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EDITORIAL 31 de maio de 2008
Caro Leitor,

Mais  uma vez  trazemos a  FANZINE.PAS,  em sua  segunda  edição.  Aproveito  para  comentar  que  a  edição  de  lançamento 
(junho/2007) obteve boa repercussão e agradeço imensamente os elogios. Espero que esta edição corresponda às expectativas de 
todos os aficionados da linguagem Pascal. Pelo menos nossos esforços foram direcionados para alcançar este resultado. Acredito que o 
leitor deva encontrar o conteúdo um pouco mais amadurecido. Convenientemente, no início do ano tive a oportunidade de participar de 
um curso do BrOffice.org 2.3, o qual deixou-me mais afiado nesta ferramenta fantástica e pude organizar muito melhor a estrutura da 
fanzine. Além do BrOffice.org (Writer) foram usados o Inkscape para os desenhos vetoriais e o GIMP para as imagens bitmapeds.

Nosso amigo e colaborador Geraldo deu um verdadeiro presente aos  pascaleiros macmaníacos: um artigo dedicado ao Free 
Pascal no Mac OS X, coisa rara de se encontrar, principalmente entre nós, tupiniquins. O artigo de Geraldo é leitura obrigatória para 
quem deseja desenvolver aplicações gráficas em Pascal no Mac OS X, com interface Aqua, já que o Lazarus roda neste sistema através 
do X11. Parabenizo o Geraldo pela sua agilidade na criação do artigo e não foi a toa que este tornou-se a capa da atual edição. Pascal 
no Mac sempre foi algo histórico

Infelizmente a entrevista que havia programado para lançar nesta edição ficará para uma próxima oportunidade. A falta de tempo 
e o desencontro acabaram por impossibilitar no momento um artigo sobre uma instituição de ensino que está usando o Lazarus na sala 
aula. Mas ainda não desisti. Outro artigo que ficará para a próxima edição será um tutorial básico de orientação a objeto em Pascal 
(Turbo e Free Pascal). Comecei a fazê-lo mas é extenso demais para publicar agora. Fica para a próxima também.

Mas os artigos da segunda edição prometem muito. O artigo de compressão de textos é o primeiro de uma série e o outro sobre 
algoritmos exaustivos apresentam clássicos problemas de xadrez, como o percurso do cavalo por exemplo. É interessante comentar 
que  os  algoritmos  deste  último  artigo  apenas  aparecem  em  C  ou  Java.  Não  encontrei  nada  parecido  em  Pascal.  Bom  para  a 
comunidade que já tem algo do gênero em uma linguagem familiar.

Novamente esperamos que você, caro leitor, aprecie nossas matérias e ficamos a sua disposição para o que estiver a nosso 
alcance.

Ericson Benjamim
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Já faz uns dois anos que comprei um Macintosh e desde 
então venho querendo aprender a programar essa máquina. Em 
linha de comando sempre foi fácil para mim que programo desde 
os tempos do DOS. 

Mas  o  modo  gráfico  é  outra  conversa.  Eventos,  timer's, 
comandos, controles... tudo me pareceu complicado demais. Havia 
uma  opção:  Lazarus.  Mas  isso  também  significava  que  meus 
programas iriam ficar com a cara de Windows, coisa que usuário 
de  Macintosh  não  admite  jamais.  Para  um  programa  ser 
considerado adequado, tinha que ter o visual Aqua. E é então que 
as coisas se complicaram.

A ferramenta oficial de desenvolvimento do ambiente Mac 
OS X é o  XCode.  Embora  poderoso,  o  XCode não chega nem 
perto da facilidade de uso do Lazarus ou Delphi. Mas eu não tinha 
opção: ou usava o XCode ou meus programas iriam ficar com cara 
de Windows. A terceira opção era não escrever programa nenhum.
Inicialmente  não  escrevi  nada  mesmo.  Mas  recentemente  o 
bichinho  me  mordeu.  Resolvi  que  iria  mesmo  escrever  alguma 
coisa.  Quebrei  a  cabeça;  apanhei  uma  enormidade;  cheguei  a 
achar  que  eu  não  era  capaz.  Mas  finalmente,  depois  da  surra, 
encontrei  um velho  arquivinho,  guardado no fundo  do  baú,  que 
continha um exemplo que iria me guiar.

Finalmente  consegui!  Não  estou  falando  da  oitava 
maravilha do mundo não! É apenas um exemplo de programa, mas 
que contém os fundamentos para se começar. Ainda vou ter que 
trilhar um enorme caminho, mas o primeiro passo já dei. Agora é a 
hora de compartilhar com os leitores.

Trataremos  aqui  da  programação  em linguagem Pascal, 
utilizando o compilador Free Pascal, em sua versão 2.2 (a mais 
atual no momento em que escrevo esse artigo), o kit de integração 
desse compilador com o XCode e, evidentemente, próprio XCode. 
A versão do Mac OS X que utilizamos foi a 10.4 (Tiger). Se você 
utiliza  outras  versões  desses  programas  que  não  as  citadas, 
verifique na documentação (arquivos README) dos mesmos se 
eles são compatíveis entre si. Essa preocupação é fundamental no 
caso do kit de integração. Para versões mais antigas do XCode, o 
kit não pode ser aquele que acompanha o Free Pascal 2.2 e uma 
versão mais antiga do kit deverá ser procurada. Com relação ao 
hardware  não temos nenhuma restrição  ou  recomendação;  tudo 
que  que  iremos  explanar  deverá  funcionar  adequadamente  em 
Mac's PPC ou Intel.

INSTALANDO AS FERRAMENTAS

Se  você  ainda  não  instalou  o  XCode,  comece  por  aí.  Ele 
acompanha o sistema e você poderá encontrá-lo num dos DVD's 
ou CD's do Tiger. Uma vez encontrado o disco correto e aberta a 
pasta  XCode  Tools,  basta  o  tradicional  duplo-clique  no  arquivo 
XcodeTools.mpkg. As opções default de instalação são satisfatórias 
para  o  nosso  caso  e  você  deve  apenas  confirmar  as  opções 
apresentadas.
Em seguida instale o Free Pascal, se ainda não o fez. O programa 
pode ser baixado do site oficial do mesmo: www.freepascal.org. A 
versão 2.2 é particularmente vantajosa. Além de ser a mais atual, 

FREE PASCAL
NO MAC

Aprenda a desenvolver
programas gráficos no

Mac OS X com aparência
da interface Aqua.

Por Geraldo Martins Fontes Júnior
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traz  consigo  o  kit  de  integração  com  o  XCode.  Versões  mais 
antigas  exigem  que  você  baixe  em  separado  o  kit  que  pode 
apresentar  incompatibilidade com o  XCode.  Fica  então  a  minha 
sugestão: baixe uma versão mais nova se a sua ainda não é a 2.2.

Para  instalar  o  Free  Pascal,  abra  o  arquivo 
fpc-2.2.0.powerpc-macosx.dmg  e,  em  seguida,  instale  os  dois 
pacotes  (arquivos   PKG),  começando  pelo  compilador  (arquivo 
fpc*)  e  depois  o  kit  de  integração  (arquivo  fpc-xcode.pkg). 
Novamente  aceitaremos  as  opções  default  e  tudo  deverá  se 
completar dentro de poucos minutos.

Para testar os programas instalados, abra um Terminal e 
digite “fpc”, teclando RETURN em seguida. Se a instalação do Free 
Pascal  foi feita corretamente, o programa mostrará as mensagens 
que você já deve conhecer.

O  XCode  poderá  ser  encontrado  na  pasta  Developer  a 
partir  do  raiz  (\);  ao  contrário  dos  outros  programas,  ele  não  é 
instalado na pasta Aplicativos. Procure pela pasta Applications; é lá 
que estarão o XCode propriamente dito e o Interface Builder, outra 
ferramenta que iremos utilizar.

PRIMEIROS PASSOS

Agora a melhor parte: escrever nosso primeiro programa. 
Abra o XCode.  Inicialmente nenhuma janela será aberta.  Vá ao 
menu File  e  selecione a opção FPC Carbon Application 2.2.0 e 
clique em Next (figura 1).  Em seguida escolha uma pasta e um 
nome para o seu projeto e novamente clique em Next. Sugerimos o 
nome ConversorPascal, mas você pode usar qualquer outro. Abre-
se então a janela principal do XCode, já mostrando os arquivos, 
bibliotecas, Frameworks, recursos etc, todos relativos ao programa 
que iremos escrever (figura 2).

NOTA: Com o Free Pascal e o kit  de integração com o XCode 
estaremos aptos a escrever programas baseados na API Carbon 
do Mac OS X. Embora essa API não seja a mais moderna, possui 

recursos mais que suficientes para os nossos objetivos, ainda que 
esses objetivos sejam avançados.  Infelizmente para  nós,  ainda 
não foi criado nenhum kit de integração Cocoa, que é a API mais 
moderna do Mac.

Figura 1: Criando um novo projeto.

Quem já trabalhou com Lazarus, Delphi  ou Kylix sabe o 
que é um ambiente de desenvolvimento rápido. O XCode não é tão 
avançado quando esses outros,  mas também permite  criar  uma 
interface de usuário de forma mais ou menos amigável. Para isso, 
ele utiliza seu parceiro Interface Builder. Esse é o responsável pela 
parte visual: criar a(s) janela(s) do programa, acrescentar controles 
etc. Ambos permitem que o desenvolvimento seja um pouco mais 
rápido. Vejamos então como fazer tudo funcionar direito.
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No  lado  direito  da  janela  do  XCode,  vemos  o  painel 

denominado Groups &  Files. Na parte inferior veremos o grupo 
NIB;  clique  nele.  Aparecerá  então,  do  lado  direito  o  arquivo 
main.nib. Um duplo-clique nesse arquivo abrirá o Interface Builder, 
já  mostrando  a  janela  para  o  nosso  programa.  Também  serão 
abertas  outras  janelas,  que  nos  permitirão  criar  o  visual  do 
programa. Veja a figura 3 para se orientar.

A janela do projeto que você vai obter será provavelmente 
uma janela vazia. Nosso objetivo será criar uma que seja como a 
mostrada  na  figura.  Para  isso  deveremos  arrastar  os  diversos 
componentes  da  paleta  para  a  nossa  janela  e  modificar  seus 
atributos  para  deixá-los  como necessitaremos.  Os  componentes 
que utilizamos foram EditText (também conhecido como edit box), 
StaticText (ou label), Button (botão) e um separador. Vejamos como 
alterar os atributos de cada componente.

Figura 2: o XCode.
Clique na janela, em alguma parte que não tenha nenhum 

componente.  Se  o  seu  Inspector  não  estiver  aberto,  abra-o, 
selecionando a opção  Show Inspector do menu Tools. Selecione a 
opção Attributes no popup button da parte superior do Inspector. 

Em  Title,  mude  o  nome  da  janela  para  Conversor  de 
Temperatura. Desmarque os checkbox's Resize e Zoom. Marque 
os demais controles conforme a figura 3. Se não quiser a aparência 
metálica  para  a  janela,  desmarque  o  check-box  Metal. 
Importantíssimo  é  deixar  marcado  o  Standard  Handler,  que 
influenciará decisivamente no funcionamento do nosso programa.

O próximo passo  é  acertar  o  menu  do  programa.  Se  a 
janela  do  menu  estiver  fechada,  dê  um  duplo-clique  no  ícone 
Menubar, na janela do NIB. Para alterar cada opção da barra de 
menus, dê um duplo-clique na mesma e digite o nome desejado.

Também é possível alterar os nomes a partir do Inspector 
(title). As opções de menu que não forem necessárias ao nosso 
programa  podem  ser  eliminadas  simplesmente  teclando-se 
DELETE após selecioná-las.  Novas opções de menu podem ser 
introduzidas, arrastando-as a partir  da paleta de componentes e 
alterando seus atributos no Inspector, da forma que vimos até aqui.

Agora é a vez de configurar os EditText. Clique no primeiro 
deles. Em title coloque o valor default  32 e ajuste o justification 
para right. Selecione Control no popup button superior e preencha 
o campo signature com “DEMO” e o ID com 128. Não use outros 
valores para esses campos, já que os utilizaremos no código que 
iremos digitar daqui a pouco. Repita o procedimento para o outro 
edit text, apenas modificando o ID para 129. Esses dois campos 
identificam  o  controle,  da  mesma  forma  que  o  nome  de  uma 
variável num programa em Pascal.

A Apple sugere que o signature (que deve ter no máximo 4 
caracteres)  seja  fixo  para  uma determinada janela  e  o  ID  varie 
conforme  necessário.  Assim  teremos  sempre  uma  combinação 
única de signature e ID. No presente caso, usaremos o signature 
DEMO para todos os nossos controles.

NOTA: Se você ainda não se habituou com os nomes adotados 
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pela  Apple  para  os  diversos controles,  peça ajuda à  paleta  de 
componentes. Deixe o cursor do mouse alguns instantes sobre 
um componente para conhecer seu  “nome oficial”.

É a vez de configurar o botão. Um duplo-clique no mesmo 
permite mudar o texto que ele mostra. Digite então Converter. Você 
também pode fazer isso no campo title no Inspector. Em Control, 
ajustaremos  o  ID  para  130  e  o  signature  será  também DEMO. 
Agora  será  necessário  ajustar  o  comando  –  ou  command, 
conforme aparece no Inspector.  Desmarque o checkbox 'abcd'  e 
digite 130 na caixa de texto.

É  importante  não  confundir  comando  com  ID.  O  ID  é 
apenas  a  identificação  do  controle.  O comando  é  a  informação 
retornada pelo controle quando o mesmo é acionado. Por exemplo, 
o  nosso  botão  Converter,  quando  clicado,  retornará  o  comando 
130. Dois ou mais controles – um botão e uma opção de menu, por 
exemplo - podem retornar um mesmo comando. Assim, o código 
para tratar o comando será único para todos os controles. Alguns 
comandos (Ok, About, Copy, Save etc) são padronizados e podem 
ser selecionados pelo popup button Command.

Mas  por  que  utilizamos  um  comando  numérico  para  o 
botão Converter? No código que escreveremos, um comando alfa-
numérico, ou seja, uma string, não permitiria o uso de um CASE, 
que facilita bastante a escrita do código. Trata-se apenas de uma 
escolha  de  projeto,  mas  cada  programador  tem a  liberdade  de 
trabalhar como quiser.

Agora é só posicionar os diversos controles na janela para 
compor o visual do programa. Faça-o como preferir, mas sugere-se 
seguir  as  diretrizes  traçadas  pela  Apple  para  o  visual  Aqua. 
Sugerimos  a  leitura  da  documentação  disponível  para  conhecer 
melhor essas diretrizes.

Finalmente, grave o arquivo, selecionando a opção Save 
do menu File.

Figura 3: Interface Builder.

TRABALHANDO COM O CÓDIGO FONTE

Agora  que  já  temos  a  definição  da  janela  do  nosso 
programa, estamos prontos para digitar o fonte do nosso software. 
Se você ainda está com o Interface Builder aberto, feche-o, já que 
não mais precisaremos dele. É hora de voltar ao XCode.
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IMPORTANTE:  Embora  o  XCode  e  o  Interface  Builder  sejam 
programas  independentes,  sugerimos  abrir  os  arquivos  NIB  de 
nossos  projetos  a  partir  do  XCode,  mantendo  este  aberto 
enquanto  trabalhamos  no  Interface  Builder.   Embora  isso,  na 
maioria das vezes,  seja indiferente,  chegará o momento em que 
se tornará indispensável a comunicação entre os dois programas 
para  deixar  a  interface  do  programa  em  desenvolvimento 
plenamente funcional. Leia a documentação dos dois programas 
para mais detalhes.

De  volta  à  janela  principal  do  XCode,  localize  o  grupo 
Source e clique sobre o mesmo. Veremos então os dois arquivos-
fonte que compõem nosso projeto.

O primeiro deles – start.pas – não tem grandes interesses. 
É  apenas  o  ponto  de  entrada  do  programa.  Tem  apenas  uma 
chamada  à  procedure  RunMainProcedure,  que  se  encontra  em 
MainUnit.  Para  abrir  esse  arquivo,  assim  como  qualquer  outro, 
basta um duplo clique no mesmo.

O  arquivo  MainUnit.pas  contém  o  esqueleto  de  um 
programa funcional.  Se você quiser ver  do que se trata,  poderá 
compilar e rodar o mesmo. Mas para o nosso propósito atual, ele 
não serve para nada e pode ter seu conteúdo eliminado.  Digite 
então  o  código  mostrado  na  listagem 1.  Façamos  uma  análise 
desse arquivo, que é exatamente o que queremos.

RunMainProcedure  é  bastante  simples,  apesar  de  ser  o 
procedimento  principal  do  nosso  programa.  Sua  primeira  linha 
invoca a função que criará a janela  do  programa.  Caso retorne 
algum  código  de  erro,  RunMainProcedure  será  imediatamente 
encerrada e o programa abortado.

A próxima  linha  inicia  o  loop  de  eventos  do  programa. 
Como todo ambiente gráfico moderno, o nosso programa também 
tem um loop  de  eventos,  no  qual  o  programa  fica  aguardando 
chamadas  do  sistema  operacional  –  os  eventos.  A função  do 
programador é, dessa forma, escrever os tratadores de eventos, 
que constituirão a essência do programa. 

Se  você  está  habituado  com  o  Lazarus  ou  Delphi 
provavelmente não encontrou um equivalente ao loop de eventos. 
Na verdade o Lazarus e o Delphi escondem seu loop, facilitando 
incrivelmente a vida do programador. Mas acredite; os programas 
gerados por esses ambientes de programação possuem também 
seus loops de eventos.

Mas o que acontece no loop de eventos? Na maior parte 
do tempo não acontece nada. Somente quando o usuário aciona 
algum  controle  –  clica  num  botão  ou  seleciona  uma  opção  de 
menu, por exemplo – o sistema operacional intercepta essa ação e 
envia uma mensagem para o programa – um evento. O programa 
então, que estava paralisado no loop de eventos, acorda e toma as 
ações necessárias para tratar o evento.

O interessante dessa filosofia é que o programa, enquanto 
está  parado  dentro  do  loop  de  eventos  não  utiliza  tempo  do 
processador. Mas está 100% apto a responder qualquer solicitação 
do usuário ou de qualquer outra entrada que se fizer necessária.
A função criaJanela associa a janela e os controles que criamos 
com a ajuda do Interface Builder ao executável propriamente dito. 
Veja as primeiras linhas dessa função, com os comentários que 
explicam detalhadamente o que cada grupo de linhas faz.

Outra  função  de  criaJanela  é  instalar  os  tratadores  de 
eventos e comandos. É aqui que informamos ao Mac OS X quais 
procedimentos serão encarregados de tratar os eventos enviados 
ao nosso programa. Novamente pode parecer algo sem paralelo 
para quem só trabalhou com o Lazarus (e Delphi).  É mais uma 
facilidade daqueles ambientes que não estão disponíveis  aqui  e 
que, portanto, precisarão ser escritas por nós.

Antes de  encerrar,  vemos a chamada a showWindow.  A 
janela é criada invisível e se torna necessário uma chamada a essa 
função da API Carbon para torná-la visível.

O  restante  é  tratamento  de  erros.  Só  nos  falta  agora 
entender o mecanismo de tratamento de eventos e comandos.
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TRATAMENTO DE EVENTOS E COMANDOS

A função InstallEventHandler, que é chamada duas vezes – 
uma para eventos de janela, outra para eventos de comandos - em 
criaJanela, é quem associa um tratador de eventos. O que fazemos 
aqui  é  associar,  em cada uma das chamadas,  uma função que 
contém  um  CASE  que  seleciona  o  tratador  propriamente  dito. 
Dessa forma evitamos uma chamada de InstallEventHandler para 
cada evento tratado.

Entre  os  parâmetros  passados  para  InstallEventHandler 
está um array com todos os eventos  a serem tratados. Em nosso 
caso, os array's de comando e de eventos contém, cada um, um 
único elemento. Isso é uma necessidade, já que a função exige 
esse tipo de parâmetro (na verdade, o endereço de um array). Se 
desejássemos  tratar  outros  eventos  além  daqueles  mostrados, 
deveríamos explicitá-los no array correspondente.

Um evento do Mac OS X, qualquer que seja, possui uma 
classe (por exemplo, eventos de janela) e um tipo (eventos mouse-
down  –  o  pressionar  de  um  botão  do  mouse  -,  por  exemplo). 
Dependendo  do  evento,  as  funções  de  tratamentos  devem 
identificar a classe e o tipo. Em alguns casos, basta identificar a 
classe ou o tipo e em outros, nem mesmo a classe ou o tipo. 

Vejamos trataEventosDaJanela. Como somente um único 
evento foi instalado por InstallEventHandler, somente identificamos 
o tipo do evento, através da chamada a getEventKind. 

Se o evento for do tipo kEventWindowClosed, que significa 
que o usuário clicou no botão fechar (o vermelho da janela), será 
feita  uma chamada a quitApplicationEventLoop,  que encerrará o 
loop de eventos e findará o programa.  Observe que, no Mac OS X, 
fechar  a  janela  não  implica  necessariamente  em  encerrar  o 
programa.  Dessa  forma,  para  que  isso  ocorresse,  tivemos  que 
chamar explicitamente a função mencionada. De outra forma, seria 
necessário recorrer ao menu ou à tradicional combinação de teclas 
Command+Q.

Suponhamos  que  o  programa  em  questão  tivesse  um 
arquivo  de  dados  aberto.  O  tratamento  desse  evento  poderia 

também envolver a gravação do arquivo ou algo similar. E se, além 
do  tratamento  personalizado  para  o  evento,  fosse  necessário 
evocar o tratador padrão, ou seja, aquele tratamento que o próprio 
sistema operacional faz para certos eventos, deveríamos chamar a 
função  NextEventHandler,  para  dar  continuidade  à  cadeia  de 
tratadores de eventos. 

Para  melhor  entendimento  da  filosofia  de  tratamento  de 
eventos,  sugerimos  a  leitura  do  Carbon  Event  Manager 
Programming Guide, que pode ser encontrado na ajuda on line do 
XCode ou mesmo baixado em formato PDF do site da Apple (veja 
a bibliografia sugerida ao final do artigo).

A  função  trataComandos,  por  sua  vez,  é  ainda  mais 
simples  que  trataEventosDaJanela.  Nem  mesmo  foi  necessário 
identificar a classe ou o tipo de evento. Apenas nos preocupamos 
em  identificar  o  comando  gerado  pelo  único  controle  que  nos 
interessa: o botão Converter. É getEventParameter quem faz isso, 
retornando o comando que nos interessa. Essa variável é do tipo 
HICommand,  que  é  um  record  definido  pela  API,  cujo  campo 
commandID expressa o  comando que introduzimos no Interface 
Builder.  No  caso  do  botão  Converter,  escolhemos  o  comando 
numérico 130.

É então que um CASE permite identificar esse commandID 
e, então, chamar a função que fazer a conversão de temperatura. 
Supondo que houvesse outros botões, outros controles ou mesmo 
comandos de menu a serem tratados, bastaria que seus comandos 
estivessem  presentes  dentro  do  CASE  em  questão  e  que  os 
mesmos tivessem sido identificados quando instalamos o tratador 
de comandos.

Embora pareça complicado, vemos que, na verdade, tudo 
é  muito  simples.  Esse  código  pode  ser  repetido  em  qualquer 
programa, bastando acrescentar o que se fizer necessário.

CONVERTENDO TEMPERATURAS

O código de converte é bastante simples. Apenas uma ou 
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outra  particularidade  exige  uma  explanação  mais  detalhada. 
Comecemos  pela  obtenção  do  valor  digitado  no  EditText  de 
temperatura fahrenheit. Isso é feito em getCFStr, que foi definida 
no  próprio  programa.  Nessa  função,  é  necessário  obter  uma 
referência  ao  edit  box,  o  que  é  feito  por  getControlByID.  Essa 
última, toma como parâmetro, entre outros, a identificação controle 
– sua signature e ID, definidos no NIB pelo Interface Builder. Essa 
identificação  foi  feita  através  da  constante  kFahrenheit  definida 
ainda em converte e passada para getCFStr como parâmetro.

Podemos  então  obter  o  valor  digitado  evocando-se 
getControlData. O valor retornado é uma CFStringRef – uma Core 
Foundation  String,  que  é  um  tipo  string  definido  pelo  sistema 
operacional.  Trata-se  de  um tipo  string  que  não  corresponde  a 
nenhum dos tipos definidos pelo Free Pascal, razão pela qual não 
será  possível  fazer  nenhum  tratamento  ou  conversão  pelos 
procedimentos e funções padronizados desse compilador. Isso não 
é nenhum problema para nós, porque a API Carbon disponibiliza a 
função  CFStringDoubleValue,  que  é  usada  em  converte  para 
converter em double a CFString digitada. Várias outras chamadas 
da API Carbon tratam de CFString's. Veja a documentação on line 
para se inteirar do assunto.

E uma vez que já temos o valor da temperatura em um 
formato  numérico,  podemos realizar  a  conversão,  para  logo em 
seguida, mostrarmos o valor em Celsius no outro edit box. 

Mas  antes  será  necessário  converter  o  valor  para 
CFStringRef. Isso é feito em setCFStr. A estrutura dessa função é 
tão  semelhante  à  anterior,  que  dispensaremos  maiores 
comentários. Se quiser detalhes sobre as funções da API utilizadas 
aqui,  bem como qualquer outra,  basta destacá-la e selecionar a 
opção Help/Find selected Text in API Reference  do XCode.

TESTANDO O CONVERSOR

Uma vez digitado todo o código fonte,  é  hora de testar. 
Clique no botão Build and Go da barra de ferramentas do XCode. 
O programa será então compilado e, se nenhum erro de digitação 

ocorreu, executado. 
A valor default de temperatura fahrenheit já está presente. 

Clique no botão Converter para obter o valor em graus Celsius. 
Experimente outros valores. Abaixo alguns valores conhecidos de 
temperatura, para por à prova o programa:

Temperatura de fusão da água: 0º C =  32º F
Ebulição da água: 100º C =  212º F
Temperatura corpórea humana: 36,5º C =  97,7º F

Se houver algum erro durante a compilação, um indicador 
vermelho aparecerá na parte inferior da janela do editor do XCode 
(figura 4). Um clique nesse indicador abrirá a janela Build Results, 
que mostrará a(s) mensagem(ns) de erro(s). Dê um duplo-clique 
sobre o erro para pular diretamente para o editor, já com a linha 
onde ocorreu o erro, selecionada.

Figura 4: Indicação de erro na compilação.

GRÁTIS

Utilizar  uma API  completa  como a  Carbon possui  várias 
vantagens.  Entre  elas,  algumas  podem  ser  consideradas 
verdadeiros presentes. Por exemplo, para fechar o programa, não 
precisamos escrever uma única linha de código. Tanto a opção de 
menu  que  permite  fechar  a  aplicação,  quando  seu  atalho  de 
teclado, já estão prontos e funcionais. Se você acha que isso não é 
nenhuma vantagem é porque nunca escreveu um programa gráfico 
sem  a  ajuda  do  Lazarus,   Delphi  ou  Kylix.  Experimente  tecla 
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Command + Q para ver seu programa fechar.

Outra funcionalidade gratuita é a caixa de diálogo Sobre, 
que mostra a versão do programa. Experimente. Você pode tentar 
abrindo a opção Sobre o Conversor de Temperatura a partir  do 
menu do aplicativo (o que tem o nome do programa). É bastante 
simplório,  contendo  apenas  o  ícone  do  aplicativo,  o  nome  e  a 
versão. Mas funciona e você não precisou escrever nem mesmo 
uma linha de código.

Ainda  no  menu  do  aplicativo  você  encontrará  a  opção 
Services, onde muitas funcionalidades estarão à disposição. Tente 
selecionar o conteúdo de qualquer das caixas de texto e escolher a 
opção Spech/Start Speaking e veja como é divertido colocar seu 
pequeno programa para falar, sem nem mesmo ter imaginado essa 
possibilidade. Procure outras opções e veja do que a API Carbon é 
capaz de lhe proporcionar de graça.

PRÓXIMOS PASSOS

Escrever  um programa sério  em um sistema qualquer  é 
muito mais que juntar funções e procedimentos. No caso do Mac 
OS X, um pontapé inicial é de suma importância, dada a falta de 
referências e as particularidades desse sistema. Uma vez que não 
há nenhum ambiente semelhante ao Lazarus ou Delphi que gere 
código nativo do Mac OS X, iniciar nessa área pode ser frustrante 
ou, pelo menos exigir muito trabalho de pesquisa.

Nem mesmo a versão do Lazarus disponível para o Mac é 
satisfatória,  uma  vez  que  o  código  gerado  exige  o  X11  e  a 
aparência dos programas gerados nem mesmo se assemelha ao 
visual Aqua.

Pensando  em  todas  essas  dificuldades,  me  propus  a 
escrever  meus  programas  diretamente  no  XCode.  Não  foi  fácil 
começar  e ainda tenho um longo caminho a percorrer  antes de 
considerar  meu  aprendizado  satisfatório.  Mas,  como  o  primeiro 
passo já consegui dar,  desejo compartilhar com os leitores essa 
experiência  inicial,  na  forma  desse  artigo  e  desse  programa 
exemplo.

Os próximos passos para aqueles que desejam continuar 
nessa  trilha  da  programação  em  Pascal  no  Mac,  é  explorar  a 
documentação  disponível.  A  lista  de  arquivos  para  serem 
estudados é enorme, e pode ser baixada diretamente do site da 
Apple. As minhas sugestões iniciais estão na bibliografia. Está tudo 
em  inglês,  evidentemente  e  os  exemplos  estão  todos  em 
linguagem C. Mas isso não deve desanimar o leitor. Uma vez que 
se trata de chamadas da API, a conversão para Pascal é simples, 
bastando, na maioria das vezes, digitar o código da forma como é 
mostrada.

E para aqueles que ainda desejam mais ajuda, a lista de 
discussão do Free Pascal no Yahoo Grupos está aberta a todos.  █

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

Os  arquivos  citados  podem  ser  baixados  de 
http://developer/apple.com, tanto no formato PDF, como HTML.

● Carbon Event Manager Programming Guide;

● Handling Carbon Windows and Controls;

● Control Manager Reference;

● XCode Quick Tour (é aqui que você encontrará o conversor 

de temperatura original, em linguagem C, que foi portado e 

adaptado para Pascal);

● Etc, etc e etc...

Geraldo  Martins  Fontes  Júnior  -  Depois  de  anos  programando 
principalmente em linguagem Pascal no DOS, OS/2 e Linux, o autor decidiu 
adotar também a plataforma Macintosh. Como técnico em eletrônica e auto-
didata  em  programação,  essa  nova  plataforma  tem  se  mostrado  um 
desafio. Mas que pode ser vencido.
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LISTAGEM COMPLETA

//
//  MainUnit.pas
//

unit MainUnit;
interface
uses
  HIView,
  MacTypes;

procedure RunMainProcedure;

implementation
uses
  FPCMacOSAll;
        
function getCFStr(janela : windowRef; editBoxID : ControlID) : CFStringRef;
// Obtem o texto digitado num edit box
// Retorna a string digitada ou a expressao "ERRO" se nao conseguir.

label Final;
var
  edBox : ControlRef;
  edStr : CFStringRef;
  erro  : OSStatus;
  
begin  
  erro := getControlByID(janela, editBoxID, edBox); 
  if erro <> noErr then goto Final;
  erro:= getControlData(edBox,0, kControlEditTextCFStringTag, 
sizeOf(CFStringRef), @edStr,nil);
  Final:
  if erro <> noErr then
    edStr := CFSTR('ERRO');
  getCFStr := edStr;
  CFRelease(edStr); 
end; (* getCFStr *)
function setCFStr(janela : windowRef;controleID : ControlID;texto : 
CFStringRef) : OSStatus;

  // Mostra uma string num controle (edit box ou static text)
  // Retorna noERR se conseguir mostrar a string corretamente 
  // ou codigo de erro do sistema

label Final;

var
  erro    : OSStatus;
  contRef : ControlRef;
begin
  erro := getControlByID(janela, controleID, contRef);
  if erro <> noErr then goto Final;
  erro := setControlData(contRef,0, kControlEditTextCFStringTag, 
sizeOf(CFStringRef), @texto);
 Final:
  setCFStr := erro;
end; (* setCFStr *)
function converte(window : windowRef) : OSStatus; MWPascal;
label HouveErro;
const 
  kFahrenheit : ControlID = (signature: FourCharcode('DEMO'); ID : 128);
  kCelsius    : ControlID = (signature: FourCharcode('DEMO'); ID : 129);

var 
  fahrenheitTexto, 
  celsiusTexto     : CFStringRef;
  fahrenheitValor,
  celsiusValor     : real;
  erro             : OSStatus;
        
begin 
  fahrenheitTexto := getCFStr(window,kFahrenheit);
  fahrenheitValor := CFStringGetDoubleValue(fahrenheitTexto);
  celsiusValor    := (fahrenheitValor - 32.0) * 5.0 / 9.0; 
  celsiusTexto    := CFStringCreateWithFormat(nil, nil, CFSTR('%g'), 
celsiusValor);
  erro            := setCFStr(window, kCelsius, celsiusTexto);
  if erro <> noErr then goto HouveErro;
  CFRelease(celsiusTexto);
 HouveErro:
  converte := erro
end; (* convert *)
function trataComandos(nextHandler : EventHandlerCallRef; event : EventRef; 
userData : Pointer) : OSStatus; MWPascal;

const btConverter = 130; (* Refere-se ao valor do comando atribuido ao 
botao no NIB *)

var 
  comando : HICommand;
  erro    : OSStatus;
  janela  : windowRef;
begin
  janela := windowRef(userData);
  erro   := getEventParameter(event, kEventParamDirectObject, 
typeHICommand, nil, sizeOf(HICommand), nil, @comando);
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  case comando.commandID of
    btConverter : converte(janela);
    (* Incluir aqui outros comandos *)
    else
      erro := eventNotHandledErr;
  end; (* case *)
  trataComandos:= erro;
end; (* trataComandos *)
function trataEventosDaJanela(nextHandler : EventHandlerCallRef; evento : 
EventRef; userData : Pointer) : OSStatus; MWPascal;

var erro : OSStatus;
begin
  erro:= noErr;
  case getEventKind(evento) of
    kEventWindowClosed : quitApplicationEventLoop;
    (* Incluir aqui outros eventos a serem tratados *)
    else
      erro := eventNotHandledErr;
  end; (* case *)
  trataEventosDaJanela := erro
end; (* trataEventosDaJanela *)
function criaJanela : OSStatus; MWPascal;
const
        comandos : array[1..1] of EventTypeSpec = ((eventClass : 
kEventClassCommand; eventKind : kEventCommandProcess)); (* comandos *)
        eventos  : array[1..1] of EventTypeSpec = ((eventClass : 
kEventClassWindow; eventKind : kEventWindowClosed)); (* events *)
                   
var
  nibRef : IBNibRef;
  janela : windowRef;
  erro   : OSStatus;
  alvo   : EventTargetRef;

begin 
  // Cria uma referencia ao arquivo NIB para podermos 
  // extrair trabalhar com seu conteudo (janela, controles etc).

  erro:= createNibReference(CFSTR('main'),nibRef);
  // Obtem referencia ao menu e a janela do programa a partir do NIB.

  erro:= setMenuBarFromNib(nibRef, CFSTR('MenuBar'));
  erro:= createWindowFromNib(nibRef, CFSTR('MainWindow'), janela);
  
  // Nao eh mais necessaria a referencia ao NIB. 
  // Devemos entao descarta-la.
 
  disposeNibReference(nibRef);
  

  // Instala os tratadores de eventos de janela e de comandos

  alvo:= getWindowEventTarget(janela);
  erro:= installEventHandler(alvo, trataComandos, Length(comandos), 
@comandos, janela, nil);
  erro:= installEventHandler(alvo, trataEventosDaJanela, Length(eventos), 
@eventos, janela, nil);
  
  // A janela eh criada inicialmente invisivel, sendo 
  // necessario explicitar a visibilidade da mesma

  showWindow(janela);
  criaJanela := erro;
end; (* criaJanela *)
procedure RunMainProcedure;
var
  erro : OSStatus;

begin
  erro := criaJanela;
  if erro <> noErr then exit;
  
  // Loop de eventos. Eh a partir daqui que tudo acontece.

  runApplicationEventLoop;
end; (* RunMainProcedure *)
end.
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Comprimir dados não parece fazer muito sentido quando 
estamos diante da abundância de espaço que encontramos hoje 
em dia.  Discos rígidos  de  500GiB,  conexões de Internet  de  até 
24Mibit/s de banda disponíveis a pobres mortais como nós, com 
disposição  a  pagar  por  essas  facilidades,  fazem-nos  pensar  se 
realmente  é  necessário  usar  compressão  de  dados  com  tanta 
freqüência. Há alguns anos atrás era comum compactar arquivos 
para  efetuar  cópias  de  seguranças  em  discos  flexíveis  (e 
acreditávamos  que  isso  era  seguro?),  compactar  volumes  e 
partições usando programas como o Stacker,  da Stac Electronics, 
e  Double Space, da  Microsoft etc. Hoje em dia, compactar dados 
praticamente  resume-se  ao  envio  mais  rápido  de  dados  pela 
Internet. Será?

Claro que não. Compactação de dados está inerente ao 
nosso dia a dia,  e não se resume ao que acontece em nossos 
microcomputadores e seus acessórios. Está nos vídeos dos DVD's 
que  assistimos,  nos  arquivos  MP3  que  escutamos  em  nossos 
aparelhos, nas fotos que tiramos com nossas câmeras e celulares, 
nas imagens transmitidas pelas TV's por assinatura etc.

Como podem ver, compactação de dados é algo que faz 
parte do nosso dia a dia, então vale a pena ser estudado. E este 
artigo será o primeiro de nossa fanzine que tratará deste assunto. A 
próxima FANZINE.PAS tratará de compressão de arquivos.

Bem,  por  enquanto  vamos  começar  com  algo  mais 
simples: compressão de strings. Este artigo foi criado tomando por 
base uma solução criada por Gary Sick, em seu livro Turbo Pascal: 
Soluções.

A maior  parte  das  strings  ocupa  mais  espaço  do  que 
realmente  precisa.  Se  uma  string  contém  apenas  caracteres 
alfabéticos,  cada caractere precisa de apenas seis  dos oito  bits 
usados. A solução apresentada mostra como reduzir o número de 
bits da string e também calcula o número de bits exigido para cada 
string.

A idéia é pegar o menor número necessário de bits para os 
caracteres (ou conjunto destes) usados na string. Por exemplo, na 
string “RUIR PARA”, o caractere mais comum é o “R”. Você pode 
representar o “R” como 11, usando apenas dois bits.  O próximo 
caractere mais comum e o “A”, que pode ser representado como 
01. Os caracteres “U”, “I”, “(espaço)” e “P” são igualmente comuns, 
e serão codificados como 100, 101, 001 e 0001, respectivamente. 
Assim a string será codificada desta maneira:

11100101110010001011101
Ou  seja,  ao  invés  de  usar  normalmente  os  72  bits 

necessários para esta string, apenas 23 bits serão suficientes. Veja 
como ficaria a string sem codificação:

010100100101010101001001010100100010000001010000010000010101001001000001

A string pode ser decodificada, pois nenhum dos códigos 
começa  com  qualquer  um  dos  outros.  Neste  caso,  os  dois 
primeiros 1s devem ser um “R”, pois nenhum dos outros caracteres 
começa com “11”.

Percebam que a parte mais complexa desta operação é 
designar corretamente os códigos para os caracteres. Uma forma 
de gerar códigos é usar uma árvore similar a figura 5, logo abaixo.

COMPRESSÃO
DE TEXTOS

Quer economizar espaço ou
enviar mensagens mais

rapidamente pela Internet?
Compressão é a resposta.

Por Ericson Benjamim
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Figura 5: Árvore para criar códigos de Huffman.

O código do caractere fornece o caminho a partir da raiz 
dessa árvore até o caractere. Cada dígito no código de Huffman 
dirá se você deve ir para a esquerda ou para a direita à medida 
que descer na árvore. Para converter o código de Huffman para um 
caractere, comece na raiz, depois mova para o galho da esquerda 
se o primeiro dígito do código for um zero, e para a direita se for 
um.  Continue  apanhando  os  dígitos  do  código  e  descendo  na 
árvore até chegar ao no do caractere. O próximo dígito na string 
codificada por Huffman é o primeiro dígito do caractere seguinte.

Para  converter  um  caractere  para  o  seu  código  de 
Huffman, comece pelo caractere e suba na árvore.  A árvore deve 
incluir  ponteiros-pai  para  cada nó,  de  modo que a rotina  possa 
mover de um filho para um pai até chegar à raiz. O ponteiro-pai 
informa qual o nó-pai do nó-ativo, e também indica se o nome está 
à esquerda ou à direita do nó-pai. Como o processo de conversão 
trabalha para cima na árvore, os bits estão em ordem contrária. 
Você deve restaurar a ordem correta antes de sair do código.

LISTAGEM COMPLETA

program CompressaoTexto;   { Compacta strings usando }
                           { o algoritmo de Huffman  }
const 
  CharFimString = #3;      { Marca o fim do texto }

type
  NO = record              { Cada noh na arvore }
         Freq,             { Frequencia para o caractere }
         Pai,              { Pai deste noh }
         Esquerda,         { Filho esquerdo deste noh }
         Direita: integer; { Filho direito deste noh }
       end;
var
  Arvore: array[1..256] of NO;
  Lista:  array[1..128] of integer;
{ Codifica uma string usando uma arvore de Huffman }
procedure Codificar(var Str: String);
var
  intIndice, intNONum, intCharNum: integer;
  StrSaida: string;
  byBitNum, byCodigo, byCodigoBit: byte;
begin
  { Adiciona o caractere que indica o fim da string }
  Str := Str + CharFimString;
  { Configura o local inicial para saida de bits }
  intCharNum := 1;
  byBitNum   := 7;
  { Inicializa o caractere corrente }
  StrSaida[1] := Chr(0);
  { Passa por cada caractere da string }
  for intIndice := 1 to Length(Str) do
    begin
      { No primeiro noh encontra-se o 
        codigo ASCII do caractere }
      intNONum := Ord(Str[intIndice]);
      { Inicializa variaveis que definem o codigo }
      byCodigoBit := 0;
      byCodigo    := 0;
      { Procura o noh raiz }
      while intNONum <> Lista[1] do
        begin
          { Se o campo contiver um valor positivo 
           configura o bit no código }
          if Arvore[intNoNum].Pai > 0 then
            byCodigo := byCodigo OR (1 SHL byCodigoBit);
          { Passa para o proximo bit }
          Inc(byCodigoBit);
          { Passa para o noh pai }
          intNoNum := Abs(Arvore[intNONum].Pai);
        end;
      { Copia os bits do codigo para a string de saida }

AA

RaizRaiz

PP

R

II
UU
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      while byCodigoBit > 0 do
        begin
          Dec(byCodigoBit);
          if (byCodigo AND (1 SHL byCodigoBit)) <> 0 then
            StrSaida[intCharNum] := Chr(Ord(StrSaida[intCharNum]) OR 
                                    (1 SHL byBitNum));
          if byBitNum > 0 then 
            begin
              Dec(byBitNum);
            end
          else
            begin
              Inc(intCharNum);
              byBitNum := 7;
              StrSaida[intCharNum] := Chr(0);
            end;
        end;
    end;
  { Configura o tamanho da string de saida }  
  SetLength(StrSaida, intCharNum);
  { Devolve o conteudo comprimido para 
    a string da entrada }
  Str := StrSaida;
end;
{ Decodifica uma string usando uma arvore de Huffman }
procedure Decodificar(var Str: String);
var
  intNONum, intCharNum: integer;
  StrSaida: string;
  byBitNum: byte;
begin
  { Inicializa a string de saida }
  StrSaida := '';
  { As proximas duas variaveis apontam 
    para o proximo bit na string codificada }
  intCharNum := 1;
  byBitNum   := 7;
  { Decodifica ate achar um ponto "." }
  while StrSaida[Length(StrSaida)] <> CharFimString do
    begin
      intNONum := Lista[1]; { Inicia pela raiz }
      { Quando o numero do noh baixar ate o 
        caracter configura o mesmo como decodificado }
      while intNONum > 128 do
        begin
          { Se o bit estiver configurado vai para 
            esquerda, do contrario vai para a direita }
          if (Ord(Str[intCharNum]) AND (1 SHL byBitNum)) = 0 then
            intNONum := Arvore[intNONum].Direita
          else
            intNONum := Arvore[intNONum].Esquerda;
          { Vai para o proximo bit da string codificada }
          if byBitNum > 0 then
            begin
              Dec(byBitNum);

            end
          else
            begin
              Inc(intCharNum);
              byBitNum := 7;
            end;
        end;
      { Adiciona o caractere a string de saida }
      StrSaida := StrSaida + Chr(intNONum);
    end;
  { Devolve o conteudo descomprimido para a string da entrada }
  Str := Copy(StrSaida, 1, Length(StrSaida) - 1);
end;
{ Ordena a lista de indices baseado na frequencia }
procedure OrdenaLista;
var
  i, j, h, Tmp: integer;
begin
  { h nao precisa ser calculado porque o 
    comprimento da lista eh conhecido }
  h := 364;
  repeat
    h := h DIV 3;
    for i := h + 1 to 128 do
      begin
        Tmp := Lista[i];
        j := i;
        { Compara as entradas da arvore }
        while (Arvore[Lista[j - h]].Freq < Arvore[Tmp].Freq) AND
              (j > h) do
          begin
            { Porem atualiza os indices }
            Lista[j] := Lista[j - h];
            j := j - h;
          end;
        Lista[j] := Tmp;
      end;
  until h = 1;
end;
{ Cria a arvore com frequencias de caracteres }
procedure CriaArvore(Str: string);
var
  intIndice, intContLista, 
  intContArvore, intNovaFreq: integer;
begin
  Str := Str + CharFimString;
  { Inicializa a arvore e a lista }
  for intIndice := 1 to 128 do
    begin
      Arvore[intIndice].Freq := 0;
      Arvore[intIndice].Pai  := -1;
      Lista[intIndice]       := intIndice;
    end;
  { Calcula as frequencias }
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  for intIndice := 1 to Length(Str) do
    Inc(Arvore[Ord(Str[intIndice])].Freq);
  OrdenaLista;
  intContLista := 128;
  { Decrementa o contador da lista 
    ate a frequencia nao-zero }
  while (intContLista > 0) AND (Arvore[Lista[intContLista]].Freq = 0) do
    Dec(intContLista);
  intContArvore := 128;
  while intContLista > 1 do
    begin
      { Cria um novo noh na arvore para a soma 
        dos dois ultimos itens mais frequentes }
      Inc(intContArvore);
      intNovaFreq := Arvore[Lista[intContLista]].Freq +
                     Arvore[Lista[intContLista - 1]].Freq;
      Arvore[intContArvore].Freq          := intNovaFreq;
      Arvore[intContArvore].Pai           := -1;
      Arvore[intContArvore].Esquerda      := Lista[intContLista];
      Arvore[intContArvore].Direita       := Lista[intContLista - 1];
      Arvore[Lista[intContLista - 1]].Pai := -intContArvore;
      Arvore[Lista[intContLista]].Pai     := intContArvore;
      Dec(intContLista);
      { Ordena novo noh inserido na lista }
      intIndice := intContLista;
      while (intIndice > 1) AND 
            (intNovaFreq > Arvore[Lista[intIndice - 1]].Freq) do
        begin
          Lista[intIndice] := Lista[intIndice - 1];
          Dec(intIndice);
        end;
      Lista[intIndice] := intContArvore;
    end;
end;
var 
  StrExemplo: string;
begin
  StrExemplo := 'Este eh um teste de compactacao de texto';

  writeln('Exemplo de texto: ', StrExemplo);
  writeln('Tamanho do texto: ', Length(StrExemplo));
  writeln;

  CriaArvore(StrExemplo);
  Codificar(StrExemplo);

  writeln('           Texto comprimido: ', StrExemplo);
  writeln('Tamanho do texto comprimido: ', Length(StrExemplo));
  writeln;

  Decodificar(StrExemplo);

  writeln('Texto descompactado: ', StrExemplo);
  writeln('   Tamanho do texto: ', Length(StrExemplo));
end.

As  variáveis  intCharNum e  byBitNum informam  o  bit 
ativo na string codificada. IntCharNum é o caracter ativo na string, 
e byBitNum é o número do bit alterado ou verificado.  ByBitNum 
começa em sete para indicar o bit mais significativo.

O  laço  principal  no  procedimento  Codificar converte 
cada caractere na string de destino para o respectivo código de 
Huffman.  Isto  é  feito  subindo  pela  árvore  até  o  nó  na  raiz, 
registrando na variável  byCodigo as curvas que faz para chegar 
lá. Quando o caractere estiver completamente codificado, os bits 
são copiados de  byCodigo para a string de saída. Quando todos 
os caracteres tiverem sido codificados, a string de saída é copiada 
para Str, que é a string informada à chamada da rotina.

O  procedimento  Decodificar percorre  a  string 
codificada, um bit por vez. Ele começa na raiz da árvore e desce 
de acordo com os bits nessa string. Quando ela chegar a um dos 
nós terminais, terá encontrado um caractere. O procedimento copia 
esse caractere para a string de saída e volta à raiz para apanhar o 
próximo.

David Huffman descobriu a técnica para criar  a árvore a 
partir de uma lista de freqüência dos caracteres (veja a figura 6). A 
árvore começa como um grupo de nós desconectados, um para 
cada caractere na string a ser compactada. O algoritmo encontra 
os dois caracteres menos usados e cria um nó-pai cuja freqüência 
é  a  soma  das  freqüências  dos  dois  caracteres.  Esse  novo  nó 
substitui  seus  dois  nós-filho  na  tabela  de  freqüência.  Depois  o 
algoritmo  repete  a  pesquisa  para  caracteres  usados  menos 
frequentemente,  combinando-os  em  um  novo  nó-pai.  Esse 
processo de criar nós-pai continua até que o nó da raiz seja criado.

O  vetor  Árvore é  usado  para  codificar  e  decodificar 
strings.  As  primeiras  128  entradas  do  vetor  são  o  conjunto  de 
caracteres usado na string a ser compactada.

O primeiro  passo na criação da  árvore  é  iniciar  as  128 
primeiras  entradas  dela  com  as  freqüências  dos  caracteres  da 
string a ser codificada. Simultaneamente, Lista é inicializada com 
índices  para  árvore.  Em  seguida,  as  entradas  em  Lista são 
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armazenadas  em  ordem  decrescente  de  freqüência.  Este 
procedimento de ordenação é uma versão modificada do método 
de classificação Shell Sort.

Figura 6: Mondando a árvore de Huffman. Um nó-pai é criado para os  
dois nós menos usados.

O  procedimento  CriaArvore cria  entradas  no  vetor 
Arvore de acordo com o algoritmo de Huffman. Ele mantém a lista 
de índices ordenada, de maneira que as duas últimas entradas da 
lista  sempre  referenciem  os  nós  com  as  menores  freqüências. 
Quando a lista for reduzida a um único item, esse item apontará 
para a raiz do vetor Arvore.

COMO USAR

Há dois passos para a codificação de uma string. Primeiro, 
a árvore é criada chamando o procedimento CriaArvore a partir 
da string a ser compactada. Segundo, o procedimento Codificar 
deve ser  chamado para  compactar  a  string.  Antes  de  efetuar  a 
compactação,  o  procedimento  Codificar adiciona 
CharFimString no fim da string, que será usado para marcar o 

final  da string. Você pode usar qualquer carácter para marcar o 
final da string, mas prefira usar um que tenha certeza de que não 
se repetirá em sua string.

Desde  que  a  árvore  não  tenha  sido  modificada,  você 
poderá  decodificar  a  string  simplesmente  chamando  o 
procedimento  Decodificar. Isso converte a string codificada de 
volta para o seu conteúdo original. Cuide para que a árvore usada 
para  codificar  a  string  seja  a  mesma  usada  para  decodificá-la. 
Assim, se você salvar a string codificada, deverá também salvar a 
árvore.

ADVERTÊNCIAS

Juntos,  a  árvore  de  codificação  e  a  string  codificada 
poderiam ocupar mais memória do que a string original.  Quanto 
maior a razão entre o tamanho da string e o número de diferentes 
caracteres utilizados, melhor o desempenho desse algoritmo.

MELHORIAS

Você  não  precisa  criar  uma  árvore  separada  para  cada 
string que compactar. Os únicos requisitos são que a árvore inclua 
todos os caracteres que você pretende codificar e que você use a 
mesma  árvore  para  decodificar  uma  string  como  usou  para 
codificá-la.  Você  pode  alterar  o  procedimento  CriaArvore de 
maneira a gerar freqüências para uma quantidade maior de strings 
e criar a árvore a partir desses dados. Depois, poderá usar essa 
mesma árvore  para  codificar  cada  uma das strings.  Embora  as 
compressões  individuais  possam  não  ser  tão  eficientes,  a 
compressão  geral  poderá  ser  melhorada,  devido  à  menor 
quantidade de árvores.

Se você puder fazer certas suposições sobre os dados a 
serem  compactados,  poderá  melhorar  significativamente  o 
desempenho desse algoritmo. Por exemplo, se você souber que os 
dados são de texto, então poderá criar uma árvore de acordo com 

UU

U + IU + I

IAARR
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a freqüência dos caracteres na língua utilizada. Isso evita o passo 
de criar a árvore a cada codificação. Essa única árvore poderá ser 
usada por um número maior de strings de texto,  em vez de ter 
árvores separadas para cada string.

Esse algoritmo não precisa ser  baseado em caracteres.  Com a 
mesma facilidade, você pode criar uma árvore contendo palavras 
ou  frases  comuns,  além  de  letras  individuais.  Nesse  caso,  um 
código de três bits poderia significar uma palavra inteira. Se você 
usar uma árvore fixa para uma grande quantidade de texto, poderá 
conseguir  taxas  de  compressão  muito  altas  com  essa  técnica. 
Baixe o exemplo em: compactacao_de_texto.pp.                           █

Referências bibliográficas
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Na próxima FANZINE.PAS fechamos o 
assunto com o artigo sobre compressão 

de arquivos.

http://fanzinepas.awardspace.com/compactacao_de_texto.pp
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Recentemente  o  NATIONAL  GEOGRAPHIC  CHANNEL 
apresentou  um documentário  (Autópsia  de  um Dinossauro)  que 
revelou  novas  informações  sobre  os  dinossauros.  Velocidade 
máxima e modo como caminhar foram algumas das revelações do 
especial.  Foi  estimado  que  um  tiranossauro,  por  exemplo,  nos 
alcançaria  em  uma  corrida.  Por  sorte  não  vivemos  na  mesma 
época deste predador tamanho família. Certo, mas e daí? O que 
isso tem a ver  com o artigo? Bem,  o software  conhecido como 
GaitSym foi utilizado para simular o modo como um sistema (ou 
ser)  baseado  em  um  esqueleto  impulsionado  por  músculos 
caminha. Ele permite até mesmo estimar com muita fidelidade a 
velocidade  máxima  que  um  ser  pode  alcançar.  O  GaitSym  foi 
testado com sucesso em modelos de animais atuais. Não sabemos 
em que linguagem o GaitSym foi desenvolvido, mas sabemos que 
ele usa uma técnica freqüentemente empregada em soluções que 
não  permitem  chegar  ao  resultado  de  maneira  analítica  ou 
heurística.  Essa técnica também é chamada de backtracking ou 
método  de  tentativa  e  erro.  O  GaitSym,  utiliza  o  método  de 
tentativa e erro para aprender a andar, usando o modelo inserido. 
Nas primeiras tentativas, o modelo nem mesmo chegar a dar um 
passo sequer. Mas após algumas dezenas de milhões de tentativas 
depois, o software já faz o modelo andar com maestria e estima 
com  grande  precisão,  a  velocidade  máxima  que  este  pode 
alcançar.  Uma ferramenta  fantástica  para  se  estudar  um animal 
extinto a milhões de anos atrás.

Um algoritmo exaustivo também pode ser considerado uma 
técnica de processamento por força bruta, de maneira similar a um 
programa que tenta invadir um sistema protegido, testando cada 

combinação possível  até encontrar uma senha válida. Claro que 
nossa proposta não é ensinar a ninguém, técnicas de invasão de 
sistemas.

Este  artigo  baseia-se  no  estudo  descrito  pelo  pai  da 
linguagem Pascal, Niklaus Wirth, publicado em seu livro Algoritmos 
e  Estruturas  de  Dados.  Este  livro  apresenta  os  exemplos  em 
Modula-2, linguagem também criada pelo próprio Wirth.

O  caminho  mais  comum  para  encontrar  uma  solução 
através deste método é o de se decompor o processo de tentativa 

ALGORITMOS 
EXAUSTIVOS

As vezes é necessário percorrer
todos os caminhos possíveis até

encontrar a solução.

Por Ericson Benjamim

Figura 7: GaitSym mostra como um dinossauro caminha.
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e erro em outras tarefas parciais. Em geral, pode-se ver o processo 
todo  como  sendo  um  processo  de  tentativa  ou  busca  que 
gradualmente constrói e pesquisa uma árvore de sub-tarefas. Esta 
árvore  pode  crescer  muito  rápido,  as  vezes,  exponencialmente, 
dependendo do caso. O esforço para pesquisar a solução cresce 
de maneira correspondente. Em boa parte dos casos a árvore pode 
ser  “podada”  através  de  técnicas  heurísticas,  reduzindo 
conseqüentemente o esforço computacional.  Mas nem sempre é 
tão fácil descobrir heuristicamente a solução de um problema. Nem 
sempre é fácil ou viável.

PASSEIO A CAVALO

Para demonstrar como solucionar um problema usando o 

método de tentativa e erro, vamos pegar o exemplo do percurso do 
cavalo de xadrez.

Dado um tabuleiro n x n, com n2 campos. Um cavalo – que 
se move segundo as regras do jogo de xadrez – é colocado no 
campo com as coordenadas iniciais X0, Y0. O problema consiste em 
se encontrar uma forma de cobrir todo o tabuleiro, se é que existe 
de fato uma maneira de fazê-lo, isto é, de calcular um percurso 
n2-1 movimentos,  tal  que  todas  as  casas  do  tabuleiro  sejam 
percorridas exatamente um vez.

Para  encontrar  uma  maneira  de  se  percorrer  todas  n2 

casas  do  tabuleiro  podemos  começar  deduzindo  o  próximo 
movimento  da  peça  ou  descobrir  que  não  é  possível  realizar 
movimento  algum.  Então  devemos  montar  um  algoritmo  para 
executar tal tarefa.

Figura 8: GaitSym – simulação começa de uma posição aleatória e  
dinossauro tomba.

Figura 9: GaitSym – após cem milhões tentativas o programa aprende 
como se locomover. No caso do hadrossauro: 45km/h no máximo.
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PROCEDURE Tente Próximo Movimento;
  BEGIN iniciar seleção de movimentos;
    REPEAT selecionar o próximo candidato da lista dos 
           próximos movimentos;
      IF aceitável THEN
        movimento registrado;
        IF tabuleiro não preenchido totalmente THEN
          Tente Próximo Movimento;
          IF insucesso THEN
            eliminar;
          END;
        END;
      END;
    UNTIL (movimento com sucesso) OR (sem mais candidatos);
END Tente Próximo Movimento;

Algoritmo 1: Primeira proposta para descobrir o próximo movimento 
do cavalo.

É  claro  que  teremos  de  ser  bem  mais  específico  na 
descrição  deste  algoritmo,  sendo  necessário  tomar  algumas 
decisões  sobre  a  representação  dos  dados.  O  tabuleiro, 
obviamente, será representado por uma matriz. Uma boa idéia é 
criar um tipo para representar os valores dos índices.

   TYPE indice = [1..n];
   VAR tabuleiro: ARRAY indice, indice OF INTEGER;

Usaremos  o  tipo  inteiro  ao  invés  de  booleano,  para 
representar cada casa do tabuleiro, pois apesar do tipo booleano 
poder  armazenar  a  informação  de  ocupação  da  casa,  ele  não 
poderá manter um histórico de ocupações sucessivas.

 tabuleiro[x, y] := 0 { casa <x, y> não foi ocupada }
 tabuleiro[x, y] := i { casa <x, y> foi ocupada no
                        último movimento – 1 ≤ i ≤ n2 }

Agora  devemos  escolher  os  parâmetros  adequados  que 
determinarão as condições iniciais do próximo movimento, e que 

também  informarão  os  seus  sucessos.  A  primeira  tarefa  é 
solucionada através das especificações das coordenadas  x,  y a 
partir  das  quais  é  feito  o  movimento,  e  pela  especificação  do 
número i do movimento (para fins de registro). A próxima tarefa é 
criar um parâmetro para indicar se o movimento foi bem sucedido 
usando um tipo booleano.

Figura 10: Tela do Micro Chess 2.0 para Apple II

Pode-se expressar a  condição “tabuleiro  não preenchido 
totalmente”  como  i  <  n2.  Feito  isso  devemos  representar  os 
possíveis  pontos  de  destino  dos  movimentos,  determinados  de 
acordo com a regra de movimentação do cavalo. Esta tarefa pode 
ser feita usando duas variáveis locais (u e v). Então um movimento 
aceitável seria expresso através do resultado da condição abaixo:

(1 ≤ u ≤ n ) e (1 ≤ v ≤ n )
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e que não tenha sido ocupada anteriormente, ou seja:

  tabuleiro[u, v] := 0

Quanto ao registro dos movimentos, temos:

  tabuleiro[u, v] := i; { movimento válido }

  tabuleiro[u, v] := 0; { cancelamento do registro }

Se uma variável local  q1 for introduzida e utilizada como 
sendo  o  parâmetro  resultante  da  chamada  recursiva  deste 
algoritmo,  então  q1 pode ser representado por “movimento com 
sucesso”. Assim temos o seguinte algoritmo:

PROCEDURE Tentar(i: INTEGER; x, y: indice; VAR q: BOOLEAN);
VAR
  u, v: INTEGER;
  q1: BOOLEAN;
BEGIN iniciar seleção de movimentos;
  REPEAT seja <u, v> um coordenador do próximo movimento
         conforme as regras do xadrez;
    IF (1 <= u) AND (u <= n) AND (1 <= v) AND (v <= n) AND
       (tabuleiro[u, v] = 0) THEN
      tabuleiro[u, v] := i;
      IF i < (n * n) THEN
        Tentar(i + 1, u, v, q1);
        IF NOT q1 THEN
          tabuleiro[u, v] := 0
        ELSE
          q1 := TRUE;
        END;
      END;
    END;
  UNTIL q1 OR (sem mais candidatos);
  q := q1;
END Tentar;

Algoritmo 2: Segunda proposta para descobrir o próximo movimento 
do cavalo.

Mais  uma  proposta  e  chegaremos  a  um  programa 
totalmente  funcional.  Observe  que  até  o  momento,  não  estão 
aplicadas  as  regras  de  movimentação  do  cavalo  aos  dois 
algoritmos propostos. Mas agora não podemos mais ignorar este 
fator.

A partir  de uma coordenada  x,  y,  existem oito  possíveis 
casas candidatas (u, v) de destino. Elas são numeradas de 1 a 8, 
como pode ser visto na figura 11.

Figura 11: Os oito movimentos possíveis de um cavalo.

Um método simples para se obter u, v é através da adição 
das  diferenças  de  coordenadas  armazenadas  em  um  vetor  de 
pares de diferenças ou em dois vetores de uma única diferença 
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cada um. Sejam estes vetores representados por dx e dy, iniciados 
adequadamente. Então, um índice k pode ser usado para numerar 
o  próximo  candidato.  Os  detalhes  são  mostrados  no  programa 
exibido  a  seguir.  O  procedimento  recursivo  é  iniciado  por  uma 
chamada, tendo como parâmetros as coordenadas  x0,  y0 desta 
casa, a partir da qual o percurso se inicia. A este campo deve ser 
atribuído o valor 1; todos os demais deverão ser marcados como 
livres.

tabuleiro[x0, y0] := 1; 
Tentar(2, x0, y0, q);

Um outro detalhe a considerar: uma variável tabuleiro[u,v] 
existe se e somente se tanto u como v pertencem ao intervalo de 
índices  1 ...  n.  Conseqüentemente, a expressão no algoritmo 2, 
substituída por aceitável, no algoritmo 1, será válida somente se os 
seus  quatro  primeiros  termos  constituintes  forem  verdadeiros. 
Portanto, é importante que o termo tabuleiro[u,v] = 0 apareça por 
último.

LISTAGEM COMPLETA

program PasseioDeCavalo;
var
  i, j, n: integer;
  caminho: boolean;
  dx, dy: array [1..8] of integer;
  tabuleiro: array [1..8, 1..8] of integer;
procedure Tentar(i, x, y: integer; var caminho: boolean);
var
  k, u, v: integer;
  caminho1: boolean;
begin
  k := 0;
  repeat
    k        := k + 1;
    u        := x + dx[k];
    v        := y + dy[k];
    caminho1 := false;
    if (1 <= u) and (u <= n) and (1 <= v) and (v <= n) and 

       (tabuleiro[u, v] = 0) then
      begin
        tabuleiro[u, v] := i;
        if i < (n * n) then
          begin
            Tentar(i + 1, u, v, caminho1);
            if not caminho1 then tabuleiro[u, v] := 0;
          end
        else
          caminho1 := true;
      end;
  until caminho1 or (k = 8);
  caminho := caminho1;
end; { Tentar }
begin
  writeln('Percurso do Cavalo de Xadrez');
  writeln;
  writeln('Adaptado do original em Modula2 por Niklaus Wirth');
  dx[1] :=  2; dx[2] :=  1; dx[3] := -1; dx[4] := -2;
  dx[5] := -2; dx[6] := -1; dx[7] :=  1; dx[8] :=  2;
  dy[1] :=  1; dy[2] :=  2; dy[3] :=  2; dy[4] :=  1;
  dy[5] := -1; dy[6] := -2; dy[7] := -2; dy[8] := -1;
  repeat
    writeln;
    write('Tamanho do tabuleiro (0 p/ sair): ');
    readln(n);
    writeln;
    writeln('Tabuleiro escolhido: ', n, ' x ', n);
    writeln;
    if n <> 0 then
      begin
        for i := 1 to n do
          for j := 1 to n do
            tabuleiro[i, j] := 0;
        write('Digite a linha inicial: ');
        readln(i);
        write('Digite a coluna inicial: ');
        readln(j);
        writeln;
        tabuleiro[i, j] := 1;
        Tentar(2, i, j, caminho);
        if caminho then
          begin
            for i := 1 to n do
              begin
                writeln;
                for j := 1 to n do write(tabuleiro[i, j]:5);
                writeln;
              end;
          end
        else
          writeln('Sem caminho.');
      end;
  until n = 0;
end. { PasseioDeCavalo }
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A seguir, algumas soluções encontrada pelo programa.

Figura 12: Solução para tabuleiro 5 x 5 e  
coordenadas 3, 3.

Figura 13: Solução para tabuleiro 5 x 5 e  
coordenadas 2, 4.

Figura 14: Solução para tabuleiro 6 x 6 e  
coordenadas 1, 1.

Cada número  nos tabulei-
ros acima representam a ordem na 
qual  o  cavalo  se  movimentou. 
Tomando o exemplo mostrado na 
figura  14  e  seguindo  as  setas 
podemos entender melhor o signifi-
cado  da  informação  exibida  pelo 
programa.

O  programa  proposto  por 
Niklaus  Wirth  encontra  uma  das 
diversas  soluções  possíveis,  do 
problema  do  percurso  do  cavalo. 
Mas com a técnica de backtracking 
é  possível  encontrar  todas  as 
soluções  existentes.  No  entanto, 
esta  técnica  se  mostra  mais 
eficiente com pequenos tabuleiros, 

Figura 15: Sequência de 
movimentos.
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6 x 6, por exemplo. Para um tabuleiro comum (8 x 8), temos uma 
tarefa de proporções astronômicas. Em 1997, foi descoberto que o 
total de soluções possíveis para o problema do percurso do cavalo, 
em um tabuleiro comum é algo em torno de treze trilhões, número 
que  inviabiliza  o  uso  de  computadores  atuais  neste  problema. 
Técnicas heurísticas podem ser aplicadas para viabilizar a solução 
deste  problema,  mas  estas  devem  ser  escolhidas  com  muito 
cuidado,  pois  algumas  podem  não  funcionar  corretamente  em 
algumas situações.  O matemático H.  C.  Warnsdorff  propôs uma 
solução  simples  e  genérica  para  este  problema,  mas  ela  não 
funciona muito bem em tabuleiros grandes (76 x 76 ou maiores).

Nos testes, o programa proposto por Niklaus Wirth levou 
aproximadamente  um  segundo  para  encontrar  uma  solução, 
usando um tabuleiro 8 x 8, a partir das coordenadas 1, 1. Neste 
mesmo tabuleiro e a partir das coordenadas 4, 4 o programa levou 
13 minutos e 48 segundos – um tempo considerável. Imaginem o 
tempo que  levaria  para  encontrar  as  cerca  de  treze  trilhões de 
soluções restantes. Os testes foram realizados em um Pentium D, 
de 3GHz, com Windows XP.

PROBLEMA DAS OITO RAINHAS

O  problema  das  oito  rainhas,  também  conhecido  como 
damas pacíficas, é um bom exemplo do emprego de métodos de 
tentativa e erro. Foi estudado por C. F. Gauss em 1850, embora 
não tenha sido completamente resolvido nesta ocasião, o que não 
causa nenhuma supresa. Afinal, este tipo de problema não permite 
a  obtenção  de  soluções  analíticas.  Requerem,  ao  invés,  uma 
grande  quantidade  de  trabalho  preciso  e  uma  grande  dose  de 
paciência.  Por  isso,  tais  algoritmos  ganharam  relevância  quase 
exclusiva  em  computação,  palco  ideal  para  soluções 
automatizadas.

O problema consiste no posicionamento de oito rainhas do 
jogo  de  xadrez  em  um  tabuleiro  comum,  de  tal  maneira  que 
nenhuma  delas  ataque  ou  seja  atacada  por  nenhuma  outra. 
Podemos  começar  com  uma  primeira  versão  rudimentar  para 

encontrar a solução deste problema:

PROCEDURE Tentar(i: INTEGER);
  BEGIN 
    iniciar seleção de posição para i-ésima rainha;
    REPEAT 
      fazer a próxima seleção;
      IF salvo THEN
        Posicinar Rainha;
        IF i < 8 THEN
          Tentar(i + 1);
          IF insucesso THEN
            Remover Rainha;
          END;
        END;
      END;
    UNTIL sucesso OR (sem mais posições);
END Tentar;

Algoritmo 3: Primeira proposta para resolver o problema das oito 
rainhas.

Levando em considerações as regras do xadrez, sabemos 
que  a  rainha  pode  atacar  peças  na  mesma  linha,  coluna  ou 
diagonal do tabuleiro. Logo deduzimos que cada coluna somente 
pode conter uma rainha, e que a escolha da posição da i-ésima 
rainha deve restringir-se às casas da i-ésima coluna do tabuleiro. 
Assim, o parâmetro i passa a ser o índice da coluna e o processo a 
ser  empregado  na  escolha  da  linha  j poderá  então  limitar-se  a 
escolher uma entre as oito linhas disponíveis.

Precisamos  agora  representar  o  tabuleiro.  Uma  escolha 
óbvia seria uma matriz quadrada, como a variável tabuleiro[x, y], 
do problema do percurso do cavalo. Mas é fácil verificar que esta 
escolha acarretará a necessidade de operações exaustivas para a 
verificação  da  disponibilidade  das  casas  do  tabuleiro.  Algo  que 
deve ser  evitado,  visto  que esta  será  uma das operações mais 
executadas. Então temos de nos preocupar em representar o que é 
realmente relevante. Neste caso, não é exatamente a posição da 
rainha,  mas sim a informação de que ela  já  tenha ou não sido 
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colocada corretamente em uma posição específica (em uma linha, 
coluna  ou  diagonal  do  tabuleiro).  Apenas  uma  rainha  deve  ser 
colocada em cada coluna k para 1 ≤ k ≤ i. Isto nos leva a seguinte 
escolha de variáveis:

VAR 
  x: ARRAY  [1..8]  OF INTEGER;
  a: ARRAY  [1..8]  OF BOOLEAN;
  b: ARRAY [b1..b2] OF BOOLEAN;
  c: ARRAY [c1..c2] OF BOOLEAN;

onde

xi - denota a posição da rainha na i-ésima coluna;

aj - significa “nenhuma rainha está na j-ésima coluna”;

bk - significa “nenhuma rainha ocupa a k-ésima diagonal 
do tipo /”;

ck - significa “nenhuma rainha ocupa a k-ésima diagonal 
do tipo \”;

A escolha para limite dos índices b1,  b2,  c1 e c2 é ditada 
pela maneira como são calculados os índices de b e c; note-se que 
nas diagonais do tipo / todos os campos possuem a mesma soma 
das  suas  coordenadas  i e  j,  e  que  nas  diagonais  do  tipo  \ as 
diferenças  das  coordenadas  i e  j são  constantes.  Deste  modo, 
comando “Posicionar Rainha”  (descrito no algoritmo 3) pode ser 
elaborado para:

x[i]     := j;
a[j]     := FALSE;
b[i + j] := FALSE;
c[i – j] := FALSE;

O comando “Remover Rainha” é refinado para:

a[j]     := TRUE;
b[i + j] := TRUE;
c[i – j] := TRUE;

E a condição “seguro” é toda preenchida se o campo <i, j> 
ficar  em  uma  coluna  e  em  diagonal  que  ainda  estejam  livres. 
Portanto, isto pode ser representado através da expressão lógica:

a[j] AND b[i + j] AND c[i – j]

Agora  completamos  o  desenvolvimento  deste  algoritmo, 
apresentado  logo  a  seguir.  Na  figura  16  temos  uma  solução 
calculada – x = (1, 5, 8, 6, 3, 7, 2, 4).

Figura 16: Uma solução para o problema das oito rainhas.
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PRIMEIRA LISTAGEM

program OitoRainhas;
var
  i: integer;
  q: boolean;
  a: array [1..8]  of boolean;
  b: array [2..16] of boolean;
  c: array [-7..7] of boolean;
  x: array [1..8]  of integer;
procedure Tentar(i: integer; var q: boolean);
var
  j: integer;
begin
  j := 0;
  repeat
    inc(j);
    q := false;
    if a[j] and b[i + j] and c[i - j] then
      begin
        x[i]     := j;
        a[j]     := false;
        b[i + j] := false;
        c[i - j] := false;
        if i < 8 then
          begin 
            Tentar(i + 1, q);
            if not q then
              begin
                a[j]     := true;
                b[i + j] := true;
                c[i - j] := true;
              end;
          end
        else
          q := true;
      end;
  until q or (j = 8);
end; { Tentar }
begin
  writeln('Problema das Oito Rainhas de Xadrez');
  writeln;
  writeln('Adaptado do original em Modula2 por Niklaus Wirth');
  writeln;
  for i := 1 to 8  do a[i] := true;
  for i := 2 to 16 do b[i] := true;
  for i := -7 to 7 do c[i] := true;
  Tentar(1, q);
  write('Solucao para problema das oito rainhas: x = (');
  for i := 1 to 8 do write(x[i]:3);
  writeln('  )');
end. { OitoRainhas }

Ao rodar o programa será fácil perceber que apenas uma 
solução é mostrada. É fácil modificar esta listagem para contemplar 
todas as 92 soluções possíveis. Um número infinitamente menor 
que o total de soluções para o percurso do cavalo.

Ao implementar o código para encontrar todas as soluções 
é necessário  tomar  o  devido cuidado para que o algoritmo não 
compute por mais de uma vez, cada candidato. Isto significa que 
uma  busca  na  estrutura  candidata  deve  percorrer  cada  ponto 
exatamente  uma  única  vez,  permitindo,  uma  vez  encontrada  a 
solução,  e  devidamente  memorizada,  simplesmente  prosseguir 
para  a  próxima  candidata  gerada  pelo  processo  de  seleção 
sistemática. O algoritmo genérico é mostrado logo a seguir.

PROCEDURE Tentar(i: INTEGER);
  BEGIN 
    iniciar seleção de posição para i-ésima rainha;
    FOR k := 1 TO m DO
      Selecionar a k-ésima candidata;
      IF aceitável THEN
        Gravar;
        IF i < n THEN
          Tentar(i + 1)
        ELSE
          Imprimir a solução;
        END;
        Cancelar a gravação;
      END;
    END;
END Tentar;

Algoritmo 4: Proposta para encontrar todas as soluções para o 
problema das oito rainhas.

Devido  a  simplificação  de  terminação  do  processo  de 
seleção, para um único termo k = m, o comando repeat  pode ser 
substituído adequadamente por um comando for. É surpreendente 
que o algoritmo de busca de todas as soluções possíveis seja mais 
simples que o correspondente para busca de uma única solução! O 
algoritmo, estendido para todas as soluções do problema das oito 
rainhas encontra-se logo a seguir. 
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SEGUNDA LISTAGEM

program OitoRainhasTodasSolucoes;
var
  i: integer;
  a: array [1..8]  of boolean;
  b: array [2..16] of boolean;
  c: array [-7..7] of boolean;
  x: array [1..8]  of integer;
procedure Imprimir;
var
  k: integer;
begin
  for k := 1 to 8 do write(x[k]:4); writeln;
end; { Imprimir }
procedure Tentar(i: integer);
var
  j: integer;
begin
  for j := 1 to 8 do
    begin
      if a[j] and b[i + j] and c[i - j] then
        begin
          x[i]     := j;
          a[j]     := false;
          b[i + j] := false;
          c[i - j] := false;
          if i < 8 then
            Tentar(i + 1)
          else
            Imprimir;
          a[j]     := true;
          b[i + j] := true;
          c[i - j] := true;
        end;
    end;
end; { Tentar }
begin
  writeln('Problema das Oito Rainhas de Xadrez - Todas as soluções');
  writeln;
  writeln('Adaptado do original em Modula2 por Niklaus Wirth');
  writeln;
  for i := 1 to 8  do a[i] := true;
  for i := 2 to 16 do b[i] := true;
  for i := -7 to 7 do c[i] := true;
  Tentar(1);
end. { OitoRainhasTodasSolucoes }

De  fato,  existem  apenas  12  soluções  diferentes,  se 
considerarmos  as  operações  de  simetria  (como  rotações  e 

reflexões). Este algoritmo não detecta as soluções simétricas.

    x1   x2   x3   x4   x5   x6   x7   x8     n   
1   5   8   6   3   7   2   4    876
1   6   8   3   7   4   2   5    264
1   7   4   6   8   2   5   3    200
1   7   5   8   2   4   6   3    136
2   4   6   8   3   1   7   5    504
2   5   7   1   3   8   6   4    400
2   5   7   4   1   8   6   3    072
2   6   1   7   4   8   3   5    280
2   6   8   3   1   4   7   5    240
2   7   3   6   8   5   1   4    264
2   7   5   8   1   4   6   3    160
2   8   6   1   3   5   7   4    336
Tabela 1: Doze soluções para o problema das oito rainhas.

Na tabela 1 estão listadas as primeiras doze soluções. Os 
números n, à direita, indicam a freqüência da execução do teste de 
campos seguros. A média, para as 92 soluções, é de 161. Baixe os 
exemplos em: algoritmos_exaustivos_pascal.tar.                            █
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Existem diversas soluções para impressão de dados, de 
ferramentas comerciais às de código aberto, muitas de excelente 
qualidade. Quando trabalhei na  Xerox do Brasil,  uma de minhas 
funções  era  desenvolver  aplicações  de  impressão  de  dados, 
gerando  contas  de  energia  elétrica,  água,  boletos  bancários, 
malas-diretas etc. Uma ferramenta de geração de relatórios como 
Quick Report,  Report Builder,  Crystal Reports etc,  viria a calhar, 
não fosse um pequeno detalhe: o volume de impressão. Algumas 
aplicações  geravam  milhares  de  páginas  por  trabalho  (job) de 
impressão, as vezes mais. Certa vez tive de criar uma aplicação 
para trabalhar com o volume de impressão perto de um milhão de 
páginas.  O  arquivo  de  impressão  gerado  chegava  a  cerca  de 
1,2GiB – algo inviável para uma ferramenta de relatório clássica.

Então, o que fazer? Primeira opção: entrar em desespero. 
Segunda  opção:  usar  uma  ferramenta  projetada  para  grandes 
volumes de  impressão.  Uma destas  ferramentas  é  a  linguagem 
PostScript.  Criada  pela  Adobe  Systems,  na  primeira  metade  da 
década de 1980.

O QUE É POSTSCRIPT?

A  linguagem  PostScript  tem  uma  história  interessante. 
Baseado  na  linguagem  InterPress  (oriunda  do  famoso  Xerox 
PARC), PostScript (ou PS para os mais íntimos) é um exemplo de 
um padrão aberto que pode render bons frutos. PostScript é uma 
linguagem de descrição de página com recursos de uma linguagem 
de alto nível,  como variáveis de diversos tipos, laços, condições 
etc,  tudo especificado através de  comandos em inglês,  como a 

maioria das linguagens. A título de comparação, outra linguagem 
de descrição de página famosa é PCL, da HP, programada através 
de códigos numéricos.

A primeira aparição, no mercado, da lnguagem PostScript 
foi como um interpretador em impressoras Apple LaserWriter. Seu 

sucesso foi  imediato  e  a linguagem se firmou como um padrão 
para impressoras de médio e grande porte, em sua maioria. Muitos 
fornecedores podiam criar seus próprios interpretadores PostScript, 
mas a maioria preferia usar o original da Adobe, mostrando que um 
padrão  aberto  pode  dar  retorno  financeiro.  A  Adobe  ficaria 
novamente famosa por criar outro padrão aberto, PDF, baseado em 

LAZARUS E 
POSTSCRIPT

Se quiser imprimir em grande
volume, o formato PostScript

é uma boa saída.

Por Ericson Benjamim

Figura 17: Centro de impressão montado pela Fuji Xerox.
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diversas especificações da linguagem PostScript. Outra coisa que 
vale  a  pena  comentar  é  sobre  a  extensa  documentação  que  a 
Adobe  disponibilizou  gratuitamente  sobre  PostScript  (e  PDF 
também).

PORQUE POSTSCRIPT?

PostScript  é  uma  ferramenta  altamente  otimizada  para 
grandes  volumes  de  impressão.  Você  pode  conseguir  imprimir 
milhares  de  páginas,  mesmo em uma pequena impressora com 
interpretador  PostScript,  desde  que  saiba  como  otimizar  seu 
código. Além disso, é fácil implementar uma solução baseada em 
PostScript. Primeiro porque o padrão é aberto. Segundo porque a 
documentação é ampla e de fácil acesso. Terceiro porque é fácil 
programar em PostScript. Quarto porque existe uma infinidade de 
ferramentas que trabalham com esta linguagem. Quinto porque é 
fácil converter um arquivo PostScript para outros formatos, como 
PDF,  por  exemplo.  Ainda  deve  existir  mais  vantagens,  mas  as 
listadas anteriormente já bastam.

UM BREVE TUTORIAL DE POSTSCRIPT

A  primeira  coisa  que  devemos 
entender  sobre  PostScript  é  como  a 
página é tratada nesta linguagem. Como 
podem ver na figura 18, o ponto 0, 0, por 
padrão,  começa  no  canto  inferior 
esquerdo e cresce nos sentidos indicados 
pelas  setas.  A  unidade  básica,  neste 
sistema de coordenadas, equivale a 1/72 
de polegada. Mas podemos trabalhar com 
milímetros  usando  um  pequeno  artifício 
que vou ensinar, mais tarde. 

A sintaxe da linguagem é sensível 
ao  caso  (diferencia  maiúsculas  de 

minúsculas)  e  utiliza  notação  polonesa  reversa.  Outro  fato 
importante é que toda a estrutura da linguagem está baseada em 
pilha. Não vou entrar em detalhes quanto a isto e acredito que os 
comandos apresentados são suficientemente simples para serem 
compreendidos com facilidade.

Antes de qualquer coisa devemos obter um interpretador 
PostScript  para  testarmos  nosso  código.  Você  pode  usar  um 
interpretador baseado em hardware, como uma impressora, ou em 
software, como Ghostscript. Esta última opção é mais prática para 
o desenvolvedor por permitir  a visualização da saída na tela do 
computador. Você pode baixar o Ghostscript a partir do endereço 
http://www.gnu.org/software/ghostscript/ghostscript.html.

Programar em PostScript  é uma operação de montagem 
de  página,  onde  vamos  inserir  textos,  gráficos,  figuras  etc.  A 
primeira  coisa  antes  de  inserir  algo  é  especificar  o  local  onde 
desejamos  colocar  nosso  objeto.  Para  isto  devemos  usar  o 
comando abaixo:

x y moveto

onde x e y são números reais e representam as coordenadas do 
ponto onde será inserido o objeto. Uma vez definida a coordenada 
atual (current point), podemos então inserir nossos objetos. 

O objeto mais comumente usado é o texto,  obviamente. 
Então, vamos começar por ele. Antes de inserir o texto selecione a 
fonte com o comando abaixo:

/Nome_da_fonte Tamanho_da_fonte selectfont

onde Nome_da_fonte deve ser selecionado da lista de fontes do 
seu interpretador PostScript e  Tamanho_da_fonte é um número 
real que definirá a largura e altura da fonte.

Se você já definiu a coordenada atual então basta agora 
usar o seguinte comando:

Figura 18: Sistema de 
coordenadas em 

PostScript.

0, 0

http://www.gnu.org/software/ghostscript/ghostscript.html
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(Texto) show

Como podem ver,  os parêntesis são os delimitadores de 
string. Se você instalou o Ghostscript poderá testar os comandos 
acima através do seguinte exemplo:

/Courier 20 selectfont
100 500 moveto
(Texto) show
showpage

O comando  showpage envia a página, que você acabou 
de definir, para o dispositivo gráfico, como uma impressora ou, no 
caso do Ghostscript, para a tela. Este comando deve ser chamado 
ao final de cada página. Os comandos acima devem ser digitados 
diretamente no console do Ghostscript. Se você usa Linux utilize o 
comando “gs -sDEVICE=x11” para direcionar a saída para uma 
janela.

Para  desenhar  linhas,  usamos  o  comando  lineto, 
acompanhado de mais outros comandos.

100 500 moveto
100 300 lineto
300 300 lineto
300 500 lineto
stroke
showpage

O comando  moveto define  o  ponto  inicial  da  linha  e  o 
comando  stroke desenha  a  linha  pelo  caminho  definido  pelos 
comandos  lineto e  moveto.  Se  quiser  fechar  o  caminho, 
desenhando  um  quadrado,  acrescente  o  comando  closepath 

antes do comando  stroke.  Para controlar a espessura da linha 
use este comando antes de desenhá-la:

valor_espessura_linha setlinewidth

onde valor_espessura_linha é um número real.
Experimente usar o comando fill antes do stroke para 

Figura 19: Ghostscript rodando no Linux.
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ver como seu polígono é preenchido por uma cor.

Por  falar  em  cor,  para  definir  este  parâmetro  em  seus 
objetos use o comando a seguir:

valor_vermelho valor_verde valor_azul setrgbcolor

onde  valor_vermelho,  valor_verde e  valor_azul são 
números reais entre 0 e 1 que controlam as intensidades das cores 

vermelho, verde e azul respectivamente. Pode parecer um pouco 
confuso,  mas  é  bem  simples.  Basta  “misturar”  as  cores  para 
conseguir  qualquer outra. O comando setrgbcolor não é o único 
que pode ser usado para escolher as cores dos objetos. Podemos 
ainda  contar  com  os  comandos  setgray,  setcymkcolor.  e 
sethsbcolor.  O comando  setgray é usado para controlar as 

cores  baseadas  em  escala  de  cinza,  obviamente.  O  comando 
setcymkcolor utiliza  o  modelo  de  refletância,  que  usa  cores 
subtrativas,  complementares  às  cores  do  sistema  RGB.  Este 
comando é especialmente útil para quem quer controlar a risca, as 
cores impressas.  E por  fim temos o comando  sethsbcolor,  o 
qual, como o setrgbcolor, baseia-se no modelo de luminância, 
que  usa  cores  aditivas.  Mas  o  sethsbcolor controla  a  matiz 
(hue)  ou  cor,  a  saturação  e  o  brilho,  ótimo  para  trabalhar  com 
gradientes. Não entrarei em detalhes sobre estes comandos já que 
o setrgbcolor atende a maioria dos casos.

Um  comando  muito  útil  é  o  rotate.  É  óbvio  que  sua 
função é rotacionar os objetos. Sua sintaxe é esta:

valor_angulo rotate

onde  valor_angulo é um número real que representa. Ele vai 
mais além e rotaciona também o eixo de coordenadas, o que pode 
ser  um  problema.  Mas  com  um  pouco  de  cuidado  o  comando 
rotate torna-se  muito  útil.  Observe  o  exemplo  abaixo  para 
entender melhor como este comando funciona.

/Courier 40 selectfont

250 600 moveto
(Texto normal) show

150 200 moveto
90 rotate
(Rotacionado em 90 graus) show

showpage

A saída do programa acima pode 

Figura 20: Exemplo de cores conseguidas com setrgbcolor.

0 0 1 setrgbcolor 0 1 0 setrgbcolor 1 0 0 setrgbcolor

1 1 0 setrgbcolor .5 .5 .5 setrgbcolor .5 0 .5 setrgbcolor

Figura 21: Exemplo de 
saída com o comando 

rotate.
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ser visualizada na figura 21. Uma vez definido o ângulo de rotação, 
não  apenas  os  objetos  serão  rotacionados.  O  eixos  das 
coordenadas também serão giradas. Você deve levar isto em conta 
quando usar o comando  rotate. Então é necessário colocar os 
eixos  nos  seus  lugares,  se  quiser  continuar  desenhando 
normalmente na página. Isto pode ser feito da seguinte maneira:

/Courier 40 selectfont

250 600 moveto
(Texto normal 1) show

150 200 moveto
90 rotate
(Rotacionado em 90 graus) show
-90 rotate

250 400 moveto
(Texto normal 2) show

showpage

/Courier 40 selectfont

250 600 moveto
(Texto normal 1) show

150 200 moveto
90 rotate
(Rotacionado em 90 graus) show

250 400 moveto
(Texto normal 2) show

showpage

Listagem 1 Listagem 2

Veja que na listagem 1 temos o comando  -90 rotate 
para  que  os  eixos  retornem a  sua  posição.  Na  listagem 2  não 
temos este comando e a mensagem “Texto normal 2” nem aparece 
na visualização por estar fora dos limites da página. Bem, com um 
pouco de cuidado o comando rotate torna-se um recurso muito 
útil.

Além  da  rotação  podemos  controlar  a  escala  e  o 
posicionamento da imagem em PostScript.  Para escala temos o 
comando  scale,  o  qual  redimensiona um objeto,  tanto em sua 
largura  como  na  sua  altura.  Este  comando  representa  um  dos 
recursos mais poderosos da linguagem PostScript. Com ele você 
pode  redimensionar  uma aplicação  projetada  para  tamanho  A4, 
ajustando-a para A5 ou para A3, por exemplo. Isto tudo apenas 
com o comando scale e outro parceiro seu. A sintaxe do comando 

scale é bem simples:

valor_escala_x valor_escala_y scale

onde  valor_escala_x,  valor_escala_y são  números  reais. 
Qualquer número menor que um e maior que zero fará a escalar 
diminuir e qualquer número maior que um fará a escala aumentar.

O grande parceiro do operador  scale é o  translate, o 
qual desloca a origem (0,  0) para um novo ponto, criando assim 
uma nova referência. Sua sintaxe é muito simples:

x y translate

Caso queira fazer  testes a partir  de um arquivo,  não se 
esqueça  de  colocar  na  primeira  linha  a  string  “%!”.  Estes  dois 
caracteres  informam ao dispositivo  de  impressão que o  arquivo 
deverá  ser  executado  pelo  interpretador  PostScript.  Um arquivo 
PostScript não passa de um arquivo texto padrão ASCII.

Com  os  operadores  apresentados  anteriormente  já  é 
possível  começar  uma  aplicação.  Mas  observe  que  se  nossa 
aplicação  contiver  desenhos  muito  complexos  teremos  muito 
trabalho na  hora de desenvolvê-la.  Para resolver  este  problema 
sem muito trabalho podemos usar o operador run, combinado com 
um arquivo externo criado a partir de um aplicativo fácil de usar. O 
operador  run é muito versátil, pois permite que qualquer arquivo 
PostScript disponível no sistema de arquivos de seu dispositivo de 
impressão seja executado a partir de sua aplicação. Isto permite 
que você carregue uma fonte ou exiba uma imagem externos a sua 
aplicação. O operador run equivale à cláusula $i arquivo.inc, 
do  Pascal  (Turbo e  Free Pascal),  salvo  as  diferenças  de 
interpretação  e  compilação  entre  os  dois  ambientes.  A sintaxe 
deste operador é a seguinte:

nome_do_arquivo run
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onde  nome_do_arquivo é  uma  string  que  deve  especificar  o 
caminho do arquivo. Um exemplo prático do uso deste operador é 
mostrado a seguir.

1. Desenhe um formulário qualquer,  a ser preenchido com alguns 
dados como nome e endereço por exemplo. Utilize um aplicativo 
que possa gerar a saída em PostScript.  Tanto o Linux como o 
Windows podem gerar facilmente arquivos PostScript a partir de 
praticamente qualquer aplicativo que gere impressão.

2. Gere um arquivo PostScript. No Linux, abra a opção de impressão 
do  programa  que  está  usando,  marque  a  opção  imprimir  em 
arquivo  e  selecione  uma  impressora  PostScript.  Em  geral,  as 
últimas  distribuições  já  vêm  com  uma  impressora  PostScript 
instalada. No Windows adicione uma impressora PostScript como 
a “Xerox Docucolor 5750 w/ Fiery SI” ou a “HP Color Laser Jet  
8500 PS” (existe uma infinidade de outras opções) e configure a 
porta desta para imprimir em arquivo. Gere apenas uma página.

3. Anule o  showpage deste arquivo. Existem duas maneiras de se 
fazer  isso.  A primeira 
é abrir o arquivo num 
editor  de  texto  e 
apagar a linha com o 
operador  showpage. 
Este operador sempre 
aparece perto do final 
do  arquivo.  Arquivos 
gerados  a  partir  do 
Windows  geralmente 
redefinem o nome do 
operador  showpage 
para  LH.  A  segunda 
maneira  envolve  usar 
um  pequeno  artifício 
direto na aplicação. E 
o pivor deste artifício é 
operador  showpage. 
Observe a listagem 3 
para entender melhor.

%!

/meushowpage { systemdict begin showpage end } bind def
/showpage { } def
(Tabela1.ps) run 
/Courier 40 selectfont
150 600 moveto
(Teste) show
meushowpage

Listagem 3
A listagem  3  pode  ser  digitada  em  um  arquivo  texto  e 

Figura 22: Impressora PostScript  
compatível no Windows.

Figura 23: Gerando arquivo PostScript a partir do BrOffice.org/Linux.
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visualizada a partir  da linha de comando “gs arquivo.ps”.  Se 
estiver no Linux não esqueça de incluir o parâmetro para informar 
ao  Ghostscript  onde  exibir  a  imagem.  A string  processada  pelo 
comando  run deve conter o caminho completo do arquivo a ser 
chamado. Se estiver no Windows e colocar o caminho completo 
usando  a  contra-barra,  utilize  dois  desse  caractere,  pois  ele 
sozinho  é  usado  para  outro  fim.  Por  exemplo: 
(C:\\MinhaPasta\\arquivo.ps).  No  Linux  isto  não  é 
necessário, pois este usa a barra normal. Analisando a listagem 3 
vemos a definição do comando meushowpage, que será usado no 
lugar do original, e a anulação do showpage, para que o mesmo, 
no  arquivo a ser  chamado,  não seja  executado,  permitindo que 
nossa aplicação controle a exibição da página.

O último  operador  que  será  comentado  é  o  arc.  Ele  é 
usado para construir arcos ou círculos (que não passa de um arco 
de 360º). Sua sintaxe é muito simples:

x y raio ang_inicial ang_final arc

onde x e y representam o centro do arco, raio é valor do raio e 
ang_inicial e  ang_final indicam  o  ângulo  inicial  e  final 
respectivamente (em graus). Todos estes parâmetros são números 
reais. Este operador pode ser muito útil para desenhar gráficos tipo 
pizza,  por  exemplo.  Para  ver  como  o  arc funciona  execute  o 
seguinte segmento de código:

200 400 50 0 360 arc
stroke
showpage

Para finalizar esta seção comentarei  sobre o sistema de 
unidades usado em PostScript. Como já foi comentado antes, em 
Postscript usamos, por padrão, um sistema baseado em polegadas 
(cada  ponto  representa  1/72”).  Para  nós,  acostumados  com  o 

sistema  métrico,  ficaria  bem  mais  familiar  trabalhar  com  uma 
unidade  como  milímetro,  por  exemplo.  Para  trabalhar  com 
milímetros precisamos definir um novo operador:

/mm { 2.835 mul } def

E para usar este operador, basta fazer deste modo:

 50 mm 150 mm moveto
100 mm 150 mm lineto
100 mm 100 mm lineto
 50 mm 100 mm lineto
closepath
stroke
showpage

O código acima desenha um quadrado com exatamente lados de 
comprimento 50 mm cada.

Como toda linguagem, PostScript aceita comentários. Para 
inserir  um comentário  basta  colocar  um caractere  “%”  e  todo  o 
restante da linha será ignorado pelo interpretador. Veja:

% Isto eh um comentario
100 200 moveto
(Teste) show % Isto eh outro comentario

Este brevíssimo tutorial sobre a linguagem PostScript está 
muito longe de ser completo, mas pode ser usado perfeitamente 
como  ponto  de  partida  para  um  projeto  mais  complexo.  Os 
elementos  apresentados são os mais comumente usados e são 
suficientes para a maioria dos casos. Claro que há ainda diversos 
operadores espetaculares em PostScript, mas estender este artigo 
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sobre este assunto tornaria a FANZINE.PAS em LIVRO.PAS.

COMBINANDO LAZARUS E POSTSCRIPT

Agora que aprendemos a criar uma aplicação PostScript, 
devemos  ensinar  ao  Lazarus  como  fazer  o  mesmo.  Para 
exemplificar vamos desenvolver uma aplicação de impressão de 
conta de consumo de água.  Esta aplicação é um bom exemplo 
principalmente  pelo  imenso  volume  de  páginas  impressas  que 

pode  alcançar.  Além do  mais,  é  uma  aplicação  suficientemente 
simples para demonstrar o uso da dupla Lazarus e PostScript.

Vou  começar  criando  o  formulário  de  fundo.  Usei  o 
Inkscape,  pois  ele  exporta  seus  desenhos  para  o  formato 
PostScript  com  muita  desenvoltura,  gerando  código  100% 
compatível.  Usando  um  programa  assim,  o  trabalho  de  criar  o 
formulário de fundo fica mais fácil  e podemos fazer um desenho 
bem complexo rapidamente.

Com o formulário pronto vamos precisar de uma massa de 
dados como exemplo para usar em nossa aplicação. Eu gerei um 
arquivo  CSV  (texto  separado  por  ponto-e-vírgula),  a  partir  do 
BrOffice.org Calc. Um arquivo CSV é um exemplo interessante pois 
é facilmente criado a partir de diversas aplicações como Microsoft  
Excel, sistemas gerenciadores de bancos de dados diversos etc.

Com o formulário de fundo e a massa de dados prontos 
podemos partir para o Lazarus e criar a nossa aplicação que fará a 
combinação dos dados variáveis (massa de dados) com a parte 
fixa da imagem (formulário de fundo). No meio da impressão digital 
esta operação é conhecida como merge.

Inicie uma aplicação nova no Lazarus, usando apenas um 
form (Form1),  inserindo os componentes que aparacem na figura 
26.  Mantenha o nome dos componentes do jeito  que o Lazarus 
criou. Também não se preocupe com a posição e tamanho de cada 
componente, o código já ajusta isso tudo automaticamente.Figura 24: Formulário de fundo criado no Inkscape.

Figura 25: Massa de dados
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Antes de inserir o código para os eventos deixe o projeto 
codificado da seguinte maneira:

unit GeraPsContaAgua_Unit1;
{$mode objfpc}{$H+}

interface
uses
  Classes, SysUtils, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, 
StdCtrls, ComCtrls, Spin;

type
  { TForm1 }

  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    Button5: TButton;
    Button6: TButton;
    Button7: TButton;
    Button8: TButton;
    Button9: TButton;
    ComboBox1: TComboBox;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    Edit3: TEdit;
    Edit4: TEdit;
    Edit5: TEdit;
    FloatSpinEdit1: TFloatSpinEdit;
    FloatSpinEdit2: TFloatSpinEdit;
    FloatSpinEdit3: TFloatSpinEdit;
    FloatSpinEdit4: TFloatSpinEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label6: TLabel;
    ListBox1: TListBox;
    OpenDialog1: TOpenDialog;
    ProgressBar1: TProgressBar;
    SaveDialog1: TSaveDialog;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button5Click(Sender: TObject);
    procedure Button6Click(Sender: TObject);
    procedure Button7Click(Sender: TObject);
    procedure Button8Click(Sender: TObject);
    procedure Button9Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure ListBox1Click(Sender: TObject);
    function  StrCsvCampo(StrReg: String; WordCampo: Word; 
              CharSep: Char): String;
  private
    { private declarations }
  public
    { public declarations }
    chBar: Char;
    CamposStringList: TStringList;
  end; 
const
  CoordX  = 1;
  CoordY  = 2;
  Tamanho = 3;

Figura 26: Form da aplicação Gerador de conta de água.
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  Rotacao = 4;
  Fonte   = 5;

var
  Form1: TForm1; 

implementation
{ TForm1 }

//
// Funcao para retornar o tamanho do arquivo em bytes, retirado de 
// http://kanadepro.com/delphistuff/sampcode.mv?listTipsScreen+2#7
//
function MyGetFileSize(const FileName: string): LongInt;
var
  SearchRec: TSearchRec;
begin
  if FindFirst(ExpandFileName(FileName), faAnyFile, SearchRec) = 0 then
    begin
      Result := SearchRec.Size;
      FindClose(SearchRec);
    end
  else
    Result := -1;
end;
//
// Funcao para retornar o campo especificado para o 
// registro de um arquivo CSV
//
function TForm1.StrCsvCampo(StrReg: String; WordCampo: Word; CharSep: 
Char): String;
var
  StrCampo: String;
  WordIndCamp, WordIndCh: Word;
begin
  if Length(StrReg) > 0 then
    begin
      StrCampo := '';
      WordIndCamp := 0;
      if StrReg[Length(StrReg)] <> CharSep then StrReg := StrReg + CharSep;
      for WordIndCh := 1 to Length(StrReg) do
        if (StrReg[WordIndCh] = CharSep) then
          begin
            Inc(WordIndCamp);
            if WordIndCamp = WordCampo then
              begin
                StrCsvCampo := StrCampo;
                Break;
              end;
            StrCampo := '';
          end
        else
          begin
            StrCampo := StrCampo + StrReg[WordIndCh];

          end;
    end
  else
    begin
      StrCsvCampo := '';
    end;
end;
initialization
  {$I GeraPsContaAgua_Unit1.lrs}

end.

A  função  StrCsvCampo retorna  o  valor  do  campo 
especificado em uma linha (ou registro) no formato CSV. Para usá-
lo é só informar a string com todo o registro incluindo o caractere 
delimitador  e  número  do  campo.  Uma  outra  função  muito 
interessante e útil é MyGetFileSize, a qual retorna o tamanho do 
arquivo em bytes. Existe a função  FileSize , mas ela retorna o 
tamanho em registros, nada prático com arquivos ASCII. Também 
existe a função  GetFileSize, que retorna o tamanho em bytes, 
mas ela só trabalha com arquivos do tipo  File, e estamos com 
todos  nossos  arquivos  no  formato  TextFile.  Mas  afinal  de 
contas, para que precisamos saber o tamanho do arquivo? Bem, 
por  questões  comésticas.  Na  realidade,  é  apenas  uma 
demonstração de como o programa pode dar um feedback do que 
está  fazendo  para  o  usuário.  Este  retorno  é  dado  através  do 
componente  ProgressBar1,  o  qual  indicará  o  quanto  de  cada 
arquivo já foi processado.

Está tudo pronto para tratar dos eventos. Comecemos com 
o evento OnCreate, do Form1. A primeira parte deste evento trata 
do  posicionamento,  tamanho e  demais  ajustes  visuais  para  que 
você, leitor, não se preocupe com os mesmos. Em seguida temos a 
verificação  do  arquivo  CSV,  onde  os  nomes  dos  campos  são 
trazidos para o componente ListBox1. É importante perceber que 
a primeira linha do arquivo CSV será interpretada como nome dos 
campos. Logo após, no componente ComboBox1, temos a inclusão 
das  fontes  PostScript  padrão  da  maioria  dos  dispositivos  de 
impressão. A fonte de código de barras também será inserida neste 
momento,  caso  ela  seja  encontrada  na  pasta  do  programa. 
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Comentarei sobre este fonte mais tarde. Outro recurso inicializado 
neste  evento  é  uma  stringlist (CamposStringList)  que 
armazenará  a  configuração  dos  campos  (coordenadas,  fonte, 
rotação).

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  CsvTxt: TextFile;
  StrReg: String;
begin
  //
  // Centraliza Form na tela
  //
  Form1.Caption := 'Conta de Água';
  Form1.Width   := 520;
  Form1.Height  := 410;
  Left := (Screen.Width  div 2) - (Width div 2);
  Top  := (Screen.Height div 2) - (Height div 2);
  {$ifdef linux}
    chBar := '/';
  {$else}
    {$ifdef win32}
      chBar := '\';
    {$endif}
  {$endif}
  //
  // Identificacao e posicao dos compontentes
  //
  Button1.Caption := 'Arquivo CSV';
  Button1.Top     := 16;
  Button1.Left    := 16;
  //
  Button2.Caption := 'Cod. Barras';
  Button2.Top     := 48;
  Button2.Left    := 16;
  //
  Button3.Caption := 'Fundo PS';
  Button3.Top     := 80;
  Button3.Left    := 16;
  //
  Button4.Caption := 'PostScript';
  Button4.Top     := 112;
  Button4.Left    := 16;
  //
  Button5.Caption := 'Gerar PS';
  Button5.Top     := 333;
  Button5.Left    := 104;
  //
  Button6.Caption := 'Sair';
  Button6.Top     := 333;
  Button6.Left    := 205;
  //
  Button7.Caption := 'Salva CFG';

  Button7.Top     := 333;
  Button7.Left    := 320;
  //
  Button8.Caption := 'Carrega CFG';
  Button8.Top     := 333;
  Button8.Left    := 408;
  //
  Button9.Caption := 'Definir';
  Button9.Top     := 176;
  Button9.Left    := 427;
  Button9.Height  := 114;
  Button9.Width   := 72;
  //
  Label1.Caption := 'Separador:';
  Label1.Top     := 148;
  Label1.Left    := 40;
  //
  Label2.Caption := 'Campos:';
  Label2.Top     := 180;
  Label2.Left    := 50;
  //
  Label3.Caption := 'Coord. X:';
  Label3.Top     := 180;
  Label3.Left    := 285;
  //
  Label4.Caption := 'Coord. Y:';
  Label4.Top     := 211;
  Label4.Left    := 285;
  //
  Label5.Caption := 'Tamanho:';
  Label5.Top     := 243;
  Label5.Left    := 282;
  //
  Label6.Caption := 'Rotação:';
  Label6.Top     := 270;
  Label6.Left    := 285;
  //
  Label7.Caption := 'Fonte:';
  Label7.Top     := 299;
  Label7.Left    := 297;
  //
  Edit1.Text  := '';
  Edit1.Top   := 17;
  Edit1.Left  := 104;
  Edit1.Width := 400;
  //
  Edit2.Text  := '';
  if FileExists(GetCurrentDir + chBar + 'free3of9.pfa') then
    Edit2.Text := GetCurrentDir + chBar + 'free3of9.pfa';
  Edit2.Top   := 49;
  Edit2.Left  := 104;
  Edit2.Width := 400;
  //
  Edit3.Text  := '';
  if FileExists(GetCurrentDir + chBar + 'conta_de_agua.ps') then
    Edit3.Text := GetCurrentDir + chBar + 'conta_de_agua.ps';
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  Edit3.Top   := 81;
  Edit3.Left  := 104;
  Edit3.Width := 400;
  //
  Edit4.Text  := '';
  Edit4.Top   := 113;
  Edit4.Left  := 104;
  Edit4.Width := 400;
  //
  Edit5.Text      := ';';
  Edit5.Top       := 144;
  Edit5.Left      := 104;
  Edit5.Width     := 20;
  Edit5.MaxLength := 1;
  //
  ListBox1.Top    := 176;
  ListBox1.Left   := 104;
  ListBox1.Width  := 168;
  ListBox1.Height := 140;
  //
  CamposStringList := TStringList.Create;
  //
  if FileExists(GetCurrentDir + chBar + 'conta_de_agua.csv') then
    begin
      Edit1.Text := GetCurrentDir + chBar + 'conta_de_agua.csv';
      AssignFile(CsvTxt, Edit1.Text);
      Reset(CsvTxt);
      Readln(CsvTxt, StrReg);
      CloseFile(CsvTxt);
      ListBox1.Clear;
      while Pos(Edit5.Text, StrReg) > 0 do
        begin
          ListBox1.Items.Add(StrCsvCampo(StrReg, 1, Edit5.Text[1]));
          CamposStringList.Add('');
          Delete(StrReg, 1, Pos(Edit5.Text, StrReg));
        end;
      if Length(Trim(StrReg)) > 0 then
        begin
          ListBox1.Items.Add(StrReg);
          CamposStringList.Add('');
        end;
    end;
  //
  FloatSpinEdit1.Top      := 176;
  FloatSpinEdit1.Left     := 336;
  FloatSpinEdit1.Width    := 80;
  FloatSpinEdit1.MaxValue := 9999;
  //
  FloatSpinEdit2.Top      := 208;
  FloatSpinEdit2.Left     := 336;
  FloatSpinEdit2.Width    := 80;
  FloatSpinEdit2.MaxValue := 9999;
  //
  FloatSpinEdit3.Top      := 240;
  FloatSpinEdit3.Left     := 336;
  FloatSpinEdit3.Width    := 80;

  FloatSpinEdit3.MaxValue := 9999;
  //
  FloatSpinEdit4.Top      := 267;
  FloatSpinEdit4.Left     := 336;
  FloatSpinEdit4.Width    := 80;
  FloatSpinEdit4.MinValue := -360;
  FloatSpinEdit4.MaxValue := 360;
  //
  ComboBox1.Clear;
  ComboBox1.Style := csDropDownList;
  ComboBox1.Top   := 296;
  ComboBox1.Left  := 336;
  ComboBox1.Width := 168;
  ComboBox1.Items.Add('AvantGarde-BookOblique');
  ComboBox1.Items.Add('AvantGarde-Demi');
  ComboBox1.Items.Add('AvantGarde-DemiOblique');
  ComboBox1.Items.Add('Courier');
  ComboBox1.Items.Add('Courier-Bold');
  ComboBox1.Items.Add('Courier-Oblique');
  ComboBox1.Items.Add('Courier-BoldOblique');
  ComboBox1.Items.Add('Helvetica');
  ComboBox1.Items.Add('Helvetica-Bold');
  ComboBox1.Items.Add('Helvetica-Oblique');
  ComboBox1.Items.Add('Helvetica-Black');
  ComboBox1.Items.Add('Helvetica-BoldOblique');
  ComboBox1.Items.Add('Helvetica-Condensed');
  ComboBox1.Items.Add('Times-Roman');
  ComboBox1.Items.Add('Times-Bold');
  ComboBox1.Items.Add('Times-Italic');
  ComboBox1.Items.Add('Times-BoldItalic');
  if FileExists(Edit2.Text) and 
     (Pos('free3of9.pfa', LowerCase(Edit2.Text)) > 0) then
    ComboBox1.Items.Add('Free3of9');
  //
  ProgressBar1.Position := 0;
  ProgressBar1.Top      := 373;
  ProgressBar1.Left     := 104;
  ProgressBar1.Width    := 176;
end;

A seguir temos o código para o evento OnClick de cada um 
dos botões do projeto (Button1 a  Button9). O primeiro botão abre 
um  componente  OpenDialog para  selecionar  o  arquivo  CSV. 
Depois de selecionado este arquivo é aberto e a primeira linha é 
interpretada para descobrir os nomes dos campos. Estes nomes 
são inseridos em ListBox1.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  CsvTxt: TextFile;
  StrReg: String;
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begin
  //
  // Arquivo CSV
  //
  OpenDialog1.Filter := 'Arquivos CSV (*.csv)|*.csv|Todos (*.*)|*.*';
  if OpenDialog1.Execute then
    begin
      Edit1.Text := OpenDialog1.FileName;
      AssignFile(CsvTxt, Edit1.Text);
      Reset(CsvTxt);
      Readln(CsvTxt, StrReg);
      CloseFile(CsvTxt);
      ListBox1.Clear;
      while Pos(Edit5.Text[1], StrReg) > 0 do
        begin
          ListBox1.Items.Add(StrCsvCampo(StrReg, 1, Edit5.Text[1]));
          CamposStringList.Add('');
          Delete(StrReg, 1, Pos(Edit5.Text[1], StrReg));
        end;
      if Length(Trim(StrReg)) > 0 then
        begin
          ListBox1.Items.Add(StrReg);
          CamposStringList.Add('');
        end;
    end;
end;

Os  componentes  Button2 e  Button3 selecionam 
respectivamente  a  fonte  de  código  de  barras  e  o  formulário  de 
fundo PostScript, usando também o componente OpenDialog1. O 
componente  Button4 seleciona  o  arquivo  PostScript  de  saída 
usando um SaveDialog.

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  //
  // Cod. Barras
  //
  OpenDialog1.Filter := 'Fontes de código de barras (*.pfa)|*.pfa|' +
                        'Todos (*.*)|*.*';
  if OpenDialog1.Execute then Edit2.Text := OpenDialog1.FileName;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
  //
  // Fundo PS
  //
  OpenDialog1.Filter := 'Formulários de fundo (*.ps)|*.ps|Todos (*.*)|*.*';
  if OpenDialog1.Execute then Edit3.Text := OpenDialog1.FileName;
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
  //
  // PostScript
  //
  SaveDialog1.DefaultExt := '.ps';
  SaveDialog1.Filter := 'Arquivos de saída PostScript (*.ps)|*.ps|' +
                        'Todos (*.*)|*.*';
  SaveDialog1.Options := [ofOverwritePrompt, ofEnableSizing, ofViewDetail];
  if SaveDialog1.Execute then Edit4.Text := SaveDialog1.FileName;
end;

O componente Button5 é o grande pivô desta empresa. É 
nele  que  se  encontra  o  código  para  fazer  o  merge dos  dados 
variáveis  (registros  contidos  no  arquivo  CSV)  com  a  parte  fixa 
(formulário de fundo). Como nosso exemplo é uma aplicação de 
pequeno porte  o  processamento  pode ficar  embutido  no  evento 
deste  botão,  mas  para  trabalhar  com  uma  massa  de  dados 
realmente grande como, por exemplo, o banco de dados de todos 
os usuários de uma concessionária de água e esgoto do estado, 
seria bom usar algo mais eficiente com uma thread.

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var
  CsvTxt, PsTxt: TextFile;
  StrReg: String;
  WordCont, WordMaior: Word;
  WordHistorico: array [1..6] of Word;
  StrHistorico: array [1..6] of String;
  LiPagina, LiBytes: LongInt;
begin
  //
  // Gerar PS
  //
  SaveDialog1.DefaultExt := '.ps';
  SaveDialog1.Filter := 'Arquivos de saída PostScript (*.ps)|*.ps|' +
                        'Todos (*.*)|*.*';
  SaveDialog1.Options := [ofOverwritePrompt, ofEnableSizing, ofViewDetail];
  try
    if Length(Trim(Edit4.Text)) = 0 then
      if SaveDialog1.Execute then
        Edit4.Text := SaveDialog1.FileName
      else
        Exit;
    if FileExists(Edit1.Text) then
      begin
        AssignFile(PsTxt, Edit4.Text);
        Rewrite(PsTxt);
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        Writeln(PsTxt, '%!');
        Writeln(PsTxt, '%% Arquivo PostScript criado em: ' +
                       DateTimeToStr(Now));
        //
        // Carrega a fonte de codigo de barras
        //
        if FileExists(Edit2.Text) then
          begin
            Form1.Caption := 'Conta de Água - Gravando fonte ' +
                             'PostScript...';
            Writeln(PsTxt, '');
            Writeln(PsTxt, '%%');
            Writeln(PsTxt, '%% Fonte PostScript');
            Writeln(PsTxt, '%%');
            AssignFile(CsvTxt, Edit2.Text);
            Reset(CsvTxt);
            LiBytes := 0;
            ProgressBar1.Position := 0;
            while not EOF(CsvTxt) do
              begin
                Readln(CsvTxt, StrReg);
                LiBytes := LiBytes + Length(StrReg);
                ProgressBar1.Position := Round((LiBytes /
                                         MyGetFileSize(Edit2.Text)) * 100);
                StrReg := Trim(StrReg);
                if (Length(StrReg) > 0) 
                and (Copy(StrReg, 1, 1) <> '%') then 
                  Writeln(PsTxt, StrReg);
              end;
            CloseFile(CsvTxt);
            ProgressBar1.Position := 100;
          end;
        //
        // Carrega o formulario de fundo transformando-o
        // em um procedimento
        //
        if FileExists(Edit3.Text) then
          begin
            Form1.Caption := 'Conta de Água - Gravando formulário de ' + 
                             'fundo...';
            Writeln(PsTxt, '');
            Writeln(PsTxt, '%%');
            Writeln(PsTxt, '%% Formulario de fundo');
            Writeln(PsTxt, '%%');
            Writeln(PsTxt, '/FormularioFundo {');
            AssignFile(CsvTxt, Edit3.Text);
            Reset(CsvTxt);
            LiBytes := 0;
            ProgressBar1.Position := 0;
            while not EOF(CsvTxt) do
              begin
                Readln(CsvTxt, StrReg);
                LiBytes := LiBytes + Length(StrReg);
                ProgressBar1.Position := Round((LiBytes /
                                         MyGetFileSize(Edit3.Text)) * 100);
                StrReg := Trim(StrReg);

                if (Length(StrReg) > 0) 
                and (Copy(StrReg, 1, 1) <> '%') then 
                  Writeln(PsTxt, StrReg);
              end;
            CloseFile(CsvTxt);
            Writeln(PsTxt, '} def');
            ProgressBar1.Position := 100;
          end;
        //
        Form1.Caption := 'Conta de Água - Gravando arquivo PostScript...';
        //
        // Abre o arquivo CSV
        //
        AssignFile(CsvTxt, Edit1.Text);
        Reset(CsvTxt);
        //
        // Le a primeira linha que deve ser ignorada
        // por conter apenas os nomes dos campos
        //
        Readln(CsvTxt, StrReg);
        //
        Writeln(PsTxt, '');
        Writeln(PsTxt, '/mm { 2.835 mul } def');
        Writeln(PsTxt, '/meushowpage { systemdict begin showpage end } ' +
                       'bind def');
        Writeln(PsTxt, '/showpage { } def');
        Writeln(PsTxt, '/meushow { /rotacao exch def /coordy exch ' + 
                       'def /coordx exch def /texto exch def');
        Writeln(PsTxt, 'coordx coordy moveto rotacao rotate texto show ' +
                       'rotacao -1 mul rotate } def');
        Writeln(PsTxt, '/retangulo {/altura exch def /largura exch def ' +
                       '/coordy exch def /coordx exch def');
        Writeln(PsTxt, 'coordx coordy moveto largura 0 rlineto 0 altura ' + 
                       'rlineto');
        Writeln(PsTxt, 'largura -1 mul 0 rlineto closepath fill stroke} ' +
                       ' def');
        Writeln(PsTxt, '');
        Writeln(PsTxt, '%%');
        Writeln(PsTxt, '%% Dados Variaveis');
        Writeln(PsTxt, '%%');
        Writeln(PsTxt, '');
        LiPagina := 0;
        LiBytes  := 0;
        ProgressBar1.Position := 0;
        while not EOF(CsvTxt) do
          begin
            Readln(CsvTxt, StrReg);
            LiBytes := LiBytes + Length(StrReg);
            ProgressBar1.Position := Round((LiBytes /
                                     MyGetFileSize(Edit1.Text)) * 100);
            if Length(Trim(StrReg)) > 0 then
              begin
                Inc(LiPagina);
                Writeln(PsTxt, '');
                Writeln(PsTxt, '%%');
                Writeln(PsTxt, '%% Pagina ' + IntToStr(LiPagina));
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                Writeln(PsTxt, '%%');
                if Odd(LiPagina) then
                  begin
                    Writeln(PsTxt, '%%BeginFeature: *PageSize A4');
                    Writeln(PsTxt, '     2 dict dup /PageSize [595 842] ' + 
                                   'put dup /ImagingBBox null put ' + 
                                   'setpagedevice');
                    Writeln(PsTxt, '%%BeginFeature: *MediaType Plain');
                    Writeln(PsTxt, '     1 dict dup /MediaType (Plain) ' + 
                                   'put setpagedevice');
                    Writeln(PsTxt, '%%EndFeature');
                  end;
                Writeln(PsTxt, '');
                Writeln(PsTxt, 'FormularioFundo');
                Writeln(PsTxt, '');
                Writeln(PsTxt, 'initgraphics');
                Writeln(PsTxt, '0 0 1 setrgbcolor');
                if not Odd(LiPagina) then Writeln(PsTxt, '0 148.5 mm ' + 
                                                         ' translate');
                Writeln(PsTxt, '');
                for WordCont := 0 to ListBox1.Items.Count - 1 do
                  if Length(CamposStringList.Strings[WordCont]) > 0 then
                    begin
                      Writeln(PsTxt, '%% ' + 
                                   ListBox1.Items.Strings[WordCont]);
                      Write(PsTxt, '/');
                      Write(PsTxt, ComboBox1.Items.Strings[StrToIntDef(
                            StrCsvCampo(CamposStringList.Strings[WordCont],
                            Fonte, Edit5.Text[1]), 0)] + ' ');
                      Write(PsTxt, StrCsvCampo(
                                   CamposStringList.Strings[WordCont],
                                   Tamanho, Edit5.Text[1]));
                      Writeln(PsTxt, ' selectfont');
                      //
                      // Verifica se a fonte eh de codigo de barras 
                      // e acrescenta s delimitadores (asteriscos),
                      // se for o caso
                      //
                      if ComboBox1.Items.Strings[StrToIntDef(
                            StrCsvCampo(CamposStringList.Strings[WordCont],
                            Fonte, Edit5.Text[1]), 0)] = 'Free3of9' then
                        Write(PsTxt, '(*' + StrCsvCampo(StrReg, WordCont +
                                     1, Edit5.Text[1]) + '*) ')
                      else
                        Write(PsTxt, '(' + StrCsvCampo(StrReg, WordCont +
                                     1, Edit5.Text[1]) + ') ');
                      Write(PsTxt, StrCsvCampo(
                                   CamposStringList.Strings[WordCont], 
                                   CoordX, Edit5.Text[1]) + ' mm ');
                      Write(PsTxt, StrCsvCampo(
                                   CamposStringList.Strings[WordCont], 
                                   CoordY, Edit5.Text[1]) + ' mm ');
                      Writeln(PsTxt, StrCsvCampo(
                                     CamposStringList.Strings[WordCont],
                                     Rotacao, Edit5.Text[1]) + ' meushow');
                      //

                      // Desenha as barras do historico
                      //
                      if ListBox1.Items.Strings[WordCont] = 
                                                    'leitura_anterior' then
                        try
                          WordHistorico[1]:=StrToIntDef(StrCsvCampo(StrReg, 
                                          WordCont + 1, Edit5.Text[1]), 0);
                          StrHistorico[1]  := StrCsvCampo(StrReg, 
                                              WordCont + 1, Edit5.Text[1]);
                        except
                        end;
                       if Pos('historico',ListBox1.Items.Strings[WordCont]) 
                            > 0 then
                        try
                          WordHistorico[StrToIntDef(
                                     Copy(ListBox1.Items.Strings[WordCont],
                                  Length(ListBox1.Items.Strings[WordCont]),
                                   1), 0) + 1] := StrToIntDef(StrCsvCampo(
                                  StrReg, WordCont + 1, Edit5.Text[1]), 0);
                          StrHistorico[StrToIntDef(
                              Copy(ListBox1.Items.Strings[WordCont],
                              Length(ListBox1.Items.Strings[WordCont]), 1),
                              0) + 1] := StrCsvCampo(StrReg, WordCont + 1,
                                         Edit5.Text[1]);
                        except
                        end;
                    end;
                //
                // Desenha as barras do historico
                //
                try
                  Writeln(PsTxt, '/Courier-Bold 8 selectfont /IncWY 79 ' +
                                 'def /IncSY 83 def');
                  WordMaior := 0;
                  for WordCont := 1 to 6 do
                    if WordHistorico[WordCont] > WordMaior then 
                                      WordMaior := WordHistorico[WordCont];
                  for WordCont := 1 to 6 do
                    begin
                      Writeln(PsTxt, '/IncWY IncWY 10 sub def 82 mm ' +
                                     'IncWY mm ' +
                                      IntToStr(WordHistorico[WordCont] * 
                                       22 DIV WordMaior) + 
                                      ' mm 5 mm retangulo');
                      //
                      Writeln(PsTxt, '/IncSY IncSY 10 sub def (' +
                                     StrHistorico[WordCont] + 
                                     ') 76 mm IncSY mm -90 meushow');
                    end;
                except
                end;
                if not Odd(LiPagina) then Writeln(PsTxt, 'meushowpage');
              end;
          end;
        if Odd(LiPagina) then Writeln(PsTxt, 'meushowpage');
        Writeln(PsTxt, '');
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        Writeln(PsTxt, '%%');
        Writeln(PsTxt, '%% Fim de arquivo');
        Write(PsTxt, '%%');
        CloseFile(PsTxt);
        CloseFile(CsvTxt);
        Form1.Caption := 'Conta de Água';
        ProgressBar1.Position := 100;
      end;
  except
    ShowMessage('Ocorreu um erro ao gerar o arquivo PostScript.');
  end;
end;

Observe que, no fim das contas, o programa não passa de 
um simples processador de string. E é na simplicidade deste fato 
que se encontra a mágica do programa.

O restante dos botões realizam tarefas simples, que não 
merecem comentários, bastando observar seu código para ter idéia 
do que fazem.

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
  //
  // Sair
  //
  Close;
end;
procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
begin
  //
  // Salva CFG
  //
  SaveDialog1.DefaultExt := '.cfg';
  SaveDialog1.Filter := 'Arquivos de configuração (*.cfg)|*.cfg| ' +
                        'Todos (*.*)|*.*';
  SaveDialog1.Options := [ofOverwritePrompt, ofEnableSizing, ofViewDetail];
  if SaveDialog1.Execute then 
CamposStringList.SaveToFile(SaveDialog1.FileName);
end;
procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
begin
  //
  // Carrega CFG
  //
  OpenDialog1.Filter := 'Arquivos de configuração (*.cfg)|*.cfg|' + 
                        'Todos (*.*)|*.*';
  if OpenDialog1.Execute then 
CamposStringList.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName);
end;

procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);
begin
  //
  // Definir
  //
  with ListBox1 do
    if ItemIndex >= 0 then
      CamposStringList.Strings[ItemIndex] := FloatToStr(
                                             FloatSpinEdit1.Value) + ';' +
                                             FloatToStr(
                                             FloatSpinEdit2.Value) + ';' +
                                             FloatToStr(
                                             FloatSpinEdit3.Value) + ';' +
                                             FloatToStr(
                                             FloatSpinEdit4.Value) + ';' +
                                             IntToStr(ComboBox1.ItemIndex);
end;

E  para  finalizar  a  listagem,  segue  o  código  do  evento 
OnClick do ListBox1. Mais uma vez vemos o processamento de 
strings em ação.  Este evento trata  de transferir  todos os dados 
(coordenadas, tipos e tamanhos de fontes etc) armazenados em 
ListBox1 e  CamposStringList para  os  componentes 
EditBoxes e  FloatSpinEdits de maneira a serem facilmente 
visualizados e interpretados, por nós, pobres humanos.

procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);
begin
  with ListBox1 do
    if ItemIndex >= 0 then
      if Length(CamposStringList.Strings[ItemIndex]) > 0 then
        begin
          try
            FloatSpinEdit1.Value := StrToFloat(StrCsvCampo(
                                      CamposStringList.Strings[ItemIndex], 
                                      CoordX, Edit5.Text[1]));
          except
            FloatSpinEdit1.Value := 0;
          end;
          try
            FloatSpinEdit2.Value := StrToFloat(StrCsvCampo(
                                      CamposStringList.Strings[ItemIndex], 
                                      CoordY, Edit5.Text[1]));
          except
            FloatSpinEdit2.Value := 0;
          end;
          try
            FloatSpinEdit3.Value := StrToFloat(StrCsvCampo(
                                       CamposStringList.Strings[ItemIndex], 
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                                       Tamanho, Edit5.Text[1]));
          except
            FloatSpinEdit3.Value := 0;
          end;
          try
            FloatSpinEdit4.Value := StrToFloat(StrCsvCampo(
                                    CamposStringList.Strings[ItemIndex],
                                    Rotacao, Edit5.Text[1]));
          except
            FloatSpinEdit4.Value := 0;
          end;
          ComboBox1.ItemIndex := StrToIntDef(StrCsvCampo(
                                 CamposStringList.Strings[ItemIndex],
                                 Fonte, Edit5.Text[1]), -1);
        end
      else
        begin
          FloatSpinEdit1.Value := 0;
          FloatSpinEdit2.Value := 0;
          FloatSpinEdit3.Value := 0;
          ComboBox1.ItemIndex  := -1
        end;
end;

Bem, aqui chegamos ao fim do artigo. Como podem ver, 
tudo não passa de processamento de strings e arquivos textos. O 
programa apresentado deve funcionar sem problema em qualquer 
plataforma suportada pelo  Lazarus (Linux,  Windows e  MacOS X). 
Existe  ainda  muito  mais  comandos  PostScript que  podemos 
implementar  em nossa  aplicação,  mas  para  começar,  o  que  foi 
apresentado  é  suficiente  para  a  maioria  dos  casos.  Agora  que 
temos  a  saída  em  PostScript,  torna-se  fácil  convertê-la  para  o 
formado PDF. É só rodar o script ps2pdf do Ghostscript (disponível 
para Linux e Windows). Outro fato que merece atenção e sobre o 
código de barras utilizado. Utilizei a fonte 3 de 9* mas, em geral, a 
fonte utilizada para pagamento em bloquetos e títulos bancários é 
a  Interleaved 2  de 5.  Foi  utilizado o conversor  TTF2PT1**  para 
converter fontes True Type para PostScript tipo 1.                          █

* I Shot the Serif - Free 3 of 9 - http://www.squaregear.net/fonts/free3of9.shtml
** True Type Font to Postscript Type 1 Converter – http://ttf2pt1.sourceforge.net

Download do projeto: gerapscontaagua.tar
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Figura 27: Exemplo de saída PostScript gerada a partir do Lazarus.

http://www.tailrecursive.org/postscript/postscript.html
http://fanzinepas.awardspace.com/gerapscontaagua.tar
http://ttf2pt1.sourceforge.net/
http://www.squaregear.net/fonts/free3of9.shtml


DICAS 48

EXCLUINDO ITENS DE UM LISTBOX   

Se for  excluir  mais  de  um item em um  ListBox comece 
sempre do final para o início, em um laço for. Para testar comece 
um novo projeto no Lazarus e adicione um componente TButton e 
um TListBox. Acesse o evento OnCreate do Form e inclua o código 
abaixo:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  //
  // Habilita a multipla selecao de itens da lista
  //
  ListBox1.MultiSelect := true;
  //
  // Adiciona alguns itens para exemplificar
  //
  ListBox1.Items.Add('Item 01');
  ListBox1.Items.Add('Item 02');
  ListBox1.Items.Add('Item 03');
  ListBox1.Items.Add('Item 04');
  ListBox1.Items.Add('Item 05');  
end;

Agora inclua no evento OnClick do botão inserido, o código 
que excluirá apenas os itens selecionados na lista:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  WordIndex: Word;
begin

  if ListBox1.Items.Count > 0 then
    for WordIndex := ListBox1.Items.Count - 1 downto 0 do
      if ListBox1.Selected[WordIndex] then
        ListBox1.Items.Delete(WordIndex);
end;

Lembre-se  que  num  ListBox  (e  componentes  como 
ComboBox e outros baseados em StringList), o primeiro item tem 
indice 0, o segundo tem índice 1, o terceiro tem índice 2 e assim 
por diante. Se você tentar fazer essa operação do início para o 
final, os índices dos itens posteriores serão alterados na primeira 
exclusão e você pode não conseguir realizar a tarefa da maneira 
que esperava.

EXCLUIR LINHA/COLUNA EM STRINGGRID   

Excluir uma linha ou coluna de um componente StringGrid 
é muito fácil. É só usar o método DeleteColRow:

const
  Linha  = false;
  Coluna = true;
...

// Exclui a linha especificada em NumeroDaLinha

StringGrid1.DeleteColRow(Linha, NumeroDaLinha);

// Exclui a coluna especificada em NumeroDaColuna

StringGrid1.DeleteColRow(Coluna, NumeroDaColuna);

DICAS Não deixe de conferir
 as dicas de nossos

 colaboradores.
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INCLUIR ÍCONE EM PROJETO LAZARUS  

Até a versão 0.9.24 do Lazarus não é possível incluir ícone 
num projeto como se faz no Delphi. Você pode usar o LazVisual 
para fazer isto ou se quiser fazer na mão siga a dica abaixo:

1. Crie um arquivo ASCII e salve nele o texto a seguir:

MeuIcone ICON "meuicone.ico"

2. Execute o seguinte comando:

<lazarusdir>\fpc\versao_fpc\bin\i386-win32\windres -i 
meuprojeto.rc -o meuprojeto.res

3. Inclua o seguinte código no arquivo LPR de seu projeto:

{$R project.res}

4. Compile  seu  projeto  e  o  ícone  será  adicionado 
automaticamente.

EXECUTAR PROGRAMA EXTERNO   

Executar um programa externo no Lazarus é muito fácil. 
Apesar do Lazarus ter suporte ao ShellExecute ou WinExec, como 
no  Delphi, estes dois comandos só funcionam no Windows. Para 
uma solução multiplataforma temos a classe TProcess.  Comece 
um novo projeto e adicione um componente TButton e um TMemo. 
No evento OnClick do botão insira o seguinte código:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  AProcess: TProcess;
begin
  AProcess := Tprocess.Create(nil);
  //

  // Comando a ser executado
  //
  AProcess.CommandLine := 'ping 127.0.0.1';
  //
  // Opcoes do processo
  // poWaitOnExit: faz o programa esperar enquanto o programa externo
  //               continua em execucao
  // poUsePipes:  recebe a saida do programa  externo
  //
  AProcess.Options := AProcess.Options + [poWaitOnExit, poUsePipes];
  //
  // Esconde a janela do programa externo com a opcao swoHIDE
  //
  AProcess.ShowWindow := swoHIDE;
  //
  // Executa o programa externo
  //
  AProcess.Execute;
  //
  // O Memo recebe a saida do programa externo
  //
  Memo1.Lines.LoadFromStream(AProcess.Output);
  //
  AProcess.Free;   
end;

Este  pequeno exemplo  executa  o  comando ping  para  o 
endereço IP de loopback. As propriedades Options e ShowWindow 
apresentam diversas  outras  opções  além das  que  vemos  aqui. 
Consulte a documentação respectiva para verificar mais opções.

TIMER NO FREE PASCAL  

O Free Pascal não possui um componente Timer, como há 
no Lazarus. Mas esta falta é muito fácil de remediar. No grupo Free 
Pascal (Yahoo!  Grupos)  o  colega  Nelson  Sicuro  deu  a  dica  de 
como fazer:

{$mode objfpc}

program TimerFPC;

uses {$ifdef linux} cthreads, {$endif} crt, sysutils, classes;
type 
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  ThreadProc = class(TThread)
    private
    protected
      procedure Execute; override;
  end;

procedure ThreadProc.Execute;
begin
  //
  // Exibe a hora a cada segundo passado
  //
  while true do 
    begin
      write(TimeToStr(Now) + ' ');
      sleep(1000);
    end;
end;

begin
  ThreadProc.Create(false);
  repeat until keypressed;
end.

Como podem ver, a mágica aqui é combinar nosso velho 
conhecido  do  Pascal,  o  comando  SLEEP,  com o  não  tão  velho 
THREAD.

GUIA RÁPIDO DE CGI COM FREE PASCAL  

Você  conhece  Pascal,  mas  gostaria  de  dominar  alguma 
linguagem de  programação  para  Web?  Não  se  preocupe,  você 
pode usar o bom e velho Pascal para criar aplicações para  Web 
com  desenvoltura.  Como?  Combinando  Free  Pascal  com  CGI. 
Para entender como esta dica funciona você precisa conhecer um 
mínimo de HTML. Além disso precisará de um software servidor 
HTTP para poder rodar nosso pequeno programa. Eu testei com 
sucesso no Apache e no BRS Webweaver, ambos gratuitos e para 
Windows. O Apache também conta com versão para Linux e outras 
plataformas, e também rodará o nosso exemplo, desde que seja 

usado  o  respectivo 
compilador Free Pascal.

Primeiro  crie  um 
arquivo  HTML  com  o 
código que aparece logo 
na figura 28. Você pode 
usar  outros  programas 
como o MS Frontpage ou 
até  mesmo  o  Open 
Office. Neste caso usei o 
KompoZer e criei todo o 
formulário  que  aparece 
na  figura  29, 
configurando  o  mesmo 

Figura 28: Código HTML gerado automaticamente no KompoZer.

Figura 29: Arquivo fpccgi.html visualizado 
no KompoZer.
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com o método POST e a ACTION URL para “pasta-cgi/fpccgi.exe”. 
Se estiver no Linux remova a extensão EXE. O botão inserido é do 
tipo SUBMIT. Neste caso, salvei a página com o nome de arquivo 
fpccgi.html.

Agora crie o arquivo fpccgi.pp com o código a seguir.

program FreePascal_CGI_teste;

{
  Adaptado de:
  http://www2.toki.or.id/fpcdoc/user/userse53.html#x75-16100011.1
}

uses 
  {$ifdef linux}
    linux;
  {$else}
    {$ifdef win32}
       dos;
    {$endif}
  {$endif}
 
const
  max_dados = 1000;
 
type
  TWebForm = record
    StrNome,
    StrValor: string;
  end;
 
var
  MeuWebForm: array[1..max_dados] of TWebForm;
  LiIndex, LiNumCampos: longint;
  BooLiteral, BooNome: boolean;
  CharWeb: char;
 
begin
  writeln('Content-type: text/html');
  writeln;
  if getenv('REQUEST_METHOD') <> 'POST' then
    begin
      writeln('Este script deve ser referenciado a partir de um ' +
              'formulário com o método POST.');
      write('Se você não entende isto veja ');
      write('<A HREF="http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Softare/Mosaic');
      writeln('/Docs/fill-out-forms/overview.html">forms overview</A>.');
      halt(1);
    end;
  if getenv('CONTENT_TYPE') <> 'application/x-www-form-urlencoded' then
    begin
      writeln('Este script só pode ser usado para decodificar ' + 

              'resultados de formulários.');
      halt(1)
    end;
  LiNumCampos := 1;
  BooNome := true;
  while not eof(input) do
    begin
      BooLiteral := false;
      read(CharWeb);
      if CharWeb = '\' then
        begin
          BooLiteral := true;
          read(CharWeb);
        end;
      if BooLiteral or ((CharWeb <> '=') and (CharWeb <> '&')) then
        with MeuWebForm[LiNumCampos] do
          if BooNome then
            StrNome := StrNome + CharWeb
          else 
            StrValor := StrValor + CharWeb
      else
        begin
          if CharWeb = '&' then
            begin
              inc(LiNumCampos);
              BooNome := true;
            end
          else
            BooNome := false;
        end;
    end;
  writeln('<html>');
  writeln('<head>');
  writeln('  <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" ' + 
          'http-equiv="content-type">');
  writeln('  <title>Teste CGI/Free Pascal</title>');
  writeln('</head>');
  writeln('<body>');
  writeln('<form method="post" action="cgi-bin/fpccgi.exe"' + 
          ' name="fpccgi">');
  writeln('  <table style="text-align: left; width: 40%;" border="0"' + 
          ' cellpadding="2" cellspacing="2">');
  writeln('    <tbody>');
  writeln('      <tr style="color: rgb(51, 255, 51); font-family:' + 
          ' Helvetica,Arial,sans-serif; font-weight: bold;"' + 
          ' align="center">');
  writeln('        <td style="background-color: black;" colspan="2" ' + 
          ' rowspan="1"><big>Resultado do Formulário</big></td>');
  writeln('      </tr>');
  for LiIndex := 1 to LiNumCampos do 
    begin
      writeln('      <tr>');
      writeln('        <td style="width: 50%; text-align: right; ' + 
              'font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">' + 
              MeuWebForm[LiIndex].StrNome + ':</td>');
      writeln('        <td style="font-family: Helvetica,Arial,' + 
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              'sans-serif; font-weight: bold;">' + 
              MeuWebForm[LiIndex].StrValor + '<br>');
      writeln('        </td>');
      writeln('      </tr>');
    end;
  writeln('      <tr style="font-family: Helvetica,Arial,' + 
          'sans-serif;" align="center">');
  writeln('        <td colspan="2" rowspan="1">');
  writeln('        <a style="font-weight: bold;"' + 
          ' href="/fpccgi.html">Retornar</a><br>');
  writeln('        </td>');
  writeln('      </tr>');
  writeln('    </tbody>');
  writeln('  </table>');
  writeln('</form>');
  writeln('</body>');
  writeln('</html>');
end.

Compile este programa e o arquivo fpccgi deverá ser gerado (se 
estiver no  Windows a extensão  .exe será acrescentada).  Agora 
mova o programa compilado para a pasta  cgi-bin (no caso do 
Apache) ou scripts, no caso do BRS Webweaver. Estas pastas 
devem ficar dentro da pasta principal do servidor HTTP que estiver 
usando.  O arquivo  fpccgi.html deverá  ser  gravado  na pasta 
www de seu servidor. Feito isso deixe o servidor HTTP online e no 

próprio servidor digite em um navegador como o Mozilla Firefox ou 
Internet Explorer:  http://localhost/fpccgi.html.  A página 
deverá se abrir como na figura 30.

Preencha os campos e em seguida clique no botão Enviar 
(SUBMIT).  O  programa  Free  Pascal  gravado  na  pasta  do  CGI 
assumirá o controle, receberá os dados do formulário e criará uma 
página de acordo com os campos preenchidos, como pode-se ver 
na figura 31.

Simples, não? E as possibilidades são infinitas. Você pode 
fazer sistemas para Web extremamente complexos usando Free 
Pascal e CGI, podendo inclusive fazer acesso a banco de dados, 
por exemplo. Baixe os exemplos em: fpccgi.tar.

REDUZIR TAMANHO DE EXECUTÁVEL NO LAZARUS  

Todo mundo sabe que o arquivo gerado na compilação do 
Lazarus  para  Windows  fica  enorme.  Por  enquanto  isto  não  foi 
resolvido internamente no ambiente,  mas há uma solução muito 
prática e eficiente para reduzir  o tamanho do executável.  Utilize 

Figura 31: Página gerada pelo programa Free Pascal.

Figura 30: Página inicial com formulário a ser preenchido.

http://fanzinepas.awardspace.com/fpccgi.tar
http://localhost/fpccgi.html
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estes  dois  comandos  e  veja  como  seu  executável  ficará  bem 
menor:

strip.exe –strip-all nome_do_programa.exe
upx.exe --best nome_do_programa.exe

Estes programas se encontram em  encontrados na pasta 
<lazarusdir>\fpc\versao_fpc\bin\i386-win32.

DIFERENÇA ENTRE DATAS   

Nosso colega Hugo Slepicka divulgou a algum tempo atrás 
uma dica muito útil para mostrar a diferença entre duas datas.

function DiffDatas(Inicio, Fim: TDateTime): String;
// http://forum.imasters.com.br/index.php?showtopic=216948

type
  Data = Record
    Ano : Word;
    Mes : Word;
    Dia : Word;
  End;
  
const
  Qdm: String = '312831303130313130313031'; // Qtde dia no mes
  
var
  Dth : Data; // Data de inicio
  Dtn : Data; // Data de fim
  anos, meses, dias, nrd : Shortint; // Usadas para calculo de tempo
  msg : String;
  
begin
  DecodeDate(Fim, Dth.Ano, Dth.Mes, Dth.Dia);
  DecodeDate(Inicio, Dtn.Ano, Dtn.Mes, Dtn.Dia);
  anos  := Dth.Ano - Dtn.Ano;
  meses := Dth.Mes - Dtn.Mes;
  if meses < 0 then
  begin
    Dec(anos);
    meses := meses + 12;
  end;
  dias := Dth.Dia - Dtn.Dia;
  if dias < 0 then

  begin
    nrd := StrToInt(Copy(Qdm, (Dth.Mes - 1) * 2 - 1, 2));
    if ((Dth.Mes - 1) = 2) and ((Dth.Ano Div 4) = 0) then
    begin
      Inc(nrd);
    end;
    dias  := dias+nrd;
    meses := meses-1;
  end;
  if Anos > 0 then
  begin
    if Anos > 1 then
    begin
      Msg := IntToStr(anos) + ' Anos ';
    end
    else
    begin
      Msg := IntToStr(anos) + ' Ano ';
    end;
  End;

  if meses > 0 then
  begin
    if meses > 1 then
    begin
      Msg := Msg + IntToStr(meses) + ' Meses ';
    end
    else
    begin
      Msg := Msg + IntToStr(meses) + ' Mes ';
    end;
  end;
  if dias > 0 then
  begin
    if dias > 1 then
    begin
      Msg := Msg + IntToStr(dias) + ' Dias ';
    end
    else
    begin
      Msg := Msg + IntToStr(dias) + ' Dia ';
    end;
  end;
  Result := Msg;
end;

Tem  alguma  dica  que  ache  útil?  Divulgue  aqui,  na 
FANZINE.PAS. Envie-a para ericsonbenjamim@yahoo.com.br.     █

mailto:ericsonbenjamim@yahoo.com.br
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CÓDIGO FONTE DO WINDOW$ VI$TA EM PASCAL

Já  pensaram  como  seria  o  código  fonte  do  VI$TA em 
Object PASCAL? Esta aí o dito cujo.

//
//  GNOT - General Not Public License!
//      (c) 1995-2007 M$ Corp.
//

unit Window$Vi$taMain;
Interface

Uses DO$, Window$95, Window$98, $CO_Unix;

Type
  TWindow$Vi$ta = class(TWindow$XPê)
    totalNewFeatures = 3;
    totalWorkingNewFeatures = 0;
    numberOfBugs = 345889E+08;
    readyForRelease = FALSE;
    LabelWelcome: TLabel;
    procedure BSOD;
    procedure DesktopOnCreate;
  private { private declarations }
  public { public declarations }
  end; 
var Window$Vi$ta: TWindow$Vi$ta; 
implementation
procedure TWindow$Vi$ta.BSOD;
begin
  Color := clBlue;
  MemoryAddress := Random(99999999999);
  ShowBlueScreenOfDeath;
end;

procedure TWindow$Vi$ta.DesktopOnCreate;
begin
  while NOT(CRASHED) do
    begin
      if FirstTimeInstall then
        if (installedRAM < 2GiB) OR (processorSpeed < 4GHz) then
          begin
            ShowMessage('Erro de incompatibilidade de hardware.');
            BSOD;
          end;
      Make10GBswapfile;
      SearchAndDestroy(FIREFOX, OPENOFFICE, ANYTHING_GOOGLE);
      AddRandomDriver;
      ShowMessage('Erro de incompatibilidade de driver.');
      BSOD;
    end;
    
  // LabelWelcome.Caption := 'Bem vindo ao Window$ 2OOO';
  // LabelWelcome.Caption := 'Bem vindo ao Window$ XPê';
  LabelWelcome.Caption := 'Bem vindo ao Window$ Vi$ta';
  
  if StillNotCrashed then
    begin
      CheckUserLicense;
      DoubleCheckUserLicense;
      TripleCheckUserLicense;
      RelayUserDetailsToRedmund;
      
      DisplayFancyGraphics;
      FlickerLED(hard_drive);
      Window$Xpê.Execute;
      ReturnLotsMoreMoney;
    end;
end;
end.

Adaptador a partir de http://tinyurl.com/5xqjku.                   █

http://fanzinepas.awardspace.com/

HUMOR Depois de queimar os
neurônios com nossa

fanzine, não custa
nada rir um pouco.
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