
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

INSTITUTO DE MATEMÁTICA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

LINGUAGENS PARA APLICAÇÃO COMERCIAL

TIAGO TROCOLI LEITE DE SOUZA

Mini-Seminário – MonoDevelop 1.0

Salvador-BA

Abril de 2009



1

TIAGO TROCOLI LEITE DE SOUZA

Mini-Seminário – MonoDevelop 1.0

Atividade apresentada como requisito para

avaliação no curso de Ciência da Computação

da Universidade Federal da Bahia na disciplina

Linguagens Para Aplicação Comercial

orientada pelo professor Adonai Estrela

Medrado.

Salvador-BA

Abril de 2009



2

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.................................................................................................................... 3

2. MONODEVELOP......................................... ....................................................................... 3

2.1  HISTÓRIA.......................................................................................................................... 3

2.2 LICENÇA.................................. ......................................................................................... 3

2.3 FERRAMENTAS................................................................................................................ 3

3. CONCLUSÃO........................................................................................ ..............................5

REFERÊNCIA........................................................................................................................... 6



3

1.INTRODUÇÃO

MonoDevelop [1]  é um ambiente integrado de desenvolvimento (IDE - Integrated

Development Environment) Open Source para Linux. Seu público al vo inicialmente

eram desenvolvedores de tanto de Mono quanto de Microsoft.NET framework.

Integra ferramentas similares aos que Eclipse e Microsoft Visual Studio, como o auto

completar, controle de integração e  uma integração entre GUI e des ign web.

Atualmente tem suporte para as linguagens C#, C++, C, Java, Boo, Nemerle, Visual

Basic.NET, CIL e Python. Porém o foco da apresent ação será sobre

2. MONODEVELOP

2.1 História

No final de 2003, alguns desenvolvedores da comunidade Mono [2] começaram a

migrar do SharpDevelop [3], um ambiente de desenvolvimento open source para

.NET, usado na plataforma Windows , para um novo ambiente . Existia uma

ferramenta embrionária do SharpDevelop. MonoDevelop tinha muito pouco em

comum com a arquitetura do SharpDevelop. Depois de um tempo, o MonoDevelop

foi absorvido pelo projeto Mono e atualmente é mantido pela Novell [4] e pela

comunidade Mono.

2.2 Licença

A licença do MonoDevelop era sob a GPL [5]. Mas atualmente a licença sob a qual

está submetida é a MIT X11 [6]. Ela permite que quem está de posse possa,  copiar,

modificar, fundir, publicar, distribuir, sublicenciar e / ou vender cópias do softwa re, e

permitir às pessoas que venha a adquirir expor e respeitar os direitos citados.

2.3 Ferramentas

2.3.1 Ferramentas de Código

Baseado em experiências em outros ambientes de desenvolvimento, como Eclipse,

NetBeans e outros, fiz uma analise sobre ferram entas de auxílio a produção e

formatação do código. Para deixar mais claro a analise, fiz uma divisão entre pontos

negativos e positivos.
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2.3.1.1 Pontos Negativos

 Dentro de um projeto, se tentar criar uma pasta ocorre um erro de

segmentação e o programa é fechado. A pasta não é criada mas fica no

arquivo de registro do projeto. Ao remover a pasta requer um grande poder de

processamento.

 Não é muito intuitivo. É um pouco difícil achar a ferramenta que precisa. Um

bom exemplo desse defeito é a fo rma que se insere um novo arquivo, classe

ou outra coisa. Não existe uma forma direta clicando na janela de diretórios

do projeto.

 Não possui gerador de Get e Set automático. Em um ambiente de

desenvolvimento, o intuito é agilizar a codificação e evitar trabalhos repet idos

e mecânicos. Escrever funções gets e sets pode ser cansativo dependendo

da quantidade de campos e isso custará muito tempo.

 Ao abrir uma chaves '{' ou aspas '"' ou '(', ele não insere automaticamente o

complemento. Um problema parecido com o dos Gets e Sets, por ser uma

codificação mecânica.

 Falta um organizador de 'using' automático. Para limpar o código, e evitar um

tratamento manual, um organizador automático evitaria a perda de tempo

com o essa questão.

 Não possui uma formatação de código automático. Uma boa ferramenta para

manter o código limpo e alinhado. Evita um trabalho de reorganização após

uma codificação sem formatação. Evita que o codificador não tenha mais

essa preocupação.

 Auto completar um pouco limitado. As vezes ele não mostra as possi bilidades

que poderiam existir!

 Não tem muito recurso sobre a Linguagem C#. Por ser um ambiente de

programação voltado mais pra essa linguagem. Deveria ter mais ferramentas

e recursos voltados para linguagem. Ser mais especializadas.
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2.3.1.2 Pontos Positivos

 É em português. Muito dos ambientes de desenvolvimentos não tem suporte

na língua portuguesa.

 Programa relativamente leve. Não demora muito pra carregar.

2.3.2 Ferramentas ASP.NET

As analises podem ser um pouco limitadas por falta de conhecimento prof undo na

tecnologia. As ferramentas ASP.NET são simples, bem básicas. Há uma pequena

organização sobre os arquivos, mas o ambiente de desenvolvimento não tem um

editor muito bom para HTML e XML. Há plugins de servidores web para o

MonoDevelop como exemplo ' xsp2'. Existem alguns recursos de empacotamento e

deploy.

2.3.3 Ferramentas GTK#

A ferramenta para desenvolvimento do GTK # é muito boa. Bastante intuitiva e fácil

de modelar. Faz uma previsão boa da janela, e apresenta exemplos prontos de

como funciona, algo bem simples, mas já dá uma boa noção de como desenvolver.

Semelhante a analise feita no tópico a cima, há limitações por falta de conhecimento

profundo na tecnologia.

3.CONCLUSÃO

O MonoDevelop é uma referência como ambiente de desenvolvimento open sourc e

de sistemas em C#. Apresenta muitas ferramentas que podem auxiliar a criação de

aplicativos desktop, modo texto, e web.  Mas apresenta uma serie de problemas que

podem dificultar a sua utilidade.
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