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TRABALHO / RESOLUÇÃO: 

Resposta à Questão nº 1 

 

Apesar de conhecer o conceito de framework, como uma ferramenta que oferece 

ao programador uma base ou estrutura, pronta a usar, com partes de código que 

respondem a tarefas recorrentes, como estrutura, segurança, etc., permitindo 

assim um nível de abstração no desenvolvimento de aplicações, por não me 

encontrar minimamente familiarizado com as frameworks existentes, recorri a 

pesquisas na internet, por forma a encontrar as que pudessem servir para o 

pretendido e posteriormente opinar sobre uma que fosse apropriada. 

Relativamente à alínea a), socorri-me basicamente do seguinte site: 

https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-

cruzada-para-seu-aplicativo/ 

Neste site são apresentadas as seguintes frameworks: React Native, Flutter, 

Xamarin, Ionic, Cordova, Unity, NativeScript, Apache Flex, PhoneGap e Kotlin 

Multiplatform. 

Do que me foi dado a conhecer através da leitura do site, qualquer uma destas 

será multiplataforma, o que permitirá assim o aproveitamento do 

desenvolvimento da mesma aplicação tanto para Android como para iOS. 

Como no primeiro semestre da Licenciatura em Engenharia Informática, nos foi 

dada a conhecer a linguagem de programação C, tendi para considerar que a 

framework Xamarin seria adequada para o pretendido. 

Ao utilizarmos a linguagem C (pelo que percebi, terá de ser C# e não C), será 

possível o registo de dados, tanto captados por sensores de dispositivos, 

considerando que habitualmente esses dados são exportados para ficheiros de 

texto simples (txt), como para dados introduzidos pelo utilizador (stdin), através 

de uma qualquer interface que permita de seguida a recolha dos dados nos 

mesmos moldes que os lidos pelos sensores. 

Um outro fator que me levou a escolher o Xamarin é o facto de ser uma 

plataforma open-source, ainda que pertencente ao grupo Microsoft, mas que 

pode ser utilizada tanto em Windows como macOS. 

https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-cruzada-para-seu-aplicativo/
https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-cruzada-para-seu-aplicativo/
https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-cruzada-para-seu-aplicativo/#1_React_Native
https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-cruzada-para-seu-aplicativo/#nbsp2_Flutternbsp
https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-cruzada-para-seu-aplicativo/#3_Xamarin
https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-cruzada-para-seu-aplicativo/#nbsp4_Ionic
https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-cruzada-para-seu-aplicativo/#5_Cordova
https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-cruzada-para-seu-aplicativo/#6_Unity
https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-cruzada-para-seu-aplicativo/#7_NativeScript
https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-cruzada-para-seu-aplicativo/#8_Apache_Flex
https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-cruzada-para-seu-aplicativo/#9_PhoneGap
https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-cruzada-para-seu-aplicativo/#10_Kotlin_Multiplatform
https://blog.back4app.com/pt/os-10-melhores-frameworks-de-plataforma-cruzada-para-seu-aplicativo/#10_Kotlin_Multiplatform
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Já quanto à alínea b), e novamente socorrendo-me de uma pesquisa pela web, 

baseei a minha resposta neste site: https://www.lewagon.com/pt-

BR/blog/melhores-frameworks-desenvolvimento-web 

Neste site são apresentadas as seguintes frameworks: Bootstrap, Phalcon, Zend 

Framework, Laravel, Cake.PHP, Symfony, Phoenix, Angular.js, Vue.js, React.js, 

JQuery, Express.js, Node.js, Django e Ruby on Rails. 

Novamente, não estou minimamente familiarizado com nenhuma, contudo 

alguns deles não me são totalmente desconhecidos, pelo menos de nome, como 

o Bootstrap, o Node.js, o Ruby on Rails e finalmente o Django, que foi o que 

selecionei como sendo a que na minha opinião serviria para responder ao 

pretendido na alínea b). 

Segundo a consulta realizada, o Django é baseado em Python, uma linguagem 

de alto nível, com uma forte comunidade e uma grande diversidade de pacotes 

e bibliotecas, que facilitam o trabalho ao programador, como por exemplo o Plotly 

(https://plotly.com/python/statistical-charts/), que mesmo não tendo 

conhecimento de como o fazer, julgo que poderá servir para, conjugado com o 

Django, apresentar dados estatísticos na forma gráfica através de páginas web, 

compatíveis com os browsers Firefox, Edge e Chrome. 

Tal como o Xamarin, o Django é open-source e multiplataforma, sendo este mais 

um motivo para a sua escolha. 

 

Resposta à Questão nº 2  

 

Dadas as informações do enunciado, por facilidade de cálculos irá ser 

considerado que o tempo de execução total do programa será de 1 (uma) 

qualquer unidade de tempo, do qual 0,65 unidades são paralelizáveis, e 0,35 

unidades são sequenciais. 

Salvo melhor opinião, poderão ser seguidas duas vias, qualquer uma delas 

chegando à mesma conclusão, ainda que com valores diferentes. 

Uma das vias seria aplicar simplesmente a Lei de Amdahl a cada uma das 

alíneas, considerando os dados do enunciado, ou seja: 

Tempo de execução após melhoria = Tempo de execução afetado pela melhoria / 

Grau de melhoria + Tempo de execução não afetado pela melhoria 

 

https://www.lewagon.com/pt-BR/blog/melhores-frameworks-desenvolvimento-web
https://www.lewagon.com/pt-BR/blog/melhores-frameworks-desenvolvimento-web
https://plotly.com/python/statistical-charts/
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Da alínea a): 

Tempo de execuçã𝑜 𝑎𝑝ó𝑠 𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑎 =
0,65

2
+ (1 −  0,65) =  0,675 

Da alínea b): 

Tempo de execuçã𝑜 𝑎𝑝ó𝑠 𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑎 =
0,35

3
+ (1 −  0,35) ≅  0,766 

Ou seja, ao dobrarmos o número de processadores, daí se considerar o grau de 

melhoria 2, o tempo de execução passa de 1 para 0,675 unidades de tempo, 

pela melhoria dos processos paralelizáveis. 

Por outro lado, ao triplicarmos a velocidade dos processos sequenciais por 

aumento da memória RAM, grau de melhoria 3, equivalente aos 300%, o tempo 

de execução passa de 1 para aproximadamente 0,766 unidades de tempo. 

Dessa forma, seria mais benéfica a melhoria do aumento do número de 

processadores que do aumento da memória RAM, por se chegar a um tempo de 

execução menor. 

A outra via, poderia ser a da utilização da adaptação da fórmula de Ahmdal ao 

cálculo do Speed-up, conforme apresentado no manual recomendado para a 

unidade curricular, David Patterson & John Hennessy. Computer Organization 

and Design, p. 505. 

Speed − up =
1

(1 − Fração de tempo afetado) +
𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑓𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟𝑖𝑎

 

Da alínea a): 

Speed − up =
1

(1 − 0,65) +
0,65

2

≅  1,482 

Da alínea b): 

Speed − up =
1

(1 − 0,35) +
0,35

3

≅  1,304 

Considerando que o Speed-up é uma medida do ganho em tempo de execução, 

será melhor a melhoria, passe o pleonasmo, que tiver o maior valor, logo, 

apresenta-se novamente a alínea a) como sendo a mais vantajosa. 


