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Resumo  
Quando as empresas escolhem um framework de software, elas se comprometem com um 
relacionamento de longo prazo durante o ciclo de vida de seu aplicativo. Dadas as consequências 
estratégicas desta decisão, as empresas devem considerar cuidadosamente a produtividade do 
desenvolvedor em um framework, a funcionalidade do negócio, a flexibilidade do aplicativo  e o 
desempenho do produto.  O melhor framework demonstra força em cada categoria e minimizará o 
tempo de comercialização do produto, reduzirá os custos de manutenção, maximizará a variedade 
do produto e proporcionará uma experiência superior ao cliente.   

Este artigo avalia três frameworks para o desenvolvimento de aplicativos Windows - Delphi,  
Windows Presentation Foundation (WPF)  com o  .NET Framework e Electron. Cada framework 
de desenvolvimento criará aplicativos Windows, mas exige diferentes linguagens, bibliotecas, IDEs 
e modelos de compilação. Para avaliar esses frameworks, este artigo define quatro categorias de 
avaliação, descreve 23 métricas, define a aplicação de benchmark e pontua cada framework 
utilizando uma avaliação ponderada. O benchmark, um clone da Calculadora do Windows 10, 
avalia a capacidade dos frameworks de recriar uma GUI conhecida e suportar o ambiente desktop 
do Windows.  

As conclusões da avaliação incluem:  

1. O Delphi e seu RAD Studio IDE aumentam profundamente a produtividade do 
desenvolvimento e o tempo de comercialização do produto. Não só isso, desenvolver uma 
base de código único para alcançar cada plataforma desktop e mobile simplifica 
lançamentos sucessivos e manutenção de produtos.  

2. O WPF com o .NET Framework oferece para pequenas equipes uma entrada nativa para 
aplicativos Windows e um IDE sólido, mas luta para igualar a produtividade, segurança da 
Propriedade Intelectual (IP) e desempenho do Delphi, ao mesmo tempo em que faltam os 
recursos multiplataforma da Delphi e da Electron.   

3. A Electron oferece uma alternativa gratuita ao Delphi e ao WPF, familiaridade com 
desenvolvedores front-end e recursos multiplataforma ao custo da falta de proteção da IP, 
ferramentas IDE padrão e desempenho do aplicativo  
 

 
Figura 1 – Representação da Pontuação dos Frameworks e Categorias 
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1. Introdução  
A proliferação atual de ferramentas de desenvolvimento de software é motivo de comemoração e, ao 
mesmo tempo, exige mais esforço dos tomadores de decisão para avaliar criticamente os benefícios e 
desvantagens de frameworks comuns e IDEs. Embora algumas tarefas possam exigir uma ferramenta 
específica, as empresas de software que desenvolvem aplicativos de desktop Windows podem escolher 
entre uma variedade de frameworks. Dada a escolha, os desenvolvedores se beneficiariam de escolher 
o framework, o IDE ou a ferramenta que maximiza mensuravelmente a produtividade e fornece 
excelente funcionalidade, flexibilidade e desempenho. Embora essa escolha seja idealmente informada 
por pesquisas sólidas, tendências de popularidade dentro da indústria e interesse na próxima ferramenta 
"brilhante" inegavelmente influenciam o framework, o IDE e a seleção de ferramentas. Este artigo tem 
como objetivo combater os caprichos e estabelecer as bases para comparações de ferramentas de 
desenvolvedores, definindo uma metodologia de benchmark, aplicando-a à Delphi, à Windows 
Presentation Foundation (WPF) com .NET Framework e à Electron usando um aplicativo de calculadora, 
e tirando conclusões sobre a produtividade, funcionalidade, flexibilidade e desempenho de cada 
framework.  

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 introduz a história das ferramentas de 
desenvolvimento e discute comparações de ferramentas acadêmicas relacionadas. A seção 3 
descreve a metodologia ampla dessa comparação em quatro categorias, estabelece métricas 
específicas por categoria, introduz os frameworks em comparação e descreve a aplicação de 
benchmark de avaliação e a comparação ponderada. A seção 4 analisa as métricas por categoria e a 
Seção 5 tira conclusões.  
  
2. Trabalho Relacionado  
Não deve ser surpresa que desenvolvedores de software e acadêmicos tenham realizado testes e 
comparações desde que um segundo framework foi lançado. Um método de comparação muito utilizado 
é o benchmark. Formalizado na década de 80, a definição amplamente aceita de Robert Camp de 
referência é "a busca pelas melhores práticas do setor que levarão a um desempenho excepcional 
através da implementação dessas melhores práticas".1  Os benchmarks da indústria de software são 
mais frequentemente manifestados como testes e avaliações quantitativas de desempenho, como 
velocidades de conclusão de tarefas, mas também podem ser qualitativos através de sistemas de 
pontuação e avaliações ponderadas. A chave para qualquer benchmark é aplicar o teste igualmente 
para sistemas parecidos de diferentes empresas, evitando uma comparação "maçãs com laranjas" e 
incorporar os resultados objetivos nas decisões de negócios. 

Desde 2015, a academia produziu mais de uma dúzia de trabalhos de comparação2  com foco com 
crescente intensidade em frameworks multiplataforma para o desenvolvimento de aplicativos móveis, 
buscando preencher essa lacuna na literatura acadêmica. 3  Enquanto o foco de cada artigo variava, 
muitos usavam técnicas de benchmarking de desempenho 

 
1

2 Camp, Robert C.  Benchmarking: the search for industry best practices that lead to superior performance. Asq Press, 1989.  
Majchrzak, Tim, and Tor-Morten Grønli. "Comprehensive analysis of innovative cross-platform app development frameworks." In
  Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences. 2017, Table 1.  
3 Biørn-Hansen, Andreas, Tim A. Majchrzak, and Tor-Morten Grønli. "Progressive web apps: The possible web-native unifier for
  mobile development." In International Conference on Web Information Systems and Technologies, vol. 2, pp. 344-351. 
SCITEPRESS, 2017, p. 349.  
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e avaliações qualitativas para comparar aplicações escritas com o mesmo nível de funcionalidade em 
diferentes frameworks. Vendo1 que a literatura recente carecia de coesão de avaliação e métricas 
consistentes, Rieger e Majchrzak propuseram um esquema de avaliação detalhado para 
comparações futuras. Seu2 esquema de quatro categorias, 31 métricas e tabela de avaliação 
ponderada correspondente fornecem um excelente ponto de partida para comparações qualitativas e 
quantitativas.6 
  
3. Metodologia  
  

3.1. Categorias de Avaliação   
Este artigo avalia frameworks que suportam o desenvolvimento Windows de acordo com quatro 
aspectos de eficácia: produtividade do desenvolvedor, funcionalidade de  negócios, flexibilidade 
do framework de aplicativos e desempenho do produto final. Combinados, esses aspectos 
examinam o impacto de um framework em todo o ciclo de vida dos negócios e do produto. Um 
excelente framework acelerará o desenvolvimento do produto, mas também deve nutrir uma 
base de código fácil de ser mantida e emparelhar com ferramentas internas ou de terceiros. 
Alguns dos frameworks investigados oferecem opções multiplataforma, mas a análise delas está 
fora do escopo deste documento orientado para o Windows.  

A produtividade do desenvolvedor é a medida do esforço e código necessários para que os 
desenvolvedores completem tarefas típicas de desenvolvimento. A produtividade impacta 
diretamente os custos de mão-de-obra do produto no mercado e a longo prazo, de modo que 
ferramentas que aumentam a produtividade dos desenvolvedores tenham impactos substanciais 
nos cronogramas dos negócios e nas linhas de fundo. A produtividade pode ser realizada de 
duas maneiras distintas - requisitos reduzidos de codificação devido a bibliotecas nativas e 
também ferramentas de IDE, como conclusão de código e design visual. Os IDEs com maior 
amplitude de biblioteca geralmente resultam em menos linhas de código por aplicativo e 
produzem uma base de código limpa e magra que minimiza oportunidades de bugs ou 
problemas de manutenção mais tarde no ciclo de vida do produto.  

A funcionalidade do negócio refere-se à adequação dos negócios a um framework e ao impacto 
nos planos de longo prazo. Excelente funcionalidade permite que as empresas construam 
facilmente ferramentas ou extensões personalizadas, desenvolvam em uma plataforma de sua 
escolha, protejam seu código fonte de exploração e tenham confiança de que suas aplicações 
serão mantidas por décadas.  

A flexibilidade da aplicação avalia a amplitude das tarefas endereçadas com o framework. 
Enquanto os IDEs e os frameworks são turing-complete, e, portanto, tecnicamente 
infinitamente flexíveis, alguns são mais adequados para uma tarefa do que outros. Os 
frameworks flexíveis permitem que as empresas atendam um público amplo, construam 
software para cada camada de aplicativo e acessem funções do sistema operacional e 

 
1Willocx, Michiel, Jan Vossaert e Vincent Naessens. "Uma avaliação quantitativa do desempenho em ferramentas de 
desenvolvimento de aplicativos  móveis." Em  2015, conferência internacional sobre serviçosmóveis do IEEE, pp. 454-461. 
IEEE, 2015, pp. 455-456.  
2Rieger, Christoph e Tim A. Majchrzak. "Estrutura de avaliação ponderada para abordagens de desenvolvimento de aplicativos 
entre plataformas." No   EuroSymposium sobre Análise e Designde Sistemas6 , pp. 18-39. Springer, Cham, 2016, 
p. 8-14. Rieger e Majchrzak, 2016, p. 16.   
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hardware do consumidor. Os consumidores julgam as aplicações em parte pelo desempenho 
em tempo de execução. As empresas que escolhem frameworks com desempenho superior 
evitam a insatisfação dos clientes minimizando os tempos de espera e o uso de recursos em 
máquinas lentas. 

  
3.2. Métricas  

3.2.1. Produtividade  

 A produtividade do framework será avaliada de acordo com as seguintes métricas: 

[P1] Tempo de desenvolvimento: Total de horas gastas escrevendo a aplicação totalmente 
funcional do zero. Esta medição avalia o valor que as ferramentas de produtividade de uma 
estrutura adicionam a um desenvolvedor médio sem conhecimento prévio de tarefas. 
Documentação abrangente, bibliotecas nativas abundantes, conclusão de código e outras 
ferramentas IDE permitirão que o desenvolvedor projete e construa o aplicativo de benchmark de 
forma mais eficiente do que seria o caso de um editor de texto "padrão".  

[P2] Abordagem de design da interface do usuário: O IDE do framework permite a criação de 
aplicativos gráficos/visuais e fornece um modelo de visualização "O que você vê é o que você 
recebe" (WYSIWYG)? Os IDEs que suportam o desenvolvimento através de componentes de 
"arrastar e soltar" ou outros métodos visuais permitem que os usuários engajem diferentes 
métodos de pensamento e criatividade enquanto3  trabalham. A criação visual através dos 
editores WYSIWYG impede que as empresas precisem de todas as versões de hardware físico 
para visualizar o estilo nativo da plataforma.  

[P3] Ferramentas do ambiente do desenvolvedor: a instalação padrão do IDE do framework 
inclui ferramentas de conclusão automática, depuração e emulação? Vários IDEs estão 
disponíveis para este framework? Framework com múltiplas ferramentas de desenvolvimento e 
escolhas de IDE suportam melhor preferências, técnicas e requisitos de desenvolvimento 
individual. 4 

[P4] Velocidade do Tempo de Implementação: Total de horas necessárias para "acelerar" o 
aplicativo usando uma solução conhecida. Isso mede o número de ações e o volume de código 
necessários para completar o aplicativo completo por um desenvolvedor especializado com 
perfeito conhecimento da solução. Frameworks produtivos reduzem o tempo de desenvolvimento 
em tarefas repetitivas, mas ligeiramente alteradas.   

[P5] Tamanho do código: Linhas totais de código que o desenvolvedor deve escrever, 
aderindo à formatação e estilos aceitos, para criar um aplicativo totalmente funcional. Esta 
medida objetiva do volume de código lança luz sobre a dificuldade da manutenção futura do 
código - mais código normalmente requer mais tempo para aprender e solucionar problemas.  

[P6] Distribuição para Application Store: O IDE da framework facilita a implantação direta 
para lojas de aplicativos em plataforma nativas (ou seja, iOS App Store, Google Play do 
Android, Microsoft Store)? Frameworks com recursos de implantação incorporados reduzem a 

 
3 Rieger e Majchrzak, 2016, p. 11. 
4 Rieger e Majchrzak, 2016, p. 10. 
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complexidade de implantação do produto, limitando erros que podem ocorrer e tempo de 
comercialização para produtos novos e atualizações/correções de bugs.  

3.2.2. Funcionalidade  

              A funcionalidade do framework será avaliada de acordo com as seguintes métricas:  

[F1] Licença: A licença permite o desenvolvimento de aplicações comerciais e a que custo? O 
licenciamento é difícil de entender? Estruturas e ferramentas proprietárias podem exigir 
pagamentos únicos ou recorrentes e ter diferentes níveis de licenças de acordo com as 
aplicações comerciais desejadas. 9  Estruturas de código aberto podem ter restrições específicas 
de licença.  

[F2] Viabilidade de longo prazo:  O framework tem um histórico de estabilidade, 
compatibilidade entre grandes versões, correções de bugs e atualizações de segurança? Essa 
métrica destaca a confiança que as empresas podem desfrutar ou o risco estratégico que podem 
correr ao escolher um framework.    

[F3] Plataformas de desenvolvimento suportadas: O desenvolvimento de aplicativos pode 
ocorrer em qualquer sistema operacional importante ou o IDE do framework impõe 
limitações? Esta métrica indica como uma estrutura pode dificultar uma equipe sem 
equipamento homogêneo.  

[F4] Suporte a Testes: O framework entrega um conjunto de testes, análise de cobertura de 
teste11 e a capacidade de monitoramento em tempo de execução?   

[F5] Extensões da Ferramenta: O Framework pode ser estendido em sua própria linguagem?  
Frameworks que requerem plug-ins, extensões ou modificações a serem escritas em um idioma 
diferente impõem custos às empresas que requerem funcionalidade alterada. Em vez de criar a 
ferramenta necessária a partir do conhecimento residente, as empresas podem ter que investir 
tempo e recursos para um contratado externo ou construir habilidades internas nessa linguagem 
alternativa.  

[F6] Acessibilidade: Os programas construídos com o framework suportam os principais 
recursos de acessibilidade do SO, como leitores de tela e mudanças de tamanho/cor da 
fonte?  
[F7] Segurança da Propriedade Intelectual: Quão segura é a propriedade intelectual do
  código fonte em um projeto distribuído? Depois que as empresas investem recursos em seus 
projetos, enfrentam o desafio de colocar seu produto nas mãos do público, protegendo o código 
e as técnicas que produzem receita. Esta métrica qualitativa avalia a capacidade de um usuário 
de acessar código-fonte via descompilação.   

3.2.3. Flexibilidade  

               A flexibilidade do framework será avaliada de acordo com as seguintes métricas:  

 
9

10
 
Rieger and Majchrzak, 2016, p. 8.  
Rieger and Majchrzak, 2016, p. 10. 

11 Rieger and Majchrzak, 2016, p. 11. 
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[X1] Plataformas de Destino Suportadas: Para quantas plataformas de usuário o framework 
pode implantar um aplicativo? Grandes frameworks suportarão a maioria das plataformas do 
mercado, sejam móveis, desktop, 32 bits ou 64 bits. As empresas se beneficiam do suporte 
multiplataforma porque podem desenvolver e manter uma base de código para alcançar muitos 
clientes. Uma base de código única em vez de código separado para cada aplicativo reduz o 
tempo de desenvolvimento, potencial de bug, os requisitos de manutenção e o tempo de 
comercialização para novos recursos.  

[X2] Variedade de Projetos: O framework suporta o desenvolvimento de diferentes tipos de 
aplicativos, desde aplicativos de desktop autônomos até serviços Windows? Frameworks 
flexíveis permitem que os desenvolvedores criem aplicativos móveis, serviços de desktop e 
tudo mais.  

[X3] Escalabilidade:  O código pode ser particionado em subcomponentes com base no design 
arquitetônico? O framework é adequada para sistemas desktop, middlewares e backend? 
Frameworks que suportam modularidade e vários níveis de design são mais adequadas para 
aplicações grandes e corporativas e especialização entre várias equipes que trabalham no 
mesmo projeto. 12 

[X4] Acesso a Banco de Dados: O framework contém bibliotecas nativas que suportam 
acesso a banco de dados? A persistência de dados é fundamental para muitos aplicativos e 
deve ser fácil de usar e integrada com qualquer bom framework de desenvolvimento.  

[X5] Acesso ao Hardware do Dispositivo:  O  framework facilita o acesso aos dados dos 
sensores do dispositivo (GPS, microfone, acelerômetros, câmera, etc.) e ação física através de 
dispositivos semelhantes? 13  Frameworks que "abrem as portas" para a infinidade de sensores e 
atuadores disponíveis em dispositivos inteligentes hoje criam oportunidades de negócios e novas 
soluções para a dor do consumidor.  

[X6] Acesso a funcionalidades específicas da plataforma: O framework permite que os 
aplicativos interajam com o sistema operacional da plataforma host e acessem seus serviços 
como acesso ao sistema de arquivos, lista de contatos, estado da bateria e notificações push? 14  
O acesso às funções principais do SO impede a duplicação de códigos, evita a apresentação de 
dados potencialmente inconsistentes aos usuários e fornece maneiras maiores de coletar e 
analisar informações.  

3.2.4. Desempenho  

              O desempenho do framework será avaliado de acordo com as seguintes métricas:  

[R1] Requisitos de implantação: Qual é o tamanho/número de arquivos do projeto 
compilado? Tamanhos de aplicativos maiores requerem mais armazenamento em dispositivos 
de usuário e tempos de download mais longos, enquanto numericamente mais arquivos 
podem aumentar a complexidade da implantação.  

 
12

13
 
Rieger and Majchrzak, 2016, p. 10.  

Rieger and Majchrzak, 2016, p. 12. 
14 Rieger and Majchrzak, 2016, p. 12. 



  
 

        

  

[R2] Tempo de Inicialização: Após mais de 100 execuções, qual é o tempo médio do comando 
para um aplicativo visível pronto para entrada do usuário quando iniciado em uma máquina local 
e em uma rede? Frameworks que produzem aplicativos com tempos de carregamento mais 
curtos facilitam boas experiências do usuário e minimizam os recursos do sistema necessários 
antes que o aplicativo seja útil.   

[R3] Uso Permanente de Memória: Quanta memória é necessária para que o aplicativo seja 
executado enquanto estiver ocioso, conforme medido por uma ferramenta do gerenciador de 
tarefas? Melhores frameworks produzem aplicativos que requerem menor sobrecarga quando o 
usuário não os está usando ativamente, conservando assim recursos totais do sistema.  

[R4] Pico de Uso de Memória:  Qual é a memória máxima necessária para o programa desde a 
inicialização até o uso pesado medido pelo Gerenciador de Tarefas do Windows?   

  
3.3. Frameworks  
Este artigo compara o RAD Studio da Embarcadero Technologies, o WPF da Microsoft com o .NET 
Framework e o Electron.   

3.3.1. Delphi  
O Delphi, encapsulado no Rapid Application Development (RAD) Studio IDE, é o principal 
produto da Embarcadero Technologies. Uma versão proprietária da linguagem Object Pascal, o 
Delphi apresenta o desenvolvimento de aplicativos gráficos com componentes de "arrastar e 
soltar", um visualizador WYSIWYG para a maioria das plataformas móveis e opções de estilo 
robustas, incluindo paletas IDE padrão de plataforma e exclusivas. Entre outros recursos, 
bibliotecas incluídas fornecem controles de GUI, controles de acesso ao banco de dados e 
acesso direto aos sistemas operacionais e hardware das plataformas suportadas.   

O Delphi oferece dois frameworks distintos - a Biblioteca de Componentes Visuais (VCL) para 
aplicativos Windows de 32 bits e 64 bits e o FireMonkey (FMX) para aplicativos multiplataforma 
de 32 bits e 64 bits no Windows, macOS, Linux, Android e iOS.  O FireMonkey permite que as 
empresas desenvolvam e mantenham uma única base de código, ao mesmo tempo em que 
atingem a maior parte do mercado. O Delphi VCL está disponível há mais de 25 anos e o Delphi 
FMX há nove anos.  

3.3.2. Windows Presentation Foundation com .NET Framework  
O Microsoft's Windows Presentation Foundation é um sistema de desenvolvimento de GUI que 
usa o DirectX e o eXtensible Application Markup Language (XAML) para separar as interfaces de 
usuário da lógica de negócios. O Visual Studio da Microsoft é o IDE nativo do WPF e fornece 
uma visão WYSIWYG dos aplicativos WPF, juntamente com componentes de arrastar e soltar 
para design visual. As bibliotecas .NET Framework incluídas em cada instalação do Windows 
fornecem uma infinidade de controles de interface de usuário e o WPF suporta criação e 
modificação completas de estilo. O WPF será compilado com um binário nativo do Windows para 
instalação na área de trabalho do Windows ou para um aplicativo de navegador XAML para uso 
multiplataforma em sandboxes do navegador da Web. O WPF está disponível há mais de 15 
anos.  



  
 

        

  

3.3.2. Electron  
Electron é uma estrutura de código aberto (MIT License), baseada em Chromium que utiliza 
tecnologias web para criar aplicativos de desktop no Windows, macOS e Linux. Foi originalmente 
desenvolvido por e ainda é mantido pelo GitHub (uma subsidiária da Microsoft). O Electron 
combina o motor de renderização baseado no Chromium com o Node.js. Como tal, a interface de 
usuário para um aplicativo Electron está disponível via HTML5 e CSS. Geralmente, Electron 
trabalha com a maioria dos frameworks Javascript, como Angular, Vue.js e React. As tecnologias 
baseadas em HTML5, CSS e Javascript encontradas no Chromium fornecem um rico 
ecossistema de personalização de usuários familiar a qualquer desenvolvedor web. O Electron 
está disponível há mais de 5 anos.  

  
3.4. Estratégia de Avaliação  

3.4.1. Aplicativo de benchmark  

O aplicativo de referência para esta comparação é um clone da calculadora "Standard" do 
Windows 10 que é fornecida a cada instalação do Windows. Embora a lógica da calculadora em 
si não seja complexa, o aplicativo testará a capacidade de cada framework de emular um produto 
conhecido e permitirá comparações lado a lado. Além disso, avalia a capacidade de uma 
estrutura de criar um pequeno aplicativo para a plataforma de destino - Windows - e imitar o 
estilo da Janela usado para a calculadora.  

  

Figure 2 - Windows 10 Calculator Benchmark  

Este aplicativo de benchmark é direcionado especificamente ao Windows. Embora algumas 
frameworks sejam capazes de várias plataformas, a análise do código compilado em plataformas 



  
 

        

  

não-Windows não será realizada neste artigo. Esta calculadora também é uma aplicação "leve" 
que limita o quanto as diferenças de desempenho podem ser extrapoladas para aplicações mais 
complexas. Apêndice de referência 1 para a especificação completa do aplicativo de benchmark 
da calculadora, pois foi implementado por contratantes independentes. 

O aplicativo de benchmark será analisado de acordo com as métricas qualitativas estabelecidas 
na seção 3.2. O código-fonte de cada aplicativo será examinado para contar linhas totais de 
código, o número de linhas digitadas pelo desenvolvedor de acordo com suas instruções de 
aplicação (uma das entregas de contrato) e o número de linhas focadas na interface do usuário 
especificamente. O tempo de inicialização do aplicativo a partir de execuções locais e de 
armazenamento de rede será testado usando o AppTimer, uma ferramenta gratuita de 
benchmarking de inicialização. Finalmente, o uso da memória do aplicativo será medido usando 
a ferramenta gratuita MiTeC Task Manager Deluxe. 

3.4.2. Perfis de Peso  
A fim de facilitar a comparação de frameworks que atendam a propósitos semelhantes, mas não 
idênticos, este artigo utilizará um mecanismo de avaliação ponderado semelhante ao proposto 
por Rieger e Majchrzak.15 Cada uma das 23 métricas terá um peso entre1  e  7  pontos, somando 
100.16 Os quadros serão avaliados em cada categoria e atribuídos uma pontuação entre 0  
(insatisfeito) e  5 (satisfeito idealmente).17 Quando a métrica é uma comparação direta e 
quantitativa entre os frameworks (ou seja, tempos de inicialização), o framework objetivamente 
"vencedor" marcará um 5, o framework "médio" a 3 e o framework "perdedor" um 1. Uma vez 
calculado, o escore ponderado cairá entre 0 e 5  e indicará qual framework melhor satisfaz esses 
23 critérios. Consulte  a Tabela 1 para os pesos métricos e a ênfase colocada em cada categoria 
de avaliação.  

  

  

  

  

  

  
 

15 Rieger and Majchrzak, 2016, p. 15.  
16

 Rieger and Majchrzak, 2016, p. 15.  
17 Rieger and Majchrzak, 2016, p. 15.  

https://www.passmark.com/products/apptimer/
https://www.mitec.cz/tmx.html


  
 

        

  

Framework Comparison  

Criterion  Weight (%)  Delphi  WPF  Electron  

P1: Development Time  7        

P2: UI Design Approach  7        

P3: Developer Environment Tools  5        

P4: Speed Implementation Time  2        

P5: Code Size  4        

P6: App Store Deployment  4        

Productivity Total  29%        

F1: License  2        

F2: Long-term Feasibility  6        

F3: Development Platforms  2        

F4: Testing Support  6        

F5: Tool Extension  3        

F6: Accessibility  1        

F7: IP Security  4        

Functionality Total  24%        

X1: Target Platforms  7        

X2: Project Variety  3        

X3: Scalability  5        

X4: Database Access  4        

X5: Hardware Access  6        

X6: Platform Access  6        

Flexibility Total  31%        



  
 

        

  

R1: Deployment Requirements  5        

R2: Startup Time  4        

R3: Standing Memory Usage  4        

R4: Peak Memory Usage  3        

Performance Total  16%        

Weighted Score (5 is best)  100%        

Table 1 - Weighted Criteria Schema  

  
4. Análise  
O aplicativo de benchmark - um clone da Calculadora Windows 10 - foi recriado em cada framework por 
três voluntários do Delphi Most Valuable Professionals (MVPs), um desenvolvedor independente 
especializado em WPF e um desenvolvedor freelancer especializado em Electron. Além disso, foram 
recebidas propostas de outros 16 desenvolvedores WPF e outros 8 desenvolvedores Electron para medir 
o tempo médio de desenvolvimento esperado pelos profissionais de cada área. A análise quantitativa de 
cada aplicação de benchmark e pesquisa qualitativa assistida por especialistas resultou na comparação 
completa do quadro da Tabela 2. Cada seção será discutida com mais detalhes nas seções a seguir e a 
análise detalhada de cada métrica pode ser encontrada no Apêndice 2.  

  
Framework Comparison   

Criterion  Weight (%)  Delphi  WPF  Electron  

P1: Development Time  7  5  1  3  

P2: UI Design Approach  7  5  3  3  

P3: Developer Environment Tools  5  4  4  4  

P4: Speed Implementation Time  2  3  1  5  

P5: Code Size  4  3  1  5  

P6: App Store Deployment  4  5  1  2  

Productivity Total  29%  1.28  0.58  1  

F1: License  2  3  3  5  

F2: Long-term Feasibility  6  5  4  3  

F3: Development Platforms  2  2  2  5  

F4: Testing Support  6  4  3  4  



  
 

        

  

F5: Tool Extension  3  5  3  3  

F6: Accessibility  1  4  4  5  

F7: IP Security  4  5  2  1  

Functionality Total  24%  1.03  0.73  0.8  

X1: Target Platforms  7  5  2  3  

X2: Project Variety  3  5  4  3  

X3: Scalability  5  5  5  5  

X4: Database Access  4  5  5  4  

X5: Hardware Access  6  5  3  3  

X6: Platform Access  6  5  4  3  

Flexibility Total  31%  1.55  1.13  1.07  

R1: Deployment Requirements  5  5  3  1  

R2: Startup Time  4  5  3  1  

R3: Standing Memory Usage  4  5  1  3  

R4: Peak Memory Usage  3  5  3  1  

Performance Total  16%  0.8  0.4  0.24  

Weighted Score (5 is best)  100%  4.66  2.84  3.11  

Table 2 - Scored Evaluation Metrics  

4.1. Produtividade  
A produtividade do framework foi avaliada de acordo com cinco métricas que buscavam capturar 
como um framework e o IDE podem acelerar o tempo de ter a aplicação no mercado. Os escores 
de produtividade são encontrados na Tabela 3  e os dados de desenvolvimento na Tabela 4.  

Productivity Comparison    

Criterion  Weight (%)  Delphi  WPF  Electron  

P1: Development Time  7  5  1  3  

P2: UI Design Approach  7  5  3  3  

P3: Developer Environment Tools  5  4  4  4  

P4: Speed Implementation Time  2  3  1  5  

P5: Code Size  4  3  1  5  



  
 

        

  

P6: App Store Deployment  4  5  1  2  

Productivity Total  29%  1.28  0.58  1  

Table 3 - Productivity Scores  

Framewor k Productivity   

  Delphi  WPF  Electron  

Development Time (hrs)  4.667  30.000  10.000  

Final Speedrun (hrs)  1.347  2.050  0.550  

Total Lines of Code  398  680  293  

Lines of Code for UI  72  383  115  

UI % of Code  18%  56%  39%  

Table 4 - Benchmark Productivity Indicators  

O tempo de comercialização do produto pode fazer ou quebrar um negócio. Este benchmark 
avaliou o "tempo de mercado", chamado Tempo de Desenvolvimento, e descobriu que três 
desenvolvedores especializados da Delphi completaram seu clone da calculadora VCL ou FMX 
Win10 em uma média de 4,66 horas, o aplicativo Electron levou o dobro do tempo, e o aplicativo 
WPF seis vezes mais longo. Essa disparidade pode ser parcialmente atribuída aos requisitos que 
cada framework impõe para o desenvolvimento da GUI. Embora os aplicativos Delphi não 
tenham sido os programas mais curtos da comparação, as linhas de desenvolvedores de códigos 
escritas para a GUI constituíam apenas 18% do total digitado. O RAD Studio IDE permitiu que 
eles projetassem e inicializassem rapidamente a GUI usando componentes de controle padrão 
no Designer de Formulários de arrastar e soltar e modificação de propriedade do Object 
Inspector, minimizando a necessidade dos desenvolvedores de inicializar a interface da 
calculadora em código. Em comparação, 39% do código escrito pelo desenvolvedor do aplicativo 
Electron forma a GUI e 49% do código do desenvolvedor do WPF suporta a GUI da calculadora. 
Embora o Visual Studio da Microsoft suporte controles de arrastar e soltar e desenvolvimento 
visual de GUI para WPF, a estrutura requer mais código XAML para fazer o GUI funcionar do que 
o Delphi, retardando o processo de design. Outro fator que influencia o tempo de 
desenvolvimento é a quantidade de código necessária para conectar a lógica da calculadora à 
interface do usuário. Exigindo 680 linhas totais de código entre três arquivos e em duas 
linguagens, não é surpresa que o aplicativo WPF tenha sido o último colocado. Claramente, a 
interface de desenvolvimento visual da Delphi e as bibliotecas de controle nativa são um ativo 
substancial para a produtividade inicial do desenvolvimento, permitindo que o trabalho ocorra 
mais rapidamente ou uma GUI mais sofisticada seja desenvolvida na mesma quantidade de 
tempo.  

A velocidade e o tempo de implementação - avaliado por uma re-implementação de "speedrun" - 
testou o nível de esforço de cada framework necessário para concluir uma tarefa conhecida e foi 
influenciado pelo tamanho do código e ferramentas e recursos IDE. A aplicação Electron, com 
menos linhas de código, foi a mais rápida para reconstruir em 35 minutos. A média da 
calculadora Delphi era duas vezes maior, devido a um pouco mais de código e ao processo de 



  
 

        

  

projetar visualmente o aplicativo. Trazendo ao final o WPF com a maior base de código. No 
geral, o tempo de implementação está diretamente relacionado ao tamanho do código e mostra 
que o Delphi e o Electron são mais concisos que o WPF, uma vantagem para desenvolvedores 
que frequentemente implementam funções semelhantes.  

Um aspecto final da produtividade do desenvolvimento do produto é o tempo necessário para 
levar o aplicativo ao usuário. Delphi marca as melhores notas nesta métrica. O RAD Studio IDE 
automatiza a implantação de aplicativos nas lojas de aplicativos para todos os principais 
aplicativos desktop e mobile, eliminando a dor de cabeça da implantação manual e garantindo 
que o processo seja livre de bugs e repetível. WPF e Electron lutam a esse respeito - O WPF não 
pode ser implantado diretamente na Microsoft Store sem conversão para uma estrutura diferente 
e a Electron só pode implantar na Microsoft Store com a ajuda de ferramentas de terceiros. As 
empresas devem manter esse aspecto de "última milha" do desenvolvimento e implantação de 
produtos em mente ao selecionar uma estrutura para sua aplicação.  

4.2. Funcionalidade  
A funcionalidade do framework foi examinada qualitativamente por meio de pesquisas e 
conversas com especialistas em Delphi, WPF e Electron e buscou analisar o uso de negócios de 
cada framework desde o investimento na tecnologia até a manutenção de longo prazo dos 
produtos criados. As pontuações de funcionalidade são exibidas na Tabela 5.  

  
 Functionality Comparison   

Criterion  Weight (%)  Delphi  WPF  Electron  

F1: License  2  3  3  5  

F2: Long-term Feasibility  6  5  4  3  

F3: Development  
Platforms  2  2  2  5  

F4: Testing Support  6  4  3  4  

F5: Tool Extension  3  5  3  3  

F6: Accessibility  1  4  4  5  

F7: IP Security  4  5  2  1  

Functionality Total  24%  1.03  0.73  0.8  

Table 5 - Functionality Scores  

Quando as empresas escolhem a Delphi como sua estrutura de desenvolvimento, elas estão 
investindo em uma estrutura proprietária (que inclui o código fonte da biblioteca de tempo de 
execução) com custos iniciais e uma taxa de atualização anual opcional. Por este preço, eles 



  
 

        

  

ganham uma estrutura estável, retro compatível e crescente e podem estar confiantes de que as 
aplicações desenvolvidas hoje serão suportadas e mantidas em 2045.O  Delphi navega com 
software de teste e também dá às empresas a oportunidade de desenvolver ferramentas e 
extensões para a estrutura usando o mesmo talento que constrói seu produto (o Delphi IDE é 
programado em Delphi). Algumas desvantagens para a Delphi incluem seu IDE somente 
Windows e suporte limitado de acessibilidade para programas compilados sob uma de suas 
estruturas, uma deficiência que a Embarcadero Technologies está trabalhando para remediar.   

O Windows Presentation Foundation com o .NET Framework oferece às empresas uma estrutura 
econômica com o total apoio da Microsoft, mas inclui todos os desafios que as escolhas da 
Microsoft induzem. O WPF tem uma história mais curta que a do Delphi, mas teve seu código 
aberto em 2018, dando ao aspecto GUI do desenvolvimento de aplicativos uma perspectiva mais 
brilhante de longo prazo, apesar de seus laços com o proprietário .NET Framework para a 
maioria do desenvolvimento do Windows. A WPF oferece bibliotecas de testes através do Visual 
Studio e as empresas podem desfrutar do grande ambiente de ferramentas e extensão de 
terceiros, mas podem precisar terceirizar o trabalho para construir suas próprias extensões ou 
investir em talentos para linguagens não-WPF. O WPF oferece acessibilidade ligeiramente maior 
do que a Delphi, especialmente na implantação de aplicativo de browser. Assim como o Delphi, 
os aplicativos WPF que usam o .NET Framework devem ser compilados em máquinas Windows.  

A Electron é uma plataforma gratuita de código aberto que oferece às empresas a oportunidade 
de desenvolver aplicações para qualquer grande sistema operacional. O futuro de Elétrons é 
incerto, no entanto. É o mais novo dos três frameworks e ainda está em fase de lua de mel. Ele 
carece de um IDE nativo, dando às empresas uma escolha, mas também removendo algumas 
conveniências, como compilação integrada e bibliotecas de testes incluídas. As empresas que 
desenvolvem ferramentas internas teriam mais dificuldade com a Electron do que com os outros 
frameworks. O Electron fornece excelentes opções de acessibilidade para todas as principais 
plataformas de desktop através de sua fundação Chromium.  

A proteção da propriedade intelectual é fundamentalmente importante para planos de negócios 
de longo prazo. Se um produto resolve um novo problema ou utiliza uma nova técnica, os 
desenvolvedores devem entender como sua escolha de framework afeta a vulnerabilidade do IP. 
Os programas Delphi compilam-se em código de máquina nativo da plataforma em vez de código 
intermediário. A descompilação usando ferramentas gratuitas pode recuperar o formulário GUI, 
mas só produz código assembly para a lógica. A segurança IP é mais tênue no WPF. 
Descompilamento de arquivos executáveis e bibliotecas com ferramentas gratuitas resulta em 
lógica de negócios C# reconhecível e texto XAML quase reconhecível. Finalmente, a Electron 
tem o problema mais significativo - ele leva o código-fonte a cada instalação por padrão. O 
código da aplicação Electron pode ser recuperado com um simples editor de texto - em função 
de como a estrutura é organizada - mas pode ser um pouco ofuscada usando ferramentas de 
terceiros. O apêndice 3 descreve as ferramentas disponíveis de descompilador e seus resultados 
quando aplicados à aplicação da calculadora de cada quadro. 

No geral, a Delphi fornece a perspectiva de longo prazo mais garantida, a melhor segurança de 
propriedade intelectual e a personalização interna mais fácil ao custo de uma compra única de 
licença comercial. A barreira de entrada do WPF é menor e oferece melhores opções de 
acessibilidade, mas está sujeita às revisões .NET da Microsoft, é mais difícil de personalizar e 
pode ser descompilada com facilidade. A Electron é absolutamente gratuita e pode ser 
desenvolvida em cada uma das três principais plataformas de desktop, mas paga por essa 



  
 

        

  

flexibilidade através de sua perspectiva incerta de longo prazo e contando com patrocínios 
corporativos e apoio da comunidade para desenvolvimento adicional.  

4.3. Flexibilidade  
A flexibilidade do framework foi examinada qualitativamente por meio de pesquisas e conversas 
com especialistas em Delphi, WPF e Electron e buscou analisar a aplicação de cada estrutura 
aos problemas e requisitos dos negócios. As pontuações de flexibilidade são exibidas na Tabela 
6.  

 Flexibility Comparison   

Criterion  Weight (%)  Delphi  WPF  Electron  

X1: Target Platforms  7  5  2  3  

X2: Project Variety  3  5  4  3  

X3: Scalability  5  5  5  5  

X4: Database 
Access  

4  5  5  4  

X5: Hardware 
Access  

6  5  3  3  

X6: Platform Access  6  5  4  3  

Flexibility Total  31%  1.55  1.13  1.07  

   Table 6 - Flexibility Scores  

A maior vantagem do Delphi sobre a WPF e a Electron é que sua estrutura FMX pode implantar 
um único código fonte como binário para qualquer desktop ou plataforma móvel, maximizando o 
alcance de uma empresa para os clientes e minimizando as dores de cabeça de duplicação e 
manutenção/atualização de códigos. Ele pode apoiar projetos de todos os tamanhos, desde 
controladores lógicos para automação industrial até gerenciamento de estoque em todo o mundo 
e ser desenvolvido para todos os níveis, desde um back-end pesado de banco de dados até o 
lado cliente GUI de um aplicativo. Finalmente, as bibliotecas padrão do Delphi fornecem fácil 
acesso a quase todos os tipos de banco de dados disponíveis e permitem que os 
desenvolvedores acessem a funcionalidade do sistema operacional em todas as plataformas, 
bem como interajam com dispositivos de I/O e sensores de hardware.   

O WPF com .NET Framework tem como foco os computadores Windows diretamente e fornece 
suporte entre plataformas através de uma implantação via navegador a partir de uma base de 
código semelhante. A estrutura é voltada principalmente para aplicativos de desktop do lado do 
cliente, mas pode incorporar a lógica de negócios em C# para funções de nível intermediário ou 
back-end e acessar o ADO .NET Entity Framework para bancos de dados. O WPF pode acessar 
a funcionalidade do sistema operacional Windows e dispositivos de I/O através de bibliotecas 
.NET, mas com código gerenciado após compilação em vez de código nativo.  

A Electron é uma estrutura de código aberto que visa todos os sistemas operacionais de desktop 
através de sua base de navegador Chromium. Ele se concentra em aplicativos do lado do cliente, 
tipicamente centrados na Web, mas usa node.js para serviços de nível intermediário e back-end. 



  
 

        

  

A Electron fornece acesso ao hardware a partir de seu processo node.js e pode acessar 
algumas, mas não todas as funções do sistema operacional através de bibliotecas node.js.  

Depois de revisar todas os três frameworks, o Delphi detém a liderança na categoria de 
flexibilidade devido à sua implantação flexível e automatizada para todas as principais 
plataformas, escalabilidade para todos os níveis de desenvolvimento e sistema de design visual. 
WPF com .NET Framework é competitivo na plataforma Windows, mas não tem a capacidade de 
competir em macOS ou dispositivos móveis. Finalmente, a Electron tem menos barreiras à 
entrada e a maioria das opções de ferramentas de desenvolvimento, mas depende fortemente de 
implantações manuais, não pode suportar dispositivos móveis diretamente por padrão, é o 
menos escalável e não tem o mesmo acesso de hardware e sistema operacional de seus 
concorrentes.  

   

4.4. Performance  
Delphi, WPF e Electron foram avaliados de acordo com o desempenho de seus aplicativos 
implantados usando horários de inicialização, pico e uso de memória ocioso e números e 
tamanhos de arquivos. As pontuações de desempenho são encontradas na Tabela 7.   

 Performance Comparison   

Criterion  Weight (%)  Delphi  WPF  Electron  

R1: Deployment  
Requirements  5  5  3  1  

R2: Startup Time  4  5  3  1  

R3: Standing Memory  
Usage  4  5  1  3  

R4: Peak Memory 
Usage  3  5  3  1  

Performance Total  16%  0.8  0.4  0.24  

Table 7 - Performance Scores  



  
 

        

  

  

Framework Startup Times (sec) and Deployment Sizes  
 

  Delphi  WPF  Electron  Win10  

Deployed File Size (MB)  6.4  0.1  198.0  0.3  

# Deployed Files  1  2  161  1  

Startup (local)  0.239  0.471  0.483  0.243  

Startup (network)  0.439  0.643  0.848  0.259  

Fastest startup (local)  0.175  0.413  0.391  0.068  

Fastest startup (network  0.264  0.564  0.569  0.106  

Slowest startup (local)  0.687  0.814  0.846  0.872  

Slowest startup (network)  2.416  2.106  19.669  0.925  

Startup Std Dev (local)  0.070  0.075  0.054  0.127  

Startup Std Dev (network)  0.329  0.178  1.902  0.117  

Peak Memory Use (MB)  30.4  50.4  57.8  64.1  

Idle Memory Use (MB)  21.1  37.3  20.4  36.0  

Table 8 - Benchmark Performance Indicators  

Cada framework implantou sua calculadora de forma diferente. Delphi criou um arquivo executável que 
tinha uma média de 6,4 MB.  O WPF criou um arquivo executável e arquivo de biblioteca totalizando 
menos de 0,1 MB.  O peso pesado do grupo, a Electron produziu 161 arquivos totalizando 198 MB 
devido ao seu navegador Chromium. Embora o peso mais leve devido ao seu uso do .NET Framework 
instalado em todos os computadores Windows, o WPF teve pontuação menor que a Delphi devido à 
produção de dois arquivos. Em geral, um arquivo será mais fácil de gerenciar do que vários arquivos, 
pode negar a necessidade de um instalador ou scripts para atualizar o aplicativo e reduz os requisitos de 
largura de banda da rede e uso de disco rígido.  

A Tabela 8 mostra os tempos médios de inicialização de cada aplicativo em uma unidade de disco rígido 
local. As três aplicações Delphi registraram os tempos mais curtos, com o WPF tomando cerca de duas 
vezes mais tempo e o Electron mais tempo ainda. Quando iniciado a partir de um disco rígido em rede, o 
WPF assumiu a liderança do Delphi, mas o pequeno tamanho de ambas as aplicações de framework 
limita a extrapolação desse ponto de dados. Uma análise de desvio padrão identificou a Electron como a 
estrutura com os tempos de inicialização locais mais consistentes, com tempos de rede menos 
consistentes. Na verdade, o tempo mais lento de inicialização de rede com Electron foi de 19,66 
segundos - vinte e três vezes mais lento do que seu marco local mais lento - indicando que os aplicativos 
Electron seriam melhor implantados localmente para experiências consistentes com o usuário e 
poderiam representar um problema significativo para empresas com grandes serviços em rede ou 



  
 

        

  

funcionários remotos. O tempo mais lento do WPF foi mais rápido do que os outros frameworks, 
consistente com seu pequeno desvio padrão. Os tempos de Delphi variaram mais do que os WPF, mas 
seus tempos médios mais rápidos proporcionam a melhor experiência de lançamento do usuário.  

Os testes descobriram que o framework Delphi VCL usava a memória menos alta e ociosa, 
estabelecendo-se a apenas 3,5 MB. A estrutura FMX da Delphi consumiu um pouco mais, chegando a 41 
MB e descendo a 32 MB. Ambas as variantes de Delphi registraram o menor uso de memória de pico, 
seguido por WPF e, em seguida, Electron. A Electron superou o uso de memória ociosa Delphi FMX em 
20,4 MB, mas tinha os maiores requisitos de memória de inicialização dos três frameworks.  

  

5. Conclusões 

Este artigo procurou comparar o Delphi, o Windows Presentation Foundation e o Electron - três 
estruturas concorrentes para o desenvolvimento moderno de aplicativos - nas áreas de produtividade do 
desenvolvedor, funcionalidade para tomadores de decisão, flexibilidade para o desenvolvimento de 
produtos e desempenho do produto usando um aplicativo de benchmark. O desenvolvimento de 
calculadoras por especialistas em cada framework, pesquisa qualitativa e consulta resultou em várias 
conclusões importantes para os tomadores de decisão de negócios: Primeiro, o Delphi e seu RAD Studio 
IDE aumentam profundamente a produtividade do desenvolvimento e o tempo de comercialização do 
produto. Não só isso, desenvolver apenas uma base de código para alcançar cada plataforma desktop e 
móvel proporciona às empresas vantagens através de lançamentos sucessivos simplificados e 
manutenção de produtos. Em segundo lugar, o WPF com o .NET Framework oferece a pequenas 
equipes entrada nativa para aplicativos Windows e um IDE sólido, mas luta para igualar a produtividade, 
segurança de IP e desempenho do Delphi, ao mesmo tempo em que faltam os recursos multiplataforma 
do Delphi e do Electron. Por fim, o Electron oferece uma alternativa gratuita ao Delphi e WPF, 
familiaridade com desenvolvedores front-end e capacidade multiplataforma ao custo de proteção de IP, 
ferramentas IDE padrão e desempenho do aplicativo.  

No geral, os três frameworks avaliados neste artigo mostraram seus pontos fortes em diferentes áreas de 
desenvolvimento e desempenho de produtos, mas o Delphi demonstrou força consistente em cada 
categoria de avaliação e obteve 4,66 de 5 pontos, superando o Electron (3,11 pontos) e o WPF com o 
.NET Framework (2,85 pontos). Com base nessa comparação, as empresas que buscam construir 
produtos robustos com ciclos de vida longos e amplo alcance do mercado devem considerar fortemente 
investir no Delphi, e na IDE do RAD Studio.  

  
6. Trabalho Futuro 

Este estudo e seu aplicativo de benchmark examinaram apenas três frameworks para Windows e 
focados na produtividade relacionada ao design de GUI e desempenho do aplicativo. Os futuros “white 
papers” da Embarcadero trabalharão para arredondar o estudo destes frameworks examinando o suporte 
ao banco de dados PostgreSQL com um aplicativo leitor de RSS, interações de sites através de serviços 
REST e APIs usando o aplicativo GitHub Recent Explorer, suporte e interação do sistema operacional 
usando um aplicativo File Browser e interação multi-tela com um aplicativo Screenshot History.  Outros 
grupos que desejam contribuir para este esforço de comparação devem considerar funções não 
mencionadas neste estudo, incorporar uma variedade mais ampla de frameworks (Xamarin, Spring, 
Cordova, etc.), e desafiar as conclusões existentes com novos testes e mais pesquisas.  



  
 

        

  

Este artigo pode passar por diversas revisões à medida que a Embarcadero refina sua compreensão dos 
dados coletados neste estudo.  
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Appendix 1. Benchmark Application Specification  
The following specification was provided to the independent contractors and MVPs that 
developed the benchmark application in Delphi, WPF, and Electron.  Embarcadero project 
managers answered questions as needed, updated the specification with additional details, and 
strove to keep each application true to the specification.  

  

   

Calculator  
October 29, 2020  

Overview  
The goal of this Calculator project is to build a generic calculator that looks and functions 
nearly identically to the standard view of the Windows 10 calculator. This is a prototype! 
The emphasis of this project is on the lessons learned during the development process 
and documentation phase. The end result does not require a huge amount of polish but 
should look reasonably similar and function as closely as possible unless otherwise 
noted in this specification.  

Your goal while building the Calculator is to explore the strengths and weaknesses of 
the framework you are using. The app should be built completely once to figure out your 
approach. Once complete, build the app again from scratch while recording your screen. 
Finally, document the app creation process in a step-by-step manner (similar to a recipe 
- what would someone else need to know to build the app in its entirety - configuration, 
code, testing, etc.), noting where your framework/language/toolset helps or hinders the 
build process.  

Key Features  
● Responsive Layout  

● Semi-Transparent Window  

● Basic Math Operations  
  

Requirements  



  
 

        

  

Theme  
The Calculator should feature a look similar to the below. Note the brighter color palette 
for number, digit, and sign buttons, darker palette for operator/function buttons, and dark 
grey palette for the display field. The “equals” button is a cornflower blue shade. All 
buttons but the equals button change to a darker grey shade when the mouse rolls over 
and becomes darker again when clicked. The equals button has the same behavior but 
in blue shades. Note that the window and controls are semi transparent.  

  
  

  

  

  
  

Transparency  
The calculator window should be semi-transparent if it will not take more than 5 hours to 
add that feature.  



  
 

        

  

Layout  
The goal here is to get close to the layout of the Windows calculator. It is broken up into 
two sections. The top section which shows the equation entered and the number 
entered/result. The bottom section contains input buttons for digits, mathematical 
operations, and functions.  

Responsive  
The Calculator interface should resize automatically to the size of the window that 
contains it. Changing the width/height should not result in blank areas or awkward 
spaces between buttons.  

Memory Buttons  

The memory buttons are not required.  

Functions  
The calculator must imitate Windows 10 calculator function to the maximum extent 
possible. The following is not an all-inclusive list of behaviors:  

● Does not respect operator precedence. Operands are calculated from left-to-right.  
● If a number is entered and “=” pressed, it appears in the Equation View as the 

number with an equals sign. Ex. “0 =”  
● After an operator (+, -, *, /) is clicked, the first operand remains visible until a new 

number is entered for the second operand.  
● Numbers and operators can be “chained” and appear in sequential order in the 

Equation View. The running result is displayed in the Entry/Answer View (largest 
font) whenever a new operator is clicked.  

● If the equals button is clicked after already solving an equation, the last operation 
is applied to the current result and the Equation View and Entry/Answer Views 
are updated.  

● The backspace button will remove one digit at a time from the current number in 
the Entry/Answer View. If the equation has been solved, it will erase the Equation 
View.  

● The ‘CE’ button will completely erase the current number in the Entry/Answer 
View. If the equation has been solved, it will clear both the Equation View and the 
Entry/Answer View.  

● The ‘C’ button will fully reset the calculator Views whenever pressed.  



  
 

        

  

● The square, square root, and 1/x buttons will immediately act on the current 
number in the Entry/Answer field so that the result is displayed and will update 
the equation in the Equation View..  

● The change sign button will immediately act on the current number in the 
Entry/Answer field so that the result is displayed.  

● The percent button will behave in accordance with the Microsoft algorithm found 
here.  

Project Items  
1. Complete source code for your working calculator. Include a compiled executable 

if applicable or instructions for executing the code if not.  
2. A video capture of the second build process. This must be in real-time (not sped 

up) and executed manually (without auto-typing or other speed features). The 
intent is to get a realistic view of the effort required to make this calculator by a 
competent programmer.  

3. A document with step-by-step instructions that walk someone unfamiliar with your 
development environment, tools, and language through the process of building 
this calculator to its full functionality. This document can be a .docx, .pdf, or 
Google Document format. Markdown usage is preferred.  

  

Iterative Feedback  
Please provide feedback to us during the development process so we can help speed 
up the development. We have many many years of experience and are here to help you 
get the project done as fast as possible  

  
  

  

  
  

Appendix 2. Detailed Framework Analysis  

Framework  Evaluation  
Score  

D  W  E 

 P1: Development Time  



  
 

        

  

Delphi  
Three expert Delphi developers completed the Calculator in an average of 
4.66 hours using RAD Studio. One developer used his Delphi calculator code 
and a 3rd party library to create an Electron calculator in 7 minutes, 
demonstrating the code-reusability of Delphi.  

5      

WPF  
One expert WPF developer completed the Calculator in 30 hours using Visual 
Studio. 16 other WPF estimates were received ranging from 8 hour to 100 
hours with a mean of 53 hours and a mode of 80 hours.  

  1    

Electron  
One expert Electron developer completed the Calculator in 10 hours using 
Angular for the calculator logic and Electron for the GUI. Eight other Electron 
estimates were received ranging from 15 to 80 hours with a mean of 47 hours 
and a mode of 20 hours.  

    3  

 P2: UI Design Approach  

Delphi  

Delphi's RAD Studio IDE offers a What-You-See-Is-What-You-Get  
(WYSIWYG) design experience with drag-and-drop components for visual GUI 
design. The designed GUI can be viewed using native  
Android/iOS/Windows/macOS styling or custom styles and in a simulated 
mobile device of varying screen sizes. Components can also be resized and 
have their properties adjusted in the Object Inspector without touching code, 
allowing rapid prototyping through visual development. Delphi also offers the 
ability for a developer to edit the UI using a simple YAML style language 
definition.  

5      

WPF  

WPF in Visual Studio offers a WYSIWYG design experience, immediately 
reflecting code changes in the GUI representation, and drag-and-drop visual 
design. Developers can also change object properties through context menus 
apart from the code. WPF also offers the ability to edit the UI via an XML-like 
language definition called XAML.  

  3    

Electron  

Electron lacks a native IDE but can be developed using text editors and 
command line tools, Electron doesn’t include a WYSIWYG design experience 
or drag-and-drop components by default. The UI can be created using HTML5 
and CSS styling. Unless the developer chooses an IDE like Visual Studio, 
Electron applications must be compiled and run to view the project's GUI.  

    3  

 P3: Developer Environment Tools  

 



  
 

        

  

Delphi  

Delphi's IDE, RAD Studio, offers a plethora of developer tools including Code 
Insight (suggestions, completion, etc.), advanced debugger, code formatting, 
refactoring assistance, keystroke macros, and integration with common 
software version control systems. RAD Studio provides an Android emulator 
feature and can tie into an iOS simulator on a macOS machine. RAD Studio is 
the only IDE available for Delphi and the only method of compiling Delphi 
projects, however, both the code and UI definitions can be edited using 
standard text editors.  

4      

WPF  

WPF's IDE, Visual Studio, offers many tools including CodeLens (suggestions, 
completion, etc.), IntelliSense (API suggestions), advanced debugger, 
integration with version control systems and cloud services, and team 
collaboration tools. Visual Studio is the only full-fledged IDE for developing 
WPF applications and includes Blend, a separate system for WPF UI design. 
WPF could be developed using text editors and command line tools but would 
be impractical for large projects.  

  4    

Electron  

Electron applications can be written in code editors such as Visual Studio, 
Atom, and WebStorm as well as full IDEs. All offer robust features and tools to 
enhance developer productivity. Electron must be compiled, run, and 
packaged using the command line - integration with Visual Studio Code hasn't 
been completed. Third party solutions may be available.  

    4  

 P4: Speed Implementation Time    

Delphi  Three expert Delphi developers completed their Calculator speedruns in an 
average of 1.34 hours.  3      

WPF  One expert WPF developer completed the Calculator speedrun in 2.05 hours.    1    

Electron  One expert Electron developer completed the Calculator speedrun 0.55 hours.      5  

 P5: Code Size    

Delphi  The average Delphi Calculator required 398 lines of typed code.  3      

WPF  The WPF Calculator required 680 lines of typed code.    1    

Electron  The Electron calculator required 293 lines of typed code.      5  

 P6: App Store Deployment    



  
 

        

  

Delphi  

Delphi's VCL framework can deploy directly to the Microsoft Store. Delphi's  
FMX framework can deploy applications directly to the Microsoft Store, Apple 
App Store, and Google Play app store for Android. In some cases this 
deployment results in a platform package such as an APK or IPA which must 
be uploaded.  

5      

 

WPF  
WPF applications cannot be directly deployed to any app store. Conversion to 
the Universal Windows Platform (UWP) enables WPF .NET Framework apps 
to deploy to the Microsoft Store and conversion to Xamarin provides access to 
mobile app stores.  

  1    

Electron  

Electron applications can be packaged for the Microsoft Store but will not be 
deployed there directly by default. Third party options are available. Electron 
apps can also be packaged for the Apple App Store but the process lacks 
automation help.  
  

    2  

F1: License  

Delphi  

Delphi is a proprietary software with three paid license tiers and a free 
Community Edition and Academic Program. The free tier allows for 
development as long as annual revenue does not exceed $5,000 USD per 
year. The first license for full commercial use costs $1,599 USD and the tier 
that fully unlocks the software suite is priced at $5,999 USD at the time of this 
writing. An annual subscription is offered at one-third the initial license cost in 
order to receive updates and new software versions.  

3      

WPF  

WPF with .NET Framework is a proprietary environment and generally 
requires a Visual Studio license for ease-of-use. WPF can also be used with 
the open source .NET Core. Microsoft's Visual Studio IDE offers licenses with 
subscription fees between $45/month and $250/month at the time of this 
writing. First-year subscription fees range from $1,199 to $5,999 with 
additional years available at a lower cost. Additionally, a community edition of 
Visual Studio is available for free to small teams.  

  3    

Electron  
Electron is a free and open-source (MIT license) framework allowing full 
commercial use without any licenses or fees. It is not tied to an IDE but can be 
developed in Visual Studio to take advantage of the IDE’s tools and 3rd party 
ecosystem.  

    5  



  
 

        

  

F2: Long-term Feasibility  

Delphi  

Delphi has been growing, maturing, and expanding since 1995. It’s 
development maintains backward compatibility to the degree that a 1995 
application can be ported to the current Delphi version with minimal changes. 
Comprehensive documentation aids maintenance and a full support team is 
available for upgrade, migration, or troubleshooting help.  

5      

WPF  
Released in 2006, WPF has developed along with the .NET framework. It was 
open-sourced by Microsoft in 2018 and has provided several roadmaps 
indicating community engagement and growth in the near future. Significant    4    

 

 .NET changes and Microsoft's shifting design decisions impact the long-term 
feasibility of WPF.  

   

Electron  
Released in 2013, Electron is actively developed and maintained by GitHub 
and has rapidly provided support for emerging technologies like Apple Silicon 
(circa Nov 2020). It lacks the history and stable longevity needed to determine 
if Electron apps built in 2020 will survive through 2030.  

    3  

 F3: Development Platforms   

Delphi  
Delphi can only be used on Windows machines. Virtualization solutions such 
as VMware, Parallels, and Virtual Box with a virtual Windows machine allow 
Delphi use on other platforms.  

2      

WPF  WPF applications using.NET Framework can be written in Visual Studio on 
any platform but must be compiled on a Windows machine.    2    

Electron  Electron can be developed on Windows, macOS, and Linux.      5  

 F4: Testing Support   

Delphi  
Delphi ships with the DUnitX unit testing package but lacks a native integration 
testing system. Numerous 3rd party unit and integration testing tools are 
available but may not be free.  

4      

WPF  WPF's IDE, Microsoft Visual Studio, includes a unit testing framework. Open-
source projects or testing libraries like XUnit.net and Moq are also available.    3    

http://xunit.net/
http://xunit.net/


  
 

        

  

Electron  Electron does not install with a native unit or integration testing package. 
Open-source projects and libraries are available for both functions.      4  

 F5: Tool Extension   

Delphi  

The RAD Studio IDE for Delphi is written in Delphi. Users can build their own 
extensions and tools in Delphi, eliminating the need to learn a new language 
and handle language boundary problems. Additionally, extensions and tools 
can be built in C++ via the C++Builder side of RAD Studio.  

5      

WPF  

Visual Studio, the native WPF IDE, can be extended in a number of ways and 
in multiple languages. Macros are written in Visual Basic, Add-Ins are written 
in .NET, and Packages can be written in .NET, C#, C++, or Visual Basic. 
Because WPF is written in XAML and ties into a C# logical back-end, 
businesses might not have in-house experience to build tools they need to 
enhance their development environments without out-sourcing the work or 
investing in training.  

  3    

 

Electron  

Electron lacks a native IDE but can use plug-ins available in IDEs such as 
Visual Studio Code. Additional Electron tools might have to be developed in-
house from scratch or integrated with a 3rd party tool such as Visual Studio 
Code. There are a large number of open source projects around tooling and 
functionality for Electron.  

    3  

 F6: Accessibility    

Delphi  

Delphi VCL applications are fully accessibility-compatible. Delphi FMX 
applications are not accessible-friendly in the latest release but work is being 
done to re-issue a free accessibility package for Windows applications. Both 
VCL and FMX based applications can be compiled to Win32 and Win64.  

4      

WPF  
WPF .NET Framework applications can compile to Win32 or Win64 and have 
full accessibility compatibility on Windows machines. When compiled as a 
browser app, accessibility depends on browser implementation.  

  4    

Electron  
Chromium supports many accessibility tools such as screen readers and 
magnifiers and is functional on all desktop platforms. Electron provides 
support for both Win32 and Win64.  

    5  

 F7: IP Security    



  
 

        

  

Delphi  

Delphi compiles to native machine code, eliminating much of the source code 
structure and metadata necessary for accurate decompilation and 
interpretation. Decompilation using a tool like DeDe  will provide full details 
about the UI but only assembly code for the logic/back-end.  

5      

WPF  
WPF compiled to a Windows desktop application is converted to .dll and .baml 
files. Decompilation back to recognizable C# and near-perfect XAML is 
possible through 3rd party tools.  

  2    

Electron  
Electron source code is packaged and deployed to the end-user's system. 
Unless a developer uses 3rd party tools to obfuscate code, the source code 
can be read verbatim using a simple text editor or by unpacking with a tool like 
asar.  

    1  

 X1: Target Platforms    

Delphi  
Delphi can compile to native 32-bit or 64-bit code for Windows using the VCL 
framework and compile to 32-bit or 64-bit code for Windows, macOS, Android, 
iOS, and Linux using the FMX framework.  

5      

WPF  WPF can compile to native code for Windows and to a browser executable for 
cross-platform use.    2    

Electron  Electron packages for cross-platform use within the Chromium browser rather 
than compiling to native code.      3  

 X2: Project Variety    

 

Delphi  

Delphi can be used to create applications on all levels from Windows services 
to Programmable Systems-on-Chip (PSOC) to enterprise applications with 
database, UI, and network components. 3rd party tools extend Delphi 
applications to the web.  

5      

WPF  
WPF with the .NET Framework focuses on developing "visually stunning 
desktop applications". It has access to all Windows .NET functionality, 
including database access and multimedia tools.  

  4    

Electron  
Electron applications mimic desktop applications by running in the Chromium 
browser and are typically web-centric (i.e. collaboration, messaging, etc.).  
Electron uses node.js for native services, utilities, and back-end applications.  

    3  

 X3: Scalability    



  
 

        

  

Delphi  
Delphi applications can be separated according to a chosen design pattern. 
Delphi supports client, middle-tier, and back-end applications and each tier 
can be divided and owned by different teams.  

5      

WPF  
WPF applications can be developed and tested modularly according to design 
patterns or with the aid of the open source Pris m library. WPF is primarily a 
client-focused framework but can incorporate C# logic for middle-tier and back-
end.  

  5    

Electron  Electron can be developed and tested modularly for projects of any size. 
Electron uses node.js for middle-tier and back-end functions.      5  

 X4: Database Access    

Delphi  

Delphi ships with multiple database libraries that connect to nearly every 
database type on the market. Database access, queries, and data display are 
smoothly integrated through components accessible in the free Community 
Edition and at the first commercial license tier.  

5      

WPF  
WPF ships with access to database libraries, including ADO .NET Entity  
Framework, that enable database connections, queries, and entries through 
C# code.  

  5    

Electron  
Electron does not include a native database access library. Multiple open 
source libraries are available to harness server and server-less databases, 
including JavaScript implementations.      4  

 X5: Hardware Access    

Delphi  
Delphi's FMX framework includes libraries that allow interaction with a device's 
peripheral sensors and components regardless of platform. These libraries 
compile into native code. The Delphi RTL, direct memory access, and other  5      

 
 low level features give it full access to the hardware platform, including inline 

assembly code on x86 desktop platforms.  
   

WPF  

WPF .NET Framework can access numerous Windows libraries for sensors, 
I/O devices, and other peripherals for PCs. WPF’s access to hardware is 
through managed code rather than native code, but there is a native  
(unmanaged) interface through P/Invoke. This bridge limits some access.  

  3    

https://prismlibrary.com/docs/index.html
https://prismlibrary.com/docs/index.html
https://prismlibrary.com/docs/index.html


  
 

        

  

Electron  

Electron can access operating system functions and hardware peripherals 
through node.js libraries. It’s cross-platform Chromium base facilitates high 
level hardware access on all major desktop platforms. Electron’s access to 
hardware is through managed code rather than native code and can only 
access features exposed through libraries.  

    3  

 X6: Platform Access     

Delphi  

Delphi VCL and FMX are fully capable of accessing and using native OS APIs 
and features on all major desktop and mobile platforms. Delphi applications 
can push native OS messages and notifications and access such platform 
functions as storage, contacts, battery status, etc.  

5      

WPF  
WPF applications have full access to Windows APIs and can use/initiate 
Windows OS functions with the .NET Framework. These interactions occur 
through managed code, not native code.    4    

Electron  
Electron applications are unable to utilize operating system functions without 
bridging libraries developed with other tools and frameworks.      3  

 R1: Deployment Requirements     

Delphi  Delphi compiled to one executable binary file averaging 2-8 MB in size.  5      
WPF  WPF compiled to 2 files that were just 55 KB in size.    3    

Electron  Electron compiled to 151 files that measured 198 MB in size.      1  

 R2: Startup Time     

Delphi  
The Delphi calculators averaged a startup time of 0.239 seconds from local 
files and 0.439 seconds from network files with a standard deviation of 0.07 
and 0.329 seconds respectively. The slowest startup times were 0.687 
seconds locally and 2.416 seconds networked.   

5      

WPF  

The WPF calculator averaged a startup time of 0.471 seconds from local files 
and 0.643 seconds from network files with a standard deviation of 0.075 and 
0.178 seconds respectively. The slowest startup times were 0.814 seconds 
locally and 2.106 seconds networked. WPF was slightly slower than Delphi 
overall but it's slowest network startup time bested the other two frameworks 
and network startup time was the most consistent.  

  3    

Electron  

The Electron calculator averaged a startup time of 0.483 seconds from local 
files and 0.848 seconds from network files with a standard deviation of 0.054 
and 1.902 seconds respectively. The slowest startup times were 0.846 
seconds locally and 19.669 seconds networked. Electron had the most 
consistent local startup time but was the slowest overall.  

    1  

 R3: Standing Memory Usage     



  
 

        

  

Delphi  

The Delphi calculators averaged 21.1 MB standing memory use but this 
number isn't a clear representation of the framework. Calculators written in the 
Windows-only Visual Component Library (VCL) used 3.6 MB of memory when 
idle, far less than the competition. Calculators written in FireMonkey (FMX), 
the cross-platform library for Android, iOS, macOS, Windows, and Linux, used 
32MB of memory when idle.  

5      

WPF  The WPF calculator used 37.3 MB of memory when idle.    1    

Electron  The Electron calculator consumed 20.4 MB of memory when idle, beating 
Delphi FMX and WPF but still six times more than Delphi VCL.      3  

 R4: Peak Memory Usage     

Delphi  The Delphi VCL calculators used 13 MB of memory at their peak. Delphi FMX 
calculators peaked at 44 MB.  5      

WPF  The WPF calculator peaked at 50.4 MB.    3    

Electron  The Electron calculator peaked at 57.8 MB.      1  

    
  

Appendix 3. Framework Decompilation Analysis  

Overview  
The goal of this decompilation exercise was to determine the feasibility of retrieving both the UI and the 
original code from each framework’s calculator application using open-source or free tools. The 
frameworks assessed were Delphi VCL, Delphi FMX, WPF (C#), and Electron (with Angular).  

When the Delphi VCL and FMX calculators were decompiled, all UI elements were successfully extracted 
and the logic code was presented as assembly. This exercise wasn’t able to extract function and procedure 
structure but it may be possible.  

Decompiling the WPF calculator yielded the UI elements and mostly recognizable C# code.  

The UI elements and Javascript code of the Electron calculator are easily exposed using a standard text 
editor. The Typescript code was transpiled into Javascript and could not be recovered. Overall, Electron’s 
packaging provided a very limited level of obfuscation.  

  

Tools  
Delphi  
DeDe  - one of the most popular Delphi decompilers.  

Interactive Delphi Reconstructor - a decompiler for Delphi executables and dynamic libraries.   

https://www.softpedia.com/get/Programming/Debuggers-Decompilers-Dissasemblers/DeDe.shtml
https://www.softpedia.com/get/Programming/Debuggers-Decompilers-Dissasemblers/DeDe.shtml
https://github.com/crypto2011/IDR


  
 

        

  

MiTeC DFM Editor  - a standalone editor for Delphi Form files (*.dfm) in both binary and text 

format.  

WPF  
WPF StylesExplorer  - a WPF .baml decompiler and tool to explore .baml resources.  

Snoop WPF - a tool to  spy/browse the visual tree of a running WPF application without the need

  for a debugger.  

JetBrains dotPeek - a .NET decompiler and assembly browser.   

Electron  

TextPad - a general purpose text editor for plaintext files.  

  
Decompiler Results  

Delphi VCL  

  
Table 1 - DeDe Decompilation of Delphi VCL  

  

https://www.mitec.cz/dfm.html
https://www.mitec.cz/dfm.html
http://stylesexplorer/
http://stylesexplorer/
https://archive.codeplex.com/?p=snoopwpf
https://www.jetbrains.com/decompiler/
https://www.textpad.com/home
https://www.textpad.com/home


  
 

        

  

  

Table 2 - DFM Editor GUI Code View of Delphi VCL  

  

  

Table 3 - DFM Editor GUI Design View of Delphi VCL  

  



  
 

        

  

  

Table 4 - Delphi VCL Assembly Code Generated by IDR  

    
Delphi FMX  

  
Table 5 - DeDe Decompilation of Delphi FMX  

  



  
 

        

  

  

Table 6 - Delphi FMX Assembly Code Generated by IDR  

    

  

Table 7 - DFM Editor GUI Design View of Delphi FMX  

  



  
 

        

  

  

Table 7 - DFM Editor GUI Code View of Delphi FMX  

  

  
WPF  

  

Table 9 - dotPeek Decompilation of WPF Logic  



  
 

        

  

  

Table 10 - dotPeek Decompilation of WPF GUI  

  

Table 11- Snoop WPF Decompilation of WPF GUI Electron  



  
 

        

  

  
Table 12- Textpad Displaying Electron Logic Code  

  

  

Table 13- Textpad Displaying Electron UI Code  
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