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21174: Sistemas Computacionais 

AF4: Abstrações no desenvolvimento de software (wiki) 

Consulte a lista de termos indicada na página inicial deste wiki, e contribua em uma ou mais páginas 

sobre abstrações relacionadas com desenvolvimento de software. Leia os recursos fornecidos no tópico 

e efetue pesquisas na web para completar/enriquecer a informação constante do wiki.  

Cada página deverá ter uma definição apropriada e exemplos de cada um dos conceitos, em secções 

separadas. Comece por criar a página (caso ninguém ainda a tenha criado) e introduza cada uma das 

secções com um título no estilo "Cabeçalho (médio)". Se necessitar de colocar um link para outra página 

do wiki, use a notação [[Título da página]].  

Tenha em atenção que esta é uma atividade colaborativa, ou seja, qualquer colega pode editar as 

páginas, pelo que deve respeitar os conteúdos que já tenham sido inseridos, e em caso de discordância 

ou necessidade de alteração, é de bom tom inserir um comentário explicativo - cada página tem uma 

secção de comentários acessível no menu acima do conteúdo.  
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Glossário: Abstrações no desenvolvimento de software 

A programação em linguagens de alto nível constitui, já por si, uma abstração relativamente ao hardware 

e ao sistema operativo onde o programa corre, apresentando ao programador um conjunto de conceitos 

e mecanismos que escondem os detalhes de implementação, e que geralmente permitem que o mesmo 

programa possa funcionar em mais do que uma plataforma. Para além da linguagem de programação, e 

facilitando o desenvolvimento de programas em maior escala, existe um conjunto de outros mecanismos 

de abstração que auxiliam o programador a focar-se no raciocínio algorítmico e na lógica subjacente ao 

software que está a criar, e não (tanto) na forma como operações laterais são efetuadas (ex. 

comunicações, input/output, cálculos matemáticos, etc.). 

Alguns desses mecanismos são: 

 Add-on 

 API 

 Biblioteca (library) 

 Framework 

 IDE 

 MVC 

 NDK 

 Plugin 

 SDK 

 Toolkit 
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Add-on 

Um add-on (sinónimo de plugin para a maioria das aplicações) é uma componente que pode ser 

adicionada ou ativada num programa principal para aumentar o alcance das suas tarefas. O principal 

objetivo é o de customizar o programa principal às necessidades de cada utilizador e estender as 

quantidade de tarefas que um programa pode realizar.   

Um exemplo são os add-ins ou add-ons do Excel, uma ferramenta que constitui o pacote do Office da 

Microsoft. Na sua versão mais standard, o Excel não apresenta as ferramentas "Solver Add-in" e 

"Analysis ToolPack". O primeiro permite realizar análises de maximização ou minimização dado um 

conjunto de restrições (programação linear e não linear) e o segundo permite fazer análise de dados, 

nomeadamente estatística. Como nem todos os utilizadores precisam destas ferramentas, a Microsoft 

decidiu colocá-las como add-ins. Desta forma, os utilizadores que necessitem destas ferramentas podem 

ativá-las, existindo, assim algum grau de customização da ferramenta. 

Outro exemplo são os browsers que podem ter diversos add-ons como por exemplo um leitor de pdf 

que nos permite ler pdfs no browser ou um leitor de multimédia que nos permite ver vídeos ou ouvir 

música. 

Add-on, add-in e plugin são sinónimos na maioria das ferramentas. Alguns fornecedores de software 

podem fazer distinção entre add-ins e plugins, mas genericamente estes conceitos são usados 

indistintamente. 

(ver também plugin) 

Plugin 

Um plugin (sinónimo de add-on para a maioria das aplicações) é uma componente que pode ser 

adicionada ou ativada num programa principal para aumentar o alcance das suas tarefas. O principal 

objetivo é o de customizar o programa principal às necessidades de cada utilizador e estender as 

quantidade de tarefas que um programa pode realizar.   

Um exemplo são os add-ins ou add-ons do Excel, uma ferramenta que constitui o pacote do Office da 

Microsoft. Na sua versão mais standard, o Excel não apresenta as ferramentas "Solver Add-in" e 

"Analysis ToolPack". O primeiro permite realizar análises de maximização ou minimização dado um 

conjunto de restrições (programação linear e não linear) e o segundo permite fazer análise de dados, 

nomeadamente estatística. Como nem todos os utilizadores precisam destas ferramentas, a Microsoft 

decidiu colocá-las como add-ins. Desta forma, os utilizadores que necessitem destas ferramentas podem 

ativá-las, existindo, assim algum grau de customização da ferramenta. 

Outro exemplo são os browsers que podem ter diversos add-ons como por exemplo um leitor de pdf 

que nos permite ler pdfs no browser ou um leitor de multimédia que nos permite ver vídeos ou ouvir 

música. 

Add-on, add-in e plugin são sinónimos na maioria das ferramentas. Alguns fornecedores de software 

podem fazer distinção entre add-ins e plugins, mas genericamente estes conceitos são usados 

indistintamente. 

(ver também add-on) 
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IDE 

Sigla para Integrated Development Environment (Ambiente de Desenvolvimento Integrado, em 

portugês). Trata-se de uma plataforma que disponibiliza de forma integrada as ferramentas necessárias 

à programação, nomeadamente um editor para escrita do código, um compilador, um debbuger, etc. O 

principal objetivo é facilitar toda a tarefa de programação, pois a alternativa seria ter as componentes 

separadas instaladas. 

Exemplo deste tipo de plataformas são o Code::Blocks (para C e C++), Dev-C++, JCreator (para Java), etc. 

 


