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A proposta deste livro é desenvolver um programa para obter a síntese do RNA-m a partir de uma
sequência de um setor de filamento de DNA, usando o Lazarus IDE como ferramenta de
programação.
Para isso, são apresentadas as características desta ferramenta como formulários, botões de
comando, labels, eventos dentre outros, onde após tal embasamento são passados os passos para
construção da aplicação citada. CapÃtulo II . IntroduÃ§Ã£o
Este capítulo visa apresentar o Lazarus, de forma que, a partir dos próximos capítulos, possamos
utilizá-lo nas aplicações relacionadas à proposta da literatura. É importante que neste momento, o
Lazarus esteja corretamente instalado no seu PC, no qual o mesmo pode ser baixado
gratuitamente através do link abaixo (A versão adotada nesta literatura foi a 1.4.2).
http://www.lazarus-ide.org/
Após a instalação do Lazarus, inicialize-o. A seguinte tela surgirá:
1
2
4
3

*

A proposta deste livro &#xe9; desenvolver um programa para obter a s&#xed;ntese do RNA-m a
partir de uma sequ&#xea;ncia de um setor de filamento de DNA, usando o Lazarus IDE como
ferramenta de programa&#xe7;&#xe3;o.
Para isso, s&#xe3;o apresentadas as caracter&#xed;sticas desta ferramenta como
formul&#xe1;rios, bot&#xf5;es de comando, labels, eventos dentre outros, onde ap&#xf3;s tal
embasamento s&#xe3;o passados os passos para constru&#xe7;&#xe3;o da aplica&#xe7;&#xe3;o
citada.
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