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Abstract. This paper presents a general view about the Mono Project. The basic idea is to
show the development of the platform, the operation structure, specifying the advantages
and the news that Mono makes available together with the new tecnologies that it
implements. The programming languages that can be used to create new applications,
mentioning the main projects under development that use this framework, and also a brief
description of the Mono Brasil project.

Resumo. Este artigo apresenta uma visão geral do Projeto Mono. A idéia básica é mostrar
o desenvolvimento da plataforma, a estrutura de funcionamento, especificando as
vantagens e novidades que o Mono disponibiliza junto com as novas tecnologias que o
mesmo implementa. As linguagens de programação que podem ser utilizadas para a
criação de novas aplicações, citando os principais projetos em desenvolvimento que
utilizam desse framework, e também uma breve descrição do Projeto Mono Brasil.

1. Introdução

O Projeto Mono é uma iniciativa para desenvolver uma versão baseada em GNU/Linux, como
Software Livre, da plataforma de desenvolvimento .NET da Microsoft. Segundo [Kuhn 2003] ele
incorpora componentes-chave do .NET e umsuitecompleto de bibliotecas de classe. O projeto criado
em 2001 é liderado pela Ximian, empresa software livre que levou o desktop GNOME a um grande
sucesso. Tem por objetivo permitir que os desenvolvedores criem aplicações .NET e rodem elas sobre
o Windows ou qualquer plataforma suportada peloMono, incluindo GNU/Linux, todos os programas
desenvolvidos sobre a plataforma .NET passam a ser híbridos, podendo ser executados em qualquer
ambiente que possua umframework .NET instalado. Esta disponível a versão beta do Mono,
compilador C# e máquina virtual versão 1.0, suporte x86, PowerPC, SPARC e S390, Java VM para
rodar aplicativos Java e .NET, suporte para Linux, MacOS X, Windows, Solaris e HP-UX. Segundo
[Roith e Hansen 2004] a plataforma .NET se tornara portável, em breve.

Vários projetos já estão em andamento, uns para o desenvolvimento da própria ferramenta e
outros para aplicações especificas. Um exemplo disso é o MonoBasic que a comunidade brasileira
ajuda desenvolver, trata-se de um compilador .NET dentro do projeto Mono. Outro projeto
interessante é o Mono A.I., conforme [Binhara 2003] o projeto compreende uma série de ferramentas
voltadas a programação de agentes e sistemas de inteligência artificial.

2. Arquitetura do framework

O Mono, é um ambiente multilinguagem orientado a objetos, possui características para facilitar a
reutilização de classes entre as linguagens além de facilitar a estruturação de arquiteturas e soluções.

Segundo [Roith e Hansen 2003] o Mono organiza as APIs em divisões lógicas chamadas
namespaces, sincronia entre osheaderse a implementação, os metadados que substituem osheaders
são completos e estão dentro das montagens chamadas deassemblies,junto com o código. Além disso
há um esquema de controle de versões, para evitar o uso de versões incompatíveis de classes.
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O Mono engloba uma série de tecnologias em seusclass librariesequivalente aos disponíveis
para Java. Mas no geral é mais fácil encapsular funcionalidades já prontas (como o GTK ou o QT) em
Mono do que em Java (via JNI), e normalmente obtendo-se melhor desempenho.

A Common Language Infrastructure (CLI), conhecido comoruntime, implementa a execução
do Mono, usado para compilar uma aplicação .NET. Faz uma chamada aoruntime definindo os
parâmetros necessários. É uma máquina virtual que contém um carregador (loader) de classes
(carrega as classes que um programa usa para executar sua funcionalidade), um compilador JIT (just-
in-time), que compila o programa na sua primeira utilização gerando um código para a CPU nativa e
um ambiente degarbage collection, que gerencia o uso da memória. A CLI tem a mesma função que
a JavaVirtual Machine(JVM) da linguagem Java. Segundo [Binhara e Teixeira 2003] a CLI é o
componente que irá permitir que programas escritos em C# sejam executados em sistemas
operacionais não-Windows, como o Linux.

O mecanismo degarbage collection, evita uma série de problemas (basicamente com
ponteiros perdidos, e desperdício de memória) quenormalmente estão presentes no desenvolvimento
C/C++, pela dificuldade em eliminá-los sem um longo processo de depuração.

Conforme [Roith e Hansen 2003], as bibliotecas de classe fornecem uma gama de facilidades
para o desenvolvimento das aplicações. Escritas primeiramente em C#, podem ser usadas com
qualquer linguagem. A biblioteca de classe é estruturada comnamespaces, e desenvolvida com
bibliotecas compartilhadas denominadasassemblies. Quando falamos da estrutura do .NET, estamos
consultando primeiramente estas bibliotecas de classe, é o elemento que permitirá que as aplicações
realizem funções vitais, tais como processamento XML, entrada/saída e conexão a redes. O projeto
Mono pretende criar uma biblioteca que seja compatível com a CLI da Microsoft, permitindo que os
programas escritos para Linux/Mono sejam executados com a mesma funcionalidade no
Windows/.NET. Além disso, existe uma grande expectativa de que a comunidade código livre crie
bibliotecas adicionais para funcionalidades extras compatíveis com a CLI.

Todo código desenvolvido para oframework.NET é dito gerenciado, ou seja, o executável
não contém código Intel x86 e sim código MSIL com chamadas à biblioteca de classes; o
gerenciamento de memória é feito automaticamente com o uso dogarbage collector; as atribuições
têm o tipo validado, a princípio o sistema de tipos é inviolável; operações que podem comprometer a
segurança, exigem permissões especiais. Essas qualidades permitem rodar programas de origem
duvidosa, sem que estes possam comprometer a segurança e integridade do sistema.

3. Tecnologias Implementadas

3.1. Compilador C# (Padrão ECMA 334)

Ambiente de Execução CLI (Common Language Infrastructure). Permite que as aplicações rodem
independentes de plataforma. A linguagem C#é uma boa migração para quem vem do C padrão do
GCC, ou do C++ do mesmo compilador. Traz orientação a objetos plena, sintaxe para metadados
embutidos (atributos), distinção sintática paradefinição de propriedades e campos, e unicidade
sintática para o uso de ambos. É a aposta da Microsoft na concorrência com o Java, oferecendo todos
os recursos de uma linguagem de programação moderna, como orientação a objetos, suporte para
interfaces/componentes e, principalmente, código  (managed code).

O código criado pelo C# não é específico para um determinado tipo de máquina. Isso permite
que o mesmo código seja executado em uma variedade de máquinas, tais como PCs, máquinas RISC,
handheldsou palmse celulares. É necessário que exista uma máquina virtual (CLI) para cada tipo de
máquina em que o código será executado. Outra vantagem é o aumento na segurança e na estabilidade
do código gerado. Isto é obtido pelo modo como o código e a máquina virtual tratam a execução ,
impedindo qualquer operação que ponha a máquina em risco. Este foi um dos principais motivos para
a mudança de rumos da Ximian, que antes desenvolvia usando linguagens tradicionais como C. Todo
programa criado pelo compilador C# é dito verificável. Conforme [Roith e Hansen 2003] isto quer
dizer que o compilador JIT pode, em tempo de execução/ compilação, verificar e garantir que o
programa não faça nenhuma operação que comprometa a segurança e integridade do sistema.
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O MCS (The Ximian C# Compiler), segundo [Roith e Hansen 2003] é atualmente capaz de
compilar-se e compilar aplicações C# (ele inclui umasuite de testes para serem usados). É usado
também para compilar o Mono. Há ainda algumas áreas que não foram abrangidas pelo compilador
Mono, mas são muito poucas (atributos de segurança). Asuite de testes é mantida para seguir o
progresso do compilador e os vários programas rotineiramente compilados e executados. O MCS não
compila o código original, mas um tipo dobytecode, que possa ser processado peloruntime do Mono.

3.2. VB

O VisualBasic.NET trás muitas funcionalidades novas, tornando-se poderoso como C# e outras
linguagens. Graças às CLIs escritas em MonoBasic pode ser usado da mesma maneira que C#.

De acordo com [Roith e Hansen 2003], o Mono Basic.NET Compiler é um compilador CLI
para a linguagem VB, uma extensão da versão VisualBasic.NET. É baseado no compilador do MCS e
ainda em forte desenvolvimento, a idéia é suportar 100% da sintaxe .NET (arquivo .vb) e oferecer
extensões para fontes MonoBasic (arquivos .mbs), que podem ser misturados na mesma compilação.

3.3. ADO.NET

Mono oferece uma relação comum às bases de dados. Muito portátil, funciona em todas as
plataformas. ADO.NET está sendo implementado e já está bastante funcional.

Segundo [Roith e Hansen 2003] é uma API de acesso a dados, em especial bases de dados
relacionais. A Microsoft prove ao .NET os provedores de base de dados para MS SQL Server, Oracle,
ODBC, Ole-DB e XML. O Mono pode acessar as mesmas bases, e ainda Database MySQL,
PostgreSQL, e IBM DB2. Bases não disponíveis podem ser utilizadas através de ODBC ou OLE-DB.
Ambos são executados em sistemas Windows e Linux. Todas essas bases de dados tem uma interface
em comum. Há um provedor de XML, ele permite acessar arquivos XML em uma base de dados.

3.4. ASP.NET

Baseado em [Roith e Hansen 2003] pode-se dizer que o ASP.NET é o melhorframeworkque se tem
para desenvolvimento de WebSites e WebServices. É uma linguagem independente. Você pode
acessar todas as características das bibliotecas de classe e isso é muito rápido, porque todas as
bibliotecas são compiladas. ASP.NET apresenta WebForms, que criam elementos HTML acessando
objetos e organizando no HTTP, é possível desenvolver no Windows e rodar em Linux.

3.5. Gtk#

Segundo [Roith e Hansen 2003] Gtk # (Gtk sharp) é uma ligação da linguagem C# para otoolkit do
Gtk+ e outras bibliotecas que fazem parte da plataforma do GNOME.

Chamado de GIMPtoolkit porque se originou do programa da manipulação da imagem do
GNU (GIMP), mas tem sido usado em um grande número de projetos de software, incluindo GNU
Network Object Model Environment(GNOME). O GTK# faz a ligação entre as classes Mono e o
Gnome. GTK+, Glade, gnome-db e GStreamer são suportados. A grande maioria de suas bibliotecas
são suportadas por sistemas Unixes, MacOS X e Windows e estão integradas no desktop Gnome. Há
também um esforço para que se consiga exportar umwidgets GTK+  Windows e MacOS X.

3.6. QT#

Fornece uma ligação às bibliotecas de desenvolvimento do KDE. A base das bibliotecas estão
disponíveis também para Windows e MacOS X, mas são livres somente no Linux.

3.7. XML

Mono tem o suporte completo para Xml, com muitosparsers e bibliotecas de processamento.

4. IDEs - Eclipse & #Develop
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O Eclipse é uma plataforma de desenvolvimentoopensource, extensível e Java-based, que integra
ferramentas de desenvolvimento, baseada em plug-ins. Com amulti-languagedo Mono, este parece
ser um projeto muito importante para o futuro desenvolvimento das aplicações nesteframework. O
plugin C# desenvolvido para Eclipse embora faltando algumas características interessantes,
implementa a estrutura e sintaxe da linguagem. Um outro ponto extra é que, o eclipse pode usar o
toolkit Gtk2 no GNU/Linux, utilizado por usuários de Gnome, porque se adapta melhor ao ambiente.

O #Develop (SharpDevelop) é uma IDE para C# e projetos do VB.NET da plataforma do
NET da Microsoft. É open-source (GPL), e mais completo que o Eclipse, a única desvantagem é, não
funcionar em Linux/Mono, pois System.Windows.Forms não são suportados, ainda. Tem editor de
código C#, ASP.NET, ADO.NET, XML, HTML.

5. Projeto Mono Brasil

Tem por objetivo dar aos desenvolvedores brasileiros mais uma opção frente às plataformas
proprietárias.

O projeto pretende criar uma central de informações sobre a comunidade. Incentivar o uso da
plataforma em projetos de pesquisa, fornecendo todas as informações necessárias para a formação de
novos desenvolvedores. Busca de recursos para desenvolvimento de projetos de visibilidade nacional.
O website do projeto http://monobrasil.softwarelivre.org/, já possui diversos contribuintes, oferece
sessões de documentação, artigos, how-to, etc. e, explicações detalhadas de como instalar o Mono.

6. Conclusão

Com o objetivo de trazer para o desktop Linux a facilidade de desenvolvimento gerado pelo
framework.NET o Mono é uma peça chave para o sucesso do desktop no Linux, especialmente por
atacar sérios problemas na área de estabilidade/ compatibilidade de APIs.

Após ter apresentado uma visão geral do Projeto Mono, o que precisa ser  feito é sensibilizar o
desenvolvedor livre da importância, para tais características: Linguagens modernas (orientadas a
objetos) e ambiente menos suscetível a falhas catastróficas (coleta de lixo), menos e melhor
depuração, APIs estáveis e versionadas. Portabilidade binária para Windows e outras plataformas.
Incomparável suporte a Web Services seguros. E a mais importante, GPL para oruntime,
compiladores, ferramentas, e algumas bibliotecas de terceiros (como a NPGSQL), e a total liberdade
na licença de suas bibliotecas e aplicações que executem sobre o Mono.
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