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o amadurecimento dos palmtops
Os novos computadores
de mao podem acessar
celulares, modens ou
mesmo a rede local
Muitos dos avan~os recentes da tecnologla de
informAtica sAo, de fato, versOes melhoradas
de recursos jA existentes. CPUs rnais rApidas,
maier Quantidade de mem6ria, unidades de
disco rnais r6pidas e com maior capacldade,
sAo elementos de uma evolu~Ao Que ocorre
urn pouco a cada dia. SAo poucos os produtos
Que, mesmo sendo roncebidos eimplementados
dentro da mesma indllstria, rellnem urn poten
cial de aplica~Ao Que nos permlte antever urns
verdadeira transforma~Ao nos processos de
trabalho das pessoas.
Urn desses produtos ~ 0 palmtop, tamb~m
chamado de handheld. 0 Que inicialmente era

apenas uma agenda eletrOnlca com alqurna
Intellg@ncla, evolulu senslvelmente e hole
conta com especlflca~Oes que excedem as de
multos mlcrocomputadores desktop de cinco
anos atras, Imaglnem asegulnte especlflca~Ao:
CPU de 400 MHz, 64 MB de mem6rla, placa
grMica de 16 bits/pixel, recursos multlmfdia
(mlcrofone, safda de som)... ErnaIs do que 0
desktop trplco de 1999, que serla urn Pentium
II ou AMD K6·2 de 300-350 MHz, com 64 MB
de mem6rla. S6 nAo 6 possfvel comparar
a unldade de disco rfgldo, uma vez que os
palmtops alnda nAo possuem algo parecldo
- mas, em cempensacao, carregam aM 1 GB
de mem6rla nAo-volAtll extra. Os precos varlam
multo de modelo para modelo, mas 6 possfvel
ter palmtops bastante soflstlcados e com 64
MB de mem6rla a partir de uns R$ 1.500. Para
cornparacao, as prlmelras esta~Oes de trab
alho voltadas para geoprocessamento aqul na
Prodabel t1nham 64 MB de mem6rla principal

eunidade de disco de 800 MS, ecustaram algo
como US$ 60.000, em 1992.
Se considerada aevolucao desses equipamen
tos juntamente com a recente explosao das
redes sem flo, 0 potencial de aplica~o fica
alnda maior. Os palmtops sllo desenvolvidos
para trabalhar em sincronismo com computado
res desktop, possuindo sempre uma interface
(cradle) pela Qual os dados alterados no palm
top passam para 0 desktop, e vice-versa.
Aultima gera~Ao de palmtops, beneficlada pela
grande evolu~Ao dos displays de cristal llcuido
colorldo, possui recursos sofisticados de inter
face com 0 usuarlo. 0 aumento da capacidade
de processamento eda quantidade de mem6ria
possibilita uma serie de novos usos. Por exem
plo, exlstern palmtops capazes de visualizar e
alterar arqulvos produzidos no Word, Excel ou
PowerPoint, juntamente com aplicativos para
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leitura de arquivos PDF e execucao de applets
Java (Java Virtual Machine). Atravt1s de uma
conexao sem flo, os palmtops agora podem
acessar celulares, modems ou mesmo a rede ·
local, e assim acessar a Internet usando urn:
navegador e um prosrama leitor de e-malls»
Pelo mesmo caminho, podem receber mensa- ,
gens de texto. Incluem tarnbem um gravador .
de mensagens de vOZ, a capacldade de tocar
mnslcas em formato MP3, programas para
visualizar e editar lmagens e vfdeos.

t1 grande, mas ~se pensarmesem Imagens de
1 metro de reso l u~ao e dentro das IImita~lles
de cores ,dos p ~ lmt9Ps atuals.(16 bits/pixel),
poderemos cobrlr mals de 400 km2 em uma
memorla de .64.MBi.delxando,alnda bastante
espa~o para dados vetorlals eprogramas. Uma
alternativa serla tar Irnagens mals detalhadas,
porarn de reglOes especiflcamente de lnterasse •
turfstlco. , .,
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Outro tlpo de apllca~ao Interessante para 0
turlsta serla um detalhamentogeoespaclal da I
Pensando agora nas aplica~6es geogr~ficas,
reglao no interior e em torno dos principals '
t1 f~cil observar que os palmtops constituem
terminals de.transportes. E.comum.que uma
recursos ideais para coleta de dados em ' pessoa chegue a.uma cldade.desconheclda e
campo. Existe a possibilidade de conexao de
precise se.orlentar no aeroporto, termlnando .
GPS a palmtops, porem considero suflciente por ter que tomar um taxl para seu destino
na maioria dos casos a capacldade de visual final. Cldades turfstlcas .do prlmelro mundo,
iza~o de um mapa, sobre 0 qual 0 operador
como porexemplo Miami, possuem balcOes de
indique um ponto para georreferenciamento . atendimento efolhetos que mostram ao usuarlo
aproxlmado, seguido do preenchlmento de um como se deslocar usando transporte coietlvo.
Iormulario contendo os atributos necessartos, Mas um sistema deapolo aovisltante, em que
Ao retornar aoescrit6rio, uma simples cperacao orlentacces sobre 0 apoio de transportes cole- .
de slncronlza~o receberla os dados coletados tlvos aoaeroporto tossern somadas a recursos
e promoveria a atualizacao do banco de dados • de roteamento pelo sistema de transporte co
geogr~fico. De fato, existern aplicativos dos
letivo, seria multo valloso nessa situa~ao - em
principals desenvolvedores de GIS j~ voltados
particular se pudesse serbalxado pela Internet
para esse tipo de aplica~ao.
antes da vlagem, consultado ao longo do trajeto
e ainda servlsse para apolar todos os demals
Mas para 0 usuarlo comum, leigo em seo deslocamentos aolongo das ft1rlas.
tecnologias, exlstern tarnbern muitas apllca
~Oes potenciais. Cidades turfstlcas podem
Enfim, a evolu~ao dos palmtops oferece a n6s,
oferecer, atrsves da Internet, aplicatlvos de profisslonals das geotecnologlas, todo um novo
mapeamento voltados para 0 visitante. Os . mercado, que se soma asvarlas oportunidades
leitores especialistas ou interessados em GIS j~ conhecidas de todos. Enecessarlo promover
pensam imediatamente em mapas e pronto.
avances na nossa area, para que possamos .
Porem a evolu~ao dos palmtops ja nos permite aproveitar Integralmente essas eportunldades,
imaginar recursos diferentes, mais Intultivos decorrentes da evolu~ao de outras areas tee
para 0 usuario comum. Por example, pode-se nol6gicas. Para essa linha, eu dlria que vale
ter uma interface que, mesmo na ausencla do aquele lema da NASA, em seus projetos recen
GPS, posicione 0 usuarlo no mapa com base
tes: "mals rapldo, melhor, mals barato". •
em um endereco, ou no nome de duas ruas
que secruzam. Pode-se tarnbem conceber, em
• Clodoveu Davis
particular se 0 GPS estiver sendo usado, uma
Engenhelro Civil, Doutor em
Clencla da Computa~ao
interface em que 0 sentido vertical nao sela em
Pesqulsador da Prodabel Empresa de
dire~ao ao Norte, mas sim na d ire~ao na qual
Informaticae Informa~iio do Munlcfplo
o usuario esta se deslocando, algo importante
de Belo Horlzonte
para 0 usa em vefculos. Outra possibilidade t1 0
Professor da PUC-MG.
usa de imagens de altaresolucao: certamente,
c lo cJ o veu , cJ~ vi$@ tcrr n ,co ll1 ,b r
trata-se de um volume de dados aue em aeral

