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Resumo. Kiwi é um framework de classes em Python que tem por objetivo simplifi-
car a criaç̃ao de aplicaç̃oes com interfaces gráficas. Ao inv́es de oferecer um ambi-
ente de desenvolvimento e geração de ćodigo, no entanto, Kiwi inclui classes de alto
ńıvel que representam bem caracterı́sticas comuns de aplicações desta natureza, como
janelas e formuĺarios complexos, listas reordenáveis, campos de entrada validados e
auto-completados, entre outras. Kiwi se baseia nas excelentes bibliotecas livres GTK+,
PyGTK e libglade, ée licenciado como software livre através da GNU LGPL.

Abstract. Kiwi is an application framework written in Python, designed to ease the de-
velopment of applications with graphical user interfaces. Instead of offering a code ge-
neration or development environment, however, Kiwi offers high-level components that
match closely common aspects of this type of software, including application windows,
complex forms, reorderable lists, and validated and autocompleted data entry compo-
nents. Kiwi is based on excellent (and free) libraries GTK+, PyGTK and libglade, and
is licensed as free software under the GNU GPL.

1. Introdução

Bibliotecas orientadas a objeto constituem um recurso interessante para estabelecer e concretizar
soluç̃oes reusáveis em projetos de software. Em particular, aplicac¸ões gráficas normalmente utili-
zam bibliotecas de componentes — XView, Swing, Motif e GTK+, entre outras — que abstraem
os elementos gráficos básicos: janelas, botões e campos de entrada de dados.

Seguindo esta mesma tendência para abstrac¸ão, frameworksde aplicac¸ão orientados a
objeto [1] representam importantes ferramentas para simplificar a criac¸ão de aplicac¸ões completas,
tendo como fundamento conceitos de projeto de software bem estabelecidos. Frameworks de
aplicaç̃ao normalmente oferecem um padrão arquitetural, utilizado para estruturar e modularizar
uma implementac¸ão.

Grande parte das aplicac¸ões com interface gráfica atualmente utiliza um projeto arquite-
tural derivado do padrãoModel-View-Controller(MVC) [2]. Este padrão se baseia em três classes
que representam os aspectos essenciais de uma interface gráfica: dados, apresentac¸ão e compor-
tamento. Inicialmente criado para o ambiente Smalltalk-80, este padrão é atualmente bastante
popular, sendo utilizado em inúmeras bibliotecas e aplicac¸ões.

1.1. Aspectos e Limitaç̃oes do MVC

No modelo MVC, cada interface é fatorada em três classes com responsabilidades particulares:
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� Model (Modelo), que representa o dado ou conjunto de dados sendo manipulado naquela
interface.

� View (Visão ou Vista), que descreve a aparência gráfica daquela interface.

� Controller (Controlador) , que determina o comportamento da interface gráfica com base
em eventos e mensagens geradas no uso da aplicac¸ão.

Embora seja de fato popular, alguns trabalhos apresentam crı́ticas [3, 4] ao uso do mo-
delo MVC como padrão para estruturar aplicac¸ões. Na prática, o acoplamento resultante entre as
classes ainda é alto; o controlador e a visão dependem intrinsicamente um do outro, e tende a ser
intensa e passagem de mensagens entre eles.É importante ressaltar que MVC foi desenvolvido
para modelar componentes individuais (controles ouwidgets) e não aplicac¸ões inteiras, sugerindo
que possam ser encontradas arquiteturas mais eficazes.

1.2. GTK+, PyGTK e Libglade

Um conjunto de excelentes bibliotecas de componentes gráficos existe como software livre. Entre
estas, destaca-se oGTK+ , implementado inicialmente para a aplicac¸ão The Gimp, e utilizado em
diversos aplicativos livres (por exemplo, em todo o ambiente Gnome1). GTK+ é um conjunto
genérico de componentes gráficos, implementado em C, mas que possui bibliotecas de adaptac¸ão
para outras linguagens; para Python, a biblioteca se chamaPyGTK .

Figura 1: Exemplo de aplicaç ão
escrita usando Kiwi. O
código-fonte completo
é exposto na seç ão 2.3.

O framework Kiwi utiliza estas bibliotecas
fundamentais para a implementac¸ão das interfaces
gráficas propriamente ditas, mas agrega classes de
alto nı́vel para tornar o processo de construc¸ão da
aplicaç̃ao mais simples. Por exemplo, Kiwi oferece
uma maneira bastante conveniente de utilizar a bibli-
otecalibglade para definir as interfaces em tempo de
execuc¸ão. Através do libglade uma especificac¸ão da
interface, codificada em XML, é lida e as janelas e
componentes são criados dinamicamente, removen-
do a necessidade de se implementar em código sua
definiç̃ao.

2. Kiwi: Aspectos do Framework

Embora seja uma biblioteca relativamente extensa,
Kiwi oferece um conjunto simples de classes para serem utilizadas em aplicac¸ões, juntamente
com componentes convenientemente especializados, discutidos nas sec¸ões a seguir.

2.1. Modelo Arquitetural

Para maximizar reuso, Kiwi se utiliza do conceito fundamental do MVC: desacoplar apresentac¸ão
dos dados sendo apresentados. O modelo de classes utilizado no framework Kiwi é uma derivac¸ão
do MVC, utilizando como base classes View e Controller, com algumas extensões importantes.
Na programac¸ão com Kiwi, o desenvolvedor apenas seleciona as classes que deseja usar, define
uma interface para sua aplicac¸ão, e indica func¸ões que implementam comportamentos especiais.

1Gnome é um projeto para criar um ambientedesktopcompleto; ver http://www.gnome.org/
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2.1.1. Delegates

Assim como no Swing [5] em Java, Kiwi oferece o conceito deUser Interface Delegates. Um
delegatereúne funcionalidade de Controller e View em uma única classe, resolvendo o problema
de alto acoplamento entre as classes (através de fusão).

Um delegate normalmente representa uma janela ou outro elementocontainer. Todo dele-
gate tem a opc¸ão de ter sua interface construı́da em código Python ou utilizando um arquivo XML
processado pelo libglade. A alternativa libglade se mostra particularmente interessante por di-
versos motivos: facilidade de manutenc¸ão (através da aplicac¸ão Glade), reduc¸ão do código-fonte,
criaç̃ao WYSIWYG (acrônimo paraWhat you see is what you get).

2.1.2. Proxies

Objeto de Dados

Atualizações Foo: Once
Bar:
Baz: Many��

��
��
��

Foo:

Bar:

Many

Interface Gráfica (Proxy)

Enough

Once

X
X

Proxies foram criados especialmente para o Kiwi,
com base em idéias apresentadas por Allen Holub
[4]. Um proxy vincula à interface de um Delegate
um objeto de dados (ou do domı́nio), e faz com
que alterac¸ões feitas na interface sejam transpa-
rentemente propagadas para o objeto do domı́nio,
e vice-versa. O código resultante ´e mı́nimo, e por este motivo proxies são particularmente eficazes
para a construc¸ão de formulários complexos.

2.1.3. Slaves

Tanto Proxies quanto Delegates simples podem ser criados na forma de Slaves. Um slave é uma
parte de uma interface gráfica, normalmente composta de diversos elementos agregados por um
determinado motivo (por exemplo, porque são associados a um mesmo objeto de domı́nio). Slaves
permitem que uma interface seja composta de diversas partes criadas independentemente, permi-
tindo reuso não apenas de janelas inteiras, mas de porc¸ões definidas.

2.2. Outros Componentes

Além destas classes, Kiwi oferece um conjunto de componentes com funcionalidade avançada,
incluindo o CListDelegate, que permite que sejam dispostos objetos de dados em listas de maneira
trivial, o AutoCombo, que é um campo de entrada de texto com auto-complec¸ão, e o Validator,
que vincula um conjunto de atributos a func¸ões de validac¸ão.

2.3. Implementaç̃ao

Kiwi é implementado na linguagem Python2, sendo distribuı́do como um pacote facilmente ins-
talável via Python Distutils.É licenciado pela licença GNU LGPL, podendo ser utilizado em
qualquer projeto desde que alterac¸ões ao seu código sejam redistribuı́das.

Como um exemplo simples, a seguir está apresentado o código-fonte de uma aplicac¸ão
que exibe uma janela com três campos de entrada, conforme representado na figura 1. Note que
o arquivo XML, que especifica a interface, não está representado, tendo sido criado com o Glade,
um editor gráfico de interfaces.

2Uma linguagem orientada a objetos dinâmica; verwww.python.org.
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from Kiwi import mainquit # Carregando módulos do Kiwi

from Kiwi.FrameWork import PickedModel

from Kiwi.Proxies import GladeProxy

class Person(PickledModel): pass # Classe para o objeto de dados

person = FrameWork.unpickle_model(Person) # Carrega dados do objeto de arquivo

widgets = [":address", ":name", ":phone"] # Especifica os campos de entrada

view = GladeProxy(person, "Person", widgets=widgets, # Cria instancia de Proxy,

delete_handler=mainquit) # definindo campos e saı́da

view.show_and_loop() # Executa a aplicação

person.save() # Salva alterações em arquivo

3. Conclus̃oes
Existem ainda importantes contribuic¸ ões para serem realizadas na área da arquitetura de aplicac¸ões
gráficas; frameworks orientados a objetos têm grande potencial para acelerar a implementac¸ão de
aplicaç̃oes completas, sem ocupar o desenvolvedor de tarefas enfadonhas e código repetitivo. Há
também interesse de diversas organizac¸ões em adotar plataformas e bibliotecas livres no desenvol-
vimento de suas aplicac¸ões. A qualidade e popularidade das soluc¸ões de bibliotecas gráficas livres,
que incluem o GTK+ e o Qt, sugere que é um bom campo para investigac¸ão e desenvolvimento de
novas tecnologias.

Neste contexto, o framework Kiwi oferece valor não só por estar amplamente disponı́vel,
quanto por implementar um conjunto de técnicas orientadas a objeto relativamente inovadoras,
que podem ser estudadas e aprimoradas gradualmente. A plataforma de aplicac¸ões comerciais
Stoq3 tem utilizado Kiwi com grande sucesso, e sua equipe está comprometida com sua evoluc¸ão.
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