ativo que não suportam o HTML5 e a CSS3 (por exemplo, Opera Mini: 
www.opera.com/mobile).

Para auxiliar na exibição do HTML5 corrente versus a tendência de disposi-
tivos que não aceitam o HTML5, a Figura 13-3 simplificou os dados dentro de 
duas categorias: os suportados pelo HTML5 e os não suportados pelo HTML5.
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Figura 13-3. Fatia do mercado de navegadores móveis HTML5 versus não HTML5.

Como mostrado na Figura 13-3, os dispositivos HTML5 possuem uma fa-
tia de mercado menor que os dispositivos que não suportam o HTML5. 

NOTA: Estas estatísticas não são o que esperávamos que fossem. Com o pas-
sar do tempo, o gráfico realmente mostra menos dispositivos compatíveis com o 
HTML5 acessando a Web — e isto é extremamente surpreendente, pelo menos a 
princípio. Pensamos que existe uma série de explicações potenciais para o porquê 
deste ser o caso.
UMA dessas explicações poderia ser o recente interesse e promoção da Web para 
os dispositivos móveis. Isto, por sua vez, eleva o conhecimento do consumidor dos 
serviços móveis que estão disponíveis online e desse modo, pessoas com handsets 
existentes estão acessando os serviços Web móveis.
Estaríamos mentindo se as estatísticas não fizessem da segunda opção a nos-
sa certeza da adoção do HTML5 através de um grande número de dispositivos 
móveis. Entretanto, esta não é a única informação que temos a respeito da ado-
ção do HTML5 em dispositivos móveis  Fornecedores estabelecidos ofereceram 
suporte para o HTML5 em seus novos dispositivos. Por exemplo, a RIM recen-
temente lançou o BlackBerry Torch e deu ênfase ao suporte do HTML5 e às 
opções de desenvolvimento. Acreditamos que esta é a evidência que dá validação 
à pretensão de que o suporte HTML5 nos navegadores móveis será rapidamente 
a tendência ns próximos anos.
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Embora nem sempre seja possível construir aplicativos e sites Web usando 
uma melhoria progressiva, vale a pena passar um tempo no início de um pro-
jeto e avaliar o potencial para suportar dispositivos menos avançados. Se você 
puder, amplie o escopo do seu aplicativo e, embora este livro esteja focado na 
construção de aplicativos Web Android, minimizar a quantidade de trabalho 
que você tem de fazer para suprir outra plataforma é sempre uma boa opção.

Prognósticos Sobre a Tecnologia Móvel

O futuro está bem além da certeza, mas é provável que o desenvolvimento e 
a arquitetura para dispositivos móveis irão atuar de maneira similar à compu-
tação para desktops. Sendo este o caso, poderemos, provavelmente, ser ousados 
e fazer alguns prognósticos.

NOTA: Embora exista uma obsessão pelo desenvolvimento para dispositivos mó-
veis usando uma tecnologia nativa atualmente, acreditamos muito que a histó-
ria irá repetir-se nos dispositivos móveis, da mesma maneira como aconteceu nos 
dispositivos para desktop. 
Esta, todavia, é definitivamente uma situação de risco versus recompensa, à me-
dida que muitos gargalos permanecem no caminho do desenvolvimento para os 
dispositivos móveis orientados à Web. Todavia, acreditamos que a comunidade 
enviou aos fabricantes de dispositivos uma mensagem e é por isso que o desen-
volvimento Web para dispositivos móveis é importante e algo que precisa ser 
priorizado. Também acreditamos que eles ouviram essa mensagem e as coisas 
estão começando a mudar para melhor.

Melhorias das Ferramentas e das Bibliotecas

A maturidade e a disponibilidade tanto de ferramentas como de bibliotecas 
para alavancar o desenvolvimento Web para dispositivos móveis são bastan-
te limitadas no momento. Isto está mudando, todavia, e certamente veremos 
muito mais opções ficando disponíveis nos próximos anos. Uma das biblio-
tecas mais promissoras em desenvolvimento (no momento em que este livro 
está sendo escrito) é o framework jQuery para dispositivos móveis (http://
jquerymobile.com).
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A pesquisa que foi feita para essa biblioteca e o foco no suporte para dispo-
sitivos móveis de amplo espectro são bastante encorajadores. Dessa pesquisa, a 
equipe jQuery produziu aquilo que chamamos de tabela para suporte gradual 
do navegador (http://jquerymobile.com/gbs), mostrado na Figura 
13-4. 

Figura 13-4. Um screenshot da tabela para o suporte gradual do navegador da jQuery.

Felizmente, isto finalmente fornecerá uma UI Web para dispositivos mó-
veis que pode ser usada pelos dispositivos, apresentando uma UI Web em um 
sentido neutro para os dispositivos (ao invés de estilizar todos os elementos da 
UI com o aspecto e a funcionalidade do iPhone).
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Além disso, como desenvolvedores, podemos somente esperar que melhore 
a maturidade das ferramentas para o desenvolvimento Web para dispositivos 
móveis. Embora integrados, os ambientes de desenvolvimento (IDEs) tendem 
a trilhar o caminho do desenvolvimento Web em geral, e criar testes adequa-
dos e ferramentas de depuração para dispositivos móveis será importante para 
impulsionar o desenvolvimento Web para dispositivos móveis (da mesma ma-
neira como o Firebug contribuiu para levar o desenvolvimento Web adiante). 
Muito ainda pode ser feito usando os navegadores para desktop, tal como o 
Chrome, mas, na verdade, não existe um substituto para as ferramentas de 
desenvolvimento com alvo nos dispositivos. 

Modificações na Arquitetura dos Dispositivos

Embora a Palm não seja um dos protagonistas dominantes do mercado no 
momento, muito ainda podemos aprender com a maneira como a plataforma 
de arquitetura do seu webOS foi projetada (http://developer.palm.
com). Desde o início, a webOS foi construída com um forte foco na tecnologia 
Web, fornecendo aos desenvolvedores um modo primordial de construir apli-
cativos para a plataforma com HTML, CSS e JavaScript.

Dado que este é um livro sobre o desenvolvimento de aplicativos Web para 
Android, esse comentário poderia parecer estranho, mas vamos examinar al-
gumas tendências das indústrias em torno da computação tanto para disposi-
tivos móveis como para desktops:

- Existe muito interesse com relação aos sistemas operacionais Web como 
substituição para os sistemas operacionais para desktop. A implementação de 
um sistema operacional Web é geralmente realizada usando algo, tal como o 
Linux, para gerenciar a interação com o hardware e depois, uma camada de 
apresentação Web que fornece o sistema operacional “desktop” para o usuário. 
Dois exemplos de sistemas operacionais Web são o Chrome do Google/Chro-
mium OS (www.chromium.org/chromium-os) e o Jolicloud da Joyent 
(www.jolicloud.com).

- Os sistemas operacionais modernos para os dispositivos móveis estão de-
monstrando uma inovação contínua e eles poderiam possivelmente ser modi-
ficados para implementar sistemas operacionais para a Web (tal como a  Palm 
tem demonstrado) antes de uma adoção mais ampla pelas plataformas para 
desktop.

Com essas tendências e com a arquitetura webOS corrente da Palm em 
mente, como as arquiteturas dos dispositivos móveis ficarão no futuro?  
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Certamente, uma possibilidade é uma arquitetura para dispositivos que pos-
sua um sabor Web bastante acentuado em relação a ela, e isto é mostrado na 
Figura 13-5. 

Figura 13-5. Mais dispositivos móveis podem incorporar arquiteturas centradas na Web no 
futuro.

Nesta arquitetura, encontramos uma camada de serviços que está exposta 
para uma UI Web. Essa camada de serviços, então, exporia a funcionalidade 
dos dispositivos, muito similar à maneira como os aplicativos Web existentes 
expõem os serviços Web RESTful. 

Usar esta técnica para interagir com os dispositivos combinada com o fato 
de que as tecnologias Web no lado do cliente estão tornando-se mais podero-
sas, a necessidade de construir uma interface do aplicativo para dispositivos 
móveis com linguagens nativas deverá definitivamente se tornar a exceção, ao 
invés da regra. 

Isto provavelmente primeiro ficará evidente em um número crescente de 
aplicativos móveis que forem implementados usando as tecnologias Web em 
contraposição às tecnologias nativas. Uma vez que os aplicativos móveis para 
a Web forem predominantes, remover algumas das camadas intermediárias 
para acoplar com mais firmeza a UI Web às camadas subjacentes do sistema 
provavelmente será a próxima etapa.
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NOTA: É duvidoso que isto ocorrerá em todos os sistemas operacionais para 
dispositivos móveis porque alguns provavelmente permanecerão principalmente 
como plataformas para o desenvolvimento nativo. Estimaríamos, entretanto, que 
por volta de 2013, cerca de 30 a 50 por cento dos fornecedores de sistemas opera-
cionais para dispositivos móveis irão lançar ou anunciar um sistema operacional 
Web para dispositivos móveis e uma UI para um painel complementar.
De modo interessante, algo significativo já está sendo construído nesta área, com 
a União Europeia anunciando um projeto chamado Webinos (http://we-
binos.org), que parece ter sido projetado para construir exatamente o que 
foi sugerido acima.

Codificando para as Arquiteturas Futuras

Se as coisas continuarem a progredir com direção orientada à Web, então 
haverá muito pouco que os desenvolvedores Web experientes para dispositi-
vos móveis terão de modificar. Uma exceção a isso pode ser a maneira como 
interagimos com o armazenamento no lado do cliente. Por exemplo, embora o 
HTML5 ofereça três APIs muito interessantes para trabalhar com dados locais, 
descobrimos no Capítulo 5 que a sincronização com serviços online não estava 
disponível prontamente. 

Dado que os dispositivos móveis possuem correntemente (e muitos sempre 
terão) conexões menos confiáveis do que seus primos para desktop, espera-se 
que a sincronização de dados offline irá tornar-se um requisito do consumi-
dor em um futuro não muito distante. Portanto, as APIs do HTML5 terão de 
amadurecer para suportar este requisito ou algumas opções alternativas pre-
cisarão ser investigadas. Uma possibilidade muito interessante é o uso de uma 
instância de CouchDB (http://couchdb.apache.org) embutida no 
dispositivo móvel, a qual serviria tanto o código do aplicativo para disposi-
tivos móveis como os dados, e manteria isso sincronizado automaticamente 
com o cloud. 

Imagine isso — um banco de dados embutido capaz de atender os apli-
cativos Web locais, suportar dados e manter isso em sincronia com o cloud, 
portanto, quando você usar o aplicativo a partir do seu desktop, tudo estará 
sincronizado. 



O Futuro da Computação para Dispositivos Móveis |  | 425

A Internet das Coisas

À medida que cresce o número de dispositivos móveis conectados à Web, 
não apenas aumenta o número de potenciais consumidores de informação, 
mas também o número de produtores potenciais. Como analisado anterior-
mente no Capítulo 1, o moderno smartphone já apresenta uma série de senso-
res de hardware e isto abre algumas possibilidades bastante fantásticas.

O número crescente de dispositivos conectados à Web que estão presentes 
em nossa sociedade (os telefones móveis e os tablets fazem parte de um grupo 
maior) resultou na criação de alguns projetos de pesquisa interessantes e em 
aplicativos que poderiam influenciar a maneira como a nossa sociedade e nós, 
como indivíduos, vamos atuar no futuro. 

A coleção desses dispositivos conectados à Web foi denominada de Inter-
net das Coisas (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_
Things) e vale a pena ver se você estiver interessado em construir alguns 
aplicativos bastante interessantes para os dispositivos móveis.

Um outro termo que, algumas vezes, é usado para descrever essa rede de 
dispositivos em conexão é a Web das Coisas (http://en.wikipedia.
org/wiki/Web_of_Things). A Web das Coisas e a Internet das Coisas 
são muito similares no fato de que ambas envolvem um número muito grande 
de dispositivos interconectados que alimentam reciprocamente informações 
em tempo real e outros serviços centralizados. O modelo da Web das Coisas, 
todavia, especifica o uso de padrões de comunicação existentes da Web tais 
como HTTP, REST (http://en.wikipedia.org/wiki/Represen-
tational_State_Transfer) e RSS para habilitar essa comunicação.

NOTA: A partir de nossas observações, muito poucas coisas que ocorrem na 
Internet são planejadas e executadas da maneira como as pessoas esperam. Acre-
ditamos que a evolução da Internet das Coisas não será diferente e que ela come-
çará com dispositivos móveis que comunicam informações com aplicativos e sites 
Web. Isto, por sua vez, provavelmente significará que a implementação da Web 
da Coisas será aquilo que acontecerá, não uma nova maneira de fazer as coisas. 
Se é uma boa coisa ou não é um outro assunto, mas basta dizer que haverá um 
aumento significativo nos clientes ativos da Web (desktop mais dispositivos mó-
veis mais dispositivos embutidos) nos próximos anos. Será interessante verificar 
como o modo corrente de fazer as coisas tende para esse volume de informação.
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Redes para Sensores de Hardware

Como declarado anteriormente, os dispositivos móveis podem ter muitos 
sensores de hardware. Imagine esses sensores como sendo capazes de (através 
de controles apropriados de privacidade) compartilhar informações com siste-
mas centralizados. Isto poderia incluir dados, tais como informações de tempo 
e tráfego em localizações particulares.

Alguns exemplos de aplicativos móveis existentes e sites Web associados 
que já criaram sensores de redes são o Waze (http://waze.com) e o Noi-
seTube (www.noisetube.net). O Waze é um aplicativo para dispositivos 
móveis que coleta leituras de GPS à medida que você dirige em sua área local. 
Essa informação é retornada para o Waze e usada para gerar informações de 
mapeamentos que podem ser compartilhados entre todos os usuários. A Figu-
ra 13-6 mostra um screenshot da interface para os dispositivos móveis Waze, 
que está implementada correntemente como uma interface nativa, mas pode-
ria facilmente ser implementada como um aplicativo web para dispositivos 
móveis no futuro.

Figura 13-6. 
A interface Waze para 
dispositivos móveis — não 
é uma UI Web, mas com 
o HTML5, poderia ser.
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O Waze é um exemplo excelente de um aplicativo que faz uso de sensores 
para coletar informações. Um exemplo mais genérico de uma plataforma que 
suporta sensores de redes é uma rede de sites/aplicativos chamada Pachube 
(www.pachube.com). A Figura 13-7 mostra um screenshot da primeira pá-
gina do Pachube mostrando o número de sensores que contribuem com um 
retorno de informação para a rede. Esses sensores são normalmente pequenos 
dispositivos embutidos, mas poderiam ser dispositivos móveis com a mesma 
facilidade.

Figura 13-7. 
Pachube é um site 
com uma rede de 
sensores distribuída 
com suporte para 
APIs.

O Sensor Humano

Além dos aplicativos que focamos usando sensores de dispositivos para co-
letar e comunicar informações, considere o fenômeno conhecido como Sensor 
Humano. Este é o lugar onde os indivíduos estão relatando informações sobre 
seus arredores de volta para um sistema central para o processamento.

Um excelente exemplo é um aplicativo móvel e site Web de suporte cha-
mado Ushahidi (www.ushahidi.com). Esse aplicativo foi projetado para 
permitir que os indivíduos enviem relatórios específicos de localização para 
um servidor central da Ushahidi. A Figura 13-8 mostra algumas imagens dos 
dispositivos a partir do aplicativo corrente Ushahidi Android, com o Waze 
sendo correntemente um aplicativo nativo.
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Figura 13-8. Ushahidi é um sistema de informações sobre uma crise envolvendo multidões com 
clientes móveis.

Como pode ser visto nas imagens dos dispositivos Ushahidi, ele é comer-
cializado como um aplicativo que realiza particularmente um bom trabalho 
na coleta de informações sobre crises. De fato, a plataforma Ushahidi foi usada 
para auxiliar os esforços relevantes depois dos terremotos no Haiti.

Além dos aplicativos especializados, tais como o Ushahidi, coisas como re-
des geossociais (que foram abordadas no Capítulo 10) são também bons exem-
plos de sensores de redes orientados a partir da interação humana.

Resumo

Neste capítulo, examinamos algumas tendências na computação móvel e 
como o desenvolvimento Web para dispositivos móveis se ajusta a esse quadro. 
Existem muitas oportunidades para a abertura no espaço para dispositivos 
móveis, tanto nos mercados estabelecidos como nos emergentes.

Além disso, com os dispositivos cada vez mais atuando online, existem al-
guns projetos muito interessantes que podem ser explorados para o desenvol-
vimento de aplicativos para dispositivos móveis e para uso do cloud.

A melhor coisa que qualquer desenvolvedor pode fazer de imediato é  
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envolver-se e, embora fizéssemos questão de recomendar o trabalho com tec-
nologias Web móveis, a coisa mais importante é dar início em algum lugar. 
Felizmente, durante este livro foram expostos o conceito básico sobre o de-
senvolvimento Web para dispositivos móveis e alguns tópicos mais avançados, 
além de algumas ideias a respeito dos tipos de aplicativos que você poderia 
construir.

Agora, saia e construa grandes aplicativos para dispositivos móveis.



Apêndice
Depurando Aplicativos Web para Android

Depurar aplicativos e bibliotecas JavaScript é algo que tradicionalmente as-
susta os desenvolvedores Web. Você deve ter lido comentários de fóruns ou 
artigos de pessoas com posturas pouco entusiásticas ao trilhar este caminho de 
aplicativos Web para dispositivos móveis. Admitiremos que é mais difícil do 
que depurar um aplicativo que possui um IDE com boa aparência e brilhante; 
todavia, com as ferramentas e as técnicas corretas, você pode aprender a ras-
trear e corrigir erros de JavaScript com relativa facilidade. Antes de depurar 
seus scripts, contudo, você pode usar certas ferramentas para varrer e che-
car o seu código, e relatar eventuais problemas. Esta é uma imensa economia 
de tempo dentro do processo de desenvolvimento. Neste apêndice, veremos 
como podemos aumentar a nossa produtividade e ao mesmo tempo melhorar 
a qualidade do nosso código. Este é um aspecto essencial da Engenharia de 
software, especialmente quando você começa a trabalhar em projetos maiores. 
Um bom ponto de partida é a ferramenta JSLint. 

JSLint: Prevenir é Melhor que Remediar

O JSLint (http://jslint.com) é uma ferramenta criada por Douglas 
Crockford para auxiliar os desenvolvedores a escreverem seu código JavaS-
cript com consistência. O JSLint é uma ferramenta para a qualidade do código 
e pode rodar online na página Web do JSLint ou a partir da linha de comando. 
Dependendo do editor de texto que você está usando, você pode até mesmo 
ser capaz de obter um plug-in/extensão que roda automaticamente o JSLint no 
seu código cada vez que você salva — o que é muito prático. 

O JSLint checa erros comuns que podem ocorrer durante uma codificação, 
tal como ausência de pontos e vírgulas e porções de “código morto”, que é um 
código que nunca será executado porque é inacessível. Ele também avisará 
você sobre o código que roda sem erros, mas é considerada uma boa prática 
ou viola uma convenção de estilos, e produzirá um relatório que lista todos os 
problemas. Em geral, o JSLint ajudará você a corrigir os erros do código com 
mais rapidez, bem como a aprender boas práticas do JavaScript, especialmente 
se você é novato.
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Na maioria dos casos, usar a ferramenta JSLint online basta e recomenda-se 
para trabalhar no código de exemplos deste livro. Na ferramenta JSLint online, 
você cola o seu código em uma área para a entrada de texto e depois, apenas 
pressiona um botão para gerar o relatório. Porém, se você estiver trabalhando 
em um grande projeto com uma equipe, em um determinado ponto você po-
derá querer fornecer alguma automação dentro do seu processo de construção 
e lançamento, ao invés de checá-lo manualmente toda vez colando-o na ferra-
menta online. Para este tipo de situação, existem algumas opções disponíveis, 
incluindo um plug-in para o Hudson, um servidor de construção contínua que 
é recuperado automaticamente a partir de servidores para os controles de fon-
tes, testes e faz a distribuição do seu código (visite http://hudson-ci.
org), também scripts de fragmentos básicos que podem ser integrados em 
trabalhos deselegantes, por exemplo. Outra opção seria usar o Mozilla Rhino, 
que é um interpretador JavaScript baseado em Java (visite www.mozilla.
org/rhino). Você pode passar o seu script e a biblioteca JSLint para o Rhino 
com argumentos e o Rhino executará o processo de verificação do JSLint. E 
como ele é um programa em Java, o Rhino é muito fácil de ser integrado com 
outros frameworks baseados em Java, incluindo a famosa ferramenta de cons-
trução Ant (analisada com mais detalhes no Capítulo 9; visite http://ant.
apache.org). Cheque este correio de blog para ver como o Ant e o JSLint 
podem ser combinados: §§§V�������V����¸��Â��¿��¿��������-
-jslint-in-automated-build-scripts.

Todavia, mesmo que você tome todas estas precauções para produzir um 
código bem escrito e robusto, ainda terá de confrontar o processo de depura-
ção em algum ponto, especialmente se a complexidade do seu script estiver 
aumentando ou se você estiver lidando com bibliotecas terceirizadas onde a 
implementação não seja do seu conhecimento. As seções seguintes analisarão 
algumas das suas opções de depuração

Depurando com as Ferramentas do 
Desenvolvedor do Google Chrome

A maturidade das ferramentas para trabalhar com o JavaScript melhorou 
drasticamente nos últimos anos. A primeira menção digna de nota vai para o Fi-
rebug por habilitar a depuração de códigos tão brilhantes durante o movimento 
do Ajax (visite �

������
������V���). Em segundo lugar, e mais im-
portante para nós que trabalhamos no espaço para dispositivos móveis, o An-
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droid, o Chrome e o projeto Chromium (http://chromium.org) estão 
aceitando essa maturidade da ferramenta, ainda que tardiamente. 

A principal vantagem em trabalhar com as ferramentas para desenvolve-
dores Chrome (www.chromium.org/devtools) dentro do Chrome ou 
do Chromium é que você estará trabalhando novamente com o mecanismo de 
renderização WebKit, o que significa que o seu código JavaScript será interpre-
tado da mesma maneira. Isto fornece aos desenvolvedores um conhecimento 
comum entre o desktop e as plataformas móveis para a identificação e a depu-
ração de problemas.

Veremos agora algumas das ferramentas mais úteis. O conjunto de ferra-
mentas é integrado com o navegador Chrome (www.google.com/chro-
me), portanto, apenas certifique-se de tê-lo instalado antes de continuar.

Obtendo Mensagens e Erros no Console

O console de ferramentas para desenvolvedores é provavelmente a menos 
avançada das ferramentas disponíveis no conjunto, mas certamente a mais útil. 
De modo muito simples, o console é tanto uma interface para relatórios como 
uma ferramenta manual para a execução do código. A Figura A-1 mostra um 
exemplo de como o console de ferramentas para desenvolvedores fica depois 
de executar o fragmento do código seguinte:

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

// write some console messages

console.debug(“debug message”);

console.info(“info message”);

console.warn(“warning message”);

console.error(“error message”);

// throw an exception

throw new Error(“This is a test exception”);

</script>

</body>

</html>
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Figura A-1. O console de ferramentas para desenvolvedores Chrome depois de rodar o nosso 
fragmento de teste para o console.

O console exibe mensagens que você colocou no código JavaScript usando 
a depuração do console. Além disso, ele mostra a localização de quaisquer 
exceções não obtidas que ocorreram ao executar um script.

Para ver um erro no contexto do código onde ele estava sendo executado, 
simplesmente clique em um dos arquivos sublinhados exibidos à direita da 
tela. Você, então, será levado à seção de Recursos, a qual mostra onde os avi-
sos/erros foram gerados. As mensagens de depuração e as informações não são 
exibidas. A Figura A-2 mostra um exemplo da tela de Recursos.



Apêndice |  | 435

Figura A-2. A seção de Recursos das ferramentas para desenvolvedores mostra avisos, erros e 
exceções no contexto.

Na maior parte, a funcionalidade fornecida pela visualização do console e 
dos Recursos é adequada para obter erros pequenos e frustrantes que podem 
ocorrer ao trabalhar com o JavaScript. Por exemplo, tente inserir nas declara-
ções do seu console, em lugares estratégicos, e usar o tipo de registro correto 
(“de aviso”, “info”, “erro” ou “de depuração”). No fechamento da obtenção, de-
verá ser relatado o motivo pelo qual ele foi obtido. Uma boa saída de registro 
é sempre muito instrutiva e útil antes de usar ferramentas mais pesadas, tais 
como o depurador, o qual será explicado agora.

Depurando o Script

De vez em quando, você pode encontrar um problema que seja difícil ou 
ineficiente de resolver usando a autenticação para o console de forma isolada. 
Durante um longo tempo, o método do console era o melhor que os desenvol-
vedores JavaScript poderiam esperar, porém mais recentemente tanto o Fire-
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bug como as ferramentas para desenvolvedores Chrome forneceram recursos 
interativos para a depuração. Isto possibilita a criação de pontos de interrup-
ção, observações e outros benefícios que normalmente são reservados para os 
IDEs e os códigos compilados. A Figura A-3 mostra o depurador de scripts e, 
embora não entremos no tutorial com muita profundidade sobre o seu uso 
aqui, apenas explicaremos o conceito básico de um ponto de interrupção.

Um ponto de interrupção funciona exatamente como o botão Pause do seu 
aparelho de DVD. Ele impede o código de ser executado em qualquer ponto 
que você definir. Você pode definir um ponto de interrupção em qualquer par-
te que quiser — apenas clique no rótulo do número da linha e o código irá pau-
sar quando atingir a linha. Por que é útil criar uma pausa durante a execução 
do código? Bem, no momento em que você entra em um ponto de interrupção, 
obtém uma imagem instantânea do estado do seu script, incluindo todos os 
estados das variáveis. Isto é muito útil, por exemplo, para ver se uma variável 
já foi definida ou ainda permanece nula. Você pode até mesmo modificar 
o valor de uma variável durante a execução. Pode também checar a pilha de 
chamadas, que mostra a hierarquia das chamadas de funções; isto poderá ser 
muito prático quando você estiver trabalhando com fluxos complicados e qui-
ser saber exatamente quem está chamando quem. Por exemplo, se você definir 
um ponto de interrupção dentro da função ��
���'�����`�
����&�@� 
que foi chamada pela função ��
*�§��
����&�@, será capaz de ver esta 
arborescência dentro da ferramenta para a depuração. 

Depois de examinar o seu script, você possui diferentes opções: step over, 
step i, e stop. Step over funciona como apertar o botão Play do seu aparelho de 
DVD depois que um vídeo foi pausado — o seu script continuará a ser execu-
tado até que chegue ao fim ou a um outro ponto de interrupção. Step in poderá 
ser usado se o seu ponto de interrupção estiver em uma linha do código que 
chama outra função. Você pode passar para esta função e o script irá congelar 
em sua primeira declaração. Naturalmente, você pode parar de rodar o script a 
qualquer momento clicando no botão Stop.
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Figura A-3. O depurador de scripts fornece pontos de interrupção e vigias de variáveis para 
fornecer mais opções de tentativas.

NOTA: Com frequência, você ouvirá a declaração “Desenvolvedores inteligen-
tes não usam depurador”. A ideia por trás disso é que, se você coloca as suas 
declarações de registro do console nos lugares corretos e faz o rastreamento da 
informação correta, não será necessário usar o depurador e terá poupado muito 
tempo (verificar a saída do seu console é mais rápido do que percorrer o seu 
código). O fato é, todavia, que você nem sempre estará testando o seu próprio 
código, algumas vezes terá de testar o código que escreveu há muito tempo e não 
se lembra dos detalhes — nestes casos, o depurador oferece alguma flexibilidade 
para perceber exatamente o que está acontecendo.

Inspecionando o DOM com a Guia Elements

É muito fácil acabar com os erros de digitação no HTML e, algumas vezes, 
coisas estranhas podem ocorrer em termos do seu layout — especialmente 
quando você estiver modificando o DOM (Modelo de Objeto do Documento) 
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durante a execução. Para ver qual é o estado corrente do seu HTML, a guia 
Elements dentro das ferramentas para desenvolvedores é inestimável. A Figura 
A-4 mostra um exemplo da guia Elements.

Figura A-4. 
A guia Elements mostra o 
estado corrente do HTML 
do aplicativo móvel.

Quando um elemento é selecionado na seção HTML à esquerda, detalhes 
do elemento (incluindo estilos aplicados, ouvidores de eventos associados etc.) 
são exibidos à direita. Além disso, você pode usar o inspetor de DOM (http://
en.wikipedia.org/wiki/DOM_Inspector) para aplicar estilos dinamicamente e 
modificar as propriedades durante a execução para experimentar o impacto 
que teria uma modificação em uma folha de estilos antes de implementá-la. 
Se você modificar uma propriedade durante a execução, esteja ciente de que 
isso somente será temporário; quando a sua página for recarregada, essa pro-
priedade retornará ao seu valor original, portanto, não esqueça de atualizar e 
salvar o seu arquivo-fonte se encontrar uma propriedade adequada para um 
elemento.

Depurando com o Android Debug Bridge

Embora o Chrome seja valioso para testar os seus aplicativos Web, passar 
algum tempo em um emulador Android é crucial para ver como o aplicativo 
normalmente se comportará, uma vez implantado em um dispositivo. 
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NOTA: Além de executar testes no emulador, é também importante testar o seu 
aplicativo em um dispositivo real antes de implantar em um site Web acessível 
publicamente ou no mercado Android (se você estiver usando um bridging fra-
mework). Informações sobre como configurar as depurações do USB para ganhar 
recursos de depuração similares, como descrito abaixo, podem ser encontradas 
na página Web a seguir: http://developer.android.com/guide/
developing/device.html.

Assim que você começar a trabalhar com o navegador no emulador ou em 
um dispositivo real, e tentar depurar o seu aplicativo, começará a achar que 
está trabalhando nas primeiras versões do Internet Explorer. Os erros do Ja-
vaScript ocorrem silenciosamente e o navegador Android nem sequer possui 
um console similar ao Safari móvel do iPhone. 

Com certeza, é assim que isso parece superficialmente, mas não é tão mau 
quanto parece. Usando a ferramenta adb que vem com o SDK Android, você 
pode, na verdade, ver os erros do JavaScript que ocorrem no navegador no 
emulador. 

Executar adb logcat irá gerar uma saída similar àquela exibida na Fi-
gura A-5. Neste exemplo particular, os eventos que pertencem aos eventos do 
console JavaScript foram enviados a partir do aplicativo WebCore. Isso pode 
ser útil para ver o que os outros eventos estão fazendo no emulador, todavia — 
assim como quando uma coleta de lixo e eventos no nível de outros sistemas 
estão ocorrendo.

Figura A-5. 
A saída do adb logcat é ex-
tremamente útil ao depurar o 
JavaScript no emulador.

Se você achar que este registro tem um excesso de informações, vai aí uma 
sugestão para extrair somente as linhas a partir do processo WebCore: 
adb logcat WebCore: * *:S
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criando movimentos realísti-
cos, 185
desenhando imagens, 178

 molduras, 140
 dispositivo DPI, 178

eventos de toque, 167
 eventos do mouse, 167
serviços cloud, 119
International Mobile Equipment 
Identity (IMEI), 121
ipconfig comando, 20
iScroll, 144
items array, 358
items variável, 65

J
JavaScript linguagem, bibliotecas de 
sincronização para, 121
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JavaScript Object Notation (JSON), 
59
321
 Mo u n d z  c o m ,  3 2 4  
jo.load( ) , 328
joCard objetos, 328
joDOM utilitário, 328
joNavBar, 328
joStack, 328
joToolbar, 328
jQTouch, 331
 Moundz com, 333
jqtouch.css, 334
jqtouch.js, 334
jQuery bind função, 310
jQuery Mobile, 314

layout de navegação com, 
376

jQuery.extend função, 409
jquery.validate.js biblioteca, 53
jquery-1.4.4.min.js arquivo, 342
js/jo.js arquivo, 324
JSLint, depurando com, 431
JSON (JavaScript Object Notation), 
59
json2.js biblioteca, 60
jsonengine, instâncias de, 134
 consultando, 134

enviando dados offline para, 
126
implantando localmente, 124

JSONP, conectando para APIs sociais 
usando, 273

K
key.alias propriedade, 410
key.store propriedade, 410

L
largescreen.css arquivo, 40
largescreen.css folha de estilos, 40
latitude atributo, 149
latitude column, 149
latitude propriedade, 149
layout de navegação, 376
left classe, 377
libs/phonegap-0.9.3.jar Java bibliote-
ca, 246
lineTo método, 177
lineWidth parâmetro, 176
Linux, Mongoose no, 12
list método, 286
listitems, 65
live função, 385
armazenamento local vs. armazena-
mento de sessão, 66
local.properties arquivo, 248
localStorage, 58
longitude atributo, 149
longitude column, 151
longitude propriedade, 149

M
Mac OS, Mongoose no, 12
main diretório, 354
make comando, 13
manifest arquivo, 155
map variável, 364
MAPAPP módulo, 219
mapapp.css arquivo, 225, 267
mapapp.html arquivo, 267
MAPAPP.init função, 219
mapapp.js arquivo, 222
MAPAPP.updateDisplay( ) função, 
237
mapeamento, 201
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 API do Mapas do Google
adicionando marcadores, 
201
mostrando detalhes do mar-
cador, 213, 215
API Tile5 do HTML5, 207 
selecionando marcadores 
com barra de navegação, 231 
Redes Geossociais, 203

maptest diretório, 261
MapTest.java arquivo, 263
maptest-debug.apk, 262
marcadores

aplicando classificação, 239 
configurando, 231

 para API do Mapas do Google
 adicionando a, 201

mostrando detalhes em, 213, 
215

marker.getTitle método, 229
markerData, 382
marker-detail tela, 224
markerIndex variável, 234
master.css arquivo, 267
maximum-scale parâmetro, 28
melhoria progressiva, 417
mensagens, notificações de impulsos 
e, 7
meta tags, viewport, 25
mongoose comando, 12
More Details botão, 215
Mostrar Todas as Tarefas, tela, 105
moundz diretório, 370
MOUNDZ módulo, 290
Moundz tela de boas-vindas, 299
Moundz, 324
 API Geominer, 284

layout de navegação para, 

376
modificando permissões do 
aplicativo, 395
processo de autenticação, 
303

 tela de login para, 305
tela para detalhes dos recur-
sos para, 379, 385, 387-388, 
390
tratando intents com plug-in 
PhoneGap, 402
usando geolocalização para 
rastrear posição, 293

 moundz.css arquivo, 300, 
319, 324
MOUNDZ.init( ) método, 355
moundz.js arquivo, 287, 294, 324
moundz-jqm diretório, 370
moundz-release.apk arquivo, 412
mousecanvas.html arquivo, 165
mousecanvas.js arquivo, 165
mousedown evento, 167
mouseover evento, 167
mouseup evento, 167
mudanças de orientação e estilos CSS, 
41

N
navegador, WebKit, 6
navigator objeto, 257
navigator.online função, 159
NETWORK palavra-chave, 157
noauth classe, 372
notificações de impulsos e sistema de 
mensagens, 7
notification objeto, 260
notificações, impulso, 7
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O
objeto para transferência de dados 
(DTO), 70
Oehlman, Damon, 211
offline.png arquivo, 157
onclick evento, 256
online, opções de armazenamento, 
119
 autenticação do usuário, 121

bibliotecas de sincronização 
JavaScript, 121
evitando a arquitetura de três 
camadas, 120

 jsonengine, instâncias, 124
 requisitos para sincronização 
de armazenamentos, 120
online.png arquivo, 157
onload evento, 207
onload sub-rotina , 199
onReady sub-rotina, 356
Open Handset Alliance, 2
openDatabase método, 67
OpenLayers API, 208
ORDER BY declaração, 97
orientationchange evento, 44
orientation-monitor.js arquivo, 43
overflow:hidden instrução, 145

P
PaaS (Platform-as-a-Service), 
122-123
página não encontrada, erro, 154
parseUrlParams função, 406
Penner, Robert, 186
permissões do aplicativo, modifican-
do, 395
PhoneGap framework, 5
PhoneGap, 243-267

aplicativo de exemplo com, 
245
accelerometer captura de da-
dos, 254
conexões a bibliotecas de fo-
tos, 256
conexões de câmera, 256

 construindo, 263
 eventos de notificação em, 260

aplicativo de mapeamento, 
260
renomeando classes em, 263
transferindo código existente 
para, 267

 baixando, 245
 aplicativo nativo, 283

empacotando Moundz com, 
391

phonegap.js arquivo, 246, 269, 403
phonegap-0.9.3.jar arquivo, 245
pin-active.png arquivo, 232
pin-inactive.png arquivo, 233
placeholder atributo, 32
plain-old Java object (POJO), 70
plataforma, capacidades da, 1

armazenamento e bancos de 
dados locais, 6
bancos de dados locais e ar-
mazenamento, 6

 dispositivo conectividade, 3 
              eventos de toques, 3
 geolocalização, 4
 gerenciamento do processo, 8 
notificações de impulsos e sistema de 
mensagens, 7
 recursos dos dispositivos, 9
 sensores de hardware, 9
 sistema de mensagens e noti-
ficações de impulsos, 7
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 WebKit web navegador, 7
Platform-as-a-Service (PaaS), 122
Point 1 parâmetro, 37
Point 2 parâmetro, 37
POJO (plain-old Java object), 70
ponto de interrupção, 436
pontos por polegada (DPI), para dis-
positivos, 171
populateTaskList função, 108
position.coords.latitude propriedade, 
149
position.coords.longitude proprieda-
de, 149
post função, 128
posWatchId variável, 296
preferences objeto, 59
preventDefault, 96
processo de autenticação, 303
processos, gerenciamento de, 8
processResourceSearch função, 291
PROJECT_WORKING_DIR, 11
proui.css arquivo, 79
prowebapps, 83
PROWEBAPPS módulo, 113
PROWEBAPPS.ChangeViewAction 
classe, 87
PROWEBAPPS.Easing.Linear, 190
prowebapps.js arquivo, 83
prowebapps.js biblioteca, 61
PROWEBAPPS.Storage funções, 64
PROWEBAPPS.Storage módulo, 63
PROWEBAPPS.Storage.get função, 
63
PROWEBAPPS.Storage.get(key, sco-
pe), 63
PROWEBAPPS.Storage.remove(key, 
escopo), 64
PROWEBAPPS.Storage.set(key, va-

lue, scope), 64
PROWEBAPPS.ViewAction classe, 
86
PROWEBAPPS.ViewManager mó-
dulo, 106
PROWEBAPPS.ViewManager .
activate(“main”), 94
PROWEBAPPS.ViewManager.back( 
) função, 117
PROWEBAPPS.ViewManager.defi-
ne função, 146
prowebapps-code repositório, 232
proxy no lado do servidor, conectan-
do APIs sociais usando, 281

Q
quality valor, 258

R
radius propriedade, 36
readTransaction método, 68
ready função, 145
rect método, 177
Redes Geossociais, 203
removeItem método, 58
renomeando

classes no PhoneGap, 263
res/values diretório, 262
Research In Motion (RIM), 8
resetCanvas função, 173
resize evento, 45
REST API, 97, 311
restore método, 192
returnUrl parâmetro de configuração, 
409
returnUrl parâmetro, 409
rgba função, 176
right classe, 93
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RIM (Research In Motion), 8
rotate método, 191
rotation.html, 192
rotation.js arquivo, 192
run função, 88, 294-296, 317, 375, 409

S
Sample diretório, 322, 245-247, 251, 
322
sample referências, 261
sample.java arquivo, 263
sample-debug.apk, 262
samples diretório, 245
save método, 99
saveTask método, 99
script tag, 277
SD, imagens do cartão, 16
SDK (kit para desenvolvimento de 
software), 5
sdk.dir propriedade, 248
seleção de marcadores não assinala-
dos, 234
SELECT declarações 68
selectEven, 329
Sencha Touch, 352
 Moundz com, 356
sencha-touch-debug.js arquivo, 355
Sensor Humano, 427
sensor parâmetro, 207
sensores de hardware, 5, 426
serviços baseados em localização, 160
armazenamento de sessão vs. arma-
zenamento local, 66
sessionStorage objeto, 66
setData método, 330
setInterval método, 171
setItem método, 63
setText método, 366

setTimeout função, 45, 171
Shadow color parâmetro, 37
shouldPush variável, 144
show função, 229
show_pic função, 257
showData função, 278
showMap função, 149
showTaskDetails função, 104
simplecanvas.html arquivo, 162
simplecanvas.js arquivo, 162
sistema operacional (SO), 1
snippets diretório, 11
/snippets/01/helloworld.html arqui-
vo, 22
SO (sistema operacional), 1
software, kit para desenvolvimento de 
(SDK), 5
sort função, 238
sortMarkers função, 238
speed propriedade, 149
spinners de carregamento, 140
spinners, 140
spots do endpoint, 286
SQL, sintaxe parecida com, 282
sqlText argumento, 68
src/* diretório, 247
src/com pasta, 403
status de conexão, detectando, 158
startCar, 198
Stop 1 parâmetro, 37
Stop 2 parâmetro, 38
Storage guia, 73
Storage módulo, 72, 74, 98
strings.xml arquivo, 262
stroke método, 164, 177
strokeStyle parâmetro, 176
Submit botão, 50
submit evento, 50
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subscribe método, 329
switchView função, 83-86
Synchronize botão, 131, 158, 160
synchronizeOnline( ) função, 130,-
131, 143-144
synchronizeTasks função, 130

T
tag meta viewport, 23–25, 143, 148
tap eventos, 285
tap sub-rotinas (handlers), 287
target-densitydpi configuração, 143
target-densitydpi parâmetro, 24
Task classe, 81
Task tabela, 57, 120
tela de boas-vindas, Moundz, 248
tela de login, 299–305
Tela dos detalhes dos recursos, 379, 
385, 387-388, 390
Tela principal
 conectando, 102
telas, codificando para diferentes ta-
manhos, 40
test.html arquivo, 278
text/cache-manifest MIME tipo, 154
text-align, 39, 81, 93, 111, 147, 220, 
301, 337, 373, 386
themes diretório, 333
Tile5, API do HTML5, 207
tile5.cloudmade.js arquivo, 210
tile5.js biblioteca, 210
Timers, 159
timestamp propriedade, 149
todolist banco de dados, 70
TODOLIST módulo, 76
TODOLIST.activateMain função, 102
todolist.css, 103
todolist.html, 105

todolist.js arquivo,50-51, 53, 69-70
TODOLIST.Storage módulo, 76
TODOLIST.Storage.getMostImpor-
tantTask função, 102-103
todolist-readonly.html arquivo, 134
toggleAccel função, 256
toggleDetailsDisplay função, 108
toolbar classe, 336
touchcanvas.html arquivo, 168
touchcanvas.js arquivo, 168
touchdown evento, 167
touchmove evento, 167
touchstart sub-rotina , 170, 173
touchup evento, 167
transaction método, 68
translate método, 191, 194
três camadas, evitando a arquitetura 
com, 120
três eixos, acelerômetro, 5
trigger função, 47
Twitter, login do usuário para

usando API Geominer, 302 
usando aplicativo Twitter 
anywhere no JavaScript, 
245–250

twitter-test.html arquivo, 278

U
ui-btn-text classe, 350
ui-btn-text span, 350
uninstall target, 249
update método, 366
updateAcceleration função, 256
updateDisplay, 237
updateMarkerNav função, 238
updateResourceDetails função, 384-
385, 387-389
updateViewStack função, 113
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Urbanspoon aplicativo, 202
URL, auto-ocultando a barra de, 29
user-scalable 

V
validação de formulário ,47
fornecendo feedback para, 48
validate método, 53
vencimento, campo, 75
venues, endpoint da API, 283
Vertical offset parâmetro, 36
vibrate método, 260
VIEW ação, 400
view classe, 80
ViewAction classe, implementando, 
115
ViewManager módulo, 115
 ViewManager.activate, 89
voltar, botão, 106, 336

W
W3C (World Wide Web Consor-
tium),149
 Especificação da API de Geolocaliza-
ção, 149
war pasta, 124, 154-155
war/web-inf pasta, 154
watchAcceleration método, 256
watchHash função, 229
watchPosition método, 295
Web SQL Databases, 6, 57-58

salvando itens no lado do 
cliente, 69

 versões e atualizações, 75
Web Storage API, 57
 salvando objetos, 60
Web, navegadores para WebKit, 35
 URL, 29

 tag meta viewport para, 25
web.xml arquivo, 154
WebIntent.java arquivo, 403
webintent.js arquivo, 403
WebKit navegadores, 7
WebKit, navegador Web, 6
webkit-animation seletor, 142
webkit-animation-delay atributo, 142
-webkit-appearance propriedade, 35
webkit-background-size estilo, 388
-webkit-border-radius propriedade, 
36
webkit-box-pack regra, 377
-webkit-box-shadow, 36
-webkit-gradient fill style, 37
webkit-transform regra, 222
webkit-transform seletor, 142
webkit-transform:rotate atributo, 141
webservice, 289
webstorage-test.js arquivo, 61
wheelie.js arquivo, 195
wheelOffset variável, 195, 198-199
WHERE declaração, 97-98, 100
width parâmetro, 27
window.location.hash, 228
Windows, Mongoose no, 12
World Wide Web Consortium 
(W3C), 149
 Especificação da API de Geolocaliza-
ção, 149
wrapper div, 2, 61, 96, 144-145, 327

X
xtype atributo, 357, 359-362
xy, eixos, 25

Y
YQL, 228–230
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Yahoo, 282

Z
zoom 25-26, 28
 zoomLevel parâmetro, 409
z-index regra, 221
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