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Resum

1. Introducció

Donada la importància que está prenent el programari lliure
actualment i que administracions públiques com ara la
d'Extremadura, Andalusia i Alemanya han migrat cap al
programari lliure, s'ha decidit esbrinar algunes de les
alternatives existents per a implementar aplicacions
multiplataforma. En aquest projecte s'intenta donar una
visió general d'algunes de les eines lliures que existeixen
actualment per a crear aplicacions multiplataforma, per tal
de demostrar que és possible implementar una aplicació
multiplataforma amb programari lliure.

Aquest projecte pretén donar una visió de l'estat actual de
les eines existents per a desenvolupar una aplicació multi
plataforma utilitzant programari lliure i així ajudar a
d'altres programadors a desenvolupar aplicacions utilitzant
alguna d'aquestes eines.

Es situa el TFC en l'entorn del projecte MONO, que és un
projecte de codi obert impulsat per Novell per a crear un
grup de eines lliures, basades en GNU/Linux, compatibles
amb la plataforma .NET de Microsoft i que s'ha
implementat per a gairabé totes les plataformes existents en
la actualitat.

Per poder jutjar amb propietat i corroborar o desestimar
tota la documentació recopilada i posar en pràctica els
coneixements adquirits hem creat una aplicació de gestió
multi plataforma.

No només és desccriuen les eines disponibles, sinó que
també s'intenta explicar el funcionament de les mateixes
amb exemples i intentarem comentar els avantatges i
inconvenients de la forma més objectiva possible, per tal
que sigui el lector el que decideixi en cada cas quina eina
és la més adequada per a les seves necessitats.

Per a desenvolupar aquest treball s'han analitzat les eines
existents per a desenvolupar aplicacions multi plataforma
centrantnos en MONO i la tecnologia .NET. S'han
estudiat els entorns integrats de desenvolupament (IDEs) i
eines de desenvolupament existents en les diferents
plataformes, concretament Sharpdevelop a Windows i
Monodevelop a Linux que ens permeten desenvolupar
aplicacions amb el llenguatge de programació C#. Pel que
fa al disseny d'interfícies hem analitzat els avantatges i
inconvenients de les diferents llibreries gràfiques que ens
permeten crear GUIs multi plataforma.

Per tal de posar en pràctica els coneiximents adquirits i
acabar de provar les eines escollides, s'ha realitzat una
petita aplicació de gestió utilitzant C#, Glade  2,
MonoDevelop, PostgreSQL i Mono, que són algunes de les
motes eines que es descriuen en la memòria.

La metodologia utilitzada, ha estat la d'obtenir
documentació necessària de les eines existents en
l'actualitat per tal de poder jutjar i decidir quines d'aquestes
eines són les més adients per aconseguir els nostres
objectius.

2. Desenvolupament del treball

Òbviament per crear una bona aplicació de gestió també
haviem de cercar un sistema de gestió de bases de dades

(SGBD) que ens permetés una bona consistència i
enmagatzemament de les dades i que fos àgil, per aquest
motiu també s'ha realitzat una taula comparativa dels
diferents SGBDs lliures exixtents.
Per tal de verificar que les eines escollides per a realitzar
una aplicació d'aquestes característiques s'ha desenvolupat
una aplicació de gestió integral per a empreses
instal∙ladores anomenada Instalgest i que s'ha implantat en
una empresa per tal de ser avaluada i posteriorment poder
ser implantada en d'altres empreses del sector.

•

Llibreria per implementar la interfície gràfica Gtk#
Gimp ToolKit

•

Editor d'interfícies: Glade2.

•

SGBD: PostgreSQL.

•

Generar informes en format pdf: la llibreria
iTextSharp.

4. Conclusió
Per tant podem concloure que és perfectament viable
desenvolupar aplicacions basantnos en la plataforma .NET
sobre el projecte Mono tant a Linux com a Windows, i
creiem que això serà beneficiós per als usuaris i
desenvolupadors, perquè els usuaris podràn utilitzar les
mateixes aplicacions en la plataforma que es sentin més
còmodes sense estar lligats a una plataforma en
concret. Pel que fa als desenvolupadors podran
desenvolupar les seves aplicacions en entorns de
desenvolupament similars i compatibles tant a Linux com a
Windows, fet que afavorirà que desenvolupadors que
utilitzen Windows es plantegin ferho a Linux. A més
permetrà portar aplicacions existents a Windows cap a
Linux, ja que Linux és un molt bon sistema però li
manquen aplicacions.
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