
Django – Komodo Edit aumentando a sua produtividade ;)  

 

Bom, vamos lá... Estou postando mais um artigo. Este tem o intuito de auxiliá-lo a aumentar a 

sua produtividade com python e mais específicamente com o Django utilizando a Ide Komodo 

Edit.  

Tendo em vista que a instalação é muito fácil (Next, next, finish) não iremos abordar isto ok ;)  

Infelizmente, não posso utilizar no meu notebook o linux para desenvolvimento. Até porque, o 

note nem é meu, é da empresa! Uhauhsauhdas  

E a maioria das coisas que tenho que fazer e também clientes à qual atendo utilizam Windows. 

(oh xit modefoquer) 

Então, meus tutos são baseados em instalações Windows �  

Brincadeiras à parte, vamos lá... inicie seu Komodo Edit ;)  

Esta é a cara dele:  

 

Agora, vamos começar a brincar... Vamos criar um novo “tool”, uma nova ferramenta que irá 

facilitar a nossa vida!  

Obs.: Estou levando em conta que o python está devidamente configurada no seu path, e 

também que o Django está instalado ok ;)  

 

 



Clique em “Tools”, depois em “Run Command” 

 

 

Criando um novo projeto:  

 

Se não der pra ler, dentro do “Run” que é onde vai o programa, está digitado o seguinte 

comando:  

django-admin.py startproject %(ask:Digite o nome do Projeto:) 

Marque a opção “Add to Toolbox” 

Em Advanced Options, coloque o “start in” onde você costuma criar seus projetos... No meu 

caso é C:\Projetos 

A opção “Run in” você vai colocar a opção “New Console”. Com esta opção, ele irá abrir um 

terminal para que você digite o nome do projeto ;)  

Pronto, depois é só olhar que o novo comando vai estar na toolbox. 

 



O meu já está todo customizado ok... Depois você pode clicar com o botão direito no novo link 

da sua toolbox e customizar ícones, nome de exibição, teclas de atalho etc... 

Depois disto, teremos que criar um novo projeto, só que desta vez no Komodo, para que o 

mesmo mapeie o local onde estão os arquivos do nosso projeto Django. Vamos lá.  

“File” – “New” – “New Project” 

 

Logicamente, aponte para onde você criou seu projeto Django. Assim, todos os arquivos do 

projeto irão aparecer no Komodo ;)  

 

 

Pronto !!! Nosso projeto está criado, tanto no Django, quanto no Komodo Edit. Agora, vamos a 

outra parte do tutorial.  

 

Criando um novo app: 

Repetindo o procedimento anterior, vamos criar um novo “atalho” clicando no “Tools” – “Run 

Command” 



O procedimento é o mesmo do anterior. Só o comando que muda um pouco.  

 

O comando agora é django-admin.py startapp %(ask:Digite o nome do aplicativo:) 

“Start in: “ agora terá o seguinte: %p , que é a variável de onde está o projeto ativo  no 

momento.  

Feito isto, podemos rodar nosso novo “atalho” e criaremos nossa aplicação:  

 

Quando acabamos de digitar nosso comando, já aparece na lista de arquivos do projeto a 

pasta do nosso recém-criado aplicativo ;)  

Pronto. Vamos para outra etapa!  

Sincronizando banco de dados: 

 

Agora, vamos criar o atalho para sincronizar com o banco de dados. Logicamente, após você 

programar todo seu projeto né. ;)  

Mesma coisa dos anteriores, só que o comando agora é “manage.py syncdb” 

Marque “Add to Toolbox” e selecione para rodar em “New Console” além disto, “start in” %p 



 

Pronto, já temos condição de sincronizar nossas aplicações de dentro da ide clicando no botão 

criado no toolbox. 

 

Rodar o servidor: 

Para rodar o servidor dentro de nosso projeto, é quase a mesma coisa do atalho para 

sincronizar com o banco de dados.  

Só o comando que muda: “manage.py runserver” 

O resto das configurações são as mesmas!  

 

Customizando os “atalhos”: 

Para customizar os atalhos, basta clicar com o botão direito em cima de um deles e clicar em 

“Properties” 



 

 

Nesta tela acima, você pode customizar o nome que será exibido no Toolbox, customizar o 

ícone que será exibido, além de poder configurar teclas de atalho.  

 

 

Em “New  Key Sequence” digite a combinação de teclas, ou a tecla que será responsável por 

chamar o atalho!  

Se ela já existir no Komodo, ou seja, se a combinação de teclas já estiver associada a outra 

função, será exibido em “Key Sequence Currently Used By”.  

 

Bom, acho que por hora é isto. Espero que tenha sido útil e também, que tenha aumentado a 

produtividade utilizando a framework Django ;)  

Abraços!!!  



Fred Chevitarese – GNU/Linux  

http://chevitarese.wordpress.com 


