Desenvolva 10 vezes mais rapidamente

PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
Windows, UWP, .Net, Linux, Java
Todas as bases de dados • Distribuição gratuita
Codigo: multiplataforma: Windows, .Net, Linux, Java, PHP, Internet, Android, UWP, iOS...

BEM-VINDO AO
MUNDO DA
PERFORMANCE
Sumário
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oçê
pediu para desenvolver aplicações
para
Windows, Linux,
Java, MAC, .Net, Internet, Intranet, Android, iOS e Cloud,
robustas, seguras, abertas
e de alto desempenho, e tem
que fazê-lo no mais apertado dos
prazos e orçamentos.
Independentemente do seu código existente, irá
desenvolver até 10 vezes mais rápido. Esta é provavelmente a razão
pela qual o WINDEV foi eleito «a linguagem mais produtiva» no mercado.
Com o WINDEV 21, as suas equipas de desenvolvimento vão construir
aplicações que correspondem exatamente aos requisitos, prazos e orçamentos que sempre sonhou.
Junte-se aos 150.000 programadores profissionais em todo o mundo,
escolha WINDEV hoje!
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NO WINDEV 21 TUDO
ESTÁ INTEGRADO
• APENAS 1 AMBIENTE PRINCIPAL; AS SUAS EQUIPAS SÃO
IMEDIATAMENTE PRODUTIVAS
• A ÚNICA FERRAMENTA A ADQUIRIR:
REDUZ OS CUSTOS
• UM ÚNICO PONTO DE
APOIO TÉCNICO,
GRATUÍTO
• SERÁ UM
VENCEDOR

SUCESSO COM TODOS
OS SEUS PROJECTOS
GRAÇAS AO WINDEV 21

V

amos responder às perguntas que foram
feitas com mais
frequência sobre o
WINDEV.

97,6% de utilizadores
WINDEV estãosatisfeitos com o WINDEV.
Não espere mais tempo
!

Tem mais algumas
questões? Liguenos, teremos muito
prazer em respondê-las.
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1

Para quem é o WINDEV?

É para qualquer programador que queira criar aplicações Windows,
.NET, Linux, Mac, Web, Java, Android, iOS, cloud.

2

Que tipo de aplicações consigo
desenvolver?

Todos! Recursos Humanos, industrial, médica, inventário, EDI, CAE,
ERP, CRM, EAI, back e front Office, .NET, Web services, catálogos etc.
Não existe limite. (Veja a edição especial de «01 Net»)

3

O que eu tenho que saber?

Necessita de ter programado pelo menos uma vez na sua vida (na escola, por exemplo). A facilidade de desenvolvimento oferecida pelo
WINDEV tornou-se lendária.

4

Quanto tempo necessito para atingir
velocidade em WINDEV?

Na maior parte dos casos, uma semana é o suficiente em autoformação. Um tutorial vem com o produto.

5

Quanto tempo vou ganhar desenvolvendo
com WINDEV?

Os nossos clientes têm confirmados ganhos com um factor de 3 a 10
dependendo da sua ferramenta anterior. A manutenção também será
muito mais fácil e mais rápida. Você vai levar um mês para construir o
que costumava levar um ano ...

6

Todos os módulos são fornecidos com o
produto?

Sim, tudo está incluído, desde a concepção até a manutenção, o ciclo
de vida da aplicação (ALM) é suportado com o mesmo modo de operação.

7

O Gerador de Relatórios pode ser distribuído
gratuitamente?

Sim. WINDEV 21 permite aos utilizadores finais criar os seus próprios
relatórios e consultas. A ferramenta de «Relatórios e Consultas» pode
ser implementada livremente com a sua aplicação.

8

Eu já tenho uma aplicação. Será que vou
ser capaz de a utilizar com o WINDEV?

Sim, certamente, o WINDEV suporta todos os padrões informáticos
(linguagens, bases de dados, protocolos, etc ...).

9

Estou atualmente a utilizar uma
linguagem 4GL para desenvolvimento.
Será que estas competências podem ser
úteis?

Sim, e certamente vai apreciar ainda mais o poder e a facilidade de
utilização do WINDEV e a sua 5GL.

10

A minha empresa já utiliza uma base de
dados específica. Posso mantê-la com o
WINDEV?

Sim, claro, todas as indústrias de base de dados são suportadas.

11

Posso desenvolver aplicações n-tier,
SOA, SaaS, Cloud com o WINDEV?

Sim, claro

12

Posso utilizar Web Services com o
WINDEV?

Sim, claro, criá-los, usá-los e hospedá-los.

13

Posso distribuir gratuitamente base de
dados HFSQL integradas?

Sim. O HFSQL vem com o produto (Linux, Windows, Mac, Android, iOS)
e pode ser redistribuído livremente com as suas aplicações, independentemente do número de instalações ou servidores.

14

Quão poderosa é a linguagem WINDEV?

WLanguage é uma linguagem de 5ª geração (5GL), que é simples mas
muito poderosa. O número de linhas de código que necessita escrever
(ou gerar) é reduzida até 90% em comparação com um 4GL.

15

Qual o tamanho da equipa de
desenvolvimento que o WINDEV suporta?

Ilimitado, no mesmo projeto e num ou mais locais. Uma ferramenta de
controlo de versões (SCM) encontra-se incluída no produto.

16

A minha aplicação contém 1.500 janelas e
tabelas com vários milhões de registros ...

Isso é comum em WINDEV; consulte a edição especial dos testemunhos de «01 Net» para ler sobre implementações reais.

17

Como pode oferecer um produto deste
tipo a um preço tão baixo?

O Nosso enorme volume de vendas permite-nos manter um preço
baixo.

18

Eu li que o suporte técnico é gratuito.
Isso é verdade?

Sim, é gratuito (15 consultas personalizadas por Cliente). Pode ser
acedido por e-mail. Assistência personalizada e consultoria também
estão disponíveis.

19

Quem usa o WINDEV?

Todos os tipos de entidades profissionais: empresas de consultoria,
departamentos de informática, laboratórios de engenharia, escritórios
do governo, câmaras municipais, administrações, consultores individuais, etc.

20

WINDEV é, portanto, um «tenho de ter»
para programadores profissionais?

Sim, absolutamente. Mais de 150.000 programadores profissionais já
o escolheram.

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

WINDEV 21 É ÚNICO

O DESCANSO EM
SABER QUE O SEU
PROJECTO SERÁ UM
SUCESSO
... E EM TEMPO
RECORDE

WINDEV 21 é o único ambiente de desenvolvimento profissional verdadeiramente integrado.
Um único ambiente aborda todas as fases de
desenvolvimento, desde da proposta até à
manutenção (Application Lifecycle Management, ALM) e para todos os alvos: Windows,
Linux, Internet, Android, iOS...
A interface é a mesma para todos os módulos: treinar é muito mais rápido. Um programador está operacional em apenas uma
semana.
O Suporte Técnico gratuito abrange todos
os módulos.
Não existe um ambiente que se possa comparar ao WINDEV.
A velocidade com que irá desenvolver aplicações com WINDEV é lendária.
Então, é fácil de usar.
E seu poder surpreende sempre...
É a razão de ter tanto sucesso, e para o seu
sucesso.

BENEFÍCIOS

UMA INIGUALÁVEL TAXA DE
SUCESSO PARA OS SEUS
PROJECTOS
A taxa média de sucesso para os projectos de Sistemas de Informação é de 47%.
Com WINDEV, essa taxa sobe para 96%
(fonte: sondagens de Setembro, 2013)
Escolher WINDEV é garantir o sucesso
dos seus projectos e dos projectos dos
seus clientes.
Com WINDEV seus projetos são realizados.

• Um software desenvolvido com WINDEV 21
oferece sempre um conjunto de recursos
avançados sem qualquer programação ou
qualquer acção do programador, através
de nossa tecnologia exclusiva AAF (ver página 44)
• Os utilizadores recebem automaticamente
uma ferramenta de relatórios (Relatórios e
Consultas, veja pág. 50 a 55).
• A industrialização do processo de criação
de software (integração contínua): Com
WINDEV, é automático.
• Portanto, a qualidade das aplicações construídas está menos dependente da experiência da equipa de desenvolvimento.
• As suas equipas não gastam o seu tempo
«reinventando a roda»: você entrega mais
rápido.

CRIE PROJECTOS BEM
SUCEDIDOS COM O WINDEV
21: FÁCIL
O que melhor caracteriza o WINDEV, é a taxa
de sucesso dos seus projectos: um projeto
iniciado sob WINDEV é um projeto que será
concluído.
Porque com WINDEV é fácil começar, tudo
está integrado e torna -se mais intuítivo e
eficiente, permitindo-lhe criar projetos bem
sucedidos.

outro

WINDEV

Tem uma idéia
para uma aplicação? Crie-a da melhor forma.
www.windev.com •
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AS SUAS APLICAÇÕES
MULTI-PLATAFORMA

Código único e janelas para todas
as plataformas
APLICAÇÕES WINDOWS

W

INDEV cria aplicações
que se destinam a ser executadas
em Windows, Linux e Mac.
WEBDEV recompila-os para executar na Internet ou Intranet.
WINDEV Mobile recompila-os para
serem executados em tablets ou
smartphones ...
Todos essas aplicações podem ser
executadas na nuvem.
multi-target desenvolvimento
Windows (todas as versões), .Net,
Linux, Mac, Internet, Intranet, Tablet, Smartphone, Terminal, Windows ou Linux ... é muito mais
fácil graças à compatibilidade
entre as versões do WINDEV, WEBDEV e WINDEV Mobile 21.
Você utiliza o mesmo projecto,
o mesmo código, os mesmos objetos e os mesmos elementos ...

WINDOWS, LINUX, JAVA? RECOMPILE!

Java

WINDOWS
LINUX
JAVA

DECISOR

Basta recompilar uma aplicação quando a mudança nos seus objetivos lhe dão uma vantagem
competitiva.
Este garante o seu futuro e sua capacidade de
responder a mudanças
NOVO

Suporte para UWP, Windows 10 Mobile.
TECNOLOGIA AAF

Estão disponiveis vários recursos automáticos
PONTOS PRINCIPAIS

Portabilidade do código e objetos (inclusive para
o navegador Web e código Mobile)

• WINDEV

CAPITALIZE O
SEU CÓDIGO
EXISTENTE

APLICAÇÃO
LINUX

DE ORIGEM,
RECOMPILADA PARA
Site com LINUXservidor com
WEBDEV

PLATAFORMAS

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

W

INDEV 21 permite-lhe criar aplicações nativas em
Java.
Para gerar código Java
no seu projeto, é simples, pergunte ao
WINDEV 21
‘ WINDEV cria arquivos de
Java (.jar) diretamente executáveis em qualquer plataforma.
Mais de 1.000 funções WLanguage já são suportados em
Java.

W

INDEV 21 permite-lhe criar aplicações nativas em
Linux.
Com WINDEV 21, e
sem qualquer conhecimento de Linux,
pode criar aplicações Linux sofisticadas e robustas.

(ALGUNS EXEMPLOS)

Aplicação UWP

PHP site com

WEBDEV

Site em Mobile com WEBDEV

‘ Estão disponíveis mais de
1.600 funções WLanguage
em Linux.

PLATAFORMAS
TRANSVERSAIS

Sites de motor:
• Windows
• Linux
• Sites PHP
• sites para Mobile

Todas as aplicações são
executadas nativamente.

DIFERENTES

esenvolva
as
suas aplicações 10
vezes mais rápido com
WINDEV 21.
Crie aplicações de 32bit & 64-bit Windows
& UWP .
O WINDEV 21 permite criar sofisticadas
e robustas aplicações
Windows , que vêm
automaticamente com
interfaces ricas, seguras e de fácil utilização.

Com WINDEV, WEBDEV e
WINDEV Mobile, desenvolva «apenas uma vez»,
você pode criar:
Aplicações Nativas para:
• Windows
• Linux
• Mac
• Java

Aplicações móveis nativas
para smartphones e tablets para:
• Android
• iOS
• Windows 10 Mobile-UWP
• Windows CE.

A MESMA APLICAÇÃO

D

6

APLICAÇÕES JAVA

Aplicação em Smartphone e Tablet com
WINDEV Mobile

iOS
www.windev.com •
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UM AMBIENTE
COMPLETO, TOTALMENTE
INTEGRADO

O ambiente para o seu
sucesso

TOTALMENTE
COMPATÍVEL COM AS
VERSÕES ANTERIORES



O

s recursos do ambiente
WINDEV 21 estão todos interligados: dados, campos, consultas, regras de negócio, testes ... Tudo
está integrado, cada recurso está
ciente dos outros.
Por exemplo, a funcionalidade
que apresenta uma tabela está
ciente de todas as características
para cada bloco de dados em cada
célula, a ligação à base de dados
é sempre actualizada, automaticamente.
Isto economiza muito tempo,
reduz o potencial esquecimento de
alguma coisa ou erros, evita programação desnecessária ou redundante, aumenta a velocidade
da aplicação e torna o desenvolvimento muito mais fácil.
Esta integração, única no mercado, proporciona imediatamente
múltiplos e rentáveis benefícios.

DECISOR

Um ambiente único para todas as tarefas de desenvolvimento, resultando numa produtividade
fenomenal. Estando tudo integrado, a segurança
é muito maior.
NOVO

Suporte para modo 4K
Pesquisa em linguagem natural








O ÚNICO NO
MUNDO!
O ambiente é verdadeiramente único (o que explica
seu sucesso) em termos de
integração e riqueza.
Tudo é fornecido com o produto: Não necessita de
obter bibliotecas ou add-ons
para cada recurso (PDF, imagens, gestor de base de
dados , ajuda, código de barras, OPC, ligação com SAP,
Lotus Notes, Outlook, SNMP,
Google Apps ...)
Tudo está imediatamente disponível e totalmente inte-

TECNOLOGIA AAF

Muitos recursos automáticos estão disponíveis
nas suas aplicações
PONTOS PRINCIPAIS

Integração completa
Muito intuitivo
Conceito único no mercado
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: Desenvolva 10 vezes mais rápido

grado, o que contribui
para uma velocidade de
desenvolvimento incrível,
possível com WINDEV 21.



CENTENAS DE
EXEMPLOS E
ASSISTENTES
Além do tutorial fornecido, o WINDEV 21 vem
com centenas de exemplos e
assistentes: o que torna mais
fácil ser produtivo.


O Menu ribbon
Ambiente multi-objeto (aqui janela,
análise)
A treeview dos elementos do projecto
O browser do projeto, para navegar rapidamente dentro de
um grande projeto
O painel inferior
para informações
avançadas

WINDEV 21 respeita o seu trabalho
existente.
Nenhuma migração é necessária entre o
WINDEV 7.5 para WINDEV 20 e
WINDEV 21: Tudo o que necessita fazer
é recompilar a aplicação e esta funcionará
na versão 21.
Os componentes existentes (versão 8 a
20) funcionam directamente sem precisar
de serem recompilados com as aplicações
na versão 21. A versão 21 abre diretamente um projeto salvaguardado na versão
7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19 ou 20.
Diferentes versões de ambientes podem
coexistir no PC; a licença da versão 21
também pode executar versões mais antigas (20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11,
10, 9, 8, 7.5, 5.5).

TECNOLOGIAS INTEGRADAS
Estas tecnologias proporcionam normalização, facilidade de desenvolvimento, partilha
de código existente, maior confiabilidade e
melhor qualidade geral das aplicações.

TECNOLOGIAS
Reconstrução (mudança de nome inteligente)
Refazer/Desfazer Ilimitado
Dados ao vivo
Zoom
Réguas, foto
Estilo de imagens customizável
WYSIWYG
Modo Multi-ecrã
Backup ilimitado

CTRL E: PROCURE EM TODO O
LADO
A combinação de teclas Ctrl E permite-lhe
procurar um elemento em qualquer lugar
dentro do seu projecto e abri-lo.
F4: REFAZER ACÇÕES
Este recurso permite-lhe re-executar uma ou
mais ações que foram executadas apenas
num elemento, noutros elementos. A combinação de teclas [Shift] [F4] vai refazer todas
as acções executadas desde a seleção do controle.
Esta funcionalidade
permite-lhe acelerar
uma série de modificações no editor.

ALM

Gestão do ciclo completo da aplicação

AAD

Ajuda ao Desenvolvimento das aplicações, operações automáticas para melhorar
seus aplicativos

POC
SCM
AAF

Centro de optimização de performance (Perfil)

ADU

Actualizações e Implementação Automatizadas ( «Live Update» para as suas aplicações)

SDD
rRAD
AAA
ASBS
EDA
PASTAPERSONALIZADA
AAF

Sincronização com o esquema de dados

Gestão colaborativa de código fonte (SCM, ferramenta de versões)
Características Automáticas da Aplicação

“verdadeiro RAD», gera automaticamente aplicações completas
Automatismo de Arquitetura de Aplicações : modelos de código e de janela
Suporte automático para livro de estilo
Acesso a base de dados embebidas
Organização do esquema de dados, análise e projetos
Características Automáticas da Aplicação

AS SUAS EQUIPAS SÃO
IMEDIATAMENTE PRODUTIVAS
A arquitectura do editor permite o seu controlo total em poucos minutos. Tudo é muito
intuitivo e sempre a um toque no ecrã ou a
um clique de distância.
Os módulos são completamente integrados,
compartilhando o mesmo dicionário de
dados: cada módulo (de projetos, de base de
dados, GUI, instalação, consultas, relatórios,
...) compartilha a informação dos outros módulos, e pode, por padrão, propor as acções
mais lógicas.

ALGUMAS TECNOLOGIAS
EXCLUSIVAS FACILITAM AS SUAS
TAREFAS
Para melhorar a sua facilidade de uso e sua
produtividade, o ambiente propõe um número importante de tecnologias exclusivas:
• WYSIWYG perfeito (com zoom)
• “Tecnologia 7-tab”, para definir todos os parâmetros dos campos com um simples clique (economizando milhares de linhas de
código)
• Modificador, para acesso rápido às propriedades
• Painel, para listar os elementos do projecto
• Menu popup permanente
• AAD e POC
• UNDO e REDO ilimitado, histórico de copiar/colar
• “«GO» imediato do projecto sem ser necessária recompilação, etc.

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA
EM 1 CLIQUE
O WINDEV pode gerar uma documentação
completa em apenas 1 clique (impressora,
PDF, HTML ...). A documentação é construída
por análise inversa do projeto e, logo, é sempre atualizada (consulte a página 92).

COMPARADOR (“DIFF”)
Detectar imediatamente todas as modificações feitas a um elemento (interface, código,
análise, ...) entre duas versões, com a ferramenta integrada de controlo de versão

SUPORTE TÉCNICO GRATUITO
Nós confiamos nas nossas ferramentas: O
suporte técnico é gratuíto* para todos os
módulos incluídos no WINDEV 21!

TEMPO GANHO, DINHEIRO
POUPADO
O WINDEV 21 ajuda-o a reduzir os tempos de
desenvolvimento.
Vai economizar uma grande quantia de dinheiro.

WINDEV 21, é um ambiente
completo, integrado, de fácil
utilização, que automatiza tarefas e
poupa muito tempo ao longo de
todas as fases de desenvolvimento:
Estado da arte ...

www.windev.com •
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TODAS AS BASES DE
DADOS SÃO
SUPORTADAS

O WINDEV integra-se bem
com qualquer S.I.

TODAS AS BASES DE DADOS
SÃO SUPORTADAS
WINDEV pode ler e gravar em todas as
bases de dados, utilizando o acesso nativo
(conector), OLEDB ou ODBC (JDBC em
Java).

WINDEV 21 INTEGRA-SE BEM
COM O SEU SI
O WINDEV 21 é aberto, e integra-se perfeitamente com o seu sistema de informação
existente de forma a estimulá-lo!

W

OS PROCEDIMENTOS
ARMAZENADOS

INDEV 21 permite-lhe
utilizar as bases de dados à
sua escolha: HFSQL é claro, a
poderosa base de dados que vem
com o produto, mas também
todas as outras bases de dados do
mercado através de conexão nativa (módulo adicional), ODBC ou
OLE DB.
Esta total abertura garante-lhe
que será capaz de interagir com
qualquer código existente.

As aplicações WINDEV suportam procedimentos de bases de dados armazenados.

FACILIDADE CLIENTE/SERVIDOR
Definir ou reutilizar
uma base de dados é
muito simples com
WINDEV

A programação é a
mesma, independentemente da base de
dados utilizada
HFSQL:
HFSQL Clássico
HFSQL Cliente/Servidor
HFSQL Mobile

Base de dados
de terceiros:
Oracle
SQL Server
MySQL
� Nativo
etc.
� ODBC

GERAR
CONSULTAS

SQL

Ilustração da integração do
WINDEV 21: ele sabe as suas
estruturas de dados, portanto, sabe como criar as
consultas padrão.

� OLE DB

REPLICAÇÃO ENTRE BASES DE DADOS
HETEROGÉNEAS

DECISOR

WINDEV encontra-se aberto a todas as bases de
dados disponíveis no mercado. É utilizado o
mesmo código, independentemente da base de
dados.

Replicar qualquer base de
dados: HFSQL, Oracle,
AS/400, MySQL, SAP, mobile...

NOVO

Hadoop Big Data Acesso Nativo

PONTOS PRINCIPAIS

Mesma programação independentemente da
base de dados
Use as bases de dados existentes do SI.
Replicação universal
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UM MODELO DE
PROGRAMAÇÃO
REVOLUCIONÁRIO
Para além do SQL, o WINDEV 21 oferece
uma linguagem de 5ª geração totalmente
adequada à gestão de bases de dados.
Um comando como o ScreenToFile corresponde a centenas de linhas em código
tradicional!
ScreenToFile atribui diretamente aos
campos da janela todo o conteúdo da base
de dados sem ter que programar nada.
Não há risco de supervisão por parte do programador, se a janela ou a base de dados
evoluir não será necessária qualquer manutenção. É desta forma que os dados deve ser
geridos: sem qualquer risco.

WINDEV 21: A FERRAMENTA
IDEAL PARA A GESTÃO DE
DADOS
O WINDEV 21 é a ferramenta ideal para aceder a todo o tipo de dados.
A integração completa da estrutura de base
de dados no ambiente de desenvolvimento
permite um desenvolvimento incrivelmente
rápido: cada módulo ambiente conhece os
dados que está a usar, e oferece-lhe os
nomes das bases de dados ou itens para
cada operação.

DESEMPENHO

TECNOLOGIA AAF

Estão disponiveis vários recursos automáticos

Desenvolvimento em cliente/servidor é
muito simples com WINDEV 21, porque no
topo dos comandos SQL, os comandos 5GL
WLanguage da família HRead* também são
suportados.
Isto torna o seu código fonte independente
da base de dados, e a programação mais flexível.

BIG DATA, NOSQL
A versão 21 do WINDEV permite-lhe facilmente utilizar
a tecnologia Hadoop Big
Data, directamente em Linguagem C.
A versão 21 disponibiliza o
acesso nativo a Hadoop.

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

Hadoop utiliza 3 níveis hierárquicos para escrever e aceder aos dados:
• nível da coluna (HBase)
• O nível de «consulta» (Hive)
• O nível «ficheiro», ficheiro inteiro ou bloco
(HDFS)
Com WINDEV 21 voce esta pronto para Big
Data!

O modo Cliente/Servidor do WinDev 21 é implementado no kernel do WINDEV e, logo,
extremamente rápido.

Com qualquer base de
dados: HFSQL, Oracle,
AS/400, MySQL, SAP, mobile...

HFSQL
O WINDEV 21 vem com uma base de dados
HFSQL muito poderosa (ver p 70 a 73).

WINDEV 21 suporta todas as
bases de dados do mercado, com a
mesma programação.
www.windev.com •
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RAD E A GERAÇÃO DE
APLICAÇÕES :
INDUSTRIALIZAR A
GERAÇÃO DE CÓDIGO

Crie uma aplicação
(ou um protótipo) em
6 cliques

6 PASSOS PARA CRIAR UMA
APLICAÇÃO COM RAD
Uma aplicação é definida em 6 rápidos passos através do RAD do WINDEV 21 :

É CLARO, A UTILIZAÇÃO É OPCIONAL

G

erar um aplicação inteira
ou subrotinas em alguns cliques
é um recurso padrão do WINDEV.
Há um grande número de modelos de programação predefinidos,
incluindo modelos de MVP.
Criar uma aplicação completa,
pronta a utilizar com apenas alguns cliques.
Isto permite-lhe responder a um
pedido de proposta muito rápido
ou validar um modelo muito rapidamente.
O WINDEV 21 também lhe permite criar os seus padrões
RAD: Escolha o código a gerar,
bem como o posicionamento dos
comandos!
Tempo de mercado é crucial num
mundo competitivo: Com WINDEV
21, pode oferecer tempos mais rápidos ao mercado, à sua empresa
e aos seus clientes.

DECISOR

NOVO

“Ribbon” modo RAD
TECNOLOGIA AAF

As aplicações geradas automaticamente beneficiam da tecnologia AAF
PONTOS PRINCIPAIS

Aplicação imediatamente utilizável
Um protótipo em poucos minutos
Modelos
Personalização

1. Definir ou recuperar a análise: as tabelas, as colunas, as chaves, os índices, as
ligações ...

GERE AUTOMATICAMENTE AS SUAS APLICAÇÕES

2. Clique no ícone «RAD»
3. Selecione as tabelas que serão usadas
pela aplicação.

4. Escolha o manual de estilo da sua aplicação (skin template) e modelo.

5. Escolha os recursos adicionais a incluir:
backup automático, ajuda, gerador de
relatórios...

6. Valide: a aplicação é gerada.

TUDO O QUE É
GERADO PODE SER
MODIFICADO

INDUSTRIALIZE
A GERAÇÃO DE
CÓDIGO: CRIE
PADRÕES
AAA: ARQUITETURA
AUTOMÁTICA DA
APLICAÇÃO
(”MODELO”)

RAD (cuja utilização é opcional) pode gerar aplicações completas ou processos específicos. RAD
também permite criar protótipos. A economia de
tempo é realmente perceptível.

Com WINDEV 21 pode escrever os seus próprios programas, ou utilizar o RAD. Rapid
Application Development obtém seu pleno
significado !

A preocupação constante do
gestor de projeto é garantir
que os programadores da
equipa de desenvolvimento
sigam as normas da empresa
no desenvolvimento de aplicações: GUI, código, etc.
A tecnologia AAA permitelhe criar os seus modelos de
geração RAD.
Quem desenvolve decide o
que entra nas janelas, o posicionamento dos campos, que
código será gerado pelas várias opções de RAD: aplica-

ção inteira ou código
parcial.
O aumento da produtividade e da segurança do código é
fenomenal.
Com um pequeno investimento (criação
de modelos), cada
uso do modelo irá
ajudar a uniformizar
os futuros desenvolvimentos, sem impor
restrições.
Um modelo RAD é
fácil de criar: é um
projecto
WINDEV
simples.
As aplicações respeitam automaticamente o manual de
estilo.
O gestor de projecto tem,
portanto, a certeza da consistência dos programas internos (código e UI).

Exemplo de uma aplicação gerada automaticamente com RAD.
Aqui estão algumas
das janelas geradas
pelo «RAD Aplicacional»: toda a aplicação
pode ser usada imediatamente.
Tudo pode ser modificado e personalizado.

É simples assim. A aplicação inteira (código,
menus, janelas, relatórios, ...) é gerada em
poucos segundos.

TUDO PODE SER
PERSONALIZADO
A aplicação criada está pronta a ser executada. Poderá modificá-la e personalizá-la
como quiser.

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA
A implementação da aplicação (CD, rede,
HTTP, ...) é automática através do gerador
de procedimentos de configuração fornecido com o produto.

RESPONDER A UM PEDIDO DE
PROPOSTA? UM PROTÓTIPO!
Também é possível utilizar uma aplicação
RAD como uma resposta a um pedido de
proposta: o protótitpo pode ser utilizado diretamente como aplicação futura.
É uma empresa de consultoria? Vai ganhar
licitações graças ao WINDEV 21!

INSTALE UMA APLICAÇÃO
PRONTA-A-UTILIZAR EM TEMPO
RECORDE

E o código do produto já foi
testado!
Os Modelos são a resposta às
suas necessidades constantes para o controlo de qualidade e à aplicação do manual
de estilo.

Um pedido urgente deve ser criado e implementado o mais rapidamente possível?
Crie esta aplicação com RAD, e distribua
imediatamente.
Pode personalizá-la e desenvolver recursos
adicionais enquanto os utilizadores já utilizam a primeira versão da aplicação.
Tempo de mercado é crucial num mundo
competitivo. Graças ao WINDEV, o utilizador
pode oferecer tempo rápido de mercado
tanto para a sua empresa como para os seus
clientes.

CRIE MODELOS RAD DE FORMA
SIMPLES
WINDEV permite-lhe criar os seus próprios
modelos RAD: ver página ao lado.
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DOMINE O CICLO DE
VIDA.
ALM CENTRO DE
CONTROLE.

Desenvolvimento ágil

ALM: APPLICATION LIFECYCLE
MANAGEMENT
A gestão do ciclo de vida completo da sua
aplicação feita pelo WINDEV é uma garantia
de sucesso para suas aplicações. Aplicações
governamentais, a produção de software e
as suas implementações foram industrializados pelas ferramentas integradas WINDEV

MÉTODO AGILE
Os métodos de desenvolvimento Agile são
baseados num desenvolvimento iterativo: em
vez de entregar tudo ao mesmo tempo num
programa destinado a responder a um conjunto de requisitos estabelecidos fixamente,
o desenvolvimento é feito por meio de implementações iterativas num curto espaço de
tempo.
O WINDEV 21 foi concebido para um desenvolvimento ágil: Scrum, Programação eXtreme, RUP, CMMI,...

GERENCIE O CICLO VIDA, GERENCIE OS PROGRAMAS

O

Centro de Monitorização
do Projecto permite-lhe gerir facilmente todos os aspectos do ciclo
de vida das suas aplicações.
O projecto Centro de Monitorização é totalmente integrado ao
meio ambiente e interage com os
editores: editor de janela, editor
de projectos, editor de código
(SCM), ...
Toda a informação é partilhada.
O WINDEV 21 vem com um poderoso ALM Centro de Controlo integrado para ajudar na gestão e na
qualidade dos seus projectos.

CONTROLE DE TEMPO
Uma ferramenta de gestão de tempo está incluída no ambiente.
Baseado num método de comunicação intuitiva, esta ferramenta pede a cada membro
da equipa para validar a tarefa em que ele
está trabalhando em tempo real.
A tarefa actual é proposta pela ferramenta,
que a deduz da acção actual.

O painel do Centro de Controlo ALM, projeto e qualidade de monitorização

GESTÃO DO CÓDIGO FONTE
Uma poderosa ferramenta de versões (SCM
ver página 76) está incluída no ambiente.

LOCAL, REMOTO, NA NUVEM
PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

Multíplos projectos, multíplas equipas

O ALM como centro de projetos e monitorização da qualidade oferece-lhe os recursos
necessários para a gestão do
ciclo de vida de um projeto.

Agendar: atribuição às equipas, monitoramento do progresso, ...
Gestão de requisitos, organização em pastas

UMA INTEGRAÇÃO
BENÉFICA

DECISOR

Os Centros de Controlo permitem-lhe gerir todas
as tarefas de organização previstas para o desenvolvimento de aplicações.
NOVO

Gráfico de Gantt interativo
Gráfico Burn Down
TECNOLOGIA AAF

O feedback e as sugestões de clientes podem ser
processadas automaticamente.
PONTOS PRINCIPAIS

Totalmente integrado com o ambiente.
A industrialização sem restrições.
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Ao contrário das ferramentas
de terceiros que são pesadas
de implementar, os centros
de controlo WINDEV estão
nativamente integrados nos
editores.
A ligação com os ambientes é
natural.
A utilização é intuitiva e não
intrusiva.
O ciclo de desenvolvimento é
dominado, o gerente do projecto tem acesso, em tempo
real, a informações específicas sobre o status e a qualidade do projecto.

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

Os Centros de Controlo podem ser usados
remotamente, via Internet, VPN ou através
da Cloud.

4
4

MONITORIZAÇÃO SIMPLES DAS
TAREFAS AGENDADAS

4

O Centro de Monitorização do Projeto permite-lhe gerir facilmente a programação de
uma equipa, definir os requisitos para cada
iteração e analisar essa mesma iteração!
Totalmente integrado no ambiente de desenvolvimento, o Centro de Monitorização
do Projeto fornece ajuda vital para fazer os
seus projetos de sucesso dentro do prazo.
Se fatura por hora, o Centro de Monitorização do Projeto permite-lhe facilmente manter o controle de seus recursos.

Gestão de tarefas

4

Gestão de incidentes

4

O feedback dos clientes e a gestão de solicitações (p 101)

4

Painel

4

GESTÃO DE REQUISITOS (ITENS
DE BACKLOG)

Estatísticas de progresso, lista de bloqueios,
contadores

4

integração no IDE(ver p 8-9)

4

Ligação com a integração contínua (p 16-17)

4

Ligação com a ferramenta de teste (ver p 9091)
Ligação com SCM (relação entre o check-in
e a tarefa ou incidente) (ver p 76-77)

4
4

O Centro de Monitorização do Projeto permite
definir e acompanhar o estado de cada requisito para cada versão do projeto.
Um requisito corresponde a uma característica que deve ser desenvolvida/corrigida no
software.
Cada requisito pode ser ligado a várias tarefas
(tarefa de desenvolvimento, tarefa teste, tarefa de documentação, ...), erros, regras de negócios ...

Acesso a dados através de um componente

4

GERIR AS TAREFAS

Ferramenta de implementação (ver p 96-97)

4

Interface de exemplo: lista de exigências de uma pasta

Cada membro da equipa pode aceder à sua

lista de tarefas e alterar as suas prioridades,
adicionar comentários, ver os requisitos associados...
O gestor do projeto tem acesso a uma visão
geral das tarefas da equipa e da sua situação.

GERIR A QUALIDADE
O Centro de Monitorização do Projeto permite
inventariar os incidentes relatados numa aplicação, e atribuí-los a um programador.
Este permite-lhe centralizar as informações,
rastrear erros, calcular estatísticas e evitar
descuidos (consulte o componente «Feedback» de rastreio de erros, posteriormente
neste mesmo documento).

www.windev.com •
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INTEGRAÇÃO
CONTÍNUA:
CONSTRUÇÕES
AUTOMATIZADAS

O tempo de criação da
aplicação é 3 vezes mais
reduzido

SEM MAIS ERROS,
NEGLIGÊNCIAS E
TEMPO PERDIDO:
AUTOMATIZE
FACILMENTE
TODAS ESTAS
TAREFAS COM A
INTEGRAÇÃO
CONTÍNUA.

conceito de fábrica de
software é usado para automatizar o processo de criação de aplicações.
Este permite-lhe configurar uma
metodologia de «integração
contínua».
A Fábrica de Software permite-lhe
poupar semanas de trabalho a
cada ano. Também permite evitar erros humanos, aumentar
a velocidade de correção, aumentando automaticamente o nível de
qualidade.
Industrialização de software é
facilitada com WINDEV 21.

UTLIZE OS EXEMPLOS

DECISOR

A fábrica de software automatiza centenas de tarefas de criação de versão. Isto industrializa automaticamente processos.
NOVO

API chamado em WLanguage
PONTOS PRINCIPAIS

Economiza tempo em operações
Nenhum risco de equívocos de funcionamento
Aumenta automaticamente a qualidade
Diminuição do custo do projecto

16
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Existe uma boa quantidade
de exemplos para uma contínua integração vamos apenas mencionar:
• compilação automática de
projectos durante a noite: o
menor erro, a mais pequena
incompatibilidade é detectada
• execução de testes automatizados em máquinas diferentes
• reprodução idêntica de uma
compilação já realizada
(para executar a manutenção de uma aplicação já implementada)
• automatização de tarefas
manuais: compilação é
claro, mas também atualizações, bandeiras de posicionamento, eliminação de
arquivos temporários, renomear ficheiros, atualização
de números de licença, criar

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

o programa de instalação ...

RELATÓRIOS DE
STATUS, RELATÓRIOS,
INDICADORES

A implementação da integração contínua é muito simples.
Usando os editores, simplesmente:
Definir planos de ação
«genéricos» contendo
ações a serem executadas (utilizando o editor
de planos de ação)
Implementar planos de
acção sobre o coordenador (a partir do ambiente)
Desencadear os planos
de acção: imediatamente ou agendar a
sua execução (durante
a noite ...) usando o administrador de fábrica
de software
Visualizar os relatórios

Todos os relatórios de status
para a execução dos planos
de acção são armazenados.
Tempos de execução, possíveis erros são armazenados.
As estatísticas podem ser editadas.
É mantido o historial de todas
as configurações.

123-

4-

COORDINATOR
- Action plans
compiled

- Development projects
- Action plans

A integração contínua
poupa-lhe semanas,
ano após ano,
eliminando erros
humanos e, assim,
reduzindo os custos e
aumentando
automaticamente a
qualidade das suas
aplicações.

Com a «fábrica de software», a criação de
aplicações é automatizada.
A compilação do código-fonte é entregue a
um robô numa máquina de compilação.
O relatório produzido pelo robô permite ao
gestor do projecto descobrir o nível de estabilidade do projecto, e aos programadores
corrigir imediatamente os potênciais erros
de compilação, e tudo isto em prazos extremamente reduzidos.
Este robô também pode executar auditorias
automáticas e testes automatizados.

INDUSTRIALIZAR

SCM

COMPILATION
COMPUTERS

- Development projects

- Execution of action plans

de status da execução

UMA
IMPLEMENTAÇÃO
MUITO SIMPLES

O conceito de fábrica de software é usado
para automatizar o processo de criação da
aplicação.

FÁBRICA DE SOFTWARE:
COMPILAR

DEVELOPMENT
COMPUTERS

O

O CONCEITO DE «FÁBRICA DE
SOFTWARE»

EDITOR DO PLANO
DE ACÇÃO
O primeiro passo de uma integração contínua é definir
um «plano de acção».
O editor do plano de acção
permite definir a sequência
das acções a serem executadas automaticamente.
Entre as as acções propostas,
vai encontrar:
• Abertura do projecto (nome
do projecto completo na
rede ou no SCM)
• actualização SCM
• Actualizar os templates

• Atualizar os componentes
• Atualizar os estilos
• Limpeza do diretório do
projeto
• Eliminar os dados dos testes
automáticos
• Limpe o diretório _WEB
• Limpar os ficheiros de sistema do projecto
• Apagar registos de um arquivo HFSQL
• Compilação
• Reconstruir o gráfico
• Executar testes
• Gerar a documentação de
um componente
• Adicionar um manifesto de

utilizador
• Selecionar uma configuração (#configuration)
• Gerar uma configuração
(#version, #label, #copyright)
• Geração HTML
• Criar o programa de instalação
• Instalação
• Cópia de arquivos (#source,
diretório #target)
• Execução de .bat, .exe, etc.
• Script de execução
• check-out/check-in de traduções (aplicações multilíngues, exige a grande
ferramenta WDMsg)
• Executar código WLanguage
• Enviar um e-mail com actualizações de estado
• Wait
• Etc.
Os erros que possam ocorrer
durante a execução do plano
de acção podem ser geridos.
As acções podem ser configuradas, ou definidas em
WLanguage.

Um dos propósitos da Fábrica de Software é
também o de automatizar todas as tarefas
manuais (maiores ou menores) até ao processo de criação de configuração da aplicação.
Uma vez obtido o produto final, a Fábrica de
Software permite a automação das fases de
limpeza, organização e de gravação dos diferentes elementos da aplicação.
A fase da construção da industrialização, é
o final de erros e omissões, o fnal do tempo
gasto em operações menores.

INTEGRAÇÃO CONTÍNUA
A integração contínua é um conjunto de práticas que consistem em, entre outras coisas,
verificar que não há regressão para cada
modificação feita ao código-fonte.
Essa verificação é realizada quase em tempo
real, a cada noite, na maioria dos casos.
Todas as noites, cada programador revê
todas a modificações feitas durante o dia.
Um plano de acção é definido e programado
para começar todas as noites em todos os
projectos:
• a recuperação de todos os elementos de
SCM
• a recuperação de todos os componentes
externos
• uma compilação geral
• a geração de todos os executáveis, componentes, ...
• a execução dos testes, etc.…
Os robôs devolvem-lhe o relatório de situação, permitindo-lhe saber o estado da versão do produto gerado.

Receptividade, economia de tempo,
facilidade de implementação,
melhoria da qualidade, agilidade: é
um vencedor.

www.windev.com •
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PAINEL DE
INSTRUMENTOS DE
PROJECTO:
MONITORIZE OS SEUS
PROJECTOS

Q

ualquer gestor de projecto
gostaria de ter uma visão global e
sintética do estado dos seus projetos.
O gestor do projecto gostaria de
ter uma visão geral de alto nível
dos seus projectos.
O gestor QA quer saber o número
de bugs e a sua prioridade, bem
como acompanhar o seu estado.
O gestor de produto gostaria de
saber que novos recursos são solicitados pelos próprios utilizadores.
O conceito «Dashboard» fornece automaticamente essa
visão de alto nível do progresso de um projeto, da qualidade geral e dos projetos
implementados, das necessidades
de manutenção e correções de
bugs.
As diferentes luzes e mostradores
notificam-no em tempo real: correcção de bugs, optimização, ...

UMA VISÃO SINTÉTICA DE CADA PROJECTO

O ESTADO
DOS SEUS
PROJECTOS EM
TEMPO REAL
INDICADORES PARA
ACOMPANHAR
TUDO!

Estão disponiveis vários recursos automáticos

(Atenção: não confunda esta
função com o campo Dashboard que está disponível
para as suas aplicações WINDEV).
Os elementos do painel são
apresentados como widgets,
que pode facilmente configurar, mover, redimensionar ou
ocultar.
Desta forma apenas a informação que lhe interessa será
apresentada

PONTOS PRINCIPAIS

AVALIAÇÃO...

DECISOR

O painel de instrumentos permite-lhe uma visão
de alto nível e uma optimização dos seus projectos. A gestão dos projectos é assim facilitada.
NOVO

Widget de telemetria
SCM (Source Code Manager) widget mais completo
TECNOLOGIA AAF

Vista de Alto-Nível
Optimizações sugeridas
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DASHBOARD DO PROJECTO

O dashboard permite-lhe

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

apresentar widgets sobre:
l a visão geral do projeto
l as estatísticas do projeto:
número de janelas, linhas de
código por programador,...
l incidentes
l tarefas
l o estado atual dos testes automatizados do projeto
l auditoria de código, auditoria estática
l o resultado da última auditoria dinâmica para o último
GO
l a lista de elementos retirados do SCM
l o resultado dos planos de
acção para a integração contínua
l visualização rápida dos últimos perfis
l análise do tamanho do executável
l status dos componentes uti-

lizados pelo projeto
l a apresentação dos comandos do menu personalizado
l links para documentos
l a data para a última extracção e reintegração para
WDMSG
l etc...

Com o painel
WINDEV, consulte a
situação do seu
projecto de forma
rápida

www.windev.com •
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AUDITORIA DINÂMICA:
AUMENTA O
DESEMPENHO DAS SUAS
APLICAÇÕES

AUDITORIA ESTÁTICA:
PROTEJA O CÓDIGO DAS
SUAS APLICAÇÕES

AA

uditoria estática analisa o código fonte do projeto e dos seus elementos. Pode
realizar uma auditoria às suas
aplicações as vezes que desejar.
O relatório detalhado que é criado
indica: conteudo da configuracao,
metricas de codigo, os potenciais
perigos para o projecto, elementos
nao utilizados, dicas de optimizacao......
Poderá melhorar a qualidade
do seu aplicativo desta forma, reduzir o seu tamanho, aumentar
a segurança...

EXAMINE O SEU CÓDIGO NUM CLIQUE

Um exemplo de um relatório de auditoria estática: aqui estão as possíveis áreas problemáticas do projecto, a corrigir rapidamente!

TORNE AS
SUAS
APLICAÇÕES
MAIS RÁPIDAS
E MAIS
ROBUSTAS
Instalar a auditoria estática é
muito fácil. A partir do ambiente WINDEV 21, a auditoria
estática analisa o projecto de
origem e os seus elementos.
Exemplo de sugestão de otimização

DECISOR

A auditoria estática analisa a qualidade do código fonte e oferece mudanças
NOVO
PONTOS PRINCIPAIS

Audit de código fonte
Limpeza do projeto se necessário

• WINDEV

A auditoria estática produz
um relatório sobre o estado
do projecto, bem como recomendações para otimizar e
melhorar o desempenho.

PROJETO LIMPAR

Novos perigos detectados

20

PROJETO FONTE DE
AUDITORIA ESTÁTICA

Os seguintes elementos são
oferecidos para limpeza:
• Código morto
• Janelas não utilizadas
• Variáveis não utilizadas
• Mensagens multi-idioma

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

não utilizadas
• Cópia de segurança simultânea da história de uma janela no editor (arquivo
.wdw) e SCM
• Estilos não utilizados
• Grupos de campos não utilizados.
Após limpeza, os seus projetos tornam-se mais pequenos
e rápidos.

VISUALIZANDO A
OCUPAÇÃO
O conteúdo e o tamanho dos
ficheiros.exe,
bibliotecas
(.WDL) e ficheiros de instalação podem ser visualizados
num clique.
Isto permite-lhe reduzir o seu
tamanho, removendo arquivos não utilizados.

MÉTRICAS DE
CÓDIGO
Esta funcionalidade combina
as características métricas de
código:
• Taxa de comentário

AA

uditoria estática é realizada sobre uma aplicação em execução. A execução é
realizada num computador de implementação ou num computador
de testes.
A auditoria dinâmica permite-lhe
seguir a execução de uma aplicação num computador, bem como
acompanhar o seu uso de memória.
A auditoria gera um relatório de
situação que contém os avisos de
tempo de execução, dumps de
memória, ...
Juntamente com o profiler, a auditoria dinâmica permite-lhe aumentar a velocidade de seus
aplicativos .

• Utilização de ativos
• Número de linhas por processo (detectar excessos)
• ...

A auditoria dinâmica mostra cada módulo carregado na memória, esta também sinaliza os avisos de tempo de execução, os erros não fatais e as afirmações (programação assertiva). Aqui vemos a memória utilizada por uma consulta não libertada.

AUDITAR A
EXECUÇÃO
REAL

POTÊNCIAIS PERIGOS
PARA A QUALIDADE
DO PROJECTO
A auditoria estática cria uma
lista de possíveis perigos para
o projecto. Entre os temas
observados, vai encontrar:
• SCM: elementos do projeto
com check-out por um
longo tempo e nunca verificados no
• Modelo (campo, janela, página, modelos de relatórios
...) não atualizados à data
• Modelo de estilo usado pelo
projeto não encontrado no
computador
• Acesso nativo a bases de
dados de terceiros usado
pelo projeto, mas não presente
• Configuração do projecto
contendo várias gerações
• ...

ANALISAR AS APLICAÇÕES EM EXECUÇÃO

AUDITORIA
DINÂMICA
(APLICAÇÃO EM
EXECUÇÃO)

Acima: o detalhe de um relatório sobre o estado da auditoria
dinâmica
Ao lado: o widget no painel de
instrumentos
DECISOR

A auditoria dinâmica analisa o desempenho das
suas aplicações em tempo de execução
NOVO

Novos perigos detectados
PONTOS PRINCIPAIS

Permite-lhe optimizar a velocidade das suas aplicações

A auditoria dinâmica é executada numa aplicação em execução, num computador de
produção ou num computador de teste.
Não necessita estar fisicamente presente no local de
implementação quando a auditoria for realizada.
A auditoria gera um relatório
com os perigos e as possíveis
otimizações ...
A geração do relatório de situação pode ser solicitada
por programação ou pelo utilizador através da combinação de teclas ([Ctrl] [Alt] [A]).
Este ficheiro pode ser anali-

sado remotamente.

MEMÓRIA UTILIZADA
Ao executar uma aplicação
local ou remotamente, o consumo de memória do computador pode ser facilmente
analisado.

AVISOS EM TEMPO
DE EXECUÇÃO
Aqui está uma lista (não
exaustiva) de elementos que
são analisados e relatados
por uma auditoria dinâmica:
• Imagens não encontradas
• Ficheiro cujo o caminho
acesso não existe mais
(tempo limite)
• Case inexistente numa instrução SWITCH
• Operação excessiva
• Valores truncados quando
apresentados (apresentacao com «++++» “++”)
• Multitarefa em processos e temporizadores (esta
função não é permitida em

processos ou em temporizadores)
...

ERROS NÃO FATAIS
Uma aplicação pode gerar
erros «não fatais». Estes são
erros gerados por funções, e
cujo relatório de status não é
testado na aplicação.
É comum esquecer-se de testar este tipo de erros: A auditoria dinâmica detecta e lista
esses erros «ocultos».

AUDITORIA DO
TESTE NO AMBIENTE
Cada vez que o modo de
teste é iniciado, uma auditoria dinâmica é realizada automaticamente. O resultado é
exibido no painel.
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OS MAIS ATRAENTES
INTERFACES (UI), EM
APENAS ALGUNS
CLIQUES

O

gerador de interface utilizador (UI) fornecido com o WINDEV 21 é certamente o mais
poderoso e o mais fácil de usar
do mundo!
Crie facilmente interfaces personalizadas deslumbrantes.
No desenho do UI nenhum
conhecimento é requerido.
UIs são construídos visualmente
(WYSIWYG), utilizando o rato.
A melhor concepçãode
UIs trás grandes
benefícios às companhias que os utilizam:
formação rápida, redução de erros de entrada
de dados, ...

DECISOR

Uma interface atractiva e eficiente garante uma
maior produtividade para os utilizadores. E isso
faz com que as suas aplicações se destaquem.
WINDEV 21 é a única ferramenta no mundo a oferecer este conceito de UI integrado.
NOVO

Campo Workflow, campo classificação, Botão redondo
TECNOLOGIA AAF

Entrada de dados automática e assistida
Máscaras de edição
Corretor ortográfico
Persistência do conteúdo dos campos
Redimensionar caixas de combinação
Exportar para Word, Excel, XML, etc.
PONTOS PRINCIPAIS

CRIE INTERFACES FABULOSAS
O gerador WINDEV UI permite-lhe criar facilmente janelas com excelente aparência
que respeitam o padrão do Windows mas
são projetadas por medida.

ESTILOS E MODELOS DE
INTERFACE UTILIZADOR
O uso de folhas de estilo e modelos de interface utilizador ajudam-no a uniformizar
toda a aparência das suas janelas, através
da aplicação de um manual de estilo sofisticado e amigável, mesmo sem qualquer conhecimento de grafismo.

CRIE INTERFACES
FABULOSAS

JANELAS TOTALMENTE
CONFIGURÁVEIS

NUMEROSOS
BENEFÍCIOS
• Nenhuma geração de código é necessária para criar
objetos,
• Os objectos suportados
estão mais evoluídos que os
objectos de base (máscara
de entrada, cor, tipos de
letra, estilos, imagens, dicas
...),

FÁCIL PROTOTIPAGEM
Graças ao seu modo de criação de janela, o
gerador de interface do utilizador permitelhe criar protótipos de interface de forma
rápida e fácil e de possível reutilização.

As suas aplicações beneficiam
de uma interface amigável e
janelas atraentes

CRIAÇÃO VISUAL DE JANELAS
Criar janelas é muito intuitivo: tudo o que tem
a fazer é arrastar/soltar os campos a partir do
menu ribbon com o rato.
Ainda com o rato: • selecione um campo, redimensione-o, mova-o,
• então edite as suas propriedades (tecnologia «7-tab», veja p 40 a 43),
• por fim, digite o código (p 62-65) nos eventos relevantes: tudo é WYSIWYG.
Clique no ícone «GO» para executar um teste
instantâneo da janela.
Criar um campo é fácil: Simplesmente deslizeo para a posição desejada usando o ribbon e,
em seguida, configure-a usando a janela «7tab» (consulte a página 40). Um campo pode
ter mais de 200 recursos (de apresentação, segurança, ligações de dados, etc ...).

Indiscutivelmente o melhor gerador de interface
no mundo (e o mais fácil de usar).

• Os códigos para a inicialização e controlo dos objectos
podem ser associados com
o objecto e armazenado na
janela.
As propriedades dos campos
podem ser modificadas por
programação: tamanho, cor,
visibilidade, posição, legenda... ou até mesmo criar

NUNCA

MAGNETISMO INTELIGENTE
A posição e a dimensão dos campos é facilitada pelo mecanismo de encaixe inteligente
que tem em conta os outros campos, bem
como as regras básicas de design do UI: margens, espaço entre os campos, alinhamento...

As próprias janelas
oferecem um ambiente poderoso,
sem ter de introduzir uma única linha
de código:
• manual de estilo
automático (modelo de interface,
consulte a página
48)
• Menu bar/ribbon
personalizável
• cor e imagem de
fundo
• tipo de margem
• ícone
• redimensionável
ou não

um campo preenchido com
zeros.
Esta abordagem para trabalhar com campos WINDEV vai
economizar-lhe uma grande
quantidade de tempo na manutenção das suas aplicações, e tornará os seus
programas mais robustos.

ESTARÁ LIMITADO

• multilíngua (ver página 95)
• armazenar automaticamente o tamanho e a posição
• animação na abertura ou encerramento
• presença (ou não)
de botões do sistema
• dimensionador
configurável
• recorte (forma
livre)
• menu popup
• gestão de planos
• MDI, janela modal,
janela não-modal

• barra de ferramentas
• herança (modelos
de janela, consulte
a página 68)
• janela interna
• dim janelas inativas (DDW)
• inicial e máxima
largura/altura
• encerramento automático
• AAF (consulte página 44)
• criação automática
de documentação
da janela (consultar
página 92)
• contexto da base

de dados associado
à janela
• Unicode
As janelas criadas
são janelas multiplataforma. Funcionam em Windows,
Linux, Java, e são
compatíveis com o
sistema Mobile e Internet.
Os campos encontrados nas janelas
(até 10.000 por janela) oferecem
ainda mais parâmetros (ver páginas seguintes).

As janelas podem ser totalmente personalizadas: título, ícone, posição inicial e tamanho,
animação
na
abertura,
redimensionamento e armazenamento,
adaptação automática ao tamanho do conteúdo, barras de deslocamento, DDW, menu
popup, contexto HFSQL independente, imagem de fundo, opacidade, barra de mensagens, barra de menu móvel + cor
personalizada, barra de ferramentas, grip,
MDI, tipo de contorno, divisor e ancoragem,
gestão de planos e de guias, ...
Uma janela pode suportar até 10.000 campos.
As janelas são objectos avançados que contêm a descrição dos seus campos. Portanto,
cada janela sabe como exibir os seus campos
e administrar a entrada sem qualquer programação.
O editor de janela permite-lhe criar e modificar os objetos independentemente do código-fonte da aplicação.

SEGURANÇA SEM PRECEDENTES
Ao definir um campo, este automaticamente
herda todos os parâmetros de segurança definidos durante a modelagem e o programador só tem de especificar os parâmetros de
segurança adicionais: verificar a existência de
uma base de dados, número de caracteres,
mudar para letras maiúsculas, data de validade...
Sem escrever qualquer código, em poucos
cliques, já garantiu a sua aplicação. Esta informação é impressa na documentação de
modo a que possa ser verificado e mais
tarde modificado por programação.

OS OBJECTOS GUI: NENHUM
CÓDIGO É NECESSÁRIO
O WINDEV utiliza uma abordagem inovadora para a gestão dos elementos da interface: os campos são desenhados de forma
interactiva no editor GUI, e a sua descrição
é armazenada directamente na janela. Sem
código requerido ; Não tem que lidar com
qualquer API, nem qualquer classe complexa
ou incompreensível!

Com WINDEV, crie facilmente
interfaces impressionantes.

Continua >>>
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EXEMPLO DETALHADO: O
CAMPO DE EDIÇÃO

Um campo equivale a mil
linhas de código
E ainda mais campos como o Cubo ou Agenda

!

SEPARAÇÃO
CÓDIGO/INTERFACE:
SEGURANÇA, VELOCIDADE
A definição do campo é feito no editor de janela, de uma forma muito visual. Nao ha risco
de erros...

ENTRADA SEGURA
CAMPOS DE EDIÇÃO: EXEMPLO
DE DEFINIÇÕES

O

campode edição é um dos
campos mais usados.
Este campo ilustra bem o poder do
editor de janela WINDEV 21: definindo os seus parâmetros, o programador evita dezenas ou
mesmo centenas de linhas de código.
A entrada assistida ésegura:
a aplicação receberá dados prévalidados.

O campo «simples» «de edição» do WINDEV
21 oferece poder incrível .
Aqui estão algumas possibilidades de configuração (através do «7-tab» ou via programação) para o campo de edição «Texto» (cada
tipo de campo tem a sua própria especificidade):

CAMPO DE EDIÇÃO

• Text: linha única ou multilinha (gestão automática de barras de deslocamento, a rolagem),
RTF, HTML, Gestão Unicode, ...

O campo WINDEV filtra as informações enviadas de volta para a
aplicação; o utilizador final é assistido durante a entrada, a aplicação recebe dados que
foram «verificados». Aqui estão alguns exemplos de estilo para editar campos.
“7-TAB”: AQUI ESTÃO
ALGUMAS OPÇÕES
PARA UM CAMPO DE
«TEXTO»
Aqui estão algumas das opções
para um campo de edição de

DECISOR

Definir as caracteristicas de um campo sem codificacao permite proteger melhor o seu programa. O utilizador final também é ajudado,
respeitando ao mesmo tempo o manual de estilo
NOVO

X-close num campo de edição
TECNOLOGIA AAF

«Texto». Este tipo de campo oferece
milhares de combinações de configuração.
Toda a formatação, a entrada assistida, as verificações, são realizadas
pela estrutura WINDEV, e não necessitam de qualquer codificação:
a sua aplicação é
mais robusta, a
sua aplicação é
mais rápida, o
tempo de desenvolvimento
é
mais curto.
Entregue aplicações eficientes,
instantâneamente

O campo de edição beneficia de um grande número de AAF: calendário, histórico de entrada,
etc.
PONTOS PRINCIPAIS

A criação de interfaces está mais fácil
Os dados introduzidos são verificados e formatados sem código

Formatação automática da barra de ferramentas para campos de edição HTML
e RTF.
• Um grande número de máscaras predefinidas
estão disponíveis: texto (letras maiúsculas, primeira letra maiúscula), numérico, moeda, data,
hora, duração, senha, caminho do arquivo, endereço de IP, código postal, ...

tecla TAB • recuo à esquerda (em pixels) • alinhamento do conteúdo do campo (à esquerda,
centrado, à direita) • acção do botão direito •
chamar a rolagem do cursor • presença de um
menu pop-up padrão ou personalizado • atalho de teclado para aceder aos campos • plano
no qual o campo está posicionado • grupos de
campos a que pertence esse campo • posição
• comprimento • comportamento do campo
quando a janela é redimensionada (ancoragem) • opacidade do campo • mover automaticamente para o próximo campo quando o
número máximo de caracteres é atingido • seleção de todo o texto ao entrar no campo • a
capacidade de selecionar o conteúdo do
campo quando este é só de leitura • devolver
o valor NULO se nenhum valor é inserido • capacidade de mudar a cor de fundo (ou margem) do campo quando o cursor entra no
mesmo • o modo para truncar o texto, se este
for muito longo (elipse) • ...
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CENTENAS DE PARÂMETROS DE
PERMUTAÇÕES
Todos estes parâmetros disponíveis tornam
as suas aplicações mais ricas e mais intuitivo.

AAF
Como em todos os outros campos, os campos
de edição beneficiam do AAF (ver página 44).
Se um campo de edição é uma data, pode surgir um calendário. Não requer qualquer programação.
De igual modo, a entrada anterior de um utilizador final pode ser armazenada para permitir
o registo mais rápido da informação.

APLICAÇÃO DO MANUAL DE
ESTILO
O campo de edição criado respeita automaticamente e instantaneamente o manual de estilo.
Tudo pode ser modificado, no editor ou pela programação.

PROGRAMAR O CAMPO
O conteúdo é grande demais para o
campo, o que exibir?
Um grande número de parâmetros avançados
podem ser definidos para tipos de campos de
data, hora, URL, e assim por diante.

A maioria dos processos nem necessita de ser
programado. Os processos a programar são inseridos nos eventos do campo: focus do campo,
modificação, sobrevoar, sair do campo... (ver página 62, o editor de código)

MENOS CÓDIGO

A máscara pode ser personalizada com uma
expressão regular.
A entrada pode ser definida como sendo obrigatória ou não, pode permitir um número máximo de caracteres, verificar os limites
numéricos (mínimo e máximo).
O seguinte também está disponível para texto
simples: legenda associada • alinhamento •
permitir corrector ortográfico • entrada assistida com base nos valores encontrados na
base de dados (leitura automática de dados) •
apresentar um menu pop-up • Armazenar automaticamente os valores previamente introduzidos (para os propor novamente) • arrastar
e largar automático • ajuda contextual (texto
de informação, dica de ferramenta, link para o
editor de ajuda ...) • Controlo visível ou invisível • campo de edição, só de leitura ou aparecer acizentado • campos acessíveis através da

O estilo de cada um dos elementos é inferido
a partir do livro de estilos atual e pode ser modificado: fonte • cor • comprimento • presença
e localização de uma sombra • atributos (negrito, sublinhado, itálico, rasurado) • cor da
sombra • posição • cor de fundo • tipo de margem • cor do quadro, etc.

Como a maioria dos processos são automatizados, e o campo benefícia dos dados de de ligação,
a quantidade de código a escrever é reduzida
drasticamente.

TUDO PODE SER MODIFICADO
ATRAVÉS DE PROGRAMAÇÃO.
há sempre casos especiais! Tudo o que é
criado no editor de janela pode ser modificado
por programação. Nunca ficará bloqueado.

CAPACIDADE DE CRIAR UM
CAMPO ATRAVÉS DE
PROGRAMAÇÃO

Posicionamento da legenda do campo:
pode escolher...
Configurando esta característica de atributos
ricos é fácil, é feito visualmente e intuitivamente com a tecnologia 7-tab (ver páginas 40
a 43).

DIRECÇÃO DA ESCRITA
Veja a lista de campos completa na página 36.

A gama de parâmetros disponíveis permitemlhe garantir a entrada: número máximo de caracteres permitidos, o tipo de caracteres
permitido, etc. Portanto, o programa tem
menos verificações a realizar: diminuição do
risco de erros, aumento da velocidade.

A direção da escrita é gerida nas janelas. O ..TextDirection evita manter 2 janelas separadas para suportar idiomas que escrevem da esquerda para a direita e idiomas que escrevem da
direita para a esquerda.

O modo mais comum da criação de um campo
é através do editor de janela. Também pode
criar campos a partir do zero, através da programação e processos associados a eles:

O campo de edição é a ilustração
perfeita do poder do editor de janelas
do WINDEV 21.

Continua >>>
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CAMPO
TABELA DINÂMICA
(CUBO ROLAP)
Campo tabela dinâmica: quem
decide adora.
O campo Tabela Dinâmica exibe
de forma dinâmica dados provenientes da verificação cruzada de
diferentes ficheiros encontrados
numa base de dados.
Por exemplo: o volume de vendas
de acordo com as famílias de produtos, produtos, regiões, ao longo
do tempo, com ou sem detalhes.
Tudo, absolutamente tudo, é exibido de uma forma dinâmica, incluindo cabeçalhos de linha e
coluna.
A tabela dinâmica realiza os
cálculos.
Todos os resultados são calculados
automaticamente.
Este campo de tabela dinâmica
também é chamado de ROLAP.
Este é um campo extremamente
poderoso que permite, a quem
toma as decisões, olhar para os
dados da maneira que melhor lhes
serve.

Disponibilizar a análise de
dados aos seus utilizadores
finais
Organização dos dados
AAF: um clique do utilizador final colapsa ou
expande a tabela!

OS SEUS DADOS GANHAM VIDA

e
r

t

u

Esta tabela dinâmica
contém uma dimensão
adicional: o país, que
filtra automaticamente
a tabela. O utilizador
expandiu os detalhes
da familia de produtos
“Livros”.

Esta tabela dinâmica contém várias dimensões: países 1, famílias 2, anos 3. As dimensões da
família e do ano têm «hierarquias»: Sub-famílias 4 e produtos, quadrimestres e meses. Aqui o utilizador final expandiu os detalhes da familia de produtos, clicando em «+»“”. Todos os dados e
datas que têm um símbolo «+» podem apresentar os seus detalhes. Tudo é automático, nenhuma
programação é necessária para preencher o campo.

Porque e que às vezes uma
tabela dinâmica é apelidada
de “cubo”? É porque muitas
vezes é utilizado para ver os
dados em três dimensões. A

tabela visualizada corresponde a uma “fatia” do cubo,
sabendo que todas as fatias
com base em todos os eixos
podem ser visualizadas.
Na realidade, o número de di-

mensões que uma tabela dinâmica pode manipular é ilimitado.

Nesta tabela dinâmica,
a receita para cada família de produtos é detalhada por continente.
Se o utilizador expandir o continente (clicando em “+”), cada
pais sera exibido

Obviamente que o estilo
da Tabela Dinâmica
pode ser totalmente
personalizado.

DECISOR

O campo da tabela dinâmica, também chamado
de «cubo rOlap», é fabuloso: pode analisar os
dados do seu sistema de informação em qualquer dimensão.
NOVO

Impressão automática
TECNOLOGIA AAF

O utilizador final pode personalizar o campo Tabela Dinâmica

Preencher o campo PVT é muito fácil: É automático!
O mecanismo ROLAP WINDEV 21 lê automaticamente os dados e executa os cálculos necessários para todos os níveis possíveis de
detalhes. Ela preenche automaticamente os
cabeçalhos de linha e os cabeçalhos de coluna.

EM TEMPO DE EXECUÇÃO
O utilizador final pode escolher o nível de
detalhes dos dados a apresentar
O resultado apresentado pode ser exportado
como qualquer outra tabela WINDEV: Excel,
Word, PDF, email, ... ou automaticamente impressos.

COMO SE DEFINE ?
Nesta tabela dinâmica,
o utilizador final expandiu os detalhes
para o ano de 2012 em
formato de trimestre.
Os meses do trimestre
também podem ser expandidos (botão «+»)

O CUBO É PLANO!

CAMPO TABELA DINÂMICA:
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

A tabela corresponde a uma “fatia”
do cubo de dados

PONTOS PRINCIPAIS

Um campo inacreditável!

Este campo Tabela Dinâmica é uma grande mais valia.
Economize meses de desenvolvimento. O WINDEV 21
compensa só por isto.

Definr uma tabela dinâmica é muito simples
em WINDEV 21: responda simplesmente às
questões do assistente.

Basta definir o conteúdo principal da tabela
e os cabeçalhos dinâmicos das linhas e colunas.
O conteúdo da tabela é definido por um ou
mais cálculos a realizar num ou mais artigos,
e / ou por código WLanguage.
Em seguida, tem de definir a rubrica do ficheiro de dados que é utilizada para criar os
cabeçalhos de coluna e depois os cabeçalhos de linha.

PERSISTÊNCIA DO RESULTADO
O resultado da execução pode ser armazenado e, em seguida, recarregado mais tarde,
sem ter que re-ler os arquivos de dados (funções olapSave e olapRestore).
Isto permite-lhe evitar o recálculo de todo o
cubo de dados que não se alterará mais,
como últimos números de vendas do ano,
por exemplo.
Pode também recarregar a tabela salva,
criptografá-la e actualizar parte desta tabela, como os números de vendas para o
ano em curso. Esta possibilidade acelera a
apresentação dos resultados.

A Pivot Table pode ser facilmente
criada, e o resultado ser espantoso.

Veja a lista de campos completa na página 36.
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CAMPO AGENDA: RICO E
PODEROSO

UM

campo agenda
é muito útil para controlar a
apresentação de vários recursos e é utilizado em diversas aplicações ou páginas de
internet.
Programando uma agenda
poderia levar várias semanas.
Graças ao WINDEV 21 só necessita de de algumas horas
para as suas aplicações beneficiarem de uma avançada e totalmente personalizável agenda.

UMA AGENDA NAS SUAS APLICAÇÕES

Largura configurável

A descrição de um
campo Agenda é definida como todos os
outros campos, através da tecnologia «7tab».
Com apenas alguns
cliques pode definir os
recursos avançados
do campo.

? FÁCIL!

Suporta sobrepoAparência
Alterar o modo de sição de apontaMenu
personalizáapresentação
AAF
mentos
vel
Add: editável

Economize semanas de
programação

Mova + altere recursos

Os recursos de personalização são muito
avançados. Aqui o estilo de compromisso
muda dependendo do
seu estado: selecionado, não selecionado, etc.
Tal como qualquer
outro campo, tudo
pode ser modificado
através de programação se necessário.

CAMPO
«ORGANIZER»

DECISOR

O WINDEV 21 também
oferece um campo
«Organizer».
Qual a grande diferença entre os campos Agenda e o
Organizer ?
Um organizer é para
um recurso (uma pessoa, um quarto, ...),
uma agenda agrega
vários recursos.

Programar um campo agenda sem WINDEV
pode levar várias semanas; Com WINDEV demora apenas umas horas.
NOVO

Cor automática
TECNOLOGIA AAF

Adicionar compromissos, modificar a duração,
tempo, atribuído a outro recurso: todas as AAF
estão disponíveis
PONTOS PRINCIPAIS

Programação extremamente simples
Personalização completa
+ Redimensionamento + Cor de fundo para feriados

PERSONALIZANDO OS
APONTAMENTOS
Pode personalizar completamente a apresentação de cada apontamento.
Você tem a capacidade de exibir vários campos no mesma apontamento: campo imagem (para exibir uma estrela, ou um símbolo
distintivo, etiqueta de qualquer tamanho,
margens...

A APARÊNCIA DO CAMPO
AGENDA
A aparência de um campo agenda é facilmente definida e com bastante nível granular através da janela «7-tab». As
configurações podem ser modificadas pela
programação.
Entre os parâmetros utilizados para definir
o estilo, beneficiará de:
• rebordo externo
• linha
• horário laboral
• Sábado, Domingo
• Feriados
• horário pós-laboral
• hoje
• agendamento selecionado
• botões de próximo/anterior
• legenda para os dias da semana
• compromisso
• compromisso seleccionado
• período de tempo
• barra de deslocamento
• animação ao mudar de época
• etc.

RECURSOS VIRADOS PARA O
UTILIZADOR FINAL
O utilizador final tem acesso a uma grande
quantidade de recursos automáticos (AAF)
no campo agenda.
Não precisa de programar nada para o utilizador final beneficiar destes recursos.
Através destes recursos automáticos o
campo agenda oferece:
• acrescentando um compromisso
• editar o título de um compromisso
• mover um compromisso de um intervalo de
tempo para outro
• mover um compromisso de um recurso
para outro
• modificar a duração de um compromisso
• eliminar um compromisso

PREENCHIMENTO DE CAMPO
AGENDA
O campo agenda é preenchido quer por programação ou automaticamente via data binding.
Imagine: Os seus horários são preenchidos
automaticamente com as informações provenientes de suas tabelas e ficheiros
(HFSQL, Oracle, MySQL ...), instâncias de objeto (OOP), por um ficheiro no formato iCalendar ou por tipos avançados WLanguage
(compromissos do Outlook, Google ...)
Estas operações podem ser executadas em
modo de leitura e escrita.

Veja a lista de campos completa na página 36.
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CRIE PAINÉIS DE
CONTROLO NAS SUAS
APLICAÇÕES

UM GRÁFICO GANTT

UM

gráfico de
Gantt permite representar graficamente o progresso de um
projeto.
Um gráfico de Gantt é muitas
vezes utilizado para a gestão do
projecto ou no campo de produção
para ver as tarefas do projecto e
suas dependências ao longo do
tempo: dependência de uma tarefa sobreposta com outras tarefas.
WINDEV 21 permite-lhe facilmente criar um gráfico de Gantt
numa aplicação, e economiza
semanas de tempo de desenvolvimento.

Um gráfico de Gantt é fácil de criar, e é actualizado automaticamente
quando uma tarefa é movida.

CRIAR UM GRÁFICO
GANTT

DECISOR

Grande número de aplicações requerem suporte
para gestão de tarefas: gestão de tarefas, é automática em WINDEV 21.
NOVO

Vários novos recursos
TECNOLOGIA AAF

Os utilizadores finais têm acesso às AAF para a
gestão tarefas: crie, mova, ...
PONTOS PRINCIPAIS

Um gráfico Gantt é um campo
Tudo é gerido pelo WINDEV
O utilizador pode mover tarefas: As tarefas relacionadas são automaticamente reposicionadas
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O

GERENCIE FACILMENTE TAREFAS

Num gráfico Gantt, as tarefas
são organizadas em linhas e
as unidades de tempo em colunas.
As dependências entre tarefas são materializadas por
setas que apontam tarefas
relacionadas.
É fácil criar um gráfico Gantt
com o WINDEV: Está contido
dentro de uma coluna da tabela.

RECURSOS
AVANÇADOS
Um gráfico de Gantt permitelhe definir:
• a duração das tarefas
• o progresso das tarefas
• as dependências entre tarefas
• a cor das tarefas
• os marcadores
• o detalhe do resultado, em
minutos, horas, dias, sema-

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

nas
• a época exibida
• a exibição, ou não, dos números da semana.
• a máscara de edição dos
dias e das horas...
pode personalizar completamente a apresentação da
barra de tarefas.

PREENCHER UM
GRÁFICO GANTT
Programar um gráfico de
Gantt é muito simples. O
tipo WLanguage GanttTask
permite-lhe facilmente
preencher
as
colunas de tipo Gantt.
Basta especificar a duração,
o status de conclusão, as
dependências, e assim por
diante nas tarefas, .
O display de tarefas de
acordo com as suas dependências é feito automaticamente.
Um gráfico de Gantt pode
ser impresso automatica-

s painéis de software
são muito procurados por
executivos que necessitam
de tomar decisões: CEO, CIO,
chefes de departamento,
gestores ...
O campo Dashboard em
WINDEV 21 permite-lhe com
alguma facilidade criar dashboards onde o utilizador final
pode personalizar e o adaptar aos
seus requisitos: eles serão capazes
de mover elementos, ou mesmo
escolher os que querem ver.
A apresentação do dashboard’ é
personalizável pelo utilizador
final.

AAF DE UM GRÁFICO
GANTT

Não há quase nada a
programar.

Crie com facilidade dashboards nas suas aplicações utilizando o novo
campo do WINDEV

O CAMPO
DASHBOARD

mente através do editor de
relatório (consulte a página
53).

O campo gráfico de Gantt
oferece AAF: Estas são características que o utilizador não
precisa de programar...
O utilizador final pode mover
uma tarefa. Todas as tarefas
relacionadas são actualizadas automaticamente.
O utilizador final também
pode:
• alterar a duração de uma tarefa
• alterar o estado de conclusão de uma tarefa
• alterar a ordem das tarefas
• eliminar e criar uma tarefa
e suas dependências
• imprimir um Gráfico de
Gantt

AJUDA OS RESPONSÁVEIS A TOMAR DECISÕES

DECISOR

Imagine-se um gestor: sabe o quão importante
um painel pode ser! WINDEV permite-lhe criar
painéis muito fácilmente.
NOVO

Vários novos recursos
TECNOLOGIA AAF

O utilizador final pode mover os widgets, visualizá-los ou não, salvar a sua configuração
PONTOS PRINCIPAIS

Programar é muito fácil
Todas as características WINDEV estão disponíveis para cada widget

Os dados são apresentados
nos elementos
Estes elementos podem ser
movidos, escondidos e automaticamente redimensionados pelo utilizador final.
Criar painéis de controo nas
suas aplicações é agora extremamente fácil graças ao
WINDEV.

PROGRAMANDO UM
CAMPO DASHBOARD
Os widgets encontrados no
painel são «janelas internas».
O Painel de Instrumentos propõe características WLanguage avançadas para a
gestão da sua configuração: é
possível programar vários
layouts diferentes e alterar o
respectivo layout a ser utilizado tendo em conta a sua
utilização.

Um processo WLanguage
permite-lhe actualizar um
widget em intervalos de
tempo regulares ou sob demanda.

CARACTERÍSTICAS
DO CAMPO PAINEL
DE INSTRUMENTOS
O utilizador final pode:
• movimentar os widgets para
onde deseje
• redimensionar um ou mais
widgets
• adicionar um ou mais widgets
• eliminar um ou mais widgets
Todas estas operações foram
aplicadas de forma amigável,
com o rato, pelo utilizador
final.
Não existe nada a programar
para que o utilizador final beneficie destas funcionalidades. isto faz parte dos

recursos automáticos da aplicação, AAF (Automatic Application Features).
Os Utilizadores finais personalizam os seus Dashboards

Veja a lista de campos completa na página
36.
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CAMPO TABELA
(GRELHA DE DADOS):
PODEROSO

W

INDEV 21 facilita a visualização (e entrada) do conteúdo
das tabelas. Crie facilmente janelas de visualização de aparência
elegante e de fácil utilização, que
contenham todas as características
esperadas pelos utilizadores.

 Pesquisa incluída no campo
 Lupa para pesquisa automática
 Diferentes fontes, tamanhos e cores
numa célula (RTF)

 Células multi-linha
 Caixas de rolagem proporcional (tam-

Tabelas (grid) fantásticas
com apenas alguns cliques

CABEÇALHO INCLINADO

POTENTES INTERFACES
 

Os cabeçalhos das colunas podem ser inclinados (por grau)











Os cabeçalhos das colunas podem ser fundidos, e um ou mais cabeçalhos sobrepostos
podem ser ajustados.

DE CRIAÇÃO FÁCIL

O utilizador pode classificar com base numa
ou várias colunas sucessivamente.

PROGRAMAÇÃO

ADICIONAR TOTAIS
O campo tabela oferece ao utilizador a possibilidade de definir automaticamente os seus
totais, as suas contagens e as suas médias
numa quebra.

Como todos os campos WINDEV, um campo
tabela é facilmente definido, visualmente
usando a tecnologia «7-tab».
A personalização é extensa, com possibilidades quase infinitas. Tudo é inteiramente personalizável: cor de linha (par, ímpar),
espessura e cor da grid, fontes, tamanho,
cor, altura do cabeçalho, imagem de fundo,
a opacidade, design barra de rolagem, etc.
O campo Tabela pode ser utilizada para entrar ou apresentar dados.
É preenchida por programação, automaticamente ou por ligação de dados.
Está disponível a seleção multi-linha, assim
como a seleção de coluna, sekeção de uma
célula, etc.

QUEBRAS

bém apresenta o número de registo)

6 Visualização de código de barras
 Menu automático de exportação para

XML, Excel, Word, OpenOffice, para a
criação de gráficos, para a selecção de
colunas para ver, para impressão ...
 Imagem

Aplicações geralmente usam campos «tabela» (grid).
Um campo tabela pode conter um grande
número de dados que podem ser vistos
usando as barras de deslocamento.
A leitura dos dados é optimizada pela tabela:
uma tabela pode conter 1 milhão de linhas e
ainda ser fácil de navegar.

dentro da tabela utilizando os termos «começa por», «contém», «termina com», «não
contém», «maior que», «menor que», «igual
a», «diferente de»...

Tabela com cabeçalho inclinado

CABEÇALHO INTERCALADO

O CAMPO TABELA (GRID)

A tabela pode conter uma ou mais quebras
agrupadas. Pode tornar o cabeçalho da quebra sempre visível.

TIPO DE COLUNAS

Com o WINDEV 21, você cria tabelas de visualização ricas e de alto desempenho.

Fusão de células
Total automático em coluna (os utilizadores podem adicionar os seus próprios AAF)

Vários tipos de colunas podem estar presentes numa tabela de visualização: texto, texto
editável, caixa de combinação, imagem, caixa
de selecção, barra de progresso, qualquer
campo, e até mesmo uma tabela dentro de
uma célula da coluna (tabelas dentro de tabelas).

O utilizador final por adicionar o Total a
uma coluna

EXPORTAR PARA EXCEL
O utilizador final pode também exportar o
conteúdo da tabela para o Excel, para realizar
cálculos ou simulações (ver página 44)

TABELA COM QUEBRAS

Matrizes redimensionáveis
Também:
• Preenchimento automático através de
uma consulta
• Armazene as configurações personalizadas
• Coluna movida pelo utilizador
• Tabelas horizontais ...

POTENTE AAF
O campo Tabela propõe vários AAFs poderosos (consulte a página 44).
O utilizador final pode mover colunas, classificar, pesquisar, exportar a tabela para o Excel
...
O utilizador final também pode adicionar totais, médias a colunas: útil porque muitas
vezes o programador esquece-se de mostrar
alguma informação!

O campo Tabela WINDEV é muito
eficaz.
A tabela pode conter quebras.
Cada fragmento de conteúdo é diferente

DECISOR

BANDA CUSTOMIZÁVEL

As aplicações utilizam bastantes campos tabela.
O campo Tabela WINDEV é muito fácil de usar e
muito sofisticado.

A banda da tabela pode inteiramente ser personalizada.

NOVO

Fácil edição de campo
TECNOLOGIA AAF

Estão disponiveis vários recursos automáticos:
ordenação, mover, totais, pesquisa ...
PONTOS PRINCIPAIS

Campo de bastante utilidade, totalmente personalizável

Uma janela que apresenta automaticamente um item de «memo imagem» (Blob) a partir
da base de dados.

PROCURAR DENTRO DA TABELA
O utilizador final pode executar uma pesquisa

Continua >
Veja a lista de campos completa na página 36.
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CAMPO GRÁFICO:
ENRIQUECIDO

UM

poderoso campo
gráfico encontra-se agora disponível no WINDEV 21.
O campo gráfico oferece gráficos
em 2D e uma visão espacial em
3D.
Criar gráficos para a sua aplicação
é brincadeira de crianças.
Beneficie de configurações avançadas.

GRÁFICO

Gráficos para os utilizadores
das suas aplicações

QUALQUER TIPO DE GRÁFICOS

O gráfico cascata é um gráfico de barras
que lhe permite representar as somas
(positivas ou negativas) de várias séries.
Usado principalmente em finanças, permite, por exemplo, para ver a evolução de
um valor ao longo do tempo, ou para ver
o impacto que vários elementos têm
sobre este valor.

WINDEV oferece todo o tipo de gráficos: bar,
linha, tarte, bolha, área, radar, dispersão, superfície, funil, semi-círculo, cachoeira, castiçal,
...
É possível criar séries, e sobrepor-se diferentes
tipos de gráficos.

Um gráfico de superfície é usado para representar os dados analógicos correlacionados, de acordo com três eixos.
Por exemplo, representam a resistência
de um material de acordo com a pressão
e temperatura.

GRÁFICO SUNBURST

QUALQUER
TIPO DE
GRÁFICOS!

DECISOR

Um gráfico permite-lhe visualizar os dados e,
portanto, entendê-los melhor: os gráficos são suportados em WINDEV.
NOVO

Novo tipo de Mapa de calor
Gráfico sunburst extrudido

WINDEV oferece todo o tipo
de gráficos:
• Gráficos de linhas
• Gráficos de barras
• Gráficos de área
• Os gráficos circulares e suas
variações: donut, semi-círculo e sunburst
• Gráficos de dispersão
• Gráficos de bolhas
• Gráficos radar

• Gráficos de superfície
• Gráficos Cascata
• Gráficos tipo Stock (castiçal
Japonês, gráfico de barras,
gráfico min/max).
Um gráfico representa um
campo como qualquer outro

campo, que pode estar presente numa janela com outros campos.

O WINDEV vem com um campo gráfico muito
poderoso e fácil de usar. Este campo oferece
um grande número de recursos de visualização de dados.
Graças ao assistente de criação de gráficos,
poderá criar um funcional gráfico dinâmico,
com apenas alguns cliques. Este gráfico pode
então ser totalmente personalizado.

GRÁFICO CASCATA

“GRÁFICO DE SUPERFÍCIE»

Pode utilizar uma imagem como fundo de um gráfico, tornando-o ainda
mais surpreendente. Aqui um gráfico de barras que mostra os recibos
de um clube nocturno.

O CAMPO GRÁFICO

O gráfico sunburst é um gráfico circular
que contém vários níveis de dados hierárquicos.
Por exemplo, o gráfico apresenta dados
para todo o mundo. O primeiro nível corresponde aos dados agrupados por continentes, o segundo nível corresponde aos
dados agrupados por países ...

PERSONALIZE!
As opções de personalização são muito
avançadas: mude a cor de cada barra num
gráfico de barras, por exemplo!

ANIMAÇÕES NOS GRÁFICOS
É possível animar a apresentação de um
gráfico. A primeira vez que o gráfico é
apresentado, cada barra parece que nasce
do eixo X.
Quando um valor muda, a barra (ou o
ponto na curva) move-se progressivamente para o seu novo valor.
Estas animações estão disponíveis para
os seguintes tipos de gráficos: coluna,
linha, área, bolha

PROGRAMAÇÃO
O campo é preenchido por programação ou
automaticamente por ligação a base de dados:
ligações ficheiro, array como tipo de variável

OPÇÕES SOFISTICADAS
Um gráfico é definido como qualquer outro
campo através da tecnologia «7-tab»: tudo o
que tem a fazer é clicar...
As opções disponíveis são imensas: eixo de graduação, escalas de tempos, escalas logarítmicas, grelhas, tamanho e cor dos pontos,
espessura da linha, espessura da barra, legendas, títulos, ...

PERSONALIZAÇÃO E ESTILO
Gráficos altamente personalizáveis. Existem
alguns parâmetros comuns a todos os tipos, e
outros que são de tipo específico. Por exemplo:
• Personalização da cor de série e uso de cores
degradê
• Dica personalizada nos dados
• Animações por cada vez que o gráfico é desenhado
• Apresentar uma imagem no fundo do gráfico
Exemplos de parâmetros específicos para gráficos circulares:
• Escolha do ângulo de partida
• Puxando para fora as seções
• Apresentação de etiquetas
• Utilização de efeitos de luz realistas …

IMPRIMIR GRÁFICOS
A impressão de gráficos oferece a mesma riqueza de opções como a sua visualização.

O UTILIZADOR FINAL PODE
CRIAR UM GRÁFICO SOZINHO
A criação de gráficos também é proposto ao utilizador final através do menu do utilizador (recurso AAF), permitindo a todos os utilizadores
das suas aplicações, visualizar graficamente os
dados solicitados.

TECNOLOGIA AAF

O utilizador final pode modificar: Zoom, rotação
do gráfico, tipo de gráfico, eixos de orientação, a
legenda e a posição do título, ... pode imprimir
...

O campo Gráfico está incluído no
produto, tal como os outros campos:
as suas aplicações parecem mais ricas.

PONTOS PRINCIPAIS

Uma ferramenta de criação de gráficos poderosa

Continua >>>
Veja a lista de campos completa na página 36.
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E OS OUTROS CAMPOS...

POSSIBILIDADE DE CRIAR
JANELAS NÃO RECTANGULARES
E JANELAS TRANSPARENTES
WINDEV 21 permite-lhe criar automaticamente janelas de qualquer forma e gerir a
opacidade dos campos e planos de fundo.

PEGAR & LARGAR

T

sentar uma data. A máscara de entrada integrada impede a entrada de datas inválidas.
Ainda mais sofisticado, o campo propôe sobre
o seu lado direito um mini ícone que exibe um
calendário (totalmente customizável), a fim de
simplificar a entrada.
O calendário também pode ser apresentado
através de programação.

WINDEV permite-lhe facilmente implementar
as operações «Drag & Drop» entre os campos
da sua aplicação.

odos os campos WINDEV
são muito poderosos e sofisticados.
Todos os campos oferecem uma
dúzia de recursos de configuraçãocapacidades, segurança e personalização.

uma nova máscara «Hexadecimal». Isto permite-lhe apresentar um buffer binário de
forma legível.

BOTÃO DE VALIDAÇÃO
RETARDADA (TEMPORIZADOR)
Este tipo de botão é usado para exibir um
cronómetro de contagem regressiva e para
validar a janela se nenhuma acção for executada pelo utilizador: bastante útil para evitar
que bloqueiem um processo em lote, por
exemplo!

CAMPO POR PROGRAMAÇÃO
O modo usual de criação de campos é o editor
de janelas. Também pode criar campos a partir
do zero, através da programação e processos
associados a eles:
Pode também clonar campos através de programação.

CAMPO BARRA DE PROGRESSÃO
TREEVIEW
MÁSCARA DATA/HORA: “”2
HORAS ATRÁS «,»ONTEM», ETC…

LISTA DE CAMPOS

Seletor de cores avançado para estilos de campo

DECISOR

O editor de janela WINDEV permite-lhe criar
todos os tipos de campos, desde os mais sofisticados aos mais simples.

WINDEV 21 oferece todos os sofisticados
campos, prontos
para usar e passíveis de personalização, é o que
necessita na sua
aplicação:
• campos de edição formatados
• campos de
apresentação
(campo estático formatado)
• separadores
• separadores do
navegador
• drop-down list
boxes

• combo boxes
• caixas de combinação de
preenchimento
automático
• imagens
• imagens animadas
• barras de deslocamento
• botões gráficos (ícones)
• botões gráficos animados
• botões de
texto
• botões on/off
• botões temporizados
• caixas de selecção
• botões radio

Máscaras de data e tempo estão disponíveis.
simples e
multi-coluna
• matrizes
• listas de gráficos
• treeviews
• tabelas treeview
• mapa árvore
• campos hideshow
• campos OLE
• campos ActiveX
• áreas do mapa
• botões de rotação
• campos com
sombras suaves
• barras de deslocação

• barras de progressão
• campos HTML
• barras de ícones
• formas geométricas
• divisores
• barra de estado
• câmera Web
• vídeo conferência
• RTF
• zonas repetidas
• barras laterais
• gráficos
• códigos de barras
• faixa deslizante

• carrosséis
• calendários
• agendas
• agendadores
• org. gráficos
• classificações
• ribbons
• tabelas dinâmicas
• linha de tempo
• painel
• Gráfico de
Gantt
• folhas de cálculo
• mapas Google
• tarefa
• ...

Campos que oferecem uma riqueza de configuração ilimitada.
Aqui está um exemplo da janela de configurações da barra de progresso

NOVO

Campo Ligacao
Campo classificação

UM EXTENSIVO
«CLIPART”

TECNOLOGIA AAF

WINDEV vem com
mais de 10.000
peças de clipart (botões, imagens ...).
Pode facilmente usar
esses itens clipart
nas suas janelas, botões, ...

Todos os AAF estão disponíveis para os campos
(ver páginas 44 a 47)
PONTOS PRINCIPAIS

Os campos criados com WINDEV respeitam o
livro de estilo da aplicação
Cada campo tem dezenas de configurações possíveis

Mas WINDEV vai ainda mais longe nos formatos de data!
Para representar datas e horas, um grande número de aplicações usam uma terminologia
com base no idioma falado.
Em vez de apresentar «Este evento ocorreu às
2:48 pm», apresenta automaticamente «Este
evento aconteceu 2 horas atrás» (ou 2 dias
atrás, ou 3 semanas atrás, etc)

O CAMPO «DATA» COM
CALENDÁRIO AUTOMÁTICO
Este campo é utilizado para inserir e apre-
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MÁSCARA HEXADECIMAL
Os campos de edição e estáticos propõem

Tal como os outros campos, o campo Treeview é um campo bastante poderoso.
Entre as muitas configurações, pode beneficiar de: • entrada possível • o utilizador final
pode realizar uma multiselecção • marcas de verificação • o elemento
exibido pode conter elementos multilingues •
associação de dados •
pegar & largar gerido automaticamente entre
dois campos TreeView •
cor de fundo configurável • uma dica pode ser
visualizada automaticamente quando paira
sobre uma linha (conteúdo configurável por
linha) • possibilidade de
mudar a imagem do
botão de expansão • as
cores podem alternar
nas linhas treeview • altura da linha configurável • Etc, ...

OS OUTROS CAMPOS: MUITO
PODEROSOS, MUITO
SOFISTICADOS
O editor de janela permite-lhe criar todos os
tipos de campos: botão, caixa de selecção,
botão de rádio, área de clique, caixa de deslocamento, menu, separador, plano, rotação,
imagem e vídeo (ver página 86).
Não se esqueça que a versão (gratuita) Express do WINDEV permite-lhe experimentar e
testar todos estes campos.

Continua >>>
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OS OUTROS CAMPOS
>>>CONTINUAÇÃO

GERADOR DE MENUS WYSIWYG

EDITAR UM CAMPO RIBBON

O editor de menu permite-lhe criar menus totalmente configuráveis baseados no padrão
Windows.

Um campo Ribbon inclui vários painéis. Cada
painel é representado por um ícone e uma legenda.
Cada painel contém grupos separados por
uma linha vertical.
Um grupo pode conter campos de qualquer
tipo ícone, botão, caixa de combinação, estática, área de edição, looper... No editor, para
adicionar um campo num agrupamento, tudo
que tem de fazer é copiá-lo ou deixá-lo cair.
Em tempo de execução, cada grupo organiza
automaticamente os seus campos com base
na largura disponível.

CAMPO RIBBON
Um campo Ribbon oferece a funcionalidade
de menu, mas num formato de fita (ribbon).
É utilizado para apresentar numa pequena
secção do ecrã um número importante de
campos dispostos logicamente, a fim de realizar escolhas.
Este campo dispõe de mais opções em menos
espaço.

Dependendo de como o ecrã foi redimensionado, com base no espaço disponível, os botões surgem na forma ideal.

PROGRAMAR O CAMPO RIBBON
Dependendo do contexto da aplicação, cada
painel pode ser visível, invisível ou com a cor
esbatida.
Cada campo é acessível através de programação (RibbonName.PaneName.ControlName), assim como todas as suas
propriedades.
Um Ribbon pode ser recolhido. Um menu popup pode ser definido para o Ribbon.

CAMPO ORGANOGRAMA
O organograma permite apresentar automaticamente um mapa organizacional, uma hierarquia de elementos, dinamicamente
baseados em dados encontrados numa base
de dados ou em variáveis.
O organograma pode ser horizontal ou vertical. Os dados podem ser apresentados de
cima para baixo e de baixo para cima.
Relações entre elementos são automaticamente deduzidos e podem ser diretos ou quebrados
Um campo treeview pode conter várias árvores (várias raízes).

DEFINIÇÃO DE UM ELEMENTO
NO ORGANOGRAMA
O aspecto visual de cada elemento é facil-

CAMPO CLASSIFICAÇÃO
(RANKING)

Este tipo de campo permite ao utilizador avaliar um elemento, uma aplicação ou um site a
apresentar um ranking ou um estado (disponibilidade ...).
O número máximo de estrelas (ou outro ícone
) pode ser configurado (1 a 100 estrelas).
As estrelas podem também mostrar classificações decimais.

CAMPO TREEMAP

Este tipo de campo permite-lhe representar
dinamicamente os dados, numa estrutura em
forma de árvore, de forma ponderada..
Útil para permitir uma representação intuitiva
de volumes de dados. As áreas são clicáveis:
isto permite-lhe apresentar um pedaço de detalhe.
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mente definido através da janela «7-tab»:
fonte, tamanho, dica, forma, borda, link, seta,
cor) ...
Cada elemento também pode ser personalizado através de uma «janela interna».

LIGAR ELEMENTOS
Os elementos são organizados no espaço disponível, e ligados ou não por linhas de ligação.
As linhas podem conter setas.
Tem a capacidade de aplicar linhas com ângulos rectos, ou linhas rectas (inclinadas).

PREENCHER O ORGANOGRAMA

CAMPO LINHA DE TEMPO
O campo Linha de Tempo é utilizado para representar a cronologia dos acontecimentos
mais próximos, que pode acontecer em paralelo.
Este campo é utilizado por exemplo para:
• criar uma edição de vídeo
• representar eventos automatizados...
A granulação pode ser tão fina quanto um microsegundo.
A escala da linha de tempo exibida pode ser
modificada pelo utilizador final através de um
controle deslizante. O marcador pode ser movido com o rato ou por programação.

Preencher um campo organograma é fácil:
Seja por programação utilizando o tipo estruturado WLanguage OrgElement, ou através
de um dos «links de ficheiro» (data binding).

CAMPO NOTAS
REPOSICIONÁVEIS

CAMPO FOLHA DE CÁLCULO

O campo «Nota reposicionável» pode ser
criado pelo programador da aplicação ou pelo
utilizador final.
O campo Nota permite apresentar instruções,
operações a executar ou informações: modo
de operar, instruções para um substituto durante as férias, ...
.

O campo «Folha de Cálculo» é um campo nativo: não exige um software de folha de cálculo
instalado no computador (e, assim, nenhuma
licença a gerir, nenhum plugin ou ActiveX)..
Chega de retornos e o forçar de situações
entre aplicações, chega de software externo
para controlar! O campo Folha de cálculo propõe as principais funções e operadores de cál-

culo: soma, subtracção, multiplicação, divisão,
percentagens, média, min-max, condição (SE),
operadores de cálculo e comparação ... Também é possível usar funções WLanguage nas
fórmulas, tais como funções matemáticas,
funções de cadeia, funções de data, funções
financeiras.
Cada célula pode ser tratada via programação.

CAMPO BOTÃO DE RÁDIO

“CAMPO TABELA BROWSER”

Além dos tradicionais campos de botão de
rádio, o WINDEV oferece botões de rádio com
imagens e textos livres.

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

Este modo de gestão de separadores permitelhe apresentar várias janelas dentro da
mesma janela. Passar de uma janela para
outra é feito através separadores, segundo um
modo de funcionamento próximo ao dos navegadores de Internet.
Os separadores podem ser «puxados para
fora» da janela principal, para processar mais
dados simultaneamente por exemplo.

CAMPO LIGAÇÃO: CRIAR FLUXOS DE
TRABALHO
O campo «Wire» permite-lhe visualmente, relacionar 2 campos.
Este campo permite-lhe facilmente criar fluxos de trabalho.
As ligações são geridas automaticamente, e mantêm o controlo das modificações sobre os campos ligados: movimento,
redimensionamento, visibilidade ...
Um campo de ligação é criado como qualquer outro campo,
no editor de janelas.
Seleccione simplesmente o campo a partir do menu ribbon e
de seguida, conecte 2 campos ...
Um campo ligação pode também ser criado por programação
utilizando a função habitual ControlCreate ou ControlClone

www.windev.com •
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“TECNOLOGIA 7-TAB”:
CAMPOS PODEROSOS EM
APENAS ALGUNS CLIQUES

Tecnologia para melhorar a
eficiência

RÁPIDO E FÁCIL
Vai poupar milhões de linhas de código com
as «7 tabs»
Grande economia de tempo!
Poder, segurança e eficiência para as suas
interfaces!

CRIAÇÃO VISUAL

S

abe como clicar: sabe criar
campos!
Com o WINDEV 21, as características de cada campo podem ser facilmente definidos via um
diálogo interativo exclusivo,
que é muito simples, mas muito
poderoso: A tecnologia “7-tab”.
Cada separador é usado para definir, usando uma linguagem simples,
as
diferentes
características de um campo, de
uma janela, de um relatório ...
O conteúdo dos separadores depende do tipo campo; estamos
apenas a detalhar alguns dos separadores (ver páginas seguintes
também).
Também tem a capacidade de
criar e modificar campos através
do método «modificador» tradicional ou por programação.

DECISOR

Nenhum conhecimento do Windows API ou
OOP é necessário para criar interfaces extraordinariamente originais, poderosas, eficientes e seguras

O CONCEITO «7-TAB» ELIMINA 95% DO
CÓDIGO NECESSÁRIO AO UI

Aqui a 1ª tab: “Geral «.
As informações do
campo principal são definidas aqui: tipo, máscara de input, ...




 Legenda em todas as
línguas do projecto



 Corrector ortográfico
 Tipo de campo
 Máscara de entrada/vi-



sualização

 Active a ferramenta de



tradução automática




O campo Linha de Tempo a ser editado: a janela «7-tab» não está bloqueada (não
modal). Cada parâmetro modificado pode ser visto instantaneamente no campo. Com
WINDEV 21, a criação de campos é intuitiva e visual.

A 2ª tab: “GUI”
Os elementos da interface
do campo são definidos.
Lembre-se que qualquer
escolha feita no seu programa pode ser modificada mais tarde.

 Estado inicial do campo
 comportamento da



tecla TAB

 Informação diversa: ali-



nhamento, menu de
contexto para abrir, atalho de letra...



 Gestão de plano e

Aqui: personalização do estilo
de um campo (botão). Há um
grande número de opções, os
programadores vêem instantaneamente os parâmetros disponíveis, tudo é visual.
Os campos criados são mais
atraentes e mais eficientes.

NOVO

Interface mais leve
TECNOLOGIA AAF

grupo de campos

 Âncoras automáticas
ao redimensionar uma
janela
Etc.

Vamos ver o separador
«Detalhes» de um
campo «slider».
Os elementos de apresentação do campo são
definidos






Validações automáticas na entrada
Visualizar as áreas
Ajuda automática
PONTOS PRINCIPAIS

Poucos cliques substituem milhares de linhas de
código
Menor risco de erros
Crie interfaces bonitas sem precisar de disgners
gráficos
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 Valor inicial
 Formato do cursor
 Durações
 Graduações
 Limites...

Através da tecnologia 7-tab, basta clicar
para definir o que levaria centenas de linhas
de código noutros ambientes..
Todas as escolhas são visuais: alinhamento,
legenda, âncoras,...
Para cada campo, mesmo aqueles que não
conhece, veja instantaneamente as opções
disponíveis: Você sabia que pode ter uma
granularidade milissegundo para um campo
linha de tempo?
A janela 7-tab não é de bloqueio, e permitelhe visualizar instantaneamente cada escolha feita. Pode, por exemplo, modificar o
código de um campo enquanto este está a
ser editado.

ESTILOS
Cada campo, por padrão, tem o estilo do modelo de skin (do manual de estilo) escolhido
para a aplicação.
É possível modificar todos os atributos do
estilo: cor de fundo, cor do texto, cor da margem, tipo de margem, imagem de fundo,
fonte, posicionamento, ... (veja página 48)

O “7 TAB”
As 7 tabs de campo são:
• layout geral • o interface utilizador • detalhes • relação ficheiro • preenchimento Automático • notas • ajuda associada
• estilo.

MODIFICADOR
As características de um campo também
podem ser modificadas utilizando o «Modificador», que oferece todas as características sob a forma de uma lista.

PROGRAMAÇÃO
Tudo o que está definido no «7-tab» pode
ser modificado por programação.
Pode clonar campos, e também criá-los a
partir do zero através de programação.

O conceito «7-tab» revoluciona a
criação de interfaces. Irá criar
aplicações performantes, e fazê-lo da
forma mais fácil e mais rápida ...

Etc.

Continua >>>
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“TECNOLOGIA 7-TAB”:
EXEMPLOS

“Campo Botão»

Crie facilmente interfaces (UI)
sofisticadas

“Campo de Edição»

“Ligação automática com a coluna» do campo tabela

“Campo Agenda»

“Campo List Box»

“Campo Slider»

“Campo Estático»

As «7 tabs» facilita a configuração de
todos os parâmetros disponíveis para
os campos por propor escolhas visuais
sempre que possível.
Vejamos alguns exemplos das janelas
«7-tab».

“Campo Código de Barras»

MODIFICAR AS PROPRIEDADES ATRAVÉS DE
PROGRAMAÇÃO
A maioria das propriedades definidas nas «7 tabs» podem ser modificadas
por programação.
Mas qual é o nome da propriedade a usar?
O nome da propriedade é intuitivo. A área de help da “7-tab” indica o nome
em WLanguage.

“Campo ListView»

“Campo Check Box»

“Campo Imagem»
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AAF: RECURSOS
AUTOMÁTICOS PARA OS
UTILIZADORES FINAIS

I

ndependentemente das habilidades da equipa de desenvolvimento, o utilizador quererá
sempre fazer algo que não tenha
sido planeado, ou modificar o
comportamento de uma janela!
O UMC (Utilizador Código Macro)
permite ao utilizador criar macros.
A ferramenta «Relatórios e Consultas» pode ser distribuída livremente com as suas aplicações (ver
págs. 50 e 55).
E os AAFs (recursos automáticos
de Aplicação), presentes por defeito em todas as aplicações desenvolvidas com WINDEV 21,
permite que cada utilizador otimize as aplicações através de recursos avançados sem ter as suas
equipas de codificar qualquer
coisa!

DECISOR

Os AAFs disponíveis aos utilizadores finais são
exclusivos das aplicações desenvolvidas com
WINDEV.
O utilizadores ficam mais eficientes.
NOVO

Criar notas
Personalizar a interface
Janela de zoom
TECNOLOGIA AAF

Veja a lista nestas 4 páginas
PONTOS PRINCIPAIS

Ajude os utilizadores a ficar mais eficientes e
mais felizes
Sistematize a riqueza funcional
Liberte as equipas de programação de um monte
de trabalho de desenvolvimento
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As aplicações WINDEV são
automaticamente ricas

ADICIONAR UM
TOTAL, MÉDIA...

EXPORTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA EXCEL

Esquecer um total de uma coluna é, infelizmente, um acontecimento comum.
Com os AAFs não há preocupações para o utilizador final!
Os utilizadores podem adicionar um total através de um
simples clique, sempre que
quiserem (total, média, contador).

CONTROLO DE
PERSISTÊNCIA

EXPORTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA
WORD, EXCEL E OPEN OFFICE
A ligação a aplicações Office (Word e Excel) é
simples: um menu pop-up está automaticamente
presente nas suas aplicações (acessível ao utilizador através de um clique do lado direito do
rato) e é usado para exportar dados das tabelas sem programação.
As suas aplicações desenvolvidas com WINDEV 21 são automaticamente ricas em recursos
úteis. Note que cada AAF pode ser desactivado através de programação.

Para evitar ter que reentrar
um valor comum, o utilizador
pode activar a persistência do
campo: Armazenar um valor
definido ou recuperar o último
valor introduzido.
Muito útil para as variações de
data, por exemplo!
Combinando uma persistência
de campos e um botão com validação automática, você tem
a capacidade de iniciar facilmente processos recorrentes.

HISTÓRICO
BOTÃO
TEMPORIZADOR:
NUNCA BLOQUEIE
UM PROCESSO EM
LOTE!
O botão do temporizador
apresenta uma contagem regressiva em segundos e automaticamente valida o botão
no final da contagem se nenhuma ação for realizada
pelo utilizador.
Muito útil para evitar que bloqueiem um processo em lote,
por exemplo!
O utilizador final pode adicionar um temporizador em
qualquer botão graças aos
AAF: basta um simples clique
no botão direito do rato para
o utlizador
final
indicar o comprimento do tempo de
validação.

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

vez
de uma só

A história dos valores inseridos
num campo é proposto ao utilizador.

AMPLIAR UMA CAIXA
DE COMBINAÇÃO

cução
a cada exe

Cada caixa de combinação
pode ser redimensionada pelo
utilizador («agarrar» na parte
inferior direita). Útil porque o
programador não sabe necessariamente o número de elementos que serão oferecidos
numa caixa de combinação
exibindo dados, ou o seu comprimento...

DIM AS JANELAS
INACESSÍVEIS (DDW)
As janelas inacessíveis (em
que nenhum clique pode ser
feito) estão na cor cinza. Prático!

AAFs continuam nas
páginas 46 e 47
>>>

AAF: 3 LETRAS MÁGICAS
Os AAFS (recursos automáticos de aplicação) são um conjunto de recursos que são
disponibilizados para os utilizadores finais
de aplicações desenvolvidas com WINDEV
21, WEBDEV 21 ou WINDEV Mobile 21.
Os utilizadores certamente apreciarão exportar para Word, Excel, enviar e-mails, criar
temporizadores nos botões etc.
Sem qualquer tipo de programação, as
AAF’s adicionam instantaneamente um conjunto de recursos avançados às suas aplicações tornando os utilizadores finais mais
eficientes.
Ao disponibilizar tantas opções aos utilizadores finais, você melhora o seu desempenho.

AAF: MUDA A VIDA DOS
UTILIZADORES
Imagine: o utilizador precisa de realizar um
inventário na aplicação à última da hora que
não estava previsto?
Como obter a lista de produtos, simular os
custos unitários?
Com WINDEV, é automático.
Cada tabela beneficia de um recurso automático de exportação para Excel (e Open OfficeCalc).
um clique e a exportação está feita...
(Nenhum código é necessário)

A OPINIÃO DO ESPECIALISTA
AAF traz um verdadeiro valor acrescentado
para as suas aplicações.
Os utilizadores das sua aplicações, e por associação, a empresa que os emprega, são
muito mais eficientes graças às AAFs sem
que a equipa de desenvolvimento necessite
de codificar qualquer coisa adicional ...
A implementação é semelhante em todas as
aplicações, o que tranquiliza os utilizadores
finais.

AAF RICO E PODEROSO
Os AAFS estão acessíveis em cada aplicação
através de um clique direito no campo ou na
janela relevante.
O utilizador pode activar o armazenamento
de um campo ou o histórico de entradas,
adicionar um total ou uma média numa coluna da tabela, criar filtros de exibição.
O utilizador também pode aumentar o tamanho das caixas de combinação exibidas (já
reparou: elas costumam ser muito pequenas
!).
Através dos AAFS, o utilizador é mais eficaz,
sem acrescentar qualquer trabalho à equipa
de desenvolvimento.

Continua >>>
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Continua >>>

AAF: RECURSOS AUTOMÁTICOS PARA OS UTILIZADORES
>>>CONTINUA

DEFINA SUAS PRÓPRIAS TECLAS
DE FUNÇÃO

CRIAR UM GRÁFICO

ou enviá-la via e-mail, num determinado conjunto de datas escolhidas. O calendário será
anexado ao e-mail como um documento PDF .

O utilizador pode criar um gráfico sozinho (ver
gráficos, página 34), automaticamente num
intervalo de dados.

CORRETOR ORTOGRÁFICO
A verificação ortográfica pode ser solicitada
pelo utilizador num campo de edição: útil para
evitar erros de ortografia!

PESQUISA NO GOOGLE (MENU
POP-UP)

O utilizador final pode associar uma tecla de
função de sua escolha a um botão da janela.
Isto permite ao utilizador final melhorar a velocidade e personalizar a aplicação que ele
está a usar, permitindo-lhe automatizar acções repetitivas.
Vejamos o exemplo de uma aplicação de caixa
registadora numa loja de retail, que foi projectada para ser usada com um rato.
Alguns retalhistas podem não ter espaço para
ter um rato, e vão querer trabalhar sem ele ...
Graças a WINDEV, eles podem, por exemplo,
configurar a tecla F10 para validar a janela.

Com o «Relatórios e Consultas» que pode ser
distribuído livremente com as suas aplicações:
permita ao utilizador final criar o seu próprio
relatório e a sua própria consulta, em formato
PDF, enviar emails, imprimir códigos de barras
(ver página 50).

ANOTAÇÕES EM RELATÓRIOS
O utilizador final pode adicionar «anotações»
a um relatório antes de imprimi-lo.
Isto é muito útil para realçar um dado específico ou para chamar a atenção para um ponto
específico!

CAMPO TABELA: PESQUISAR NA
BASE DE DADOS
Num campo tabela, o utilizador final pode realizar uma pesquisa na base de dados através
de toda a tabela.

PESQUISA NA JANELA

O utilizador mantém os filtros que criou.

CAMPO TABELA: ARMAZENAR O
TIPO DE COLUNAS

TREEVIEW E TABELA TREEVIEW:
EXPANDA TODOS OS RAMOS DA
TABELA TREEVIEW

• WINDEV

INSERIR PASSWORD, DE FORMA
CLARA
Normalmente, ao inserir uma senha, os caracteres inseridos são mascarados.

CAMPO TABELA: COPIAR
Numa tabela de visualização, o utilizador pode
copiar uma célula, uma linha ou toda a tabela.
Pode também copiar apenas colunas.

CAMPO TABELA: ARMAZENAR
FILTROS
Um utilizador final pode «implementar» um
filtro numa tabela para limitar a quantidade
de informações apresentadas.
O valor de um filtro inserido pelo utilizador
final pode ser armazenado pela tabela.
Por defeito, o filtro será novamente aplicado
sempre que a tabela for aberta.

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

Cada campo numérico pode oferecer um mini
botão calculadora».
Um clique neste botão vai apresentar uma calculadora que é usada para executar operações
básicas.

Quando o utilizador executar uma ou mais
operações de ordenação em colunas da tabela, esses tipos podem ser armazenados no
final para que possam ser aplicadas no futuro
como padrão.
A partir de agora, cada vez que a tabela for
aberta, uma mensagem furtiva irá exibir informações sobre como activar os tipos.

Numa TreeView, ou numa tabela tipo árvore,
os nódulos são expandidos um a um. Em alguns casos, o utilizador final pode desejar ver
toda a arvore: Tudo o que necessita é clicar
com o botão direito ...

O utilizador pode pesquisar um texto entre
todos os campos da janela (Ctrl F).
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O utilizador final pode adicionar um ou mais
notas reposicionáveis numa janela.
A nota será automaticamente armazenada e
aparecerá na próxima vez que a janela for
aberta.
Exemplo de notas:
• Cuidado, este processo leva de 3 minutos, no
final do ano • Não faturar Argentina • O número do Jeremy durante as suas férias: 06 06
06 06 06 • ...
Com este AAF o utilizador final é mais eficiente.

O utilizador pode optar por visualizar a senha
ao introduzi-la.

Quando um gráfico Gantt é exibido, o utilizador final pode mover uma tarefa. Todas as tarefas relacionadas são actualizadas
automaticamente.
O utilizador final pode também:
• alterar a duração de uma tarefa
• alterar o estado de conclusão de uma tarefa
• alterar a ordem das tarefas
• eliminar e criar uma tarefa e suas dependências
• imprimir um Gráfico de Gantt

AAF NUMA TABELA DINÂMICA

Se a opção não foi ativada, o utilizador final
pode abrir a calculadora graças ao menu de
controlo pop-up.

UTILIZADORES FINAIS PODEM
MOVER E MODIFICAR OS
CAMPOS NO ECRÃ

CALENDÁRIO, AO INSERIR UMA
DATA.

O utilizador final tem a
capacidade de reorganizar o layout dos campos
dentro de uma janela e
modificar algumas das
propriedades destes.
Hoje os utilizadores finais
escolhem
um
grande número de parâmetros associados à sua
vida pessoal e profissional: nos
smartphones, por exemplo, eles escolhem imagens de papel de parede, ringtones, elementos para
manter ou remover ...
Com WINDEV, o utilizador final controla alguns dos elementos de apre-

AAF NA AGENDA
Num campo Agenda o utilizador beneficia automaticamente da seguinte AAF:
• acrescentando um compromisso
• editar o título de um compromisso
• mover um compromisso de um intervalo de
tempo para outro
• mover um compromisso de um recurso para
outro
• modificar a duração de um compromisso
• eliminar um compromisso
• mover-se dentro do calendário ...
O utilizador final pode imprimir uma agenda,

AAF NUM GRÁFICO GANTT

Para adicionar um mini-botão ao campo numérico, tudo o que o programador tem a fazer
é verificar a caixa correspondente na janela
«7-tab».

Cada campo
de data disponibiliza na sua
apresentação
um mini-botão
com um calendário.
Ao clicar neste
botão, é apresentado um
calendário que
permite introduzir uma data.

pandir ou colapsar níveis, ocultando uma ou
mais colunas, expandindo todos os sub-níveis
de um determinado nível, colando uma célula,
imprimindo ...

OS UTILIZADORES TAMBÉM
BENEFICIAM DE ...

CALCULADORA NUM CAMPO
NUMÉRICO

O menu popup de AAFs propõe uma opção
para «Pesquisar no Google».
Isto permite-lhe começar uma pesquisa no
Google, com um clique apenas, sobre o
termo(s) selecionado na janela.

“RELATÓRIOS E CONSULTAS”

Cada vez que a tabela é aberta a partir de
agora, uma mensagem furtiva (toast: não intrusiva, que lhe permite continuar a trabalhar
e feche por si só depois de alguns segundos)
irá notificar o utilizador de que um filtro foi
aplicado.

AAF: COMO INSERIR UMA NOTA
REPOSICIONÁVEL NA JANELA

VANTAGEM COMPETITIVA
Cada utilizador final beneficiam
desses recursos sem o programador
ter que codificar qualquer coisa. (O
programador pode desactivar um ou
mais AAF).

Utilizadores da tabela dinâmica beneficiam de
um grande número de AAF, entre os quais:
Girar uma tabela, reverter as dimensões, ex-

A lista de AAF é muito extensa. Ao utilizar as
AAFs, os utilizadores das suas aplicações
podem:
• redimensionar uma janela
• guardar o tamanho e a posição da janela
• modificar a largura da coluna da tabela
• modificar a altura de uma linha de tabela
• alterar a ordem das colunas de uma tabela
• visualizar um relatorio no modo de visualizacao de impressao, com capacidades de
zoom, barra de exportacao, pesquisa, ...

Os utilizadores de uma aplicação
desenvolvida com WINDEV 21
beneficiam automaticamente destas
características que lhes permitem
utilizar melhor as suas aplicações a
fim de serem mais eficientes nos seus
trabalhos.

sentação e uso para as suas janelas! Isso melhora a facilidade de utilização.
Como qualquer um AAF, estes recursos
podem ser desactivados pelo programador.
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SEGURANÇA:
ACEDA ÀS SUAS
APLICAÇÕES ATRAVÉS DE
PALAVRA-PASSE

APLICANDO UM
MODELO DE ECRÃ
NUM 1 CLIQUE

E

scolha o modelo de ecrã
para a sua aplicação, ou crie o
seu.
E toda a sua aplicação benificia do
manual de estilos definido, independentemente da versão do
Windows: XP, 2000, 2003,
2008, Vista, 7, 8, 10... ou num
Mac independentemente da versão Linux.

UM ASPECTO INCRÍVEL, AUTOMATICAMENTE

C

ontrole o acesso aos processos da sua aplicação: é fácil com
WINDEV 21.
Com o supervisor é muito fácil
adicionar o controlo de acessos
nas suas aplicações: por janela,
por campo, por opção do menu ou
por relatório.
Nenhuma programação é necessária para garantir o acesso
seguro às suas aplicações, basta
ativar a opção «Groupware».

UM CONTROLE DE ACESSOS GRANULAR AO NÍVEL DO
CAMPO

Controle granular de acessos à aplicação: decida quem pode ver o quê,
quem pode usar o quê, ao nível do campo ...

DESIGN PARA TODOS

3 estilos diferentes para o mesmo
campo de edição
DECISOR

O manual de estilo de uma aplicação é fundamental. Graças ao WINDEV 21, mesmo uma
equipa de desenvolvimento sem qualquer experiência de utilizador ou experiência gráfica pode
criar aplicações de grande aparência.
NOVO

Assistente de criação de modelos de estilos
TECNOLOGIA AAF

Todos os AAF estão disponíveis nas aplicações
criadas
PONTOS PRINCIPAIS

Manual de estilo automático
integração amigável

48

• WINDEV

Com WINDEV, todos os programadores, mesmo os quem
tem pouco conhecimento de
design gráfico, podem criar bonitas janelas de fácil utilização:
basta escolher um dos muitos
modelos de estilo fornecidos.
Não há nada para codificar.
Você tem a capacidade de criar
seus próprios modelos de estilo.

MODELOS DE SKIN
PARA JANELAS: UM
MANUAL DE ESTILO
AUTOMÁTICO
Um modelo de skin é um
conceito global, que define a
aparência geral de uma janela (manual de estilo da aplicação): fundo, folhas de
estilo, as localizações dos

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

campos, botões, ...
WINDEV 21 vem com uma
quantidade enorme de modelos de estilo prontos a utilizar
e você pode criar o seu próprio.
Mude o modelo de skin e
todo o estilo da janela ou aplicação se altera!
Pode oferecer ao utilizador
final a capacidade de mudar
o modelo de skin.

ESTILOS
Um estilo define os diferentes
atributos de um campo: cor,
tipo de margem, fonte e tamanho da legenda, fonte da área
editável, ...
Todos os elementos de um estilo podem ser modificados.
Estilos podem ser definidos
para qualquer tipo de campo.

Por padrão, quando uma
campo é criado este adopta o
modelo de skins actual.
Benefícios: quando um estilo
é modificado, todos os campos
que se referem a ele são atualizados imediatamente e automaticamente, em todas as
janelas do projeto.
Os estilos podem ser sobrecarregados.

AS IMAGENS
ADAPTAM-SE
Quando uma imagem é usada
no layout (botão, ícone, pictograma, quadro, fundo, etc.)
pode ser redimensionada de
acordo com um algoritmo inteligente: não ficará deformada.
Margens e áreas a alongar ou
repetir podem ser definidas.

CONTROLE O
ACESSO AOS
PROCESSOS
DAS SUAS
APLICAÇÕES

DECISOR

A segurança é uma das maiores preocupações
para as empresas: é um dos padrões WINDEV.
NOVO

Vários novos recursos
TECNOLOGIA AAF

Password visível ou invisível durante a sua digitação
PONTOS PRINCIPAIS

Sem programação
Suporte a padrões: LDAP, Active Directory
Acesso configurável para cada campo

ou mesmo ocultos com base
na sua escolha.

tive Directory, o controlo de
acessos utiliza-o.

O MODO
SUPERVISOR

SSO: ENTRADA
ÚNICA DE
IDENTIFICADORES

Não hesite em limitar o acesso a dados
confidenciais das
suas
aplicações
(dados pessoais, os
salários,
rendimento, ...)
As janelas de entrada de
senha são geradas automaticamente, usando o modelo
de skin do seu projecto.

O supervisor da aplicação
pode configurar os direitos
concedidos aos utilizadores a
qualquer momento. Um editor fácil de usar permite definir e gerir estes direitos.
Se quiser, os direitos dos utilizadores ou grupo dos utilizadores podem ser criados
ou modificados por programação.

UMA VERIFICAÇÃO
DE SEGURANÇA
REFORÇADA

LDAP

O controle de acesso permite filtrar o acesso a várias
opções de menu, elementos,
botões, campos, grupos de
campos, janelas, relatórios, ...
Os elementos protegidos
ficam inativos, acinzentados

Se pretender utilizar uma
base de dados de acessos
existente (LDAP), o controlo
de acessos vai utilizá-lo O
campo de acesso está conectado a LDAP.

DIRECTÓRIO ACTIVO
Se pretender utilizar o Ac-

SSO, sigla para Single Sign
On permite-lhe digitar a sua
senha somente uma vez por
sessão, independentemente
do número de aplicações executadas.
O utilizador final só precisa
fazer login uma vez, e seu
login servirá para todas as
aplicações.
As aplicações devem partilhar a mesma base de dados
para a gestão de acessos
Groupware utilizador.

Torne automaticamente
as suas aplicações
seguras, sem codificar
nada!

www.windev.com •
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UM PODEROSO
GERADOR DE
RELATÓRIOS
(PDF, CÓDIGO DE
BARRAS, ...)

C

riar relatórios com o
WINDEV 21 é fácil, seja por codificação ou utilizando o gerador
de relatórios fornecido com o produto.
O formato PDF é suportado, bem
como os fundos de página, os códigos de barras, as etiquetas e
tudo mais que precise!
Pode distribuir livremente o
próprio gerador de relatórios
com as suas aplicações.

Relatórios fáceis

CRIAR UM RELATÓRIO: FÁCIL
Um assistente ajuda-o a criar relatórios;
ele faz-lhe perguntas para que não se esqueça de nada!
Pode também criar relatórios via programação, usando os comandos padrão do relatório.

CÓDIGO-FONTE, ONDE
QUISER, NO RELATÓRIO
WINDEV também lhe permite incluir qualquer código-fonte executável em qualquer
lugar do relatório no editor visual: isto permite-lhe criar a maioria dos seus relatórios
personalizados sem problemas.

CRIE FACILMENTE RELATÓRIOS SOFISTICADOS

TODAS AS FONTES DE DADOS
Os dados utilizados para um relatório
podem vir de qualquer fonte: HFSQL, SQL
Server, Oracle, MySQL, Access... mas também a partir de uma consulta, um arquivo de
texto, uma zona de memória, uma tabela ...

CAMPOS CLICÁVEIS
Na visualização de impressão, os campos de
relatório podem ser clicáveis (e, portanto, iniciar processos) ou, até mesmo, ser links de internet.
O modelo de ecrã aplicado aos campos.

IMPRESSÃO DE ETIQUETAS
WINDEV permite-lhe imprimir rótulos, página por página ou de forma contínua.

DISTRIBUA O GERADOR DE RELATÓRIOS
LIVREMENTE COM
AS SUAS APLICAÇÕES

DECISOR

Desenhar os seus relatórios em vez de os codificar poupa-lhe imenso tempo. A impressão integrada de PDF é também um toque bastante
apreciado. A distribuição do editor de relatórios
é gratuita.

FUNDOS DE PÁGINA EM PDF E
RELATÓRIOS

Crie facilmente relatórios sofisticados graças ao editor de relatórios (e consultas) de
WINDEV 21. A criação é visual.

QUALQUER OBJETIVO

Menu de visualização, separador de exportação: exporte o resultado para Excel ou Word, crie em PDF
com um só clique ... ou envie o relatório por e-mail.

NOVO

IMAGENS: AUTOMÁTICO
Incluir imagens - BMP, TIFF, PCX, GIF, JPEG,
SVG, etc. - num relatório é extremamente
simples.
A imagem pode ser uma imagem copiada
para o relatório, ou pode vir de um processo
ou de um ficheiro (fotografia de um produto
armazenado numa base de dados, ...)

OBJETIVOS
Impressora

PRÉ-VISUALIZAR: SELECÇÃO DE
TEXTO (COPIAR/COLAR)

Página de fundo

Seleção de texto dentro da visualização permite-lhe executar operações de recortar e
colar a partir de uma pré-visualização do relatório. Também pode executar pesquisas.
Esta função revela-se bastante útil para o
utilizador final.
Note que, se for necessário (por uma questão de confidencialidade, etc), esta funcionalidade pode ser desactivada pela função
iParameterPreview de WLanguage.

Formulário
Etiquetas

Assinatura PDF
Impressão folha de cálculo e folha de cálculo
Cubo

Expedição
Fax

TECNOLOGIA AAF

Arquivo (Duplicata)

Pré-Visualização da impressão
Exporte para Word, Excel, PDF, fax, email

Imagens e fotos
PDF, PDF/A

PONTOS PRINCIPAIS

Crie relatórios com o Arrastar e Soltar
Códigos de barras automáticos
O código-fonte pode ser adicionado ao relatório
Distribuição gratuíta
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O editor de relatórios suporta PDF como
fundo de página (a partir de imagem ou em
papel branco), formulários pré-impressos e
permite apresentar os campos de input destes.

Os assistentes guiam-no a cada passo

Continua >>>
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UM PODEROSO GERADOR DE RELATÓRIOS
(PDF, CÓDIGOS DE BARRAS ...)
>>>CONTINUAÇÃO
TIPOS DE CAMPOS OFERECIDOS
PELO EDITOR DE RELATÓRIOS:

teúdo HTML (com tags, imagens, etc.) é feita
directamente sem qualquer programação.
O conteúdo HTML pode ser estático, e directamente copiado para o editor de relatórios
durante a criação de relatórios, ou pode ser
dinâmico (encontrado num arquivo .HTM,
numa nota de arquivo de dados HFSQL, etc.)
e ser lido durante a impressão.

• Estático
• RTF
• HTML
• Item
• Predefinições
• Cálculos
• Check box
• Imagem
• Forma
• Código de Barras
• Gráfico
• Gráfico de Gantt
• Editar
• Link
• Folhas de cálculo...

ANCORAGEM EM RELATÓRIOS

Selecção de texto a partir da pré-visualização: aqui o número da encomenda,
pode ser copiado e de seguida colado

IMPRIMIR CONTEÚDO HTML

IMPRIMA A PRETO E BRANCO A
PARTIR DA PRÉ-VISUALIZAÇÃO
DE IMPRESSÃO

O conceito de âncoras está disponível no
editor de relatórios.
Um relatório será, portanto, capaz de
mudar de «Paisagem» para «Retrato» sem
ter que ser reescrito!
O relatório adapta-se automaticamente ao
tipo de orientação e tamanho do papel graças à ancoragem
A ancoragem nos relatórios permitem-lhe alterar o formato ou a orientação da página
mantendo o layout certo sem ter que criar várias versões para o mesmo relatório.

Uma opção permite ao utilizador alterar directamente o tipo de impressão, se é a cores ou
preto e branco, a partir da janela de visualização de impressão.

IMPRESSÃO DE GRÁFICOS
Os gráficos são impressos directamente dentros dos relatórios.

que podem ser montados mais tarde (tal
como faria para uma folha de cálculo).

IMPRESSÃO FRENTE E VERSO A
PARTIR DA PRÉ-VISUALIZAÇÃO
DA IMPRESSÃO

O mesmo relatório, impresso na Horizontal e na Vertical graças à ancoragem dos
campos

Hoje em dia, a maior parte do conteúdo é armazenado ou manipulado em formato HTML.
Várias funções de WLanguage podem ser utilizadas para lidar com este tipo de conteúdo.
O editor de relatórios suporta nativamente o
campo HTML.
Graças a este campo, a impressão de con-

TIPOS DE RELATÓRIOS
OFERECIDOS PELO EDITOR DE
RELATÓRIO:

Uma opção permite-lhe alterar o modo de impressão normal para frente e verso a partir da
janela de visualização de impressão antes de
imprimir.
O programador não precisa de programar
nada.

• Branco
• Tabela

MULTILÍNGUE

• Calendário
• Expedição
• Composto
• Tabela TreeView
• Gráfico de Gantt

• Formulário
• Tabela de Referência
Cruzada
• Agendador
• Etiqueta

Um gráfico «Superfície» num relatório.
O programador não precisa de programar
nada.

GANTT EM CAMPOS DE
RELATÓRIOS
O campo Gantt imprime automaticamente
neste tipo de relatório.
Se o relatório for muito grande para caber
numa só folha de papel, o utilizador final
pode imprimi-lo ao longo de várias páginas

TEXTO MARCA DE ÁGUA
Um relatório (e uma cópia duplicada) pode incluir um texto adicional no formato de marca
de água, como «Confidencial» ou «Duplicado»
impresso em todo o relatório!
A adição de uma marca de água é feita no editor, na pré-visualização, ou
via programação utilizando a função iParameterWatermark.
O texto pode ser configurado: o próprio texto,
a fonte, o tamanho, cor, ângulo do texto, a posição (na página atual ou em todas as páginas)
, fundo ou a impressão de primeiro plano.
A nova função ..Watermark está agora a ser
apresentada.
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Imprimir a Cores ou a Preto e Branco? O
utilizador final escolhe a partir do prévisualização!
Economize na recarga dos tinteiros!

CÓDIGO DE
BARRAS
AUTOMÁTICO
O editor de relatórios do WINDEV 21 imprime
e apresenta automaticaQR Code
mente códigos de barras
(horizontal e vertical). O
valor do código de barras
é definido, ou passado
através de uma variável.
Os formatos suportados
Datamatrix
são: QR, UPCA, UPCE,
EAN13, EAN8, EAN128,
CODE128, CODE39,
CODE93, CODE11,
CODE128, Intervaled 2 of
5, CODABAR, CB_MSI, Datamatrix, PDF417,
Maxicode, Aztec......

PRÉ-VISUALIZAÇÃO: ÁREA DE
ZOOM E POSICIONAMENTO
Na janela de pré-visualização, o utilizador
pode exibir, à esquerda, as miniaturas correspondentes às páginas.
A parte da visualização do relatório é materializada na miniatura.
O zoom e a área de posicionamento podem
ser redimensionados e movidos na miniatura,
o zoom pode ser modificado...

Como na interface da aplicação, o suporte
multilíngue é oferecido nos relatórios: um
relatório pode ser impresso na língua de
sua escolha, independentemente do idioma
da aplicação.

Codabar

Code 11

UPCE

Code39

Code39 Extended

Maxicode

Code 93

EAN 13

Code128

MSI

Code 93 extended

Aztec

EAN8

UPCA

Interleaved 1 de 5

PDF417

EAN128

Continua >>>
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Continua >>>

UM PODEROSO GERADOR DE RELATÓRIOS
(PDF, CÓDIGOS DE BARRAS ...)
>>>CONTINUAÇÃO

MOLDURAS SOFISTICADAS
As molduras evoluíram no editor de relatórios.
Diversas configurações estão disponíveis.
Você pode definir uma espessura diferente
para cada moldura, bem como a cor e estilo
diferente.
Um canto arredondado pode ser definido
para cada canto.

ou mesmo através do editor WYSIWYG.
Mantendo a tecla SHIFT pressionada permite criar cantos arredondados simétricamente.

FUSÃO DE PDF S EM TEMPO DE
EXECUÇÃO
WINDEV deixa-o concatenar vários ficheiros
de PDF. Por exemplo, se for necessário enviar
3 faturas por e-mail para o mesmo destinatário, é possível concatená-las num só documento PDF.
Esta função também pode ser utilizada em
PDF’s que não foram criados com WINDEV ou
WEBDEV.
A função WLanguage é simplesmente chamada PDF Merge.

ESTADOS: TRANSPARÊNCIA
DAS IMAGENS E GRÁFICOS
O editor de relatórios suporta transparência nos campos do tipo imagem.
Basta utilizar um formato de imagem
que suporta transparência: PNG,
SVG...
Quando um campo gráfico não tem
um fundo, a transparência encontrase ativa.
A sobreposição de uma imagem cortada proveniente de uma base de
dados sobre um fundo também é possível.

Um relatório com um rebordo sofisticado
(os 4 cantos podem naturalmente ser
sempre arredondados!)

IMPRIMA USANDO UNIDADES DE
MEDIÇÃO INGLESAS
Defina um canto arredondado no editor
Se a cor de cada canto arredondado for diferente, é criado automaticamente um gradiente para a moldura. Os limites, são
editados quer através da tecnologia 7-tab

Os relatórios podem ser impressos utilizando o sistema de unidade métrica comum
ou o sistema métrico Inglês: polegadas, pés,
...

GERAR PDF «DE ALTA
QUALIDADE»
É possível especificar a qualidade do PDF gerado: quer na redução do formato PDF ou no
restaurar da qualidade original das ilustrações
do PDF.

RELATÓRIO: IMPRIMIR EM VÁRIAS
LARGURAS DE PÁGINAS
Um relatório de tabela (por exemplo) pode
ser muito grande, e, nomeadamente, maior
do que uma folha de papel.
Pode especificar que o relatório vai ser impresso em várias páginas.
O utilizador final só terá de agrupar as páginas.
A pré-visualização da impressão é WYSIWYG.

PDF/A: PDF PARA ARQUIVO
ARQUIVAMENTO/DUPLICAÇÃO
Um relatório pode ser gerado num formato de
ficheiro «fechado». Este formato de ficheiro
permite que o relatório seja reimpresso mais
tarde, sem ter que ler os ficheiros.
A duplicata pode ser assinada digitalmente
(standard PKCS7).

PDF/A é um formato standard ISO de PDF.
Este tipo de PDF incorpora no ficheiro .pdf
todos os elementos necessários para ser apresentado ou impresso: por exemplo, todas as
fontes são incorporadas.
Pode ser útil manter uma cópia idêntica de um
relatório, no caso de uma factura, por exemplo.
Este formato permite o arquivamento a longo
prazo, e por razões legais.
Quando a aplicação está a imprimir um relatório, uma cópia do relatório também pode ser
gerada automaticamente no formato PDF/A.
Isto permite reimprimir uma cópia duplicada
do relatório a qualquer momento.
Os dados não são processados novamente,
portanto, impede modificações, e a reimpressão é instantânea.
Não há necessidade de reprocessar os ficheiros para ver as estatísticas de 1 de Janeiro a
31 Dezembro do ano 2015!
A geração do PDF/A é activada através da programação (função iPDFParameter).
O ficheiro PDF/A mantém as anotações, bem
como os valores inseridos nos campos de edição do relatório.
Esse recurso também está disponível para relatórios programados (usados com a família
de funções iPrint).

PDF: ASSINATURA
Existem dois tipos de assinatura para relatórios em PDF: assinatura para aprovação e
assinatura para certificação.
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O WINDEV 21 suporta ambos os tipos de assinaturas.
Um campo de assinatura permite aprovações. Este permite-lhe incluir uma assinatura digital no relatório, para a exportação
do PDF.
É possível definir a imagem ou o texto neste
campo de assinatura, e que será apresentado no relatório PDF.
A escolha do certificado digital a utilizar
para a assinatura é feita no editor ou através de programação.
Desta forma, pode criar PDF e PDF/A assinados que respeitem as regras de transmissão de dados eletrónicos.

rection que funciona da mesma forma como
no Windows, evita a necessidade de manter 2
relatórios separados para suportar idiomas
escritos da esquerda para a direita e da direita
para a esquerda.

SEQUÊNCIA DO RELATÓRIO
O encadeamento de relatórios permite combinar vários relatórios no mesmo trabalho de
impressão.

MIRA
A pré-visualização da impressão disponibiliza
um recurso de mira. A mira torna a leitura
mais fáci em relação às tabelas de grande
quantidade de dados.

DISPONIBILIZE O EDITOR
DE RELATÓRIOS COMPLETO
AOS SEUS CLIENTES
GRATUITAMENTE

A faixa azul indica que o PDF está certificado

DIRECÇÃO DA ESCRITA
A direcção de escrita é suportada nos relatórios. Suporte para a propriedade ..TextDi-

Pode distribuir livremente o editor de relatórios completo para os seus clientes.
Os utilizadores finais serão capazes de criar
os seus próprios relatórios personalizados e
consultas, e até mesmo modificar relatórios
que criou se os autorizar a isso.
Ao fornecer o programa gratuito de «Relatórios e Consultas», está a oferecer uma grande
autonomia aos utilizadores finais, reduzindo
uma grande quantidade de trabalho à equipa
de desenvolvimento.

Relatórios são feitos facilmente com
WINDEV!
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WLANGUAGE: 5ª GERAÇÃO
WLANGUAGE: LINGUAGEM DE
5ª GERAÇÃO

90% menos código

ASSOCIAÇÃO DE DADOS

// Check the email address
IF EmailCheckAddress(Customer.Email) =
emailAddressValid THEN
定义SMTP会议为电子邮件SMTP会话型
定义发送邮件为电子邮件型
// Send the mailing
Emailing.Recipient[1] = Customer.Email
//浏览客户数据库
Emailing.Subject = ...
“Exclusive discount in 对于每个客户根据公司
this email!”
//检查电子邮件地址
EmailSendMessage(SMTPSession,Emailing)

结束

DECISOR

Uma linguagem de 5ª geração significa até 90%
menos código: o que significa codificação mais
rápida, menos oportunidades de erros e manutenção mais fácil. E você escolhe seu destino em
tempo de execução.
NOVO

Mais de 100 novas funcionalidades WLanguage
na versão 21
TECNOLOGIA AAF

Macro-Código utilizador (UMC)
Segurança automática da linguagem
PONTOS PRINCIPAIS

Aprendizagem rápida: É uma 5GL
Fácil de usar, poderoso, rápido e confiável
Manutenção fácil
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WEBSERVICE
SAP
GOOGLE

...

VARIABLES
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Automatic
databinding

Structures
Classes
Arrays
Advanced types

ScreenToFile,
ScreenToSource

PageToFile,
PageToSource
FileToPage,
SourceToPage

REPORT
WINDOW
PAGE

Native HFSQL
access

WLanguage é uma linguagem de programação fácil, perto da linguagem natural; é rápido de aprender.
O código é rápido para escrever e especialmente fácil de corrigir.
Codificação e manutenção são, portanto,
muito mais fácil de fazer.
FOR EACH CUSTOMER
Message is Email
Message.Recipient=Customer.EmailAddress
EmailSendMessage(Message)
END
Faça o teste: você entende este código?
Sim, porque WLanguage é muito legível.
WLanguage também está disponível em chinês.
Declarando variáveis é fácil e intuitivo.
Message is Email
CustomerArray is array of Customers
Declaração da variável é simples e no local.
WLanguage oferece por padrão os tipos simples, incluindo inteiros, booleanos, moeda,
numérico com até 38 algarismos significativos, número real ou sequência de caracteres.
Estão disponíveis mais de 20 tipos simples.

O TIPO CADEIA DE CARACTERES
WLanguage permite-lhe gerir texto de diferentes tipos, tais como ANSI, Unicode, UTF8 ou conteúdo binário graças ao tipo string
buffer.
Conversões são executadas automaticamente baseadas nas funções ou propriedades utilizadas.
Msg is string UNICODE
Msg = “Hello! 你好 ! привет !”

PageToFile,
PageToSource

DATABASE

FACILIDADE E PODER: UMA
LINGUAGEM NATURAL

VARIÁVEIS E TIPOS

FileToScreen,
SourceToScreen

COMPILAÇÃO JUST IN TIME
(JIT)
O princípio por trás de «Just in Time
Compilation» -JIT- é a seguinte: O código
5GL do WINDEV é convertido no computador em tempo de execução e em código de «assemblagem nativa» durante
a sua execução.
A velocidade de execução é mais rápida
para todas as instruções, e especialmente para cálculos de números inteiros
e cálculos com números reais.

GUI

MemoryToFile

如果电子邮件检查地址（客户.Email） ＝ 电子邮件地址.确认那么
//群发邮件
发送邮件.收件人【1】 ＝ 客户.Email
发送邮件.主题 ＝ ”此邮件提供一个专属的优惠！”
发送邮件.正文 ＝ 文件加载文本（”remise_20.htm”）
电子邮件发送邮件（SMTP会议，发送邮件）
结束

DATA

FileToMemory

linguagem integrada de
WINDEV, WLanguage, é potente,
// Read the customer database
simples e intuitiva.
FOR EACH Customer ON Company
É uma linguagem de 5ª geração
// Check the email address
IF EmailCheckAddress(Customer.Email) =
(5GL), significa que os seus comanemailAddressValid THEN
dos são altamente sofisticados. Um
// Send the mailing
comando WLanguage pode substituir
Emailing.Recipient[1] = Customer.Email
dezenas ou mesmo centenas de coEmailing.Subject = “Exclusive discount in this email!”
EmailSendMessage(SMTPSession,Emailing)
mandos 4GL, tornando a programaEND
ção mais fácil e mais confiável.
END
Não há mais complexidade desO código WLanguage é tão claro que parece que está lendo comennecessária, APIs incompreensíveis,
tários! Mais confortável com o chinês? WLanguage também está dischega de
ponível em chinês.
SMTPSession
is
EmailSMTPSession
ponteiros vinEmailing is Email
culados, de
programação
// Read the customer database
FOR EACH Customer ON Company
inútil!

Ligação de dados permite-lhe estabelecer
a relação entre variáveis de memória com
campos (numa janela ou relatório).
Estas variáveis na memória podem ser: variáveis simples, uma classe, um elemento
estruturado da linguagem (Google Calendar, folha de cálculo XLS, conteúdo RSS,
etc.).
O conteúdo de um campo tabela pode ser

3-T
ier

A

SMTPSession is EmailSMTPSession
Emailing is Email

automaticamente preenchido por um array
desses elementos.
Dois comandos muito fáceis SourceToScreen e ScreenToSource que lhe permitem respectivamente desencadear a
apresentação dos dados nos campos ou
para enviar informações a partir do interface utilizador para a fonte de dados.
As fontes de dados podem ser ficheiros (tabelas) ou variáveis de aplicação.

A linguagem WINDEV integrada, WLanguage, é poderosa, simples e intuitiva.
é uma linguagem de quinta geração (5GL),
o que significa que seus comandos são altamente sofisticados.
Um comando WLanguage pode substituir
dezenas ou mesmo centenas de comandos
4GL, tornando a programação mais fácil e
mais confiável.
Não há mais complexidade desnecessária,
APIs incompreensíveis, chega de ponteiros
vinculados, de programação inútil!

FileToPage,
SourceToPage
ScreenToFile,
ScreenToSource

Texto em qualquer idioma graças ao
Unicode.

FileToScreen,
SourceToScreen
Automatic
databinding

Continua >>>
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AS CADEIAS
O código que gere as cadeias de caracteres é
claro e conciso graças aos operadores.
O operador [ ] permite-lhe aceder facilmente
a um fragmento da cadeia de caracteres.
As cadeias de caracteres podem ser comparadas entre si graças a operadores aritméticos
standard e operadores especializados.
Igualdade: =, ~=, ~~Diferente, maior que,
menor que: <>, <, >=, … começa por:
[=, [~, [~~ Contém: [=], [~], [~~]
Termina com: =], ~], ~~]

CONSTRUA O SEU TEXTO DE
FORMA INTUITIVA
Os operadores + e += permitem-lhe concatenar cadeias de caracteres.
Concatenação opcional permite-lhe construir
rapidamente cadeias complexas.
Vamos presumir uma lista de produtos separados por vírgulas. Porquê perder tempo a
gerir o primeiro, o último e o caso do produto do meio? Concatenação opcional faz
isso por si!
ProductList is string
FOR EACH Product
ProductList+=[“,”]+ Product.Reference
END

PaymentMode is Enumeration
Cash
Net_30
Split_3_ways
END

ENUMERAÇÕES E
COMBINAÇÕES
É possível criar enumerações e combinações
para melhorar a concepção e manutenção do
seu código.
Os valores das enumerações e as opções de
combinação não são meros inteiros combinados entre si, mas elementos de programação
verdadeiros dotados de funcionalidades extremamente eficientes que melhoram erros de
produtividade e de limite: entrada assistida no
código, erros em tempo de compilação em
caso de mistura, compatibilidade dos componentes externos, ...
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PUBLIC CONSTANT
ImageFile is string
//
Image file path
Transparency is boolean
Transparency flag supported?

Observe que a instrução switch também
está disponível em cadeias de caracteres.
Pode utilizar intervalos complexos de definição de casos.

“FOR EACH”
Enumerações: os 3 tipos de pagamentos
são apresentados na entrada assistida.

ARRAYS E OUTROS TIPOS DE
RECIPIENTE
As matrizes WLanguage são elementos avançados que permitem a fácil gestão de conjuntos de elementos como a adição, eliminação,
selecção e funções de pesquisa.
A memória necessária para os elementos do
array é gerida automaticamente. O mecanismo de segurança impede a utilização de
elementos de saída.
Vários tipos de recipiente estão disponíveis:
array associativo, fila, pilha, lista.

Os Loops “FOR EACH” permitem analisar
todos os elementos de um conjunto, por exemplo, todos os registos de um ficheiro de dados,
todos os elementos de uma matriz, todos os
elementos de uma lista, todas as sub-strings
de uma string, …
FOR EACH email NOT READ OF MailServerConnection
END
FOR EACH SELECTED ROW OF OptionList
END
FOR EACH Customer WITH Country =”England”
END

3 exemplos, uma única forma de codificação!

PROGRAMAÇÃO
PROCEDIMENTAL
Os procedimentos WLanguage não são uma
simples sub-rotina para partilha de algumas linhas de código, mas uma parte integrante do design e da arquitectura da
aplicação.
Os procedimentos são recursivos.
Um procedimento WLanguage pode ter vários
parâmetros e valores de retorno.
Os parâmetros podem ser opcionais e seu número pode variar.
O seu tipo pode ser rigoroso ou flexível.
Dependendo do tipo de código atualmente escrito, escolha o modo mais adequado.
O modo flexível é útil para códigos genéricos.
O modo restrito é mais rigoroso.

POTENTES CADEIAS DE
CARACTERES
Uma grande quantidade de funções de alto
nível estão disponíveis: validação de expressões regulares • pesquisas • substitui • alterar
para maiúsculas • extração de partes de cadeias de caraceres em separado ou de elementos de um array • extração automática de
um nome de diretório ou de um nome de ficheiro de um caminho completo • conversão
de e para tipos numéricos, datas ou horas • …
A memória necessária para a manipulação de
uma sequência de caracteres é gerida de uma
forma segura e automática: não é possível
substituir o código, portanto, segura e confiável.

cObjImage is Class
inherits from cObjClassic

//

END

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A
OBJETOS (OOP)
O uso de programação orientada a objeto é
opcional com WINDEV.
As classes e a sintaxe da linguagem permitem
uma programação moderna e eficiente orientada a objetos.
O método base das classes podem ser redefinidos visualmente a partir do explorador de
projetos; métodos virtuais são suportados automaticamente.
Gestão das instâncias de memória é completamente automática na maior parte dos casos,
aquando da atribuição, bem como quando a liberação de memória.

OOP (USO OPCIONAL)
Classes
Classes abstratas
Herança, herança múltipla
Reflexão
Sobrecarga (distribuição dinâmica)
Métodos virtuais e abstratos (polimorfismo)

OS TIPOS AVANÇADOS

SOBRECARGA SINTAXE NO
PROCEDIMENTO

WLanguage vem com um grande número de
tipos avançados que permitem gerir facilmente noções complexas: e-mails, fluxos RSS
e assinaturas, documentos XML, recursos para
programadores e calendários, …

Um procedimento pode ter várias sintaxes
(overload).
A sintaxe adequada é automaticamente determinada com base nos parâmetros passados (
distribuição dinâmica ).

PODEROSA PROGRAMAÇÃO
ESTRUTURADA

RECURSOS AVANÇADOS DE
PROCEDIMENTO

Programação fácil em 5GL

Programação standard, estruturas iterativas e
condicionais estão disponíveis (FOR i, LOOOP,
WHILE, IF, SWITCH …) mas cada um deles foi
simplificado para apoiar a escrita de código
eficiente e rápido..
Por exemplo, a declaração de variáveis para
loops é o «FOR i» e estão implícitas, as instruções SWITCH que podem usar toda a extensão do portefólio de comparação de
WLanguage …
SWITCH BookReference
CASE ”A” <= * <”H”: Floor = 1
CASE ”H” <= * <”P” : Floor = 2
CASE >= ”P”
: Floor = 3
END

Procedimentos têm funcionalidades integradas à sua disposição.
A automação Runtime permite a execução
agendada: dentro de 1 minuto, numa 1 hora,
após início de, ...
A execução de um procedimento também
pode ser repetida.
O «código de fim de procedimento» é executado sistematicamente ao sair do procedimento, o que simplifica a programação.

“é um” operador e downcast

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

dados a qualquer momento e com a finalidade
de executar as operações, independentemente de futuras pesquisas na base de dados.

Propriedades (get e set)
Construtor
Destruidor
Encapsulação de dados: público, privado,
protegido
Libertação automática
Baixa referência

base de dados segura graças a este conceito
revolucionário de registo actual.
HReadSeek(Customer,Name,
CustomerName)
telDial(Customer.TelephoneNumber)
Em 2 linhas: pesquisa de um cliente na
base de dados e chamada telefónica.
O tipo de variável Record é utilizada para executar uma cópia de um registo da base de

DOCUMENTOS XML
Os documentos XML podem ser manipulados
facilmente pelo WLanguage.
A estrutura do documento XML é automaticamente importada para WLanguage (com XML
ou modelo XSD).
O editor WINDEV 21 oferece entrada assistida
para os nomes dos elementos do documento,
coloração baseada em sintaxe, correção automática de maiúsculas e minúsculas, …
A estrutura do código WLanguage destaca a

CÓDIGO
WLANGUAGE
WITH Fleet
WITH .Vehicle[1]
.Make = ”Ferrari”
.Model = ”458 Special”
END
WITH .Vehicle[2]
.Make = ”Mercedes”
.Model = ”SLK 350 Roadster”
END
WITH .Vehicle[3]
.Make = ”Maserati”
.Model = ”GranTurismo Sport”

TRATAMENTO DE DADOS
Operações em dados exige que estes sejam
copiadas da base de dados para algumas variáveis, modificados, salvaguardaos ou recarregados noutro formato.
Todas estas operações comuns são muito facilmente conseguidas graças à sintaxe WLanguage.
A sintaxe WITH, por exemplo, permite-lhe rapidamente aceder a um sub-elemento de um
elemento de base de dados.
A cópia homónima permite copiar mediante
uma única operação os sub-elementos com o
mesmo nome entre dois elementos heterogéneos.
As funções de serialização e desserialização
permitem salvar e recarregar o conteúdo de
elementos complexos.
estrutura do documento XML: digitando
o código, você instantaneamente imagina
o resultado!
O exemplo abaixo apresenta a construção de
um ficheiro XML.
Ler funções de acesso da mesma forma; o código:
Fleet.Vehicle[1].Make
devolve “Ferrari”.

CÓDIGO XML GERADO
<Parc>
<Vehicule>
<Make>Ferrari&lt/Make>>>
<Model>458 Special&lt/Model>>>
</Vehicule>
<Vehicule>
<Make>Mercedes&lt/Make>>
<Model>SLK 350 Roadster&lt/Model>>>
</Vehicule>
<Vehicule>
<Make>Maserati&lt/Make>>>
<Model>GranTurismo Sport&lt/Model>>>
</Vehicule>
</Parc>

ACESSO INTEGRADO A BASE DE
DADOS
WLanguage incluí todos os aspetos da gestão
de base de dados.
A estrutura da base de dados é reconhecida
automaticamente pelo compilador, que lhe
permite facilmente lidar com os diferentes
itens do registo atual de um ficheiro (linha de
tabela).
É muito fácil programar os acessos a uma

DOCUMENTO JSON
JSON é um formato de troca de dados frequentemente usado.
Para este formato, a sintaxe WLanguage permite a fácil leitura e escrita que seguem o
standard JSON.
O princípio é o mesmo:

WITH JSON.Fleet
WITH .Vehicle[1]
.Make = ”Ferrari”
.Model = ”458 Special”
END
WITH .Vehicle[2]
.Make = ”Mercedes”
.Model = ”SLK 350 Roadster”
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WEB SERVICES
Manipulação de web services é muito fácil no
WLanguage.
Os dados tratados pelos web services aparecem como estruturas simples e as operações
como procedimentos simples (ver página 67).

MANUSEAMENTO UI VIA
PROGRAMAÇÃO
Os campos de UI são nativamente muito poderosos. Mas também é possível modificar os
seus estados e comportamento através de
programação usando Control type: as 270
propriedades de apresentação (posição, largura, ...), bem como o código a ser executado
de acordo com as ações do utilizador, podendo ser modificado de acordo com suas
próprias necessidades.
As funções CreateControl e CloneControl permitem, respectivamente, criar um
novo campo ou duplicar um campo existente.

COMPILAÇÃO DINÂMICA
WLanguage não é uma linguagem estática, é
uma linguagem dinâmica.
A compilação dinâmica permite-lhe executar
código construído na altura da execução

PROGRAMAÇÃO DEFENSIVA
A programação defensiva consiste em testar
no próprio código de entrada e saída de cada

AS FAMÍLIAS DE FUNÇÕES
WLANGUAGE

CÓDIGO GENÉRICO!

...

Compilação dinâmica

MULTI-PLATAFORMA

Conversão flexível

O código escrito em WLanguage é multi-plataforma: 32 or 64 bits, Windows, Linux, Android, iOS, Java, Javascript, PHP, ...
Os componentes podem ser partilhados entre
várias plataformas.

Indireções
Reflexão
Inferência estática e dinâmica

SEGURANÇA DE EXECUÇÃO
procedimento; os potenciais erros serão apresentados somente no modo «depuração».
WLanguage oferece poderosas funções de depuração dbgAssert, dbgCheckEqual,
dbgCheckDifferent,
dbgCheckTrue,
dbgCheckFalse, …
A criação de testes unitários (ver página 16 -fábrica de Software- e página 91 -testes automatizados) permite testar uma aplicação a
qualquer momento.

MULTITHREAD/PROCESSAMENTO
PARALELO
Para tirar vantagem do poder dos computadores multi-core e melhorar a velocidade das
suas aplicações, o WLanguage oferece gestão
avançada de threads.
Threads permitem-lhe distribuir o trabalho a
realizar entre os núcleos da máquina. As variáveis são protegidas automaticamente.
Técnicas de sincronização que estão disponíveis: seções críticas, mutex, semáforos, sinais,

A execução do código WLanguage é segura:
se a execução da aplicação apresenta um
risco (erro grande), a execução é interrompida
e surge uma mensagem clara.
O mecanismo de segurança WLanguage impede qualquer corrupção de dados.
WLanguage gere erros (não fatais) e de exceção (fatal).
Erro e gestão de exceções podem ser resolvidos automaticamente ou através de programação.

ZONA DE MEMÓRIA SEGURA
O acesso a zonas de memória é controlado, o
que limita os riscos de sobrecarga da memória
intermédia.

ABERTURA
Tem acesso a todos os recursos e normas: API,
DLL calls, COM, ActiveX, .NET, J2EE, events...

LINGUAGEM DE TERCEIROS: JAVA, C++, C#,
VB, COBOL, FORTRAN, ETC.
Tem código “existente”.
WINDEV permite-lhe utilizar este código. Você
pode melhorar o seu legado de aplicações ou
migrá-las sem problemas.
WINDEV 21 está aberto a linguagens de terceiros e interfaces com o seu código existente, independentemente do idioma!
Você pode chamar uma linguagem de terceiros a partir de WINDEV.
A partir de seu idioma de terceiros, você pode
chamar WINDEV (código-fonte, janelas, e
assim por diante).
O seu legado de código é preservado.
A partir do WINDEV também pode chamar
programas escritos noutra linguagem (compilado como DLLs ou montagens).
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Além dos comandos tradicionais
de uma linguagem de programação (For, If Then Else, While, …
) WLanguage oferece um 5 ª geração de famílias de funções tipo.
Estas famílias permitem-lhe programar utilizando uma linguagem clara e intuitiva, sem ter
que «reinventar a roda» a todo
o instante.
Os detalhes sobre estas famílias,
bem como a sintaxe das funções,
podem se consultados na Internet. Aqui estão as «famílias de
funções» «:
Gestão de janelas
Gestão de campos da janela
Funções matemáticas
Gestão de tabelas de consulta
Gestão de cadeias de caracteres
l Menus Pop-ups, menu de rolagem, menus ribbon
l Datas e horas
l Funções de calendário
l Funções de organização de gráficos
l Funções de Agenda
l Funções de Organizador
l Treeview
l Funções OLAP de tabela dinâmica
l Funções de linha de tempo
l Funções de zona multi-linha
l Funções de janela interna
l Funções para gerir radio buttons e check boxes
l Funções Wi-Fi
l Barra de ferramentas
l Funções para gerir as mensagens e caixas de diálogo
l Drag and drop
l Funções de desenho
l
l
l
l
l

32 ou 64 bits: o
código-fonte é de
32-bit e compatível
com 64-bit; escolha em tempo de
compilação.

l Gráficos de negócio (Gráfico de
barra, linha gráfico, gráfico pie
...)
l Funções .NET
l

l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Funções J2EE, SOAP
Funções HTTP
Funções de domótica
Emails
Telefone (TAPI)
Mecanismo geral de excecções
Gestão Software
Fax
Groupware Utilizador
Funções específicas de ODBC
Funções de gestão de base de
dados (HFSQL e outras)
- SQL
- Atribuições
- Comandos de leitura, modificação
- Comandos úteis
- Acesso remoto
- Descreva uma ligação (não
descrita na análise) numa
base de dados de terceiros:
Oracle, MYSQL, etc.
- Descrição temporária de tabelas
- Gestão de erros personalizada
- Ver gestão (carregar temporariamente parte da tabela
em memória)
- Gestão do filtro (armazenar
temporariamente parte da
tabela no disco)

- Gestão de Triggers
- Registos
- Replicação
- Transações
- Outras funções
Funções Big Data
- Funções HBase
- Funções Hdfs
Funções de impressão
Gestão de fontes
Funções Java
Linguagens de terceiros: Java,
C++, C#, VB, Cobol, Fortran, etc.

l Gestão de campos List box e
combo box
l Funções de gestão de valores
binários
l Funções financeiras
l Gestão Matrix
l Funções estatísticas
l Animações de Imagem
l Funções Multimédia (vídeo,
som, ...)
l Gestão de dispositivos TWAIN:
scanners, cameras, ...
l Funções MDI (não modal multijanela)
l Funções de gestão de zona de
memória
l Funções multilingues
l Funções FTP, FTP seguro
l RPC
l Controle de aplicações via automatização OLE
l ActiveX
l Funções de gestão DDE
l Várias janelas & funções Linux
(API call, DLL)
l Certificados Windows
l Eventos Windows
l Diversas funções do WINDEV
l Funções nativas XML
l Funções nativas do JSON
l Funções nativas do Excel
l Portas de série e paralelas
l Clipboard e lixo
l Gestão de Projetos
l Planos de acção (Integração
contínua)
l O registry
l Funções Socket (SSL,...)

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

O rato
Funções de sistema
Threads
OPC
Discos,ficheiros e diretórios
Gestão de rede
Arquivamento e compressão de
ficheiros (ZIP, 7Z ...)
USB
Gravações CD e DVD
EXIF (imagens numéricas)
3-tier
Funções LDAP
Funções SAP
Funções Bluetooth
Funções SNMP
Funções Lotus Notes
Funções Google
Funções RSS
Funções OBEX
Funções de Serviço
Agendador de tarefas
Funções de actualização de
aplicações (Live Update)
Funções de depuração
Funções de Array
Funções UMC
Funções de teste automatizadas
Funções Lock
Funções DNS
Funções Xaml
Funções folhas de cálculo
Funções de Mapa
Função que permite o utilizador
final manipular o IU
Funções Facebook
Funções de telemetria

l
l
l ...
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O EDITOR DE CÓDIGO :
O AMIGO DO
PROGRAMADOR

O

editor de código é totalmente integrado com o ambiente de desenvolvimento
É intuitivo de usar tanto para utilizadores novatos e programadores talentosos.
O apoio constante é proposto a
cada passo.
Poderosa formatação e coloração tornam os recursos mais fáceis para classificar e ler o código.
O código-fonte pode ser gerido
pela equipa através do SCM, a
ferramenta integrada de controlo
de versões (ver p76).

O editor de código contribui
para a facilidade de
desenvolvimento

Dezenas de assistentes ajudam a gerar o
código (ver página 89), aqui está o gerador de código de conexão FTP

UM EDITOR DE CÓDIGO REVOLUCIONÁRIO
Processo executado, quando?

• Inicialização do campo
• Entrar no campo
• Sair do campo
• Sempre que modificado

O assistente de conexão FTP ...

... e o código gerado

DECISOR

O editor de código WINDEV 21 auxilia o processo de escrita de código. É totalmente integrado com o ambiente, o que melhora o seu
desempenho.
NOVO

Barra de deslocamento visual
Elementos sinalizados fora da configuração
TECNOLOGIA AAF

Macro-Código utilizador (UMC)
PONTOS PRINCIPAIS

Integração completa
Assistência constante
Facilidade de uso extrema
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O código é inserido diretamente no
«evento» apropriado. é simples e intuitivo:
parece que está apenas a inserir comentários!
A possibilidade de completar automaticamente e a ajuda constante, bem como um
grande número de características muito sofisticadas, tornam o trabalho do programador fácil.

PROGRAMANDO GRÁFICOS
O editor de código permite-lhe activar um
charter de programação (prefixar as variáveis), e ainda lhe permite definir os seus próprios prefixos. Estes prefixos são coloridos e
podem ficar invisíveis.
O editor ainda acrescenta os prefixos enquanto digita o texto, se tiver essa opção activa.
O prefixo é definido com base no tipo de variável: local, global, de acordo com o tipo de
campo ...

RENOMEAÇÃO INTELIGENTE
Quando uma variável é renomeada, WINDEV disponibiliza-se a mudar o nome desta
variável em todos os sítios em que é usada.

PESQUISA
Os recursos de pesquisa do editor são
muito avançados.
Por exemplo, pode incluir ou não os comentários ou as cadeias de texto.
Várias janelas de pesquisa podem ser abertas ao mesmo tempo.

PROJECTOS
MULTILÍNGUES
NOTA Já está familiarizado com
a versão 20? Atenção que há
um documento técnico de 92
páginas dedicado aos 921
novos recursos da versão 21.
Disponível em formato PDF
mediante solicitação em
www.WINDEV.com.

INTRODUZIR CÓDIGO

Quando uma sequência de
caracteres multilíngue é sobrevoada pelo cursor do rato
no código de origem, o valor
dessa sequência em todas as
línguas do projecto é apresentado numa dica de ferramenta.

ENTRADA DE CÓDIGO ASSISTIDA

TRABALHO EM EQUIPA SIMPLES
A ferramenta de controlo de versão (SCM)
é totalmente integrada no ambiente; Simplifica o trabalho em equipa, bem como a comparação de versões e backups (ver pág. 76).
Para cada versão da sua aplicação é feito automaticamente um backup.

COMPARE CÓDIGO, JANELAS,
UI...

A ENTRADA DE
CÓDIGO É INTUITIVA
Basta introduzir o processo a
correr no evento correspondente (acima, num campo de
edição): Ao inicializar o
campo, ao entrar no campo,
quando digita no campo,
quando sai do campo.
A linha de ícones na parte inferior pode ser utilizada para
adicionar elementos: ao rolar
com o botão do rato por
exemplo, etc.

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

ENTRADA ASSISTIDA
A entrada assistida propõe
uma ajuda para cada parâmetro, bem como os valores possíveis de acordo com os
dados do projeto (variáveis,
variáveis globais, estruturas
de dados).

SOFISTICADA
ENTRADA DE
CÓDIGO ASSISTIDO
O recurso de auto completar
código é poderoso para introduzir comandos, variáveis ou

nomes de campos. Sempre
que necessário, um assistente propõe-lhe gerar o código por si (150 assistentes).

CÓDIGO DE
DESTINO
CONDICIONAL
Para um determinado processo, poderá inserir diferentes linhas de código,
dependendo da plataforma
de execução.
O código correcto será selecionado automaticamente
em tempo de execução.

GERE
AUTOMATICAMENTE
UM DIAGRAMA DE
CLASSES
A partir de classes existentes
(reutilizando projectos), o
WINDEV automaticamente
constrói um diagrama de
classes UML com as suas relações (herança, agregação).
Isto proporciona uma visão
global da arquitetura.

DIAGRAMA DE
CLASSES UML:
SINCRONIZAÇÃO
AUTOMÁTICA
Quando modifica o código de
uma classe ou estrutura (adi-

cionar um novo membro, por
exemplo), O seu diagrama
UML é actualizado automaticamente para reflectir as
suas modificações.
Chega
de
d i a g ra m a s
UML desincronizados!
Por outro
lado, se preferir modificar as suas
classes ou
estruturas a
partir do diagrama UML,
para beneficiar de uma

visão mais global, as suas
modificações serão aplicadas
automaticamente ao código
de origem das classes e estruturas.

Uma janela que costumava trabalhar há três
semanas foi modificada por um estagiário, e
não funciona mais. Como encontrar as diferenças? Tudo o que necessita de fazer é utilizar o recurso de «comparação de
elementos»: os dois elementos são analisados, e as suas diferenças (código, UI, etc.)
são apresentados no ecrã.

ABERTO A OUTROS IDIOMAS
O editor de código também permite introduzir código SQL, código Java, código PHP
(num projecto PHP WEBDEV), ...

Um programador passa muito
tempo no editor de código. Por
isso, é importante que o editor seja
o mais eficiente possível.

Continua >>>
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UM PODEROSO
DEPURADOR

Rastreio de bugs
é mais simples

FUNÇÕES DE DEPURAÇÃO
WLANGUAGE
Para além das operações habituais disponíveis no depurador, algumas funções WLanguage são utilizadas apenas durante a fase
de depuração e não têm efeito sobre a aplicação implementada.
Estas funções só têm efeito no modo de
teste.
No modo «Teste automatizado», estas funções produzem um erro detalhado no relatório de status do teste.
No modo «Teste Manual», estas funções desencadeiam um Assert.
Por exemplo, as funções dbgCheckEqual
e dbgCheckDifferent verificam se duas
variáveis são iguais ou diferentes e
dbgCheckNull e dbgCheckNotNull identifica se uma variável contém ou não valores
Nulos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

O

amigável debugger é
muito poderoso e oferece recursos
avançados:
• pontos de ruptura
• execução passo-a-passo
• visualização variável
• “edite & continue: modificação
do código em execução
• pilha de chamadas em tempo
real
• segmento e componente de depuração
• exibição formatada de dados
HTML, imagem, RTF ...
• “definir a proxima instrucao»»”...

UM DEPURADOR DE FÁCIL UTILIZAÇÃO

O depurador oferece-lhe todos os recursos esperados

PERFIL: ANALISE E
MELHORE O
DESEMPENHO DO SEU
O CÓDIGO
É possível visualizar a lista de todos os
pontos de ruptura que foram configurados. Terá a capacidade de eliminar alguns deles, ou todos, numa só operação

DECISOR

As aplicações precisam sempre de ser correctamente sintonizadas: um depurador eficiente e essencial para as suas equipas.
NOVO

Nova janela de rastreio
Apresentando o conteúdo do registo actual
PONTOS PRINCIPAIS

Depuração no modo de teste no editor ou numa
aplicação em execução
Depuração local e remota
Depuração agendada
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O Profiler é uma ferramenta fornecida com o
produto, que lhe permite medir de forma detalhada a quantidade de tempo o seu código
leva para executar.
A análise do tempo gasto
em cada instrução é muito
detalhada: por exemplo, as
atribuições de propriedade
são detalhadas.
A representação visual dos
tempos de execução é apresentada de uma forma hierárquica.
Isso faz com que a análise
da duração dos processos
aninhados seja mais fácil,
uma vez que o gráfico é

mais legível.
Observe que o profiler pode ser iniciado a
qualquer momento no computador do utilizador através da combinação Win + Shift + F10.

1. Gerir os pontos de interrupção
2. Execução de código passo a passo:
• linha a linha,
• por bloco de linhas,
• ignorando os pontos de interrupção,
• Modificando diretamente o código a ser executado ( «Editar e continuar»),
• indicando a linha de código para ser executado (Backspace).
3. Visualização variável. Capacidade de exibir
uma janela de Assistência.
4. Mostrar a hierarquia de processos (pilha de
chamadas)
5. Avaliação e configuração de expressões
auto-stop (que possam iniciar o depurador
assim que um requisito é verificado ou logo que
o valor de uma variável seja modificado).
6. Apresentar o conteúdo dos itens de um ficheiro de dados
7. Apresentar o conteúdo de uma consulta
8. Mostrar os elementos do sistema
9. Mostrar a informação resultante da depuração
10. Exibir os valores das classes, dos membros
e tipos avançados
11. Apresentar o código de retorno HFSQL
12. Apresentar o código de retorno WLanguage

JANELA DE EDIÇÃO NÃOMODAL PARA CONSULTA
A janela de Monitorização permite-lhe visualizar o conteúdo de uma variável estruturada: array, cadeias de caracteres RTF de
várias linhas, tipo de linguagem estruturada,
classe, ...
Esta janela de edição é uma janela nãomodal.
Pode abrir ao mesmo tempo várias janelas
assistentes (em diferentes variáveis).
Todas as janelas abertas são atualizadas
sempre que uma instrução é executada.
Esta janela permite-lhe salvaguardar o conteúdo da variável na unidade.

DEPURAÇÃO REMOTA

IMPLEMENTAÇÃ depuração.
OE
DEPURAÇÃO:
DEPURAÇÃO
DUMP DE
REMOTA
DEPURAÇÃO
É possível depurar
uma aplicação que
está sendo executada
noutra máquina, conectando através da
rede ou Internet.
Pode depurar sem ter
de ir a qualquer lugar,
diretamente na configuração do cliente.
A janela de rastreio
tradicional também
pode ser apresentada
no equipamento de

Pode acontecer que
uma aplicação apresente um problema na
máquina cliente e que
esteja
fisicamente
longe.
Se não pretender (ou
não puder) realizar
uma depuração remota (um recurso
standard do WINDEV),
ou se não estiver disponível no momento

em que acontece a
falha, pode pedir à
aplicação para criar
um ficheiro de informação que lhe permitirá
analisar
o
problema mais tarde
na sua própria máquina.
Este arquivo de dump
permite-lhe aceder:
• à linha de código
que causou o problema
• com o conteúdo das
variáveis
• com a pilha de chamadas.

Isto fornece indicações que podem ser
muito preciosas para
eliminar o problema.
O ficheiro de informação pode ser associado a um relatório
de erros no Centro de
Monitorização de Projetos.
Estar disponível em
momentos posteriores, sem incomodar o
utilizador final, o que
permite uma análise
posterior do problema
numa máquina remota.

PERSONALIZAR UM ERRO DE
PROCESSO NA ETAPA DE
DEPURAÇÃO
A nova função dbgOnError é utilizada
para personalizar um erro num processo
em execução quando este é ativado para
depuração no código, funções (dbgAssert, dbgError, dbgCheck). Pode melhorar desta forma a sua técnica de
programação defensiva

ERROS NÃO FATAIS
Uma aplicação pode gerar erros «não fatais». Estes são erros gerados por funções,
e cujo relatório de status não é testado na
aplicação.
Por exemplo, o código de retorno da execução de uma consulta, falha ao abrir um parâmetro de ficheiro, ...
Este tipo de funções podem devolver erros
que nunca são processados.
Esses erros podem aparecer por exemplo
apenas em alguns computadores e não em
outros (Por causa da configuração) o que faz
com que o comportamento da aplicação se
torne difícil entender, logo, dificultando a depuração.

AUDITORIAS
As auditorias são muito úteis para a depuração de aplicações. Ver página 20.

APRESENTAÇÃO FORMATADA
DA INFORMAÇÃO HTML
O conteúdo HTML de uma variável pode ser
exibido como é ou formatado.
Este recurso também está disponível para o
formato RTF.

APRESENTAÇÃO DE IMAGENS
A janela de assistência permite-lhe apresentar diretamente uma imagem encontrada
numa variável ou num campo memo (blob)
.

VISTA LOCAL NO MODO
HEXADECIMAL
A janela de visualização hexadecimal pode
ser limitada a uma janela de observação.

• WINDEV
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CRIAR
COMPONENTE:
PARTILHE O SEU
CÓDIGO!

WEB SERVICES
(SOAP & REST)
WEB SERVICES FÁCEIS

A

s equipas de desenvolvimento tentam sempre reutilizar os
programas existentes em vez de
reinventarem a roda.
O WINDEV 21 inova oferecendo o
conceito de «componente automático».
Um “componente” é simplesmente um pedaço de código encapsulado, seguro (com ou sem
janelas, ficheiros, etc.) que várias
aplicações (escritas com WINDEV,
WEBDEV ou WINDEV Mobile)
podem partilhar.
Desenvolvimento profissional tornou-se mais fácil.

NÃO CONTINUE A REINVENTAR A RODA

W

INDEV 21 permite-lhe
consumir, criar, implementar
e facilmente instalar Web services.
É oferecido uma sintaxe nativa.
WINDEV 21 faz com que seja fácil
configurar arquiteturas SOA (Service Oriented Architecture) nos
seus projetos.

É fácil criar e utilizar Web services com WINDEV 21

Componentes oferecem uma abordagem modular para o desenvolvimento.
FACILITAR A
REUTILIZAÇÃO

Criar um componente requer apenas
um clique
DECISOR

Um componente é um código previamente construído e que pode ser reutilizado. Um componente WINDEV impede-o de reinventar uma
rotina existente.
Um componente WINDEV é tão fácil de criar
como uma aplicação.
NOVO

Vários novos recursos
TECNOLOGIA AAF

Adaptam-se automaticamente ao modelo de
ecrã da aplicação.

Um componente é uma caixa
preta, criado por um programador que pode, em seguida,
reutilizá-lo. Apenas os pontos
de entrada e o tipo de informações devolvidas são tornados públicos.

PROTEJA OS SEUS
DESENVOLVIMENTOS
Uma vez que um componente
foi testado, cada programa
que o utiliza beneficia da sua
fiabilidade. Sem qualquer trabalho adicional, a qualidade
de seus aplicativos melhora
automaticamente.

PONTOS PRINCIPAIS

O COMPONENTE:
UM PROGRAMA
REUTILIZÁVEL

Criação fácil
Atualização quente
Código fonte protegido
Partilhado com WEBDEV e WINDEV Móvel

Um componente pode ser
simples ou sofisticado.
Um componente pode ser in-
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cluído na análise
Um componente pode
mesmo utilizar outros componentes, ou dados externos:
base de dados, acesso Internet, ...

CRIAR UM
COMPONENTE, DE
SEGUIDA, REUTILIZÁLO INFINITAMENTE
Um componente pode ser
usado simultaneamente em
diversas aplicações.

O CÓDIGO ESTÁ
OCULTO
Os componentes que criar
são ofuscados, quer dizer que
ninguém pode ver dentro
deles ou copiar o seu códigofonte, ...

CONFIGURAÇÃO
AUTOMÁTICA
A instalação de um compenente é automático.

SEGURANÇA NO
TRABALHO EM
EQUIPA

CONSUMINDO WEB
SERVICES SOAP E
REST

FÁCIL
IMPLEMENTAÇÃO DO
WEB SERVICE

A vantagem de utilizar componentes quando se trabalha
em equipa dentro de uma
empresa, por exemplo, é o
ganho de produtividade para
toda a equipa:
• nenhum utilizador não autorizado pode modificar a fonte
ou a análise.
• o acesso à base de dados
pode ser totalmente encapsulado num componente. Desta
forma pode proteger o
acesso à base de dados.

É muito fácil utilizar Web
service SOAP ou REST a partir do WINDEV. As estruturas
do ficheiro WSDL tornam-se
automaticamente tipos nativos do WLanguage.
Para os Web services REST,
tudo o que necessita de fazer
é utilizar a função httpRequest.

Os Web services são alojados num computador que
contém um servidor de aplicações WEBDEV. O procedimento de instalação é gerado
automaticamente.

Crie componentes para
cada bloco de
construção das suas
aplicações. Vai tornar
as aplicações mais
robustas, e economizar
algum tempo.

DECISOR

Os Web services são frequentemente utilizados
nas actuais aplicações. Necessita de ser capaz de
utilizá-los e criá-los.
NOVO

Geração a partir do WSDL
Enviar vários valores
PONTOS PRINCIPAIS

Fácil criação de Web services
Hospedagem fácil de Web services criados
Utilização fácil dos Web services

CRIAÇÃO FÁCIL DE
WEB SERVICES
A criação do Web service
SOAP é fácil: simplesmente
defina o conjunto de procedimentos que compõem a interface do Web service.
Os tipos complexos (estruturas, conteúdo XML, ...) são suportados. A descrição do
ficheiro WDSL é gerada automaticamente.

ALOJAMENTO FÁCIL
DE WEB SERVICE
A tecnologia de hospedagem
é baseada no standard e robusto servidor de aplicações
WEBDEV.
Esta tecnologia permite assegurar a disponibilidade dos
serviços Web, bem como a
sua velocidade.
Os pedidos são executados simultaneamente, em processos separados, o que garante
a segurança.
Os Web services podem ser
consumidos por qualquer

tipo de aplicação, criado em
WINDEV, WEBDEV ou por
qualquer outra terceira linguagem.
A nuvem PCSCloud.net permite implementações fáceis
de serviços Web.

TUDO É GERIDO
A gestão dos web services é
muito poderosa em WINDEV;
aqui está uma lista de recursos suportados:
• Resultados em array (SoapArray)
• Data binding Web services
• inclusão de Web services
• Atributos em wsdl
• Múltiplas respostas
• Múltiplos cabeçalhos
• Assinatura da mensagem
• WS-Endereçamento
• Referências circulares em
esquemas
• Autenticações SPNEGO
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HERANÇA E
OVERLOADING DO UI
(JANELAS, CAMPOS),
RELATÓRIOS E CÓDIGO

O

tamanho de seus projetos
podem ser grandes.
Os seus grandes projetos podem
ter milhares de janelas.
A herança e a sobrecarga permitem-lhe executar facilmente as
modificações «no geral» em algumas propriedades de campo e código-fonte para um conjunto de
janelas: WINDEV 21 disponibiliza
modelos, herança e overloading.
É fácil gerir as suas modificações.

Propagação automática de
modificações no UI

EVOLUÇÕES FÁCEIS DE JANELA
(TAMBÉM DISPONÍVEL EM RELATÓRIOS)

Note que o pequeno
quadrado amarelo
representa o elo
com os campos herdados do modelo.

Uma segunda janela derivada do
modelo com sobrecarga da propriedade «tamanho»: o
tamanho da janela
foi modificado.
Propriedades
do
campo (UI e código)
também podem ser
sobrepostos.

1. O primeiro passo consiste em criar o mo-

NOVO
TECNOLOGIA AAF
PONTOS PRINCIPAIS

Fáceis modificações num conjunto de janelas
Personalize as modificações para cada configuração no campo.
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delo (modelo de janela). Simplesmente
cria a janela como faria normalmente.
Todas as propriedades e código definidos
para esta janela serão aplicados à janela
derivada a partir deste modelo.

2. Geralmente, os campos são adicionados
ao modelo. Propriedades e código são
digitados.

Janelas e campos herdam AAF

Quando um modelo é alterado, o WINDEV 21
oferece-lhe a possibilidade de modificar
todas as janelas que utilizem esse mesmo
modelo.
Se algumas janelas baseadas em modelos
não devem evoluir mais com este modelo,
pode sempre dissociá-las do modelo.
Pode definir vários níveis de herança, baseado em modelos de outros modelos.

SOBRECARGA
Pode facilmente tirar proveito dos conceitos
de herança e sobreposição, ao nível do código e principalmente, das outras propriedades dos campos (posição, ...)
Nas suas janelas, pode sobrepor as propriedades: por exemplo o posicionamento de um
campo numa localização muito específica,
ocultar um campo, modificar o tamanho da
área de input, ...
Este novo conceito permite uma fácil modificação e otimização da arquitetura do UI
Herança e sobrecarga também pode ser
aplicada nos «campos».
Pode definir um modelo de campo e reutilizá-lo em várias janelas ou várias vezes dentro da mesma janela.
Da mesma forma, estes modelos de campos
podem ser sobepostos em termos das suas
propriedades de UI (localização, estado ...)
e/ou ao nível do código.

...
MODO DE FUNCIONAMENTO

Vários novos recursos

HERANÇA

MODELO DE CAMPO

NOTA Já está familiarizado com a
versão 20? Atenção que há um documento técnico de 92 páginas
dedicado aos 921 novos recursos
da versão 21. Disponível em formato PDF mediante solicitação
em www.WINDEV.com.

DECISOR

Um modelo de janela é uma janela de exemplo que você define.
Defina o seu conteúdo (o fundo, os campos,
o código, os procedimentos locais, etc.) e a
posição destes mesmos elementos.
Assim, sempre que uma nova janela é
criada, pode ser baseada num ou mais modelos.
A criação de janelas é standard.
Também pode aplicar um modelo a uma janela já existente.

Uma primeira janela derivada a
partir do modelo sobreposto.

Modelo de Janela

Os conceitos mais poderosos dos modelos, herança e sobreposição, permitem gerir facilmente
as futuras modificações de toda a UI de uma aplicação, sem ter de reorganizar cada simples janela.

MODELO DE JANELA

3. Ao criar uma nova janela, pode especificar que esta deriva de um modelo.

5. Na janela «derivada» (que herda as propriedades dos campos), é possível sobrecarregar a janela: redimensioná-la,
torná-la não redimensionável, adicionar
uma imagem de fundo,... O mesmo se
aplica ao código.

e

6. O modo de operação é o mesmo para os

Para ilustrar o conceito,
um exemplo simples:
A Janela 1 é o modelo.
A Janela 2 é uma janela
baseada no modelo
A janela 3 é baseada no
modelo, e os botões
estão sobrepostos (posição, cinza)

MODELIZAÇÃO INVERSA
Num projeto existente, e a pedido, o WINDEV
gera um diagrama de herança para as janelas e modelos.
Isto fornece uma visão geral dos links de herança.

Projectos grandes ficam fáceis com
WINDEV 21.

campos. Pode movê-los, torná-los invisíveis, alterar o seu tamanho, sobrecarregar o seu código. Pode, por exemplo,
executar algum código de verificação
antes da execução do código do clique
definido no modelo.

4. Pode também aplicar o modelo a uma
janela existente ou criar um modelo no
modelo.

: Desenvolva 10 vezes mais rápido
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HFSQL : BASE DE DADOS
SQL PORTÁTIL, GRATUITA,
ILIMITADA

W

INDEV vem com a base de
dados HFSQL, que é ao mesmo
tempo muito poderosa, muito rápida e extremamente robusta.
HFSQL é utilizado em milhões de computadores em todo o globo.
HFSQL está disponível em Cliente/Servidor, Rede, Local, integrado, Mobile
e Nuvem.
HFSQL funciona em Windows e Linux,
em dispositivos móveis (iOS, Android,
Windows), em redes de qualquer tamanho, e através da nuvem.
HFSQL pode ser distribuido gratuitamente com as suas aplicações WINDEV.

D O C U M E N TA Ç Ã O
DETALHADA
Descubra o HFSQL em
todos os detalhes com esta
documentação de 24 páginas
disponíveis
em
www.WINDEV.com

DECISOR

HFSQL é um grande benefício WINDEV.
A sua fiabilidade, a sua capacidade, a sua velocidade e a livre implementação tornam-no indispensável

100% Windows
100% Linux
100% iOS
100% Android
100% Cloud

POTENTE BASE DE DADOS
SERVIDOR
MOBILE
INDOWS
8, 7
VISTA (32-BIT, 64-BIT)
XP
2000, 2003, 2008

W

INTEGRADO
REDE
WIFI

LINUX
UBUNTU
DEBIAN
REDHAT
...

LOCAL

Cliente/Servidor, rede, local,
integrado, Mobile, Nuvem

HFSQL é o novo nome para o HyperFileSQL. HFSQL é totalmente compatível com
HyperFileSQL.

NUVEM

NOVIDADES

COMPLETAMENTE ÚNICO

As bases de dados HFSQL
podem ser armazenadas
na
nuvem,
em
PCSCloud.net, por exemplo.

Encriptação 128-bit

HFSQL é a única base de dados cujos dados
é binário compatível entre Windows, Linux,
iOS e Android.
Desenvolvimento multi-plataforma extremamente fácil.

Integridade referencial
Registos
Replicação multi-servidor
Transações
Importar/Exportar

3G, 4G

Cluster

ADSL, BOX,
ROUTER

TSE
CITRIX

VPN

TECNOLOGIAS

329 milhões de bilhões

Manutenção automática (DDS)

Tamanho da tabela

4 milhões de tera

Gestão de acessos concorrenciais

Tamanho de uma linha

2 GB

PROGRAMAR SQL

Colunas por tabela

65,535

Sem gestão

Tamanho de uma coluna

65,535 bytes

Resumo automático após incidente

Índice por tabela

65,535

Distribuição automática

HFSQL inclui um motor de runtime otimizado para consultas SQL Todos os tipos de
consultas são naturalmente suportados.
Um editor visual de relatórios SQL também
é fornecido.
A programação em SQL é standard:

SELECT * from CUSTOMER where NAME=
‘SMITH’

PROGRAMAÇÃO WLANGUAGE

PLATAFORMA

Também pode usar o WLanguage para programar o acesso à base de dados. O poder e
a simplicidade com que WLanguage gere as
bases de dados é incrível.
Por exemplo, procurando uma linha da tabela e todos os processos associados (abrir
a tabela, atribuir os dados, etc.) é feita através de uma simples, mas poderosa linha de
código:

iOS

NOVO

HReadSeek(CUSTOMER,NAME,”DOE”)
Comandos claros em Inglês torna-se mais
fácil de usar: o código fala por si!

TECNOLOGIA AAF

E O CÓDIGO É GERADO!

Gestão automática de acessos concurrenciais
Reindexação automática após falha de hardware
Histório das modificações visível
Acesso seguro

Esta rotina é muito simples, rápida e fiável
pois será gerada mediante solicitação por
RAD ou pelos diferentes assistentes durante
a janela ou a criação de relatórios!

PONTOS PRINCIPAIS

verdadeira implementação gratuita
Velocidade e segurança
Compatível com Windows Linux, iOS, Android
Compatibilidade C/S, Rede Local, Mobile, Nuvem
Administração automática
Gestão de alterações automáticas da estrutura

• WINDEV

329 MILHÕES DE BILIÕES DE
LINHAS (REGISTOS)...

CAPACIDADE MÁXIMA

23 Novos comandos SQL
Visual Claro
Novo recurso de Cluster
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HFSQL é extremamente rápido.

Linhas por tabela

MULTIHFSQL disponibiliza um
formato de armazenamento binário compatível
com todas as plataformas.

ALTA VELOCIDADE

HFSQL permite-lhe trabalhar com um
grande volume de dados (até 329 quatrilhões de linhas).
Pode planear o crescimento natural dos
dados com paz de espírito.

Procedimentos armazenados

ANDROID
IOS (IPHONE...)

O motor de base de dados relacional
HFSQL vem com WINDEV.
É um mecanismo robusto de confiança, já
utilizado em milhões de computadores, servidores e terminais em todo o mundo.

HFSQL: O NOVO NOME PARA
HYPERFILESQL

Triggers

MAC

UM COMPROVADO MOTOR
ACOMPANHA O PRODUTO:
HFSQL

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

CLUSTER (CONJUNTO DE
SERVIDORES)
Graças ao recurso de cluster, um conjunto de
servidores físicos aparecem como um único
servidor para os clientes.
Uma potencial falha de um servidor físico não
impede o acesso à base de dados (alta disponibilidade, tolerância a falhas).

A carga de informação carregada é distribuída
por todos os servidores (balanceamento de
carga para leitura).
Quando um utilizador está conectado a um
servidor que falha, a aplicação não será desconectada mas sim automaticamente reconectada a um servidor válido (controlo de
queda automática).

TOTAL INTEGRAÇÃO
A descrição de um esquema de dados é
feita através do editor de modelo de dados.

Continua >>>
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Continua >>>

HFSQL: BASE DE DADOS SQL PORTÁTIL,
GRATUITA, ILIMITADA
>>>CONTINUAÇÃO
tempo de execução. Estudar esses dados permite-lhe organizar melhor as suas aplicações.

FERRAMENTAS ÚTEIS
Um conjunto de ferramentas úteis é-lhe fornecido: importar dados, verificar base de
dados, apresentação de dados, otimizador de
desempenho, e mais ...

CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA,
«ADMINISTRAÇÃO ZERO”

HFSQL CENTRO DE
CONTROLE
O Centro de Controle permite-lhe monitorizar todos
os servidores e bases de
dados que se encontram
instaladas na rede da sua
empresa ou em remoto
através da Internet.
Este centro também lhe
permite:
• visualize e imprima os
dados
• executar consultas diretamente
• gerir as contas utilizador
(grupos), direitos, lista
das conexões em curso
• recolher estatísticas pre-

cisas sobre o uso do servidor:
computadores,
consultas, logs, parâmetros, ...
• desconexão utilizador
• a gestão das transações:
visões, cancelamento, ...
• gestão de backups (cópia
de segurança)
• visão dos registos bloqueados
• agendar tarefas
• replicação de servidor
• visão dos números de linhas processadas
• gestão de cluster
• ...

A qualquer momento, em qualquer editor,
tem sempre acesso ao dicionário de dados.
A interação entre o interface do utilizador e
a base de dados permite a programação mais
fácil e rápida.

ACELERE AS SUAS APLICAÇÕES
O motor multiprocessamento do HFSQL
Cliente/Servidor gere automaticamente o
equilíbrio de carga, a fim de otimizar os tempos de resposta. Isto permite a rápida execução das consultas.

ABERTO A OUTRAS APLICAÇÕES
Os drivers ODBC e OLE DB, que podem ser distribuídos gratuitamente com as suas aplicações
WINDEV, permitem-lhe ler e gravar dados
HFSQL a partir de programas de terceiros.

A GESTÃO CERTA.
A gestão de contas utilizador é automática e
muito rica: palavra passe, restrição de IP, grupos, direitos de acesso de gravação e leitura a
uma base de dados ou algumas tabelas, direito de iniciar um backup ...

ESTATÍSTICAS DETALHADAS

HFSQL instala-se imediatamente e é fácil de
manter, sem quaisquer pré-requisitos. Por
exemplo, se uma base de dados necessitar de
ser reindexada por motivo de um problema físico, esta é feita automaticamente. A administração da base de dados é automática: Não há
necessidade de envolver recursos de engenharia!

TODOS OS TIPOS DE DADOS SÃO
SUPORTADOS
HFSQL gere todos os tipos de dados nas tabelas.
• cadeias de caracteres (está disponível a pesquisa fonética) e cadeias binária
• numérico (inteiro, real, moeda, etc.)
• datas, horas, duração
• texto e memo binário (BLOB, LOB, imagem,
som, vídeo etc.)
• O valor «NULL» também é suportado
Todos os tipos de chaves são suportados:
identificador automático, texto, numérico,
data, hora, chave composta.

ÍNDICES E CHAVES
HFSQL gere chaves e índices para qualquer
tipo de coluna.
Para garantir um desempenho ideal, o servidor utiliza um mecanismo de otimização baseado na distribuição de dados, que é ativado
automaticamente durante o tempo de inatividade.
Podem ser criados os seguintes tipos de índices : índice simples, índice composto (multi-coluna), índice parcial, índice de texto completo.
O HFSQL garante a integridade dos dados por
gestão: restrição exclusiva, restrição de cardinalidade, identificador automático, chaves primárias e estrangeiras.

PESQUISA DE TEXTO COMPLETO
A pesquisa «texto completo» permite pesquisas rápidas de cadeias de caracteres dentro
dos seus dados.
O índice suporta rich text (RTF, HTML), ignorando as suas marcas durante o processo de
indexação.
Os resultados são apresentados de acordo
com a ordem de relevância («ranking»).

O Centro de Controle HFSQL apresenta estatísticas precisas sobre o acesso ao servidor:
computador, conteúdo de consultas SQL, o

72

• WINDEV

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

UNICODE E ÍNDICE DE
ORDENAÇÃO POR IDIOMA
HFSQL suporta texto do tipo Unicode e colunas memo. Os índices podem ser classificados
de acordo com a ordem alfabética de cada
idioma (russo da Rússia ou da Ucrânia, chinês
de Singapura, Taiwan, Hong Kong, Macau, ...).

IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO
DADOS
O módulo WDCONVER, fornecido com o WINDEV, permite-lhe importar dados de vários
formatos: Access, dBase, Text, Oracle...

CLIENTE/SERVIDOR

COMPRESSÃO DA ESTRUTURA
(DSL, 3G, 4G, EDGE, VPN, ETC.)

ISOLAMENTO DE TRANSAÇÕES
HFSQL

RESTAURAR AUTOMATICAMENTE
A CONEXÃO

A compressão da estrutura permite reduzir o
tamanho dos pacotes que viajam através da
rede (até 95%).
A velocidade de conexão remota é melhorada.
O volume de dados que viajam pela mídia de
transmissão é reduzida.

O HFSQL Client/Server 21 propõe 4 modos de
isolamento para transacções.
• Dados não validados (READ UNCOMMITTED)
• Dados validados (READ COMMITTED)
• Fotografia instantânea da transação (REPEATABLE READ)
• Transação serializável (SERIALIZABLE).
Estes 4 modos de transação permitem definir
o nível de isolamento.

Esta função trata automaticamente das ligações interrompidas.
Normalmente, este problema
ocorre com hardware
cuja conexão com o
servidor não está
sempre activa: dispositivos móveis (Wi-Fi,
3G, 4G) notavelmente….
Numa conexão Wi-Fi, por exemplo, a ligação entre um dispositivo
remoto e o servidor pode ser interrompida momentaneamente.
Isto também pode ocorrer em ligaçoes regulares por cabo.
Quando a aplicação é reconectada, é necessário retomar a aplicação no ponto onde a conexão
foi interrompida e certificar-se
que os buffers estão correctos.

SEGURANÇA: “SQL INJEÇÃO
IMPOSSÍVEL
Pode criar consultas configuráveis, o que previne os ataques a servidores através de «injeção de SQL».

32-BITS, 64-BITS

O motor para a versão de Cliente/Servidor
está disponível para Windows e Linux. A compatibilidade com HFSQL clássico e Mobile é
completa.

«HOT BACKUP»
Pode desencadear um backup da base de
dados enquanto esta está sendo utilizada
Pode haver leitura, gravação e acessos de consulta a base de dados. É assegurada a salvaguarda da integridade dos dados.
O backup pode ser desencadeado por programação (num determinado momento, por
exemplo) ou por meio de uma ação da DBA.
Pode também executar backups incrementais.

MODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE
DADOS

O motor HFSQL pode ser distribuído livremente com as suas aplicações.

ACESSO REMOTO RÁPIDO
A camada de comunicação está integrada com
o mecanismo de vários segmentos, que permite o acesso através de endereços IP, e tempos de resposta muito bons.

MULTI-BASE DE DADOS, MULTISERVIDOR
A mesma máquina pode receber vários servidores HFSQL, e cada servidor pode conter várias bases de dados.

HFSQL opera em 32 bits e em 64 bits. Servidores e clientes podem ser misturados.
Alguns Servidores Windows suportados:
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008
• Windows Server 2003
• Windows 2000
• Windows XP, Vista, 7, 8 e 10.
em todas as suas versões.
A aplicação de 32 bits pode aceder a um servidor de 64 bits e vice-versa.

PROCEDIMENTOS
ARMAZENADOS
Os procedimentos armazenados e os triggers
estão disponíveis. A programação é feita simplesmente em WLanguage.

“ACESSOS

CONCURRENCIAIS»:
AUTOMÁTICO
HFSQL 21 suporta automaticamente acessos
simultâneos a uma linha, sem qualquer codificação (também gere integridade e duplicados). Em caso de conflitos de acesso, uma
janela personalizável é apresentada automaticamente
Este processo automatizado garante a segurança e a confiança das suas aplicações
Pode também (em casos especiais) lidar com
os acessos simultâneos no seu programa.

A gestão HFSQL gere a evolução do esquema
de dados de forma transparente, graças à tecnologia DSS (sincronização do esquema de
Dados).
Cada modificação no esquema de dados é refletido automaticamente na estrutura da base
dos dados, e isto Independentemente da idade
da base de dados. Não há scripts para escrever (Alter table ...)

REPLICAÇÃO
HFSQL permite a replicação de base de dados
e a replicação de servidores, unidirecional e
bidirecional, agendada ou contínua.
A replicação em dispositivos móveis também
é suportada.

Ao retomar a conexão da aplicação, todos as posições e
buffers são armazenados e
reatribuídos.
A aplicação pode continuar sem qualquer
erro, como se a conexão nunca tivesse sido interrompida.
Automaticamente, as suas aplicações são
mais fiáveis, mais rápidas e com menos para
codificar.
Também pode gerir as interrupções de conexão através de programação.

O HFSQL, que vem com WINDEV
21, é um trunfo inegável. Confiável,
rápido, seguro, gratuito ...

Quando 2 utilizadores tentam modificar
o mesmo registo de
uma tabela ao
mesmo tempo!
Uma janela personalizada é apresentada
automaticamente a
pedir um valor correto.
Não existe nada para
programar.
A integridade dos
dados é assegurada
automaticamente.
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CONSULTAS DE SQL E
LINGUAGEM NATURAL

O

editor visual de consultas permite gerar consultas
SQL que serão usadas nos seus
programas.
O editor também permite que o
utilizador final crie as suas próprias consultas.
A consulta gerada será em linguagem natural que pode logo

Linguagem
corrente

Display all LastName, FirstName, BusPhone, MobilePhone, eMail, Zip,
City, OrderNum, OrderDate, InvoiceNum and InvoiceDate such as LastName is equal to LastNameParam AND FirstName is equal to FirstNameParam AND Zip is equal to ZipParam OR OrderNum is equal to
OrderNumParam AND OrderDate is equal to OrderDateParam OR InvoiceNum is equal to InvoiceNumParam AND InvoiceDate is equal to
InvoiceDateParam .

verificar se esta corresponde ao
pretendido!
Este também é gerado graficamente. Desta forma não existem
riscos de erro.
DECISOR

O editor de consultas no WINDEV permite-lhe
«desenhar» as suas consultas para qualquer base
de dados. Pode distibuí-las gratuitamente.

WINDEV

SQL

Q

NÃO NECESSITA DE CONHECER
SQL PARA CRIAR PODEROSAS
CONSULTAS SQL
Escolha as colunas a incluir, identifique as seleções e as condições utilizando o assistente
e a consulta será criada (em código SQL otimizado). O editor cria automaticamente consultassobre qualquer base de dados, inclusive
as consultas mais complexas.
Pode, claro, modificar o código gerado pelo
editor de consultas.

CONSULTAS VISUAIS
A consulta gerada em SQL é simultâneamente , uma linguagem natural e gráfica de
acordo com as suas escolhas no editor.

ou mesmo uma tabela HFSQL. A query can
use the result of another query as its source.

CONSULTAS CONSTRUIDAS
SOBRE QUALQUER BASE DE
DADOS...

O WINDEV 21 deteta chaves em falta de
acordo com a melhor velocidade.

DISTRIBUA O EDITOR DE
CONSULTAS GRATUITAMENTE

PONTOS PRINCIPAIS

CONSULTAS BASEADAS
NOUTRAS CONSULTAS

Não é necessário qualquer conhecimento de SQL
Distribuição gratuita com as suas aplicações

O resultado de uma consulta pode ser uma
tabela de visualização, um relatório impresso

Os utilizadores finais podem criar as suas
próprias consultas. Para prevenir erros, as eliminações e modificações de dados não estão
disponíveis ao utilizador final (ver página 50
e 55)

TECNOLOGIA AAF

Distribuição gratuíta. “”Relatórios e Consultas”
permite ao utilizadores finais a criação dos seus
próprios relatórios.
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tigo?
Quem não deseja migrar o máximo de aplicações para o
WINDEV 21, com o objetivo de
beneficiar de todo o seu fabuloso
potencial?
WINDEV 21 ajuda-o a recuperar
as aplicações e os UIs antigos.
WINDEV 21 oferece-se para recuperar janelas de outras linguagens.

IMPORTAÇÃO DE
UMA GUI A PARTIR
DE UMA
LINGUAGEM DE
TERCEIROS
Para outras linguagens (C +
+, C # e outras), o WINDEV
21 importa a janela e os
seus «campos», e transforma-os em janelas WINDEV.

Já tinha uma consulta SQL? WINDEV 21 apresenta-a graficamente!
Se tem consultas em Access, de notar que
estas serão automaticamente importadas (ver
página 78).

ÓTIMA VELOCIDADE

Melhor nomenclatura de parâmetros

uem não tem código an-

ENGENHARIA INVERSA EM
CONSULTAS EXISTENTES

A fonte de dados pode ser uma base de
dados HFSQL ou de uma base de dados de terceiros: Oracle, MySQL, SQL Server, DB2,
AS/400, Access...

NOVO

FACILMENTE BENEFICIA
DO PODER DO

Gráfico

Alguns cliques no editor e é tudo
o que necessita para criar uma
consulta SQL e verificá-la.

RECUPERAR CÓDIGO
ANTIGO

Isto é bastante útil quando
pretender reescrever uma
aplicação em WINDEV!
A janela deve ser aberta no
Windows para que o módulo
de recuperação funcione.

RECUPERAÇÃO DE
ACCESS E CÓDIGO
VB
WINDEV também sabe
como recuperar o código

fonte a partir do Access e
VB de versões mais antigas.

Relações com
linguagens de
terceiros, importação
de legado, o
WINDEV 21
reconhece as suas
aplicações legadas!

DECISOR

Recuperar janelas e código de outras linguagens
é fácil com WINDEV
NOVO

Várias evoluções
TECNOLOGIA AAF

Os utilizadores finais beneficiam de todo o AAF
das aplicações WINDEV
PONTOS PRINCIPAIS

Recuperar um grande número de elementos existentes

Exemplo de UI importado: uma janela C++importada para WINDEV
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TRABALHO DE EQUIPA:
FERRAMENTA INTEGRADA
(SCM) DE CONTROLE DE
VERSÕES

T

otalmente integrada no
ambiente, a ferramenta de controlo de versões (denominada
SCM: Source Code Manager)
gere a sua equipa de trabalho, o
histórico de modificações e versões, a gestão simultânea de diversas versões da mesma
aplicação (filiais) e a automatização do backup source (de código,
janelas, relatórios, ...) dos membros da equipa de desenvolvimento.
A ferramenta de controle de versões traz segurança para seus
desenvolvimentos como uma
equipa.

GERIR DIVERSAS VERSÕES DAS
SUAS APLICAÇÕES,
ISOLADAMENTE OU EM EQUIPA,
LOCAL OU REMOTAMENTE

SCM NA NUVEM

GESTÃO DOS DIREITOS NO SCM

WINDEV 21 permite-lhe facilmente colocar a
base de dados do SCM diretamente na nuvem
(assinatura requerida).
Todos os programadores da equipa têm
acesso constante a seguir projectos, independentemente do local onde eles estão localizados fisicamente.
O programador simplesmente necessita de
uma conexão à Internet para ler e escrever no
SCM.
Com SCM na nuvem, as equipas distribuídas
podem sempre permanecer actualizadas facilmente.
Outro benefício da nuvem é que não tem que
gerir a base de dados do SCM.

SCM oferece uma gestão de acessos aos elementos do projeto.
O acesso a cada elemento (janela, código, ...)
pode ser restringido com base nos direitos do
programador (sua conta de «conexão»).
Um programador apenas pode aceder aos elementos que foram autorizados pelo gestor do
projecto.
Podem ser definidos os seguintes direitos:
apenas leitura, escrever/check-out, exclusão
reversível, exclusão permanente, renomear ...

BRANCHES
MÚLTIPLAS VERSÕES
CONCORRENCIAIS
DO MESMO
PROGRAMA

GUARDE O
HISTÓRICO
COMPLETO
INDICADORES
PARA ACOMPANHAR TUDO!
Janela histórico de modificações

DECISOR

Trabalhar em equipas,
partilhar código fonte em
completa segurança

A ferramenta de controlo de versões permite o
trabalho seguro em equipa, a partilha de elementos, a gestão de diferentes versões de uma
mesma aplicação e garante que os backups automáticos são realizados.
NOVO

Novo visual para o administrador
Check-in automático do projeto
Etiquetas e geração de análise
PONTOS PRINCIPAIS

Acesso local e remoto
Backups automáticos
Partilha de elementos entre a equipa
Repositório gratuito de código fonte
Histórico automático de alterações

SCM mantém todas as
versões de todos os elementos do projeto, para
cada programador: código, classe, projeto, janela, consulta, modelo
de dados, imagem...
Cada modificação é
identificada pelo seu
autor e data. O programador pode inserir um
comentário.
Você pode recuperar
uma versão mais antiga.

Gestão de ramificações é
utilizada para gerir várias
versões da mesma aplicação
em paralelo.
O caso mais comum é o seguinte: desenvolveu uma versão da sua aplicação e já está
a trabalhar na próxima versão desta aplicação. Entretanto, gostaria de aplicar as

O JOGO DAS
7 DIFERENÇAS

correções de erros implementadas na versão corrente,
na versão instalada, criando e
implementando versões intermédias.
Desta forma pode distribuir
versões atualizadas da sua
aplicação para clientes, sem
grande esforço: Não há necessidade de codificar as
mesmas coisas duas vezes.
Obstáculos à disponibilidade
de correções desaparecem ...
Outro caso é um programa
distribuído em grande escala
com utilizadores que execu-

ENCONTRE AS
DIFERENÇAS ENTRE 2
VERSÕES DE UM
ELEMENTO

tam versões diferentes.
O número de branches é ilimitado, e pode ter «branches de
branches».

RELATÓRIO DE
BRANCHES
O relatório de branches permite-lhe numa simples operação reportar todas as
modificações e correcções
(código e/ou UI) de um
branch para outro, ou de um
branch para o tronco principal.

SCM permite verificar as diferenças entre duas versões
de um elemento do projeto:
código, classe, projeto, janela,
consulta, modelo de dados,
imagem.
Não é apenas o código!
O SCM detecta, por exemplo,
a diferença nas propriedades
de um campo, como a propriedade «Entrada automática» activada ou não ...

DIFF E MERGE
É possível reportar facilmente as modificações de
uma versão para a outra.

A BASE DE DADOS FONTE
Com SCM (Source Code Manager), os elementos do projeto são agrupados numa
base de dados Antes de ser utilizado qualquer elemento é check-out, uma vez que foi
modificado é verificado novamente. Por conseguinte os membros da equipa usam elementos atualizados.
SCM armazena todos os elementos do projeto: procedimentos, grupos, classes, páginas, relatórios, componentes, consultas,
análises, dependências (imagens, ...), ...
A base de dados é instalada num servidor
dedicado ou num computador de rede num
diretório partilhado.

PODEROSAS NOVIDADES
• SCM é inteiramente integrado no ambiente; por exemplo, o SCM sugere um
check-out de um elemento cada vez que o
tenta modificar.
• A base de dados suporta diversos projetos;
um elemento pode ser partilhado.
• A história de todos os elementos, desde a
sua criação, é armazenada no repositório
(a purga pode ser realizada).
• O projeto pode ser encontrado em todos os
computadores de desenvolvimento; desta
forma pode trabalhar numa máquina offline.
• Multiplicidades são suportadas: pode gerir
várias versões da mesma aplicação ao
mesmo tempo.

1 A 1,000 PROGRAMADORES
SCM foi desenvolvido para acomodar equipas de 1 a 1.000 programadores.
Mesmo que seja apenas um programador e
utilizar o SCM, é útil porque este mantém o
controle histórico das suas aplicações, e permite que os recursos possam ser partilhados
entre projetos.

CONECTADO E REMOTO
SCM aceita conexões remotas via Internet.
Desta forma poderá trabalhar num projeto
a partir do local do cliente, sem receio de
perder as suas modificações. O SCM também pode ser utilizado no modo offline (num
comboio, num avião, ...).

DIFERENÇAS ENTRE 2 VERSÕES:
CÓDIGO E UI
Graças ao SCM, você pode verificar as diferenças entre duas versões de um elemento
do projeto: ver oposto.

INTERAÇÃO COM OS CENTROS
DE CONTROLE
Ao verificar um elemento e de regresso ao
SCM, o SCM propõe associar a versão verificada com a tarefa ou correção de bugs provenientes da lista de tarefas em que o
programador está trabalhando.
O histórico de desenvolvimento é comentado sem qualquer esforço extra.

SCM é inevitável.
Histórico do projeto inteiro
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MODELIZAÇÃO UML
WORKFLOW

Defina facilmente as suas
estruturas de dados

1.

MODELIZAR EM 4 QUESTÕES

C

om WINDEV 21, modelar
a base de dados é fácil!
Você cria um modelo «UML» sem
conhecer UML!
A tecnologia WINDEV 21 é verdadeiramente revolucionária: representa graficamente a organização
dos dados e processos.
Graças ao WINDEV, qualquer programador pode criar automaticamente uma análise UML.
Impossível cometer erros de cardinalidade (1-n, 0-1, e assim por
diante)!
Claro, o WINDEV 21 também trabalha com todos os outros métodos de análise e de
modelização.

Responda a 4 questões simples para criar
as relações e restrições de integridade.

tabelas.
Para ligar as tabelas, basta desenhar um
link com o rato.

3. WINDEV em seguida faz algumas pergunA modelagem de um
esquema de dados é
muito fácil graças ao
editor integrado no
meio ambiente.

O editor de fluxo de
trabalho permite-lhe
definir processos de
forma realista, organizações, fluxos de
trabalho, ... sem
quaisquer restrições
de formato.

COMO RECUPERAR E
UTILIZAR
INFORMAÇÃO
EXISTENTE
A ligação com a base de
dados ou sistemas de gestão
de ficheiros de terceiros
(XML, Oracle, SQL Server,

MySQL, Access, DB2, Informix, etc.) é mais fácil. Para recuperar a descrição de uma
base de dados, tudo o que
tem a fazer é mover esta descrição do servidor para o editor de modelo de dados do
WINDEV e especificar as ta-

belas selecionadas: não pode
ser mais fácil do que isso!
Se a estrutura da base de
dados importada evoluir,
WINDEV detecta e propôe a
modificação da análise da
aplicação!

DECISOR

Definindo uma aplicação e suas regras utilizando
as ferramentas de modelagem fornecidas com o
WINDEV é simples e fácil.
NOVO

UML

WINDEV suporta os 9 modelos UML.
Estes modelos são, naturalmente, editados e documentados na «Documentação
do programa» (ver página
92).

tas simples, numa linguagem simples
para determinar automaticamente o tipo
de relacionamento entre as duas tabelas
(ver página ao lado).
WINDEV irá verificar a integridade referencial (pode ser desligado).

4. Se o tipo de relacionamento o exigir, o
WINDEV questiona se deve gerar a tabela
de relacionamento, usar uma tabela existente ou se é preferível descrevê-la manualmente: a relação é definida.

5. WINDEV pedirá para atribuir os nomes da
relação
É isto, as tabelas estão ligadas, o seu trabalho
está feito.
Para criar a aplicação, tudo o que há a fazer
agora, é gerar as janelas, menus, relatórios e
código fonte utilizando a ferramenta RAD ou
codificar à maneira antiga, e em seguida imprimir a documentação ...
É simples assim.
Note-se que as diferentes metodologias de modelização podem ser utilizadas ao mesmo tempo num único
projecto.

WINDEV 21 é uma
ferramenta profissional de
desenvolvimento e vem com um
poderoso módulo de
desenho.

GERAÇÃO DE UML E
ANÁLISE INVERSA

Relatório de branches MLD
PONTOS PRINCIPAIS

Dicionário de dados automático, com impacto
bi-direcional
Geração completa da aplicação a partir do modelo
Geração, análise inversa e sincronização de classe
em tempo real a partir de UML

• WINDEV

Precisamos simplesmente de definir a estrutura das tabelas que compõem a análise; as colunas são definidas ou
recuperadas de um dicionário de dados.
especificamos o tipo de colunas, o tipo de
chave ...
Qualquer nova coluna é armazenada no
dicionário de dados.

2. Em seguida, definir as relações entre as

REUTILIZE O CÓDIGO (ORACLE, XML, E ASSIM
POR DIANTE) EXISTENTE: AUTOMÁTICO
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COMO CRIAR UMA ANÁLISE?
Vejamos um exemplo simples, mas representativo da criação de um esquema de dados no
editor.

Aqui no servidor: uma base de dados Oracle.
Basta deslizar o nome do servidor para o editor de modelo de dados de WINDEV ....

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

... para transferir a descrição para o editor
WINDEV 21 onde, a própria base de dados
permanece no formato Oracle (cabeçalho
azul).

WINDEV gera automaticamente o código fonte a partir dos diagramas de classe,
e reciprocamente, oferece
análise inversa de classes
existentes.
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3-TIER: UI, PROCESSOS,
ACESSO DE DADOS

.NET

N

ecessita de .NET?
WINDEV 21 oferece recursos .NET que
o utilizador está à espera.
WINDEV 21 sabe como usar as assemblagens .NET.
WINDEV 21 sabe como usar as classes
e os controles encontrados nas assemblagens.
WINDEV 21 também lhe permite criar
assemblagens .NET.

UTILIZE AS SUAS ASSEMBLAGENS .NET

3

-Tier: esta técnica é utilizada para separar o código da
aplicação em 3 camadas independentes.
O WINDEV 21 permite o desenvolvimento de 3-tier e facilita a comunicação entre as camadas com
as funções de serialização automática e deserialização e a
ligação de dados.

Em WINDEV,
visualização
de assemblagens .Net

SUPORTE PARA AS 3 CAMADAS

MVP
MODEL-VIEW-PRESENTER
GUI ARCHITECTURE
Um campo .Net numa janela WINDEV

PARTILHE CLASSES
COM .NET:
IMPORTAÇÃO &
EXPORTAÇÃO

DECISOR

WINDEV está aberto a todas as línguagens e
todas as tecnologias, especialmente para .NET.
NOVO

Instalação genérica
Método extensão
PONTOS PRINCIPAIS

Capacidade para criar assemblagens .Net
Capacidade para utilizar assemblagens .Net
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Classes de WINDEV podem
diretamente ser utilizadas e
sem qualquer modificação
para gerar aplicações .NET.
E vice-versa, WINDEV 21 permite-lhe utilizar classes internas de .NET utilizando outras
linguagens como classes nativas (com todas as vantagens do editor de código,
editor documentação, etc.).

USAR CAMPOS .NET
Os campos «WinForm» e
«WPF» podem ser inseridos
directamente nas janelas
WINDEV.
Componentes visuais de terceiros podem ser integrados

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

rapidamente nas suas aplicações. As Interações com estes
componentes são fáceis de
programar graças às chamadas a métodos e delegados.

ACESSO API .NET
WINDEV 21 permite-lhe aceder a API’s .Net.

FÁCIL
PROGRAMAÇÃO 3TIER

COMPILAR EM .NET
Necessita de compilar uma
aplicação .Net: nada mais
fácil, clique na opção de
menu relevante no WINDEV.
Pode criar a sua API .NET no
modo .net.

SIMPLICIDADE NA
PROGRAMAÇÃO
Os acessos às classes .NET e
estruturas são semelhantes
aos acessos às classes e estruturas de WLanguage, as
chamadas aos métodos têm a
mesma sintaxe.
Não há necessidade de
aprender uma nova linguagem para integrar conjuntos
.NET de terceiros: tira vantagem da facilidade de utilização do WLanguage.

DECISOR

WINDEV permite o desenvolvimento n-tier.
NOVO

Várias optimizações
TECNOLOGIA AAF

UIs beneficiam de AAF
PONTOS PRINCIPAIS

Funções WLanguage automáticas de serialização/desserialização
Sincronização em tempo real

O objetivo da programação 3tier é separar as 3 camadas
normalmente encontradas
numa aplicação: UI, processos e dados
O pedido é então composto
por 3 camadas independentes:
• camada de apresentacao,
• camada de processamento,
• camada de acesso a dados,
que comunicam uns com os
outros.
A razão para separar as camadas é simplificar a manutenção e as evoluções futuras
da aplicação.
Isto garante uma melhor segurança porque o acesso à
base de dados é autorizada
apenas pela camada de processos.

IMPLEMENTAÇÃO
O diálogo entre as camadas é
feito através de classes ou estruturas, que são gerados automaticamente pelo WINDEV.
Escolha das fontes de
dados (tabelas ou consultas) que serão utilizadas em 3 -tier.
O WINDEV constrói automaticamente o diagrama de classes que
corresponde às classes e
estruturas
As classes e estruturas
são geradas em WLanguage.
A sincronização entre
classes e diagrama é
feito em tempo real.
Utilização dessas classes
para transferir informações entre as camadas
«lógica» e «apresentação».
Na camada de apresen-

12345-

tação, use a ligação de
dados para atribuir
dados.
Para a comunicação entre camadas: Dependendo do protocolo de comunicação entre
as 2 camadas (componentes,
Web Services, HTTP, site em
WEBDEV, ...), as classes
podem ser serializados em
XML ou em um formato binário (funções WLanguage chaSerializar
e
mado
Desserializar).

A CAMADA DE
APRESENTAÇÃO:
MVP
A camada apresentador pode
ser estruturada utilizando o
modelo MVP (Model-ViewPresenter).

3-tier é fácil com
WINDEV

6-
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ABRAM AS SUAS
APLICAÇÕES
A TODOS OS
STANDARDS

WINDEV 21 está aberto a todas as tecnologias. Você nunca irá ficar preso.

TABLET, SMARTPHONE, MOBILE,
DISPOSITIVO

GERAIS

bertura é fundamental ao
desenvolvimento: um programador nunca deve ficar bloqueado!
WINDEV 21 está aberto a todas
as normas de mercado: isto acrescenta simplicidade para qualquer
ação ...
Com WINDEV 21 consegue facilmente aceder a qualquer padrão!
Conecte-se e dirija qualquer dispositivo.
E fazer isto o mais fácil e naturalmente no mundo, porque WINDEV
21 está aberto a todas as nor-

TSE & CITRIX
As aplicações desenvolvidos
com WINDEV operam em ambientes distribuídos TSE e CITRIX.

SOFTWARE DE
CONTROLADOR

OPC
OPC é uma norma de comunicação para automação, máquinas-ferramentas, ... que é
muito utilizado em ambientes
industriais. WINDEV 21 suporta OPC (Parte de acesso a
dados”).

LIGADAS À
INTERNET
INTERNET

mas.

DECISOR

WINDEV está aberto a todos os standards de
mercado. Nunca vai ficar preso, irá beneficiar de
todas as tecnologias.
NOVO

formatos gzip, tar, tar.gz
Consulta XPath no tipo XML nativo
iCalendar
TECNOLOGIA AAF

Exporte para Word, Excel, OpenOffice, PDF,
XML...
PONTOS PRINCIPAIS

Graças à compatibilidade
entre o WINDEV 21 e WEBDEV
21, facilmente transforma as
suas aplicações Windows em
sites dinâmicos de Internet
ou Intranet.
Todos os elementos do projeto (análise, janelas, consultas, relatórios, classes de
código, etc.) são compatíveis.

HTTP
Os tipos de pedido HTTP, GET
e POST, podem ser programados para recuperar dados
num servidor de Internet:
submeter um formulário, recuperar a página de um site
(para analisar automaticamente o seu conteúdo no seu

programa), ...

SOCKETS
Utilizando sockets (incluindo
SSL e UDP) nos programas, oferece uma grande liberdade em
diversas áreas: comunicação, ...
É fácil criar um servidor multithreaded socket por exemplo.

Os serviços web SOAP e
REST são suportados.
Pode criá-los, lê-los e hospedá-los.

SMTP, POP E IMAP

XML

LDAP

WEB SERVICES

PDF

Adobe

DOCX em modo leitura e escrita.

FORMATOS DE
IMAGEM
Todos os formatos de imagem são suportados (ver página 86).

CHAMADA A DLL
Uma aplicação WINDEV consegue comunicar com DLLs.

.NET
É possível criar aplicações
.Net e montagens. Também
poderá chamar assemblagens .Net (ver página 80).

API

CÓDIGOS DE
BARRAS
Os códigos de barras são suportados no modo de escrita
e leitura (ver página 53).

A função «API» permite gerir
todas as APIs do MS Windows.
Um assistente gere as estruturas necessárias para chamar a API.

ZIP, RAR, CAB, 7Z,
GZIP, TAR, TAR.GZ
Os formatos de compressão
ZIP e CAB são suportados em
modo de leitura/escrita. O formato RAR é suportado em
mode leitura.

DOCUMENTOS MS
OFFICE

ICALENDAR
Documentos MS Office são
suportados: XLS, XSLX e

Estas normas de e-mail de
entrada e saída são suportados nativamente pelo WINDEV 21.

O formato iCalendar é nativo.

Comunicação fácil
Componente
Web service

SNMP
network

HTTP

DLL

FTP

XML

Replicação

OPC
DLNA

Socket
Twain

Com WINDEV Mobile, mova imediatamente a sua aplicação WINDEV para tablet, smartphones e dispositivos móveis.
Instantaneamente converta uma aplicação do Windows numa aplicação móvel
(Android, iPhone, ...): é o mesmo código,
as mesmas janelas, as mesmas bases de
dados, ...!

PORTA PARALELA
O WINDEV 21 também permite gerir facilmente as portas paralelas.

PORTA USB
WINDEV 21 suporta portas USB (USB 1,
USB 2, USB 3). Uma aplicação pode enumerar os dispositivos, apresentar a estrutura de um hub em árvore, ser chamada
quando um dispositivo é conectado ou
desconectado, obter informações sobre
um dispositivo (fabricante, ID, ...).

A AQUISIÇÃO DE DADOS
ATRAVÉS DE SERIAL LINK (RS
232) E USB
Existem muitas utilizações: leitor de cartões, conexão balança eletrônica, controle
do robô, etc.

BLUETOOTH
WINDEV 21 permite gerir e listar dispositivos Bluetooth, estabelecer conexões e comunicar com dispositivos.

TWAIN: SCANNERS, ...
Mais scanners, câmeras digitais, etc... pode
ser controlado por programas que utilizam
a norma TWAIN. WINDEV 21 suporta esta
norma facilmente através de ... Twain Comandos em WLanguage!

DOMÓTICA
Domótica é suportada: X10, CM 11, CM15,
DLNA (ver página 87).

SNMP

API

TAPI
(telefone)

RSS
As suas aplicações podem
ler ou escrever fluxos RSS nativamente.
Os fluxos, canais, as propriedades são acessíveis em leitura e escrita.

PDF é suportado nativamente, em leitura, visualização e em modo de criação de
documentos (ver página 50).

XML é suportado nativamente.

FTP E FTP SEGURO
A família de funções é utilizada para aceder a um servidor FTP, enumerar os
ficheiros enviar ou receber
um ficheiro, ...

LDAP é uma norma de comunicação para aceder a
diretórios. A família de funções LDAP permitem aceder
e realizar pesquisas nos diretórios (ler, escrever).
ActiveDirectory e OpenLDAP
são acessíveis através desta
família de funções.

PDF

É fácil controlar automaticamente o Word ou Excel. São
fornecidos uma enorme
quantidade de exemplos de
código.
É ainda fácil de controlar as
ferramentas que têm um mecanismo «OLE», como o Outlook, MS Project, Notes, ...
bem como o OPC..

NORMAS

Total abertura

TOTAL ABERTURA

STANDARDS

A

DISPOSITIVOS

Sim à norma

SOAP
J2EE
.NET

email
POP, SMTP, IMAP
USB, RS232 Bluetooth

A norma SNMP é utilizada por um grande
número de dispositivos de rede: switch, router PC, placas de rede, impressoras de rede
... Uma família de funções nativas permitelhe comunicar com estes dispositivos.

TAPI
TAPI é um standard para comunicações
entre equipamentos telefónicos (PBX, ...). A
família de funções TAPI permite gerir estes
dispositivos.

WINDEV 21 está aberto a todas as
normas.

Continua >>>
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ACESSOS NATIVOS :
GOOGLE, OUTLOOK,
LOTUS NOTES, SAP,
EXCEL, ...

SUPORTE NATIVO SAP

UM

ACESSO SAP VIA CHAMADA
NATIVAS BAPI

grande número
de empresas utilizam software
standard como o Lotus Notes,
SAP, Outlook, Excel, Google ...
O Google também oferece um
grande número de aplicações
(Contatos, Mapas, Calendário, ...)
que pode querer controlar ou incluir nas suas aplicações.
A ligação entre as aplicações construídas utilizando WINDEV 21 e
estes softwares é fácil de implementar graças às funções de
acesso nativas fornecidas com
WINDEV 21.

CONTROLE E
COMUNIQUE COM
OS APLICAÇÕES
STANDARD

SUPORTE NATIVO LOTUS NOTES
Você já está familiarizado
com a versão 20? Há um documento técnico de 92 páginas
dedicado às 921 novidades da
versão 21. Versão impressa
disponível mediante um simples pedido; Versão PDF disponível em
www.WINDEV.com.

DECISOR

WINDEV está aberto a todo o software standard
do mercado. As suas aplicações podem interagir
facilmente (ler, escrever) nativamente.
NOVO

SAP no modo 64-bit
TECNOLOGIA AAF

Exporte para Word, Excel, OpenOffice, PDF,
XML...
PONTOS PRINCIPAIS

Ligações nativas com outros programas comuns
na indústria
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Comunique entre
aplicações!

Aceder a e-mails disponíveis
no servidor de correio do
Lotus Notes, nos modos de
entrada e de saída, é standard
em modo nativo.
A programação é uma brincadeira de criança: estas são
funções que já conhece do
WINDEV!
Tudo o que necessita é adicionar uma linha de código para
se conectar ao servidor
Notes: EmailStartNotes-

Session.
A segurança habitual de
Lotus Notes é respeitada, é
claro, através do certificado
da Lotus.
O acesso a contactos, compromissos, tarefas
e documentos
encontrados no
servidor é fácil.
Isso pode ser

SUPORTE

SUPORTE NATIVO
OUTLOOK
Acesso a e-mails do Outlook,
em modos de entrada e de
saída, é standard.
O acesso a contactos, reuniões
e tarefas, bem como aos participantes é fácil, em modo de lei-

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

feito em modo de leitura e escrita através de um conjunto
de funções específicas de
WLanguage (famíliaNotes).

O SAP é uma ERP amplamente utilizado.
Muitos utilizadores SAP implementam aplicações add-on para além do seu software.
Suporte nativo SAP do WINDEV permitelhe fazê-lo com a nossa famosa facilidade
de uso.
A BAPI (Business API) é uma função que interage com o sistema SAP.
Alguns BAPIs são fornecidos com o SAP,
outros são escritos por outros criadores ou
editores de software.
A família de funções permite-lhe estabelecer uma ligação (com autenticação), chamar BAPIs e passar parâmetros.
Um assistente ajuda a importar automaticamente as estruturas utilizadas.
Não é necessário instalar o módulo de interface utilizador do SAP.
Este acesso através de BAPI permite que a
segurança da base de dados seja respeitada (não há necessidade de criar uma
conta com direitos de modificação da base
de dados.
O acesso à base de dados é gerida diretamente pelo SAP, respeitando a prioridade
de gestão.
“Estilo WINDEV «UI em SAP!
“Relatório e Consultas «tipo de relatórios em SAP!

tura e escrita.
Exchange é suportado.

NATIVO A

COMUNICAR COM APLICAÇÕES
GOOGLE
Google fornece uma série de aplicações
acessíveis através da Internet, que podem
ser úteis.
Os recursos oferecidos pela versão 21 permitem enriquecer os clientes, automatizar
ações, ...

LIGAÇÃO COM OS MAPAS DO
GOOGLE
O serviço Google Maps é um software de
mapeamento da Internet proposto pela Google. Este permite-lhe apresentar um mapa
ou itinerário, com muitas opções de visualização.
Exemplos de processos que podem ser implementados de forma nativa em WLanguage:
• Pode obter um mapa e apresentá-lo num
campo de uma janela ou num campo de um
relatório, enviá-lo por e-mail.
• solicitar o desenho de uma caminho num
mapa.
• marcadores personalizados de posição no
mapa.
O campo «Google Map» permite um processamento fácil.

LIGAÇÃO COM OS CONTACTOS
GOOGLE
Google Contacts permite-lhe gerir os contactos pela Internet.
As funções WLanguage permitem recuperar
a sua lista de contactos, grupos de contactos, bem como os detalhes de cada contacto:
nome, notas, telefones, endereços, e-mail, …

LIGAÇÃO COM O CALENDÁRIO
GOOGLE
O serviço Google Calendar é uma aplicação
da Internet fornecida pela Google que é utilizada para gerir um calendário na Internet.
As funções nativas do WINDEV 21 permitem,
por exemplo, criar uma aplicação para sincronizar um calendário com uma aplicação
já existente: o uso de uma sala de reuniões,
veículo ...
Estas funções também permitem criar interfaces específicas
(por necessidades
específicas do negócio, mais amigáveis,
...) e adicionar processos específicos
(impressão, ...).

SALESFORCE
Salesforce é um software de CRM
muito popular no mundo inteiro.
Graças às funções nativas de WINDEV 21, as suas aplicações podem
agora interagir com o Salesforce.

Leia e escreva
dados no Google
Calendar a partir
de suas aplicações!
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IMAGENS, SOM, VÍDEO:
AUTOMÁTICO

W

G

INDEV gere imagens,
sons e vídeos facilmente e
com um poder incrível.
Suporte a todos os formatos standard sem necessidade de codificar
qualquer coisa.
• BMP
• RLE
• WMF
• ICO
• SVG
• PCX
• JPEG

• TIF •
ION
• GIF
• GIF
animado
• PCD
• PSD

• PNG
• TGA
• PDF
• SVG
• AAC
...

• AVI
• MP3
• MP4
• H.264
• WAV
• MPEG
• MPEG-4
• DIVX

• WMA
• 3GP
• ASF
• WMV
• flash
• MOV
• AAIF
• Ogg

• Ogm
• Oga
• Ogv
• mkv
• webm
• ...

FORMATOS: TODOS!
WINDEV 21 suporta os formatos de imagem padrão.
Uma imagem pode ser armazenada como um arquivo
independente ou numa linha
de tabela de uma base de
dados HFSQL.

APRESENTAÇÃO
AUTOMÁTICA
Gerir imagens com o WinDev
21 é um jogo infantil.
Atribuir o nome do ficheiro
de imagem ao nome do
campo de imagem, por exemplo:
PART=”VALVE.JPG”
É simples assim.
Se a imagem se encontra
numa linha da tabela, a sua
exibição é automática.

DECISOR

Hoje, multimídia está em toda parte. Graças a
WINDEV, é automático nas suas aplicações.

CAPTURA DE
IMAGEM E VÍDEO

NOVO

WINDEV permite-lhe capturar dinamicamente uma imagem ou um vídeo.
Esta imagem pode ser guardada como ficheiro de (BMP,
JPEG, PNG, ...), aprimorado,
por e-mail, ...

Várias melhorias
PONTOS PRINCIPAIS

Integrado e automático
Suporta formatos standard
Leitura e escrita
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DOMÓTICA
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SALVAGUARDANDO
IMAGENS
WINDEV 21 permite-lhe manipular, modificar, melhorar e
armazenar imagens no disco.
Este recurso permite-lhe
mudar o formato de imagem
(alterando de JPG para PNG
por exemplo) por programação, ou para armazenar imagens anotadas, ou para ler e
modificar os seus parâmetros
de EXIF.

EFEITOS EM
IMAGENS
O WINDEV 21 permite-lhe
adicionar efeitos às imagens:
rolando, apresentando a partir do centro, ...
Estes efeitos podem ser definidos no editor ou
por codificação.

criança: basta digitar:
Sound(nome do som)

OS VÍDEOS NO PC
WINDEV pode facilmente
conduzir as suas sequências
de vídeo (tutorial, publicidade, filme, ...)
WINDEV suporta arquivos em
AVI, MPEG, DivX, e assim por
diante

erir os aparelhos eléctricos de um edíficio através da
cablagem existente, facilmente
abre o caminho ao controlo remoto por programação .
Controle equipamentos elétricos
através de aplicações criadas com
WINDEV 21.
Basta utilizar um encaixe ou interruptores compatíveis com a norma
X10.
WINDEV 21 tambem suporta a
norma DLNA que permite a interacao entre os equipamentos que
o suportam (TV, frigorifico, ...).
Também pode utilizar as funções
de comunicação WINDEV TCP/IP
para se comunicar com um grande
número de objectos conectados.

VÍDEO
CONFERÊNCIA
O campo de vídeo conferência permite-lhe exibir um
vídeo através da webcam
num outro computador, local
ou remoto.
Permite criar aplicações de
videoconferência e monitorização de vídeo.

DECISOR

Controle a sua casa a partir de uma aplicação WINDEV

DLNA
DLNA significa Digital Living
Network Alliance, é uma organização de comércio colaborativo, responsável por
definir as diretrizes de interoperabilidade na partilha
de meios digitais entre dispositivos multimídia.
O DLNA é baseado em métodos de conexão de rede
existentes: Ethernet e Wi-Fi.
Em WINDEV 21, e graças ao
suporte desta tecnologia, é fácil criar
aplicações que comuniquem com uma TV ou
um frigorífico!

OBJECTOS
CONECTADOS

SUPORTE PARA A
NORMA X10

As informações enviadas
pelos objetos conectados
podem ser recolhidos por servidores. A ligação a estes servidores através de aplicações
WINDEV geralmente é feita
utilizando funções httpRequest ou Web service.

A norma X10 é utilizada por
alguns equipamento eletrónicos para comunicar.
Os comandos Domo permitem
controlar dispositivos e descobrir o seu estado utilizando
linhas de energia regulares

As funções de Domótica em WINDEV 21 permitem-lhe controlar equipamentos elétricos que
utilizam a cablagem existente.

SONS

NOVO

Todos os sons
(.WAV, .MP3 e todos
os formatos cujo
controlador MCI esteja instalado) são
suportados. A programação é uma
brincadeira
de

Várias melhorias
TECNOLOGIA AAF

Estão disponiveis vários recursos automáticos
PONTOS PRINCIPAIS

Programando em WLanguage
Utilizando cablagem existente (X10)

www.windev.com •
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UM CATÁLOGO
ENRIQUECIDO DE
EXEMPLOS E ASSISTENTES

Centenas de exemplos e
assistentes fornecidos

REUTILIZE ESTE EXEMPLOS
DEIXE OS ASSISTENTES GUIAREM-NO
UTLIZAÇÃO DE COMPONENTES

LISTA DE EXEMPLOS
FORNECIDOS
Aqui está uma selecção de exemplos fornecidos com o produto que
podem ser usados nas suas aplicações ou podem ser usados como
ferramentas de aprendizagem.
• CRM Completo
• Acesso remoto seguro a dados via
Internet
• Clique na área de uma imagem
(mapa geográfico)
• Lidar com as funções XML
• Utilizando funções de compressão
tipo ZIP
• Utilizando uma Câmera Web
• Acesso remoto seguro a dados via
Internet
• Utilizar sockets
• Utilizando segmentos
• Trigger
• Multi-janela
• árvore
• Transferência de ficheiros por FTP
• Desenhando curvas
• Monitorização remota por Web Camera via Internet
• Telefone (CTI): discagem automática,
display do ID chamador em PC, etc.
• Sincronizar ficheiros de dados
• Estatísticas
• Serviço: aplicação sem interface gráfico correndo em segundo plano
num servidor
• Scanner controlado por TWAIN
• Utilizando consultas
• Pesquisas optimizadas usando chaves compostas
• Lista de tarefas
• Pesquisas na Internet a partir de uma
aplicação Windows sem apresentação do navegador
• Rede: encontre quem está a bloquear
o registo da tabela
• Configuração personalizada
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• Controle deslizante num Gráfico
• Configurar POP3
• Gerir formas 3D com o rato
• Gerir graficamente agendas
• Gerir férias e horário flexível
• Pesquisa fonética, sem usar exatamente a ortografia
• Controle o Outlook
• Transformar um número em palavras
• Mensagens em tempo real
• Gestão matemática de matrizes
• Correspondência por e-mail
• Correspondência por fax
• Suavização de linha
• Ligação reflexiva
• Exemplos de relatórios: tipos diferentes
• Imprimindo por programação sem
utilizar o editor de relatórios
• Impressão directa para a impressora
(utilizando código ASCII); útil para
impressoras industriais
• Pré-Visualização da impressão
• Importação automática para a aplicação do conteúdo de uma página de
Internet (conteúdo parcial ou integral); recuperação de lista de preços,
informações financeiras, agenda, etc.
• Groupware utilizador: Definir direitos
específicos para cada categoria de
utilizador
• Gráfico de Stock
• Gerir hardware de computador
• Utilizando OLE DB para acesso a
bases de dados
• Funções Financeiras
• Funções de gestão avançada de Excel
• Fechar janelas por programação
• Programando exportação de tabela:
Além da função automática para exportação
• Simulação de teclas
• Protector de ecrã
• Arrastar e soltar entre janelas, aplicações e Windows
• Gravador

• Desenhar por programação
• Encriptação de dados
• Compilação dinâmica: como criar
código que será compilado e executado a pedido de uma aplicação
• Calendário
• Cálculo em datas e horas
• Animação automática de imagens:
Ilustração de parâmetros
• Alarme
• Criar assistentes (wizards semelhantes ao do WINDEV) para as suas aplicações.
• Utilizando DCOM e COBRA (protocolos antigos)
• Controlando processadores de texto
e folhas de cálculo (Word, Excel,
OpenOffice)
• Gerir um documento do PowerPoint
• Suporte a um ecrã multi-toque
• Incluir código OpenGL ou DirectX
• Criar um dashboard
• Consultar as bases de dados MongoDB ou Riak
• Exemplo de interação com Sharepoint

SUPER CAMPOS
Pode criar os seus super campos,
partilhá-los ao longo das suas
aplicações ou pelos seus programadores. Estão disponíveis vários super campos prontos a
utilizar
• Barra de ferramentas RTF para criar
áreas de edição de texto
• Função de Procurar/Substituir num
texto
• Captura de ecrã, para realizar cópias
por programação ou ao clicar num
botão
• Contador
• Corretor ortográfico (usando o dicionário do Word, que deve ser instalado no computador)
• check box de gráficos industriais
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• Barra de progressão
• Entrada assistida de um período de
datas
• Seleccionador de ficheiros e diretórios
• Garanta a validade de um número
de cartão de crédito

COMPONENTES
Pode criar os seus próprios componentes; existe um largo número de componentes prontos a
utilizar.
• anotações em imagem
• Proteger informações exibidas
numa janela
• Listar códigos postais Franceses
• Assistente de ligação SQL
• Gerir e enviar emails
• Gerir e enviar faxes
• Gestão de utilizadores
• Rede e sistema de informação
• Gestão dos feriados
• Janela de gestão de truqes & dicas
• Protecção da aplicação (número de
utilizadores número de computadores, duração)
• Gestão do motor de pesquisa
• Pagamento seguro
• Apresentar o conteúdo de uma
zona de memória
• Gestão de Socket Cliente e Servidor
• Conteúdo do glossário
• Importar uma página HTML

ASSISTENTES
Assistentes são muito úteis: estes
geram, por si, o código necessário
para a construção da sua aplicação.
Para isso, o assistente faz perguntas e gera o código correspondente
(e as janelas se necessário) de
acordo com suas respostas.
O código gerado é claro e, naturalmente, pode ser totalmente perso-

nalizado.
Um assistente pode ajudá-lo
numa área que você não está familiarizado! Por exemplo, a execução de uma ligação série RS
232 para leitura de dados requer
apenas 3 minutos, temporizados!
• Aquisição de informações sobre a
porta série • Calculando a chave de
um número estatístico • Cálculo da
data correspondente à segunda-feira
de uma dada semana • Calcular um
prazo • Centrar uma janela no ecrã •
Carregar uma biblioteca dinâmica
(DLL) • Tempo de um processo •
Comprimir um ficheiro • Verificar a
existência de um disco • Conversão
entre números decimais e hexadecimais • Converter uma tabela HFSQL
num ficheiro de texto • Converter um
ficheiro de texto numa tabela HF •
Converter um ficheiro dBase numa tabela HFSQL • Converter uma data em
palavras • Converter uma data numa
string de um determinado formato •
Converter uma medida do ângulo •
Crie uma página HTML a partir dos
dados da tabela (memória ou tabela
de navegação) • Ativar um processo
num determinado momento • Descompactar um ficheiro comprimido •
Último dia do mês • Determinar o número de botões do rato • Determinar
se os botões do rato estão invertidos
• Estado dos botões do rato • Estado
de uma tecla de comando • Create a
hard copy of the window • Funções
para esquema de impressão • Gerir
sons através de multimédia • Gerir
um CD de áudio via multimídia • Gestão multimédia de animações Windows • Inserir uma cadeia de
caracteres noutra cadeia • Executar o

painel de controle • Limitar os movimentos do rato • Máscara de entrada
para um número real com um expoente • Modificar o plano de fundo
da janela • Númbero do dia no ano •
Abrir a caixa de diálogo utilizada para
formatar um disquete • Abrir uma janela na posição do rato • Percorrer
duas tabelas associadas • Controlar o
Word • Controlar o Excel • Localizar
um ficheiro ou um diretório • Recuperar a palavra que foi clicada • Recuperar os elementos selecionados numa
lista • Recuperar um erro de disco •
Transferir o conteúdo de uma visão
HFSQL para um ficheiro de Excel •
Transferir o conteúdo de uma viisão
HFSQL para um ficheiro HTML • Transferir o conteúdo de uma visão HFSQL
para um ficheiro de texto • Transferir
uma visão HFSQL para a área de transferência • Transformar um número
em palavras • Verificar uma chave
Luhn • Verificar se um ano é um ano
bissexto • Verificar se o rato está conectado • Verificar se um programa já
está em execução • Verificar uma
chave RIB • Aumentar uma imagem

“FUNÇÃO“
ASSISTENTES
Estes assistentes geram parâmetros para funções.
Por exemplo, o Assistente de cor
RGB propõe diretamente o nome
das cores e, em seguida, mudá-los
para os valores RGB correspondentes ...
TreeAdd • TreeModify • LoadImage
• BuildBrowsingTable • CreateShortcut • Crypt • CursorPos • DateSys • dCopyBlt • Uncrypt •
dPixelColor • dSaveImage • dSaveImageGIF • dSaveImageJPEG •

WINDEV 21 vem com um impressionante
conjunto de exemplos.
Estes exemplos servem um duplo propósito:
primeiro de tutorial e segundo financeiro Recuperar um único exemplo e salvar dias inteiros de programação.
Reutilize-os nas suas aplicações!
Antes de começar a escrever código, verifique se o mesmo já não vêm com WINDEV!

EmailSendMessage • EmailStartSession • EmailStartSMTPSession •
EnumControl • Event • ExeInfo •
ExtractString • fCrypt • fUncrypt •
fDriveInfo • fWrite • fWriteLine •
WinSize • fExtractPath • FinRedemption • FinDecreasingRedemption • FinLinearRedemption •
FinPeriodInterest • FinPaymentNb
• FinInterestRate • FinCurrentVal •
FinNetCurrentVal • FinFutureVal •
FinRepayVal • fRead • fReadLine •
fOpen • fDir • fSelectDir • fSelect
• fImageSelect • fTrackFile •
fTrackDirectory • FTPConnect •
grCreate • HAddScheduledOptimization • HAddScheduledBackup •
HAlias • Random • HChangeName
• HChangeRplDir • HCreateView •
HDeclare • TimeSys • HFilter •
HImportText • HReadFirst •
HReadSeekFirst • HOpenAnalysis •
HIndex • iPreview • iBorder •
iCreateFont • iPrintReport • iPrintImage • iMargin • BitmapInfo •
INIWrite • INIRead • iParameter •

RECURSOS ONLINE
(ACESSO GRATUITO)
Antes de iniciar qualquer
novo desenvolvimento, execute uma pesquisa nos
exemplos!
Você provavelmente encontrará pedaços de código que
podem ser reutilizados na
sua aplicação!
Esta funcionalidade poderá
economizar horas, dias ou
mesmo semanas de desenvolvimento.

iParameterDuplicate • iParameterWatermark • ExeRun • ListSeek •
NumToString • NetworkConnect •
NetworkDisconnect • NetworkDirName • RGB • SelectColor • sParameter • sOpen • StatCorrelation •
StatCovariance • StatAverageDeviation • StatStandardDeviation •

StatStandardDeviationP • StatMax • StatMin • StatAverage •
StatSum • StatVariance • StatVarianceP • SysColor • SysEnvironment • CurrentTitle • Confirm •
Error • Info • Password/Login •
OK/Cancel • YesNo

Para desenvolver mais
rápido, os exemplos são
sempre úteis!

O site www.WINDEV.com
propõe vários recursos de desenvolvimento.
Pode fazer o download desses recursos gratuitamente.

www.windev.com •
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CRIAR TESTES
AUTOMATIZADOS

Gerar automaticamente
testes de regressão

WINDEV 21 possibilita a criação de testes
unitários e testes de integração.
A criação de conjuntos de testes é extremamente simples.

JANELA DE TESTE

A

qualidade e segurança
de uma aplicação dependem de um
grande número de parâmetros externos para a codificação: complexidade ou facilidade de uso da língua,
complexidade ou intuição do meio
ambiente, a necessidade ou não de
usar software de terceiros, gerador
UI limitando o número de erros dos
utilizadores, etc.
A fase de teste automatizado é
apenas uma das fases que garantem
a alta qualidade do seu software,
mas é importante e necessário.
WINDEV 21 disponibiliza testes de
regressão , unitários, de integração, de equílibrio de carga.
Pode simplesmente guardar as suas
ações, cenários de teste que são criados e que podem ser repetidos mais
tarde para validação a cada nova
versão dos seus programas.

DECISOR

A possibilidade de criar testes unitários para código e UI diretamente do ambiente permite-lhe melhorar a qualidade das aplicações .
NOVO

Repetição de testes a velocidade reduzida
PONTOS PRINCIPAIS

Integrar com o ambiente de desenvolvimento
Cenário gerado em WLanguage
Execução sem sair do seu código
Testes GUI automáticos, sem codificação
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Um conjunto de botões de gravação aparece
quando solicitado permitindo-lhe iniciar e
parar a gravação de um cenário de teste de
interface do utilizador.
Todos os testes relacionados com uma janela são agrupados no mesmo ficheiro de
script, que é salvo com o projeto.

TESTAR SISTEMATICAMENTE AS SUAS APLICAÇÕES

TESTES UNITÁRIOS PARA
PROCEDIMENTOS E CLASSES
Para testar diretamente um procedimento
ou uma classe, simplesmente utilize o menu
pop-up que disponibiliza-lhe a possibilidade
de criar (e, de seguida, reproduzir) um novo
teste unitário.

TAXA DE VALIDAÇÃO DA
APLICAÇÃO

Menu para guardar e reproduzir um cenário

O EDITOR DE CENÁRIO DE
TESTE

Excerto do painel:
O widget «Testes»
indica a percentagem de testes com
êxito e falha.

WINDEV calcula automaticamente a taxa de validação da aplicação e lista
os testes que exigem atenção (testes acabados de criar ou que sinalizam
um erro).

O centro de testes apresenta a lista de testes
existentes, a versão da aplicação no qual
cada um destes testes foi executado e o resultado do teste.
Esta informação também é apresentada no
modo de resumo no painel do projeto.

Ao executar um teste, se for encontrado um
erro na aplicação, clicando no script do erro,
será posicionado diretamente no código
onde ocorreu o erro.

TESTE DE VERIFICAÇÃO
DURANTE AS OPERAÇÕES
ATUAIS

O CENÁRIO DE
TESTE: EM
WLANGUAGE,
SIMPLES
A gravação de um teste automatizado gera um cenário de
teste.
A vantagem deste cenário de
teste é que ele é criado no
WLanguage.
Utilizando WLanguage como
linguagem de script faz com
que seja muito mais fácil modificar e personalizar estes
scripts.
A família de funções Emulate
está disponível em WLanguage para esta finalidade.
Isto permite-lhe modificar os
cenários, com objetivo de adicionar ou modificar os valores para verificar, para
adicionar uma coluna, para
mudar o nome de uma base
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Lista de testes disponíveis por janela,
status de cada teste, e resumo

UMA FERRAMENTA
COMPLETAMENTE
INTEGRADA
A gestão de testes é totalmente integrada com o ambiente
de
desenvolvimento: editor
de janela, editor de có-

de dados externa ...
A utilização de WLanguage
também permite facilmente
executar loops em ações para
testar um determinado cenário. O teste de carga é fácil.
Note-se que estes testes utilizam «renomeação inteligente»; Se um nome de um

campo for alterado no projecto, o teste continuará a ser
executado automaticamente!

No ambiente: a criação de um teste unitário para um
procedimento é feito
clicando com o
botão direito

digo, criação executável ...
O Painel de Controlo (ver página 18) exibe o resultado dos
testes, e permite-lhe executálos.

Os testes, e os seus resultados, estão automaticamente
disponíveis para todos os
membros da equipa de desenvolvimento.

Cada vez que cria uma versão cliente, o WINDEV 21 apresenta a taxa de validação da aplicação e alerta-o se não for aceitável (taxa
configurável).
Cada elemento modificado e que não foi testado e para os quais existe um teste, este é
apanhado.
Se não houver nenhum teste para uma determinada janela que tenha sido modificada,
o Centro de Testes indica se esta janela foi
executada pelo menos uma vez desde a última compilação
O histórico das validações é automaticamente armazenado, permitindo que a qualidade da aplicação seja monitorizada ao
longo do seu ciclo de vida.
Esta verificação também é realizada quando
fizer o check in em elementos do gestor de
código fonte.

Os testes são fundamentais!
Com o WINDEV 21, beneficiará de
todas as ferramentas de teste necessárias, com o seu produto.

www.windev.com •
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TELEMETRIA:
QUE RECURSOS
UTILIZAM OS SEUS
UTILIZADORES FINAIS?

DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA
EM 1 CLIQUE

W

INDEV 21 inclui uma
análise e programação docu-

mentação gerador como parte
do produto.
A documentação completa é
criada num único clique através de
análise inversa do seu projeto,
pode ser editada a qualquer momento e vai sempre sendo atualizada.
Este gerador de documentação vai
poupar-lhe dias.
A documentação completa geralmente contém várias centenas
de páginas
DECISOR

A documentação técnica é fundamental para
uma sub-rotina, ou simplesmente para ajudar
um novo membro a integrar a equipa.
Aqui, a documentação é automaticamente
criada.
NOVO

Documentação de telemetria
TECNOLOGIA AAF

AAF podem ser impressos com a documentação
PONTOS PRINCIPAIS

Documentação sempre atualizada
Impressão em papel, HTML (para Intranet), PDF,
Word, OpenOffice ...
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C

GERAR AUTOMATICAMENTE UMA
DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA

A documentação completa
contém 12 seções
1• Capa
2• Descrição do projecto
3• Painel

DOCUMENTAÇ
ÃO? 1
CLIQUE!
TODA A
DOCUMENTAÇÃO
ESTÁ ATUALIZADA
NUM SÓ CLIQUE
Graças ao WINDEV 21, e a
sua técnica de documentação
reversa, o utilizador beneficia
de uma documentação completa e precisa a qualquer
momento.
E isto apenas requer um clique no rato...

MANUTENÇÃO
SIMPLIFICADA
A documentação é essencial
para a fácil manutenção. Os
novos colaboradores, atribuídos a um projeto, podem facilmente familiarizar com as
suas características e arquitetura.
Isto, por sua vez, torna mais
fácil a integração na equipa,
o que lhes permite ser produ-
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4• Agendador
5• Regras de negócio
6• Esquema de dados
7• Modelos UML
8• Descrição da janela

9• Descrição do relatório
10• Descrição da consulta
11• Descrição das classes (OOP) e
Web services
12• Índice principal e anexos

tivos muito mais cedo.

EMPRESA DE
CONSULTORIA:
ASSINAR
CONTRATOS E
COBRAR É MUITO
MAIS FÁCIL
Para uma empresa de consultoria, muitas vezes é solicitado pelo cliente, no
momento da assinatura do
contrato, uma análise de documentação e mais tarde
aquando a recepção do pedido.
Em cada revisão da documentação irá ganhar dias
graças ao WINDEV.
E a documentação está sempre atualizada...

DISPONIBILIZE
FACILMENTE A
DOCUMENTAÇÃO:
HTML, PDF, WORD...
será capaz de disponibilizar
facilmente a documentação:
em formato papel, na intranet
da sua empresa (usando

om a telemetria do WINDEV 21, vai finalmente saber
como as suas aplicações são
utilizadas, quais são as opções
mais utilizadas, as escolhas que
são menos utilizados ou não utilizadas, quais são os tempos de
execução e resposta ...
Saiba quais as janelas, processos
que são mais utilizados, e, o que
necessita optimizar.
Também fica a saber quais os processos e janelas que nunca são
usadas, e pode removê-las da
aplicação.

O painel do dashboard de telemetria (Analytics)
HTML), integrando-o num
processador de texto (Word,
Open Office, etc.), ou em formato PDF, para anexá-lo a um
e-mail, por exemplo ...

ENTRE OS DADOS
RECOLHIDOS ...

DOCUMENTAÇÃO
PERSONALIZÁVEL
Pode personalizar muitas
partes da documentação:
fonte, tamanho, imagens, etc.
Estão disponíveis muitos modelos de documentação.

RECURSOS
PARTILHADOS
A documentação é parte dos
recursos partilhados necessários para trabalhar como uma
equipa.

A documentação é uma
exigência para
qualquer
desenvolvimento
profissional. Isto é,
naturalmente, uma
característica normal
do WINDEV 21.

Os dados recohidos para cada campo
são visíveis diretamente no editor

DECISOR

O recurso de telemetria permite entender como
as suas aplicações estão instaladas e se realmente são utilizadas, permitindo desta forma,
saber em que recursos se concentrar.
NOVO

Nova funcionalidade da versão 21
PONTOS PRINCIPAIS

Entenda como as suas aplicações são realmente
usadas
Detectar código morto

O recurso de telemetria recolhe um grande número de
dados: Sobre o hardware, o
uso, por janela, por relatório,
por processo, por campo, por
escolha do menu, ...
O recurso de telemetria também recolhe as potenciais deficiências da aplicação.
A quantidade de dados recolhidos é enorme: Número máximo, mínimo e médio de
utilizadores, número de vezes
executado, versão usada, frequência de utilização, tempo
de espera, ...
O recurso de telemetria também apresenta algumas listas
de «Top 10» muito úteis:
• a janela mais utilizada • a
consulta mais utilizada • o
relatório mais utilizado • a
janela menos utilizada • a
consulta menos utilizada • o

relatório menos utilizado • o
processo mais longo • o processo menos utilizado • as
AAF’s mais utilizadas

COLECÇÃO
TRANSPARENTE
Os dados podem ser recolhidos nos seus servidores ou a
partir da nuvem (por exemplo, o PCSCloud oferece uma
solução de telemetria chave
na mão).
A recolha de dados não tem
impacto no desempenho das
suas aplicações.

O QUE QUEREMOS
MANTER, MAS
NINGUÉM USA?
Elementos da aplicação que
não são mais utilizadas são
sinalizadas: janelas, relatórios, consultas ...
E ainda mais precisamente,
por janela, os campos não uti-

Por defeito,
todos os
dados recolhidos pelo recurso da
telemetria são
anónimos

lizados (botões que nunca
são clicados por exemplo) são
sinalizados.
Depois de tomar as precauções necessárias, pode considerar a remoção desses
processos a partir da aplicação. Tenha cuidado para não
excluir um processo que é
usado apenas uma vez por
ano (como um relatório
anual, por exemplo).
A aplicação será mais leve, e
a manutenção mais fácil. As
suas equipas economizam
tempo.

Uma melhor
compreensão das suas
aplicações permitirá
que as equipas criem
programas ainda mais
eficientes.
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TRADUZA AS SUAS
APLICAÇÕES
AUTOMATICAMENTE

PROPORCIONE AJUDA
NAS SUAS APLICAÇÕES

W

INDEV vem com um gerador de ajuda no formato
«HLP» e «CHM».
Este gerador permite-lhe fornecer
uma ajuda profissional com a sua
aplicação, o que irá melhorar a
eficiência dos utilizadores.
A pedido, o WINDEV 21 também
acrescenta um menu «?» na sua
aplicação, que contém uma ligação ao sistema de ajuda, uma ligação para a lista de todos os
novos recursos, algumas opções
de backup ...

AJUDAR OS UTILIZADORES PARA MELHOR
USAREM AS SUAS APLICAÇÕES

no editor de ajuda.
... e o resultado da aplicação final.

CRIE AJUDA NAS
SUAS APLICAÇÕES

DECISOR

Uma ajuda online permite-lhe fazer melhor uso
de uma aplicação e, portanto, faz com que seja
mais rentável.
NOVO

Gerar a ajuda com integração contínua
TECNOLOGIA AAF

Os benefícios de uma ajuda online para o utilizador final
PONTOS PRINCIPAIS

Integração com o ambiente
Estrutura automática
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O WINDEV 21 permite-lhe
criar facilmente 4 níveis de
ajuda nas suas aplicações:
• WinHelp e CHM help (ajuda
HTML)
• dica
• barra de estado
• ajuda relacionada com um
campo
Dica, barra de status e ajuda
de campo são criados directamente no ambiente de desenvolvimento através do
«7-guia».
O CHM ou WinHelp help são
criados utilizando o editor de
ajuda.

UM EDITOR FÁCIL DE
UTILIZAR
O gerador de ajuda cria automaticamente:
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• páginas de ajuda
• cópias de ecrã da aplicação
• ligações aos processos correspondentes da aplicação
chamada.
Vários elementos podem ser
configurados (cores, botões,
imagem de fundo, e assim
por diante)

ALGUNS DOS
RECURSOS
DISPONÍVEIS
O gerador de ajuda oferece
recursos que permitem-lhe
facilmente construir sistemas
de ajuda:
• criar uma ligação com comandos
• detecção de ligações quebradas
• acrescentando informações
a uma imagem: setas, texto,
...

• gestão do estilo de texto
• Ligação para uma página Internet
• ligação entre diferentes sistemas de ajuda CHM
O gerador de ajuda permitelhe facilmente criar um sistema de ajuda interativa.

Com WINDEV 21, o
gerador de ajuda vem
como standard.

D

esenvolvendo aplicações
multilingues tornou-se cada vez
mais uma necessidade.
Existem alguns países que utilizam
diversas línguas oficiais: Bélgica,
Suíça, Luxemburgo, Canadá ...
E depois há a Europa, claro! O
WINDEV oferece uma solução inovadora e poderosa de apoio às línguas estrangeiras (conjuntos de
caracteres Latinos, conjuntos de
caracteres não latinos -Unicode UTF8-, escrita da esquerda
para a direita e da direita para a
esquerda).
Para aplicações direcionadas para
o continente Norte Americano, o
Inglês, Francês e o Espanhol asseguram a maior distribuição possível de seu software.
E existem os países emergentes,
também: China, Rússia, ...
Traduza as suas aplicações
em vários idiomas, distribua-as
em todo o mundo!

DECISOR

Traduzindo uma aplicação para um novo mercado nunca foi tão fácil. O WINDEV 21 vem com
todas as ferramentas necessárias.
NOVO

Escolha a ordem dos idiomas
Nomear as linguagens personalizadas
TECNOLOGIA AAF

Combine todas as línguas no mesmo EXE ou limite um EXE apenas a uma língua
PONTOS PRINCIPAIS

até 64 idiomas por aplicação
Um único executável
Visualização instantânea no editor
O seu próprio dicionário de terminologias que
cresce automaticamente

ATÉ

64 IDIOMAS POR APLICAÇÃO

Uma aplicação em Grego

Francês

Inglês

Árabe

Hebraico

ATÉ 64
IDIOMAS POR
APLICAÇÃO
O suporte multilingual (até 64 línguas por projeto) é automático para
as suas aplicações: especifique os
idiomas a usar, e traduza textos, etiquetas, etc. Unicode é suportado.

UTILIZE UM SOFTWARE
DE TRADUÇÃO
AUTOMÁTICA
Você tem a possibilidade de chamar
um software ou site de tradução
para traduzir cada legenda em
tempo real directamente do editor.
O suporte multilingual leva em
conta as especificidades de cada
idioma: input / máscara a apresentar (data, ...), centralização, ...

os ecrãs, para os relatórios, para as
mensagens no código ...

EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA
DE TEXTO
A ferramenta WDMSG, disponível
separadamente, permite extrair
todo o «texto» de um projecto e
reintegrá-lo depois de traduzido.
Útil se pretender que a sua aplicação seja traduzida por uma agência
de tradução ou por um software!

CRIE O SEU PRÓPRIO
DICIONÁRIO

ENTRADA DIRETA EM
DIFERENTES IDIOMAS

WDMSG também gera uma base de
dados que contém os textos originais e os textos traduzidos dos seus
programas e, automaticamente,
propõe uma tradução sempre que
possível.

Pode ser mais fácil!
A entrada é feita diretamente em
cada língua (Russo, Chinês, Francês
...). Este recurso está disponível para

Desenvolvimento de aplicações
multilingual é brincadeira de
crianças com O WINDEV 21!
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IMPLEMENTAÇÃO,
GESTÃO DE VERSÕES E
MANUTENÇÃO:
AUTOMÁTICO

W

INDEV 21 automatiza as
fases de implementação em
todos os casos possíveis: editor de
software, empresa de consultoria,
departamento interno de SI, distribuição de Internet etc.
O gerador de configuração cria
automaticamente o procedimento
que se adapte ao seu caso.
Tudo pode ser modificado e personalizado.
Após o seu desenvolvimento e implementação, a aplicação começa a evoluir. O WINDEV 21 também
automatiza as tarefas de manutenção, incluindo a manutenção da base
de dados.

DISTRIBUA LIVRE E AUTOMATICAMENTE.
A PEDIDO, PUSH

WINDEV 21 gerea instalação
o ciclo de evida
Gerir Oautomaticamente
a manutenção de aplicações torná-las mais confiáveis,
mais acessíveis. O tempo economizado também
é bastante impressionante.
NOVO

Configurar em 1 clique
Personalização avançada
TECNOLOGIA AAF

Atualização automática das estruturas de tabela
por comparação com a versão da aplicação
Controle remoto de aplicações e utilizadores ligados
PONTOS PRINCIPAIS

Instalação push
A aplicação gere as atualizações por si mesmo
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Crie facilmente programas de configuração «standard»
para suas aplicações.
De realçar que também pode criar um
instalador «MSI».

INTERNET,
NUVEM

O ambiente integrado reconhece o seu projeto, as bases de dados que utiliza ... Portanto,
este
sabe
como
criar
automaticamente um programa de instalação completo em apenas alguns segundos.
Claro, pode modificar este programa, configurar os parâmetros, etc.
Tal como acontece com todos os outros
módulos, este módulo é fornecido com WINDEV.
As configurações são multilíngues.

PERSONALIZAÇÃO ASSISTIDA

Servidor de
empresa

DVD, CD ou
pen USB

Os elementos a instalar são facilmente escolhidos a partir de listas; Por defeito o WINDEV oferece elementos dos módulos que
utilizou na aplicação.
Todos os elementos podem ser personalizados: imagem de fundo, logotipo, texto de licença de utilizador final, leia-me, etc. título,
O grupo(s) de programa será criado automaticamente utilizando os ícones que especificar.
O programa de instalação pode ser totalmente personalizado desde o seu códigofonte fornecido.

LIVE UPDATE, CD, DVD,
PENDRIVE, INTERNET, NUVEM ...

Computadores de
utilizadores

O gerador de programas de configuração
permite a implementação flexível. Este crialhe programas em CD, DVD, pendrive, HTTP,
e todos os meios.

LIVE UPDATE: BASE INSTALADA
SEMPRE ATUALIZADA

“INSTALAÇÃO
PUSH»

DECISOR

Implemente num só clique

INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA

Com WINDEV, é possível instalar uma
aplicação
em 2.500
PCs
sem
sair da cadeira... fácil,
graças ao
modo
de
«Push».
Neste modo,
em vez de
cada utilizador iniciar a
instalação
ele mesmo
no seu computador, um
administrador de software remoto fará
isso por ele.
Se o ActiveDirectory for utilizado, os grupos definidos

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

podem ser utilizados pelo
administrador.
O administrador da instalação push permite-lhe:

• Consultar os computadores e grupos na rede
• Definir o computador no
qual vai instalar a aplica-

ção
• Trigger a instalação de
PUSH, ou agendá-la
• Consultar os
números da
versão da
aplicação
instalada
em
cada
computador
• Trigger de
atualizações
• Consultar o
relatório de
situação da
configuração
Este modo de
configuração
evita a necessidade
de
estar fisicamente presente
na máquina dos utilizadores
finais.
Este impede operações adicionais, omissões e erros.

Opções de live-update

Tudo que tem a fazer é instalar a nova versão
no servidor que cada computador de utilizador
será atualizado automaticamente (live update
), através da rede da empresa ou de uma ligação à Internet ou mesmo na nuvem PCSCloud.
Portanto, pode ter certeza de que todos os
computadores estão sempre actualizados.
Não há nada especial para instalar a beneficiar
de live-update

INSTALAÇÃO A PARTIR DA
NUVEM

Exemplos de configurações de instalação

Pode colocar uma configuração de referência (em 1 clique) na nuvem.
Desta forma todos os utilizadores autorizados podem instalar e atualizar as suas aplicações a partir de qualquer lugar do mundo,
sem que necessite de se preocupar!
Instalações e atualizações são mais fáceis
para equipas distribuídas.

Crie «Configurações» fáceis e
poderosas com WINDEV 21

Continua >>>
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Continua >>>

IMPLEMENTAÇÃO
>>>CONTINUAÇÃO

ATUALIZAÇÃO DE REDE
A configuração «rede» é utilizada para instalar uma configuração de referência em um ou
mais servidores de referência (por exemplo,
num servidor de referência por branch, num
servidor FTP, na nuvem ...).
Os utilizadores irão instalar a sua aplicação a
partir do servidor de referência.
As máquinas do utilizador final irão detectar
automaticamente as novas atualizações no
servidor de referência, e irá desencadear, se
necessário uma solicitação de atualização.
Cada vez que é lançado (por defeito), uma
aplicação instalada via uma configuração de
rede, verifica se uma atualização está disponível no servidor de referência.
Se durante a verificação é encontrada uma
versão mais recente no servidor, a actualização da aplicação é proposta ao utilizador final.

DEVELOPER
COMPUTER

Um clique: o programa de instalação é automaticamente criado

CLIENT A
SERVER
COMPUTER 1

HTTP
SERVER

...

COMPUTER 2

REFERENCE
SETUP

COMPUTER N

PROJECT

MASTER
SETUP

SERVER
COMPUTER 1

...

COMPUTER 2

COMPUTER N

INTERNET

mite-lhe implementar o mesmo instalador de
rede em vários sites. Depois que a instalação
de rede estiver instalada nos sites de destino,
num diretório partilhado na rede, cada computador cliente pode instalar a aplicação a
partir desta instalação de referência (pode ser
combinado com o método «push»).
No caso de atualização da instalação mestre,
a atualização é automaticamente propagada
para cada site que hospeda a referência correspondente a instalar. De seguida, cada computador cliente recupera a atualização, tal
como uma configuração de rede standard.
Este método elimina os picos de acesso ao
servidor. Este modo é útil para implementações de grande escala.

• WINDEV

Este recurso permite-lhe gerir a ativação remota única de um programa ou atualização.
É gerada uma chave no computador cliente.
O cliente envia uma solicitação de ativação
(via Internet), e recebe uma outra chave de
ativação, em seguida, pode activar a sua aplicação.

Pode assinar os seus programas de instalação

Escolhendo uma versão mais antiga na
máquina do utilizador final

Um servidor HTTP pode pedir um utilizador e
uma palavra passe.
Pode especificar um utilizador e uma senha
para conexão ao servidor http ao instalar na
máquina do cliente: as suas instalações são
seguras.

INSTALADOR HTTP: CONFIGURAR
O ENDEREÇO DO SERVIDOR
Pode especificar o endereço do servidor http
ao criar a instalação.
Pode especificar que o endereço do servidor
HTTP será inserido durante a instalação de referência no servidor HTTP.

INSTALADOR HTTP: SUPORTE A
PROXY
Tem a capacidade de implementar uma instalação HTTP numa rede que utiliza um proxy.

INSTALAR HTTP: GERIR HTTPS EM
MODO SEGURANÇA

Além disso, o utilizador fica tranquilo em relação à instalação: ele sabe quem é o editor do
programa!

ANALISANDO O CONTEÚDO DE
UMA CONFIGURAÇÃO
A auditoria permite-lhe analisar o conteúdo de
uma configuração que já foi criada.

CORREÇÃO DE APLICAÇÃO
Para uma actualização pontual da aplicação,
pode fornecer recursos adicionais (janelas, relatórios, ...) como patches ou como objetos independentes.

RESTAURAR A VERSÃO N-X
Quem nunca teve de reinstalar a versão anterior de uma aplicação em situações de emergência? Esta capacidade é oferecida pela rede.
No servidor de referência, pode configurar o
número de versões sucessivas a manter.
O administrador pode decidir a qualquer hora
qual das versões é a versão de referência (não
tem que ser a versão mais recente, por exem-

MANUTENÇÃO
AUTOMÁTICA DE BASES
DE DADOS HFSQL

CONFIGURAÇÃO MULTI-SITE VIA
HTTP
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O WINDEV permite-lhe assinar as suas instalações.
Basta seleccionar o certificado assistente de
criação do setup.
A integridade do pacote de instalação é garantida.
Se o pacote de instalação for alterado (devido
a um erro de transferência da rede, um vírus,
...), a instalação não será executada o que
evita instalar uma versão corrompida ou a introdução de malware ..

PASSWORD DE UMA ÚNICA
UTILIZAÇÃO

INSTALADOR HTTP:
AUTENTICAÇÃO

Para a instalação via HTTP, o protocolo seguro
https é agora suportado.
Este protocolo garante a autenticidade da instalação para com o utilizador final.

Com a instalação multi-site, o programa principal de instalação é lançado num servidor
acessível via HTTP.
Este programa principal de instalação per-

Pequena atualização? Um patch!

ASSINATURA NO INSTALADOR

CLIENT B

REFERENCE
SETUP

A frequência de controle de disponibilidade de
uma nova atualização (veja acima) pode ser
configurada:
• cada vez que a aplicação é chamada (opção
por defeito),
• a primeira vez no dia quando a aplicação é
chamada,
• A cada X dias.
• apenas se a máquina estiver ligada à rede.
Pode verificar o horário de controlo dessa
forma, para evitar processos e conexões inúteis.

Verifica automaticamente o número de versão: se o utilizador é ignorado numa ou
mais atualizações, este é tratado pela atualização.

Atualização automática da base de dados:
Nunca mais os «trabalhos de corte»!

ATUALIZAÇÃO REDE:

CALENDÁRIO DE VERIFICAÇÕES

Cada vez que a aplicação iniciar, esta verifica se há uma nova versão disponível

plo, pode reservar a versão mais recente para
beta testers).
Lembre-se que quando utilizar a aplicação no
computador do cliente, este verifica automaticamente se está sincronizado com a versão
de referência, e apenas executa as atualizações necessárias.
O utilizador pode também tomar a iniciativa e
alterar a versão atual da sua máquina. Esta
opção pode ser desactivada.
O menu de aplicação «?» disponibiliza a lista
de versões.

Qual o programador que não teve a ingrata tarefa de escrever uma martelada rápida e suja
para aumentar um tamanho de um item ou
adicionar um item a uma tabela existente?

Conteúdo da configuração que foi gerado

Gerir a instalação e as atualizações
dos seus programas é fácil com
WINDEV.
O problema é ainda mais complexo quando
estão em uso várias versões da aplicação: a
versão da aplicação, bem como a versão da
base de dados tem que ser verificada.
Escrevendo estas «marteladas» é sempre
complicado, porque alteram os dados.
Com WINDEV 21 estas serão coisas do passado!

O WINDEV criará automaticamente o procedimento para actualizar o ficheiro, instalá-lo e
executá-lo automaticamente durante a atualização da sua aplicação,
Este procedimento terá todas as versões antigas da aplicação (até 100) e actualizará as
bases de dados HFSQL «mais antigas», se necessário.

Instalação a partir da nuvem
As configurações são protegidas.

: Desenvolva 10 vezes mais rápido
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ROBOT (DE VIGILÂNCIA):
ESTE MONITORIZA
AS SUAS APLICAÇÕES E
OS SEUS SERVIDORES

O

C

motor de monitarização vem com o WINDEV 21.
O objetivo deste motor é verificar
se uma aplicação ou servidor trabalha o tempo todo, ou num determinado momento.
Se o elemento monitorizado falhar (falha de hardware, perda de
conexão com a Internet, ou se o
sistema desligar, e assim por
diante), o robô aciona os alertas que foram definidos.
Será notificado imediatamente.

VIGILÂNCIA:
PODEROSO E
FÁCIL
O QUE
MONITORIZA?

Mensagens de aviso são
enviadas para o telemóvel
DECISOR

O robô de monitorização é usado para garantir
um serviço ininterrupto para as aplicações, servidores de ficheiros ou sites da Internet .
NOVO

GERIR FEEDBACK
UTILIZADOR

O motor permite monitorizar
os seguintes elementos, por
exemplo:
• Servidor HTTP
• Servidor NNTP
• Servidor SNMP
• servidor de ficheiros
• servidor de email
• WEBDEV servidor de aplicações
• Servidor HFSQL
• WINDEV 21 aplicação (online
para adicionar na aplicação)

(até 20 endereços)
• mensagem enviada para
uma aplicação específica
(mensagens internas, ...)
• mensagem enviada para o
sistema de mensagens integrado
• ecrã de controlo (aviso visual e/ou sonoro)
• iniciar um procedimento
WLanguage
• programa de terceiros (este
programa pode, por exemplo, enviar uma mensagem
configurável via SMS para
números escolhidos).
Tem a capacidade de esco-

lher uma combinação desses
avisos.
Entre os parâmetros de monitorização que pode ser declarado, poderá encontrar:
• a frequência: executa o
teste sempre a X, a cada 1
segundo até 1 dia
• repetição: no caso de não
existir nenhuma resposta do
elemento
monitorizado,
pode indicar quantas vezes
repete e quanto tempo
antes de acionar o aviso
• texto da mensagem a enviar
• a média das mensagens
(SMS, e-mail, …)

omo gerir o feedback utilizador? Os erros são reportados
assim como as suas sugestões?
WINDEV 21 vem com um componente feedback que poderá incluir nas suas aplicações.
Isto ajuda o utilizador a introduzir
a informação e gere de forma estruturada o feedback do cliente
(através de uma rede interna ou
via Internet).
Os pedidos são então armazenados e geridos pelo Centro de Monitorização do Projeto, que pode
atribuí-los a um membro da
equipa.
Se for um erro, o pedido é transformado num problema e armazenado no «Centro de
Monitorização do Projecto» (consulte a página 15).
Os utilizadores são orientados ao
preencher os seus pedidos que são
estruturados. A informação não
fica mais perdida, a qualidade
das suas aplicações melhora.

DECISOR

O componente de feedback, incluído nas suas
aplicações permite aos utilizadores enviar as suas
sugestões e pedidos automaticamente .
NOVO

Várias evoluções
TECNOLOGIA AAF

Vários novos recursos

QUAIS OS AVISOS?

Feedback é um componente AAF

PONTOS PRINCIPAIS

O servidor notifica-o por:
• enviando uma mensagem
de e-mail configurável para
os endereços especificados

Seja responsável e analise as questões dos seus
utilizadores
Integração automática no Centro de Controle

Continuidade do serviço
Configuração rica e fácil
Fácil implementação

100

• WINDEV

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

PONTOS PRINCIPAIS

APRENDA COM A EXPERIÊNCIA DOS SEUS
UTILIZADORES!

O UTILIZADOR
COMUNICA
No menu «?» da aplicação (gerado automaticamente pelo WINDEV 21
mediante solicitação), o
utilizador pode enviar
uma mensagem ao criador do programa (ou ao
departamento de TI).
Se a aplicação funciona
com um bug, o assistente
pode ser iniciado automaticamente.

ENTRADA DE
MENSAGEM
O utilizador descreve os
seus problemas ou necessidades.
A configuração de hardware e de software é automaticamente detectada
e adicionada à mensagem.

ANOTAR CÓPIAS
DE ECRÃ
A cópia do ecrã actual é
automaticamente anexado à mensagem. O utilizador pode anotar a
imagem utilizando o editor integrado. Outras cópias de ecrã ou anexos
também podem ser incluídos.

IMPORTAR PARA O
CENTRO DE
CONTROLE
De seguida, vemos a mensagem do utilizador no
Centro de Controle de
Gestão de Projectos da
equipa de desenvolvimento: Está pronto para
ser posto em prática!

Com WINDEV 21,
mantenha contacto
com seus
utilizadores finais.
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WINDEV 21:
O MELHOR TRUNFO
PARA A SUA EMPRESA
COMPARE OS
RECURSOS!
baixo <

WINDEV, UMA QUESTÃO
DE BOM SENSO:
10 PONTOS DE PROVA

O

T
SA

4GL
WINDEV
O poder do WINDEV facilita

Custos de desenvolvimento
4GL
WINDEV
Tudo está incluído com o WINDEV, tudo vem com o produto

O tempo de desenvolvimento
4GL
WINDEV
RAD, assistentes, exemplos, e o desenvolvimento é rápido com WINDEV
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= as aplicações
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quota de
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mercado
satisfazem as
diminuiu!
necessidades
do utilizador

4GL
WINDEV
A facilidade de desenvolvimento do WINDEV é lendária

WINDEV 21 é o único ambiente de desenvolvimento que
permite o rápido desenvolvimento profissional.

Rico em recursos
4GL
WINDEV

O WINDEV gere todo o ciclo de vida

1

L

er estes testemunhos, e encontre
mais
no
site
www.windev.com.

TESTEMUNHOS DE
CLIENTES
Testemunhos de clientes*

“Desde que temos instalado WINDEV, o
departamento não para de crescer.
Novos contratos não param de chegar,
e não é sem relação”
Testemunhos de clientes*

Velocidade de execução

Levou apenas uma semana para a
nossa equipa se tornar totalmente
produtiva, o que realmente ilustra o
quão simples é desenvolver com WINDEV.

4GL
WINDEV
Excelente velocidade de execução graças à 5GL e ao seu conciso código

Acesso rápido aos dados

Testemunhos de clientes*

4GL

“WINDEV é a melhor escolha em termos
de produtividade e confiança”

WINDEV
Acesso a base da dados integrada, rápido motor Cliente/Servidor

Robustez dos aplicativos
criados

Testemunhos de clientes*

PARA AS EQUIPAS:

4GL

WINDEV
A simplicidade de WINDEV reduz o risco de erros e facilita o desenvolvimento

Portabilidade Mobile e Internet
4GL
WINDEV
Portabilidade instantânea com WINDEV, código-fonte idêntico

Facilidade de manutenção e de
mudanças
4GL

MANUAIS E TUTORIAL
INCLUÍDO
WINDEV 21 vem com 3 manuais impressos:
guia de conceitos, editor de relatórios e tutorial (com DVD de exercícios).
Manuais impressos são sempre úteis!
Ajuda on-line com contribuições da comunidade
Uma poderosa ajuda on-line está disponível,

WINDEV
Com WINDEV não há necessidade de «marteladas» rápidas, depurador poderoso, código simples

• WINDEV
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De fácil utilização
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OS SEUS PROJECTOS SÃO BEM SUCEDIDOS COM O
WINDEV

UM AMBIENTE ALM INIGUALÁVEL!

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

bem como um grande número de exemplos
de ensino.
A ajuda on-line pode ser acedida através da
Internet num formato baseado na comunidade, o que significa que os programadores
podem adicionar os seus próprios comentários, informações sobre cada tópico.
Comece é 1 semana
Normalmente, leva apenas cerca de uma semana para um programador se tornar confortável com WINDEV 21.
Mais tempo economizado!

O WINDEV IDE é o único produto no
mercado a oferecer esta produtividade
de desenvolvimento
Testemunhos de clientes*

2
3
4
5
6
7
8
9
10

os seus clientes estão com pressa:
estes exigem ciclos de projectos de
curta duração
não seja parte de um laboratório experimental: os seus projectos devem
chegar a um fim

Desenvolva 10 vezes mais rápido
com WINDEV. As suas equipas
respeitam os seus prazos.
A taxa de sucesso de WINDEV é
impressionante: as suas equipas
são bem sucedidas

a força vem da simplicidade

WINDEV é fácil de usar. As suas
equipas executam melhor com
WINDEV.

Os programadores devem-se concentrar nas necessidades do negócio, não
na ferramenta ou SO

O tempo dos técnicos que
produzem código aos quilómetros
acabou.

os seus clientes querem manter os
seus sistemas e hardware actuais

As aplicações desenvolvidas com
o WINDEV utilizam menos
recursos e são multi-plataforma.

um projecto deve ser documentado

A documentação garante uma vida
longa para a aplicação.
Automático com WINDEV!

implemente, sem quaisquer restrições
As equipas têm uma melhor performance em Inglês
uma língua única para todas as plataformas
os orçamentos devem ser respeitados

Liberdade para implementar
localmente, através da rede,
através da Internet ou na nuvem.
Clara, a facilidade de ler comandos
em Inglês melhora a legibilidade
do código e torna a manutenção
mais fácil.
A abordagem de «linguagem
única» do WINDEV é a resposta
perfeita para a heterogeneidade
da plataforma.
O rápido desenvolvimento com
WINDEV 21 resulta em orçamentos
controlados.

“A produtividade que WINDEV traz aos
nossos projectos em desenvolvimento
dá-nos meios para executar todas as
nossas ideias e melhora a nossa exposição ao mercado”
Testemunhos de clientes*

“WINDEV oferece um conjunto de ricos recursos adequados para projetos complexos.
Sem WINDEV nunca teríamos sido capazes de
realizar projectos como este, especialmente
no período de tempo necessário”

www.windev.com •

103

A PC SOFT AO SEU
SERVIÇO
HÁ 25 ANOS

CONTABILIZE AS SUAS
ECONOMIAS
Outras ferramentas

NOVIDADES

W

INDEV é um completo ambiente de desenvolvimento. O seu
preço muito competitivo é possível
graças ao seu sucesso e ao grande
volume de vendas.
A primeira qualidade de WINDEV é
o seu poder.
A sua segunda qualidade é a sua fiabilidade.
A sua terceira qualidade é a sua facilidade de uso, agora uma lenda.
A sua quarta qualidade é a sua abertura.
O facto de o preço do WINDEV 21 ser
tão baixo é apenas um dos elementos que formam o seu sucesso.

Um dia sem WINDEV é um dia
perdido: encomende o WINDEV 21
hoje!
DECISOR

O preço muito baixo do WINDEV e a sua
muito baixa curva de aprendizagem não é
nada ao lado da sua fiabilidade e poder. Mas
um preço razoável é sempre uma vantagem.
NOVO

Mais de 921 novas funcionalidades na versão
21
PONTOS PRINCIPAIS

Tudo em Inglês
Tudo está incluído e integrado
Tempo de formação muito curto
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• WINDEV

Ferramenta de modelos UML

incluída

...............€

Base de dados multi SO Ilimitada
Cluster
Supervisor Infraestrutura Software

incluída
incluída

...............€
...............€

incluída
incluída

...............€

incluída

...............€

Impressão de códigos de barras (código QR, EAN, ...)

incluída

...............€

Fax e envio de e-mail (um de cada vez ou envio pelo correio)

incluída

...............€

Editor de consultas

incluída

...............€

Tabela dinâmica (Cubo)

incluída

...............€

Depurador remoto

incluída

...............€

Perfil de desempenho

incluída

...............€

Aquisição de dados / envio via RS 232, USB e // ligação //

incluída

...............€

Ferramenta de controle de versão (SCM)

incluída

...............€

DECISOR

Auditoria estática, auditoria dinâmica

incluída

...............€

Integração de software (desenvolvimento agile)

incluída

...............€

Tradução em 64 idiomas

incluída

...............€

A PC SOFT responde a todas as suas solicitações. O nosso suporte técnico gratuito (temos
total confiança nos nossos produtos) é a verdadeira garantia para as suas equipas .

gerador de ajuda online

incluída

...............€

Gerador de programas de configuração (incluindo «push» e
«relay»)

incluída

...............€

PONTOS PRINCIPAIS

Suporte técnico gratuito e personalizado
Intervenção no seu lugar

Gerador de relatórios
Impressão de documentos PDF

...............€

Robô de monitorização

incluída

...............€

Centros de Controlo: Agendamento, Qualidade, Requisitos

incluída

...............€

Análise e documentação do programa gerador

incluída

...............€

Centro de testes de regressão

incluída

...............€

Centro de gestão do feedback do utilizador

incluída

...............€

1 semana

...............€

Hotline Personalizada (e-mail, 15 consultas)

incluída

...............€

Versão 100% em Inglês (produto, documentação, ajuda, exemplos, ...)

incluída

...............€

Tempo de auto-formação

O tempo de desenvolvimento (de 1 a 10 ratio)

...............€

Lista de preços de produtos

...............€
TOTAL

MANTENHA-SE
DENTRO DO
BUDGET, GANHE
CONTRATOS
WEBDEV 21 é uma ferramenta muito completa e poderosa, mas muito simples de
usar e com um tempo de for-

: Desenvolva 10 vezes mais rápido

mação muito curto.
Com o WINDEV 21 você alcançará todos os seus objetivos.
O seu preço incrivelmente
baixo em relação ao seu conjunto de recursos e serviços
disponíveis só é possível gra-

P

or mais de 25 anos, a PC SOFT tem
vindo a ajudar programadores profissionais a desenvolver as suas aplicações estratégicas da melhor forma e mais rápido.
Quem mais tem tanta confiança nos seus
produtos para oferecer suporte técnico
gratuito?
A facilidade de utilização dos nossos ambientes e a sua fiabilidade permite-nos
oferecer-lhe este serviço, o que é fundamental para a sua eficiência, de forma
gratuita. Ha 25 anos!

NOVO

WINDEV, WEBDEV e WINDEV Mobile estão
todos na versão 21 e partilham projectos

A fim de ajudá-lo a alcançar
seus objectivos mais rapidamente, a PC SOFT fornece-o
com mais de 25 anos de experiência no mercado do desenvolvimento profissional.

SERVINDO
PROGRAMADORES
DESDE 1984
A PC SOFT tem vindo a criar
ferramentas de desenvolvimento desde 1984. É por isto
que sabemos do que estamos
a falar e, acima de tudo, conhecemos os nossos clientes.
Vários milhões de aplicações
desenvolvidas com ferramentas PC SOFT são executadas
por todo o mundo, em todo o
tipo de áreas.

TREINE
RAPIDAMENTE AS
SUAS EQUIPAS EM
WINDEV 21
Muitas maneiras simples,
eficientes e acessíveis estão
disponíveis para que obtenha

rapidamente formação em
WINDEV:
• Tutorial (manual de 500 páginas incluído), exemplos
• Serviços de consultoria

discussão PC SOFT são moderados, o que significa que o
seu conteúdo é técnico e profissional.

SUPORTE TÉCNICO
GRATUITO

UM CONSULTOR
EXPERIENTE NAS
SUAS INSTALAÇÕES

Um simples e-mail para a
linha de suporte pode-lhe
economizar horas ou dias!
Estamos tão confiantes
sobre o nosso produto que
oferecemos suporte técnico
gratuito: É grátis (15 inquéritos).
Note que as linhas directas
da maioria dos nossos concorrentes são mais caras do
que o custo do próprio WINDEV.

PC SOFT pode disponibilizar
um engenheiro experiente,
que esteja familiarizado com
os seus requisitos, disponível
para si nos seus escritórios,
por um período de 1 a 5 dias.
O consultor PC SOFT irá
ajudá-lo para que possa maximizar o seu investimento
em WINDEV, no seu projeto
específico, irá auditar código
existente e irá guiá-lo nas
suas escolhas estratégicas.

GRUPOS DE
DISCUSSÃO
PROFISSIONAL
PC SOFT oferece fóruns de
intercâmbio para os seus programadores. Os grupos de

WINDEV 21 permitelhe alcançar facilmente
os seus objectivos

...............€
ças ao nosso grande número
de clientes.
Vai economizar muito dinheiro ao usar WINDEV 21 e
terá total satisfação por parte
dos seus utilizadores mais
exigentes.

O ROI é imediato.
www.windev.com •

105

P RESTIGIOSAS
REFERÊNCIAS
V

á até ao site www.WINDEV.com para ler diversos
e detalhados testemunhos de empresas que usam
WINDEV, WEBDEV e WINDEV Mobile.
Diversos clientes PC SOFT entre dezenas de milhares, partilham a sua experiência.
Vai ser capaz de ver por si mesmo a diversidade de
utilização que o WINDEV pode proporcionar.

DESENVOLVA QUALQUER
TIPO DE APLICAÇÃO
Enquanto está lendo estas linhas, milhões de PCs em todo o mundo estão funcionando
com aplicações construídas em WINDEV. Software com mais de 200.000 cópias implementadas, que gerem bilhões de dólares, que trabalham com bases de dados contendo várias
dezenas de milhões de linhas, ou em redes com milhares de máquinas remotas em tempo
real, ...
Para si, também como eles, construa o seu software mais facilmente com o WINDEV.
• Gestão de pessoal através
de imagem
• CRM, ERP, EAI, EDI, ordem • Otimização agrícola com
de correio, KM, CAPE,
base em quotas e tipo de
CAM, vendas, contabilidade,
cultura
folha de pagamento, gestão, • Estatísticas, relatórios
amortizações, portfólio, or- • Factura de consumo debiçamento ...
tada a partir de um cartão
• Várias aplicações de negóinteligente
cios: vendas de automóveis • Conta de gestão a receber
e reparação automóvel, comerciais, de alimentos, de • Gestão de atletas (Jogos
Olímpicos,...)
match-making, salão de beleza, moda, lojas de equipa- • Entrada e gestão de anúncios de classificados num
mentos fotográficos, agentes
jornal diário
de companhias aéreas, departamentos municipais, ce- • Atlas geográficos e históricos
mitérios, armazém de
produtos frescos, concelhos • Processo e prevenção de
de trabalhadores, marina, laacidentes de trabalho, com
vanderia, SPA, distribuidor
a impressão de documentos
de petróleo, proprietário aslegais
sociações, óptica, transpor- • Planeamento de reparo e
tadoras, agência de trabalho
circulação de comboios ...
temporário, empresa marítima, aeroportuária, indúsMÉDICO
tria de cosméticos, editora,
indústria de brinquedos, edi- • Análise automática de
amostras médicas
tor de jornais, etc.
• Gestão em: Hospitais, Clíni• software de genealogia
cas, Edifícios Médicos, Médi• Aplicações ligadas a ERP,
cos, Dentistas, Enfermeiros,
SAP, Mapix, Sage ...
Farmácia, Quiroprática, Téc• Gestão de inventário de
nicos de Emergência
computadores, helpdesk
• Optimização ultra-som
• Empacotamento industrial
• Gestão de milhares de funcionários da «Medicina no
• Gestão de inventário em
Trabalho» (departamento
tempo real, com portátil e
de saúde do trabalho)
PDA ligados por rádio e
• Meça o volume/pressão dos
GPRS
órgãos internos...
• Gestão completa de uma
cadeia de 500 lojas de aliESPAÇO
mentos, com conexão de
caixas registadoras ao main- • Estudo da Sismologia Estelar
frame da sede, ...
(software carregado numa
sonda espacial)
• Gestão em tempo real de
cartões de identificação
• Cálculo das órbitas de co• Organização e optimização metas
• Editar mapas celestes
de lojas
• Gestão de logística a nível • Criação automática de um
registo de vôo do avião
mundial para um fabricante
• Interface para o sistema de
de automóveis
defesa de um grande país
• Ferramenta de optimização
de inventário na indústria • Monitorização de um balão
estratosférico ...
do design de moda
• Recenseamentos e sondaEDUCAÇÃO
gens
• Gestão do tempo de traba- • WINDEV é usado em muitas escolas de engenharia
lho (férias, horário ...)
• Impressão de grandes eti- • O tutorial inclui 3.000 janelas
quetas (com código de bar• Auto-avaliações dos alunos
ras)
• gestão dos relatórios (avaADMINISTRAÇÃO

liações, ...) de milhares de
estudantes em diversas escolas
• Formação CAL de um software bancário em execução
num mainframe e distribuídos em 50.000 cópias ...
FINANÇAS
• Gestão de transacções financeiras para clientes em
15.000 computadores distribuídos por 400 redes conectadas
• Banca back office
• Prémio de seguro e reivindicações
• Recuperação de Bolsa de
Valores
• Interface Banking terminal
(homem/computador, computador/central) (ATM)
• Gestão comercial no terreno, no laptop, ligado ao
sistema
principal
via
Cliente/Servidor...
INDUSTRIAL
• Software de supervisão
• Controle de um alimentador automático para o gado
• Testes de airbags
• Gestão de testes de motores
• Monitorização dos testes de
sistema de travagem
• Monitorização e simulação
do fluxo de barragens
• A entrada de dados de uma
vinha na fase de maturação
das uvas, com o posicionamento GPS
• Entrada em tempo real dos
procedimentos veterinários
• Controlar um microscópio
electrónico
• Monitorização de prensas
num circuito de impressão
• Cálculos para projecto de
construção
• Controlo das operações industriais de corte automático de madeira
• Controle de equipamento
de trituração/perfuração
• Controlo de um instrumento de medida de viscosidade
• Análise de calços mecânicos
• Controlo de equipamento
automatizado de mistura de
tinta
• Controlar um servidor inte-

ractivo de voz
• Gestão de PABX e PCBX
• Modelagem de uma rede
de água potável
• Criação de imagens artificiais de peças mecânicas
• Vigilância remota de áreas
sensíveis
• Vigilância remota de uma
rede de reservatórios de
água
• Monitorização de robôs na
construção de carros
• Verificar o acesso a áreas
centrais nucleares
• Enviar/Receber mensagens
num portátil a partir de um
barco
• Aquisição e processamento
de dados relacionados com
a meteorologia.
• Controle remoto de uma
extensa rede de painéis indicadores do díodo
• Automatização do corte de
fitas adesivas
• Exame do combustível dos
chips radioactivos
• Terminais interactivos de
emissão de bilhetes de
transporte.
• Terminal de informação interactivo num estabelecimento comercial
• Programas de normalização
ISO
• Cálculos técnicos de construção
• Ajuda do pré-equipamento
de um edifício
• Gestão de documentação
técnica (aviação)
• Workshop de Gestão...
ETC.
Esta lista não é exaustiva, é
claro, mas dá-lhe uma boa idéia
do poder de WINDEV e como
os nossos clientes o usam.

N

ão deixe que a
competição lhe
passe à frente, escolha
o melhor ambiente de
desenvolvimento para
construir as suas aplicações: WINDEV 21.

PLATAFORMA DE
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

www.windev.com

