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Resumo 

 
Este trabalho implementa um software cliente de mensagens instantâneas com 

interface gráfica que se conecta a rede MSN Messenger. O programa é implementado na 

linguagem Python, utilizando a biblioteca msnlib na parte de conexão. Para a interface 

gráfica é utilizado wxPython, uma interface da biblioteca wxWidgets (C++) para Python. O 

software implementa o protocolo MSNP (Mobile Status Notification Protocol) versão 8. 

Todo o software é implementado sob o paradigma de orientação a objeto. No trabalho são 

descritos sistemas de mensagens instantâneas, é dada uma introdução à linguagem Python, 

é descrito, também, o protocolo MSNP (focando-se na versão 8). Uma rápida explicação é 

dada sobre a biblioteca wxPython. O software visa ser um cliente para a intercomunicação 

de indivíduos em tempo real através de texto utilizando a rede cliente / servidor criada pela 

Microsoft para este propósito. 

 

Palavras-chave: MSN. Python. Mensagens instantâneas. MSNP. wxPython. 
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Abstract 

 
This work implements a graphical instant messenger software client that conects to 

the MSN Messenger network. The program is implemented in the Python language and it 

uses the msnlib library for connection issues. To the graphical interface it is used 

wxPython, a wxWidgets (C++) binding to Python. The software implements the MSNP 

(Mobile Status Network Protocol) protocol version 8. All the software is implemented 

using the object orientation pardigm. In the work, it is described instant message systems, 

it is given an introduction to the Python language, it is described, too, the MSNP protocol 

(focused on the version 8). A fast explanation is given about the wxPython library. The 

software aims to be a client for intercomunication between individuals in real-time 

through text using the client / server network created by Microsoft with this intention.  

 

Keywords: MSN. Python. Instant messages. MSNP. wxPython.
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1. Introdução 

Este projeto versa sobre a implementação de um programa-cliente para um sistema 

de mensagens instantâneas. Historicamente, sistemas deste tipo já existem desde a década 

de setenta com o advento do UNIX, sendo estas primeiras versões altamente limitadas em 

recursos em comparação com os softwares atuais, limitadas apenas à conversa em modo 

texto entre duas pessoas. Podemos citar como exemplo de tais sistemas o AOL Instant 

Messenger (AIM), ICQ, Yahoo Messenger, MSN Messenger, Google talk, entre outros. 

Em julho de 1999, a Microsoft lançou a primeira versão de seu protocolo de mensagens 

instantâneas (MSN Messenger), incluindo apenas recursos básicos como bate-papo em 

texto puro e uma lista de contatos simplificada.  Em agosto de 2005 o Google Talk foi 

lançado pela Google, já com recurso de VoIP, visando entrar no mercado de mensagens 

instantâneas previamente dominado pela Microsoft, Yahoo e AOL. 

Os clientes de mensagens instantâneas sejam de MSN ou de outras redes, tiveram 

um crescimento enorme em seu uso nos últimos tempos. Isso se deve a sua fácil utilização 

e a capacidade de proporcionarem uma facilidade enorme para a comunicação entre 

pessoas, não importando distância, seja por texto, por voz ou vídeo, ou mesmo uma soma 

destes três. Todos estes sistemas foram avaliados antes de se fazer este trabalho. 

Entretanto, a experiência obtida com o MSN Messenger mostrou que por este sistema ser 

proprietário (código fechado) e ser altamente utilizado no Brasil despertou o interesse por 

se criar um programa-cliente, no sentido de avaliar suas funcionalidades e problemas. 

Como exemplo de protocolos dos sistemas mais avançados, existem o MSNP 

(Mobile Status Notification Protocol), utilizado pelo MSN Messenger, o JABBER, o qual 
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é open source, utilizado, por exemplo, pelo Google Talk. Como exemplo de sistemas deste 

tipo podemos citar o amsn, kopete, gaim, miranda, entre outros. 

Com a popularização da Internet cada vez mais e mais pessoas utilizam serviços de 

mensagens instantâneas. Segundo pesquisa[22] a rede de usuário do MSN já atingiu mais 

de 155 milhões de usuários em todo o mundo espalhados em 26 idiomas com mais de 2.5 

bilhões de mensagens instantâneas todos os dias. 

Este trabalho tem por objetivo implementar um cliente de mensagens instantâneas 

que se comunicará com a rede da Microsoft através do protocolo MSNP. Para a interação 

do usuário com este programa-cliente, utilizaremos wxPython, sendo esta uma versão da 

biblioteca WX, feita em C++, para a linguagem Python. Sendo Python uma linguagem 

tanto estrutura como orientada a objeto, todo o projeto foi implementado seguindo a 

metodologia de orientação a objeto, onde temos cada objeto responsável por alguma 

função especifica no sistema. Na camada mais baixa do sistema esta a msnlib, que 

implementa o protocolo MSNP e é responsável por se comunicar com o servidor MSN 

Messenger. Na camada diretamente superior está o Msnsystem, responsável por 

encapsular todas as transações feitas com o servidor de forma transparente para a 

interface, assim como manter a thread de conexão com o servidor aberta e ativa. No nível 

superior temos o Manager, classe que centraliza e gerencia todos os serviços, tais como o 

sistema (Msnsystem), o XML de opções do usuário e a interface. Na camada mais alta 

temos a interface gráfica feita em WxPython, visível diretamente pelo usuário, 

proporcionando a este controle sobre a aplicação.  

No que segue, o capítulo 2 trata sobre mensagens instantâneas, o que são e sua 

origem. No capítulo 3 é abordada a linguagem Python, considerando as construções da 
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linguagem utilizadas para a implementação do program-cliente. No capítulo 4 é mostrado 

como funciona a Rede MSN Messenger e o Protocolo MSNP. O capítulo 5 descreve a 

biblioteca usada na construção da interface (WxPython). No capítulo 6 é apresentada a 

modelagem para o programa-cliente. O sétimo capítulo descreve a implementação do 

software. Considerações finais estão no capítulo 8. 
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2. Mensagens Instantâneas 

Mensagens Instantâneas é uma forma de comunicação em tempo real entre duas ou 

mais pessoas, baseada em texto. O texto é enviado entre os computadores através de uma 

rede tal como a Internet. 

Para se estabelecer um bate papo nestes tipos de sistema é preciso um programa 

cliente que implementa um serviço de Mensagens Instantâneas. Este tipo de serviço se 

difere, por exemplo, de uma conversa por e-mail devido à conversação acontecer em 

tempo real. A maioria dos serviços de Mensagens Instantâneas oferecem um recurso de 

presença, indicando quando uma pessoa na lista de contatos de alguém está conectada e 

disponível para conversa. Tal lista é denominada lista de contatos. 

Nos primórdios dos sistemas de Mensagens Instantâneas, cada letra aparecia assim 

que era digitada pelo usuário, e quando alguma letra era apagada para correção, o processo 

era visto em tempo real. Nos sistemas modernos o outro usuário do bate papo apenas vê as 

linhas digitadas assim que uma nova é inserida. A maioria destes sistemas também inclui 

um recurso de escolher uma mensagem de status. 

Alguns dos serviços mais populares da Internet são: .NET Messenger Service 

(MSN), AOL Instant Messenger, Gadu-Gadu, Google Talk, iChat, ICQ, Jabber, Skype, 

Trillian, Yahoo! Messenger entre outros. Boa parte destes sistemas herdou várias idéias do 

antigo, mas ainda popular, Internet Relay Chat (IRC). 

 

2.1 Benefícios 

Serviços de Mensagens Instantâneas tornam a comunicação muito mais ágil e 

facilitam a colaboração entre duas ou mais pessoas através de uma rede. Ao contrário de 
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um e-mail, cada parte sabe quando algum contato está disponível. A maioria dos sistemas 

permite aos usuários escolherem um status online, assim como uma mensagem de 

ausência, fazendo com que seus contatos sejam notificados quando este está disponível, 

ocupado ou ausente do computador. Por outro lado, as pessoas não são obrigadas a 

responderem instantaneamente a cada mensagem que recebem. Desta forma a 

comunicação por Mensagens Instantâneas é menos intrusiva que uma comunicação via 

telefone ou voz, fato este que vem tornando tais serviços cada vez mais importantes em 

ambientes corporativos. Entretanto nem todos estes sistemas permitem o envio de 

mensagem quando o usuário não se encontra disponível (offline), sendo esta uma 

característica vital para substituir conversas por e-mail. É também possível salvar uma 

conversa para referência futura, o que não é possível em uma conversa por voz. Outra 

característica importante é o envio de diversas mídias através das mensagens, tais como 

URLs, vídeos, sons, imagens. Característica esta não presente em sistemas que atuam por 

voz. 

 

2.2 História 

Aplicações de Mensagens Instantâneas começaram a aparecer por volta de 1970 em 

sistemas multiusuário como o UNIX, inicialmente para facilitar a comunicação com outros 

usuários logados na mesma máquina, posteriormente em uma rede local, e hoje em dia 

através da Internet. Alguns destes sistemas utilizam um protocolo peer-to-peer, enquanto 

outros requerem a conexão com um servidor. 

Os clientes gráficos modernos começaram a aparecer na década de 90 com o ICQ 

(1996) e o AOL Instant Messenger (1997). A AOL adquiriu, mais tarde, a Mirabilis, 
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criadora do ICQ. Enquanto isso outras companias desenvolveram suas próprias aplicações 

(Yahoo, MSN, Excite, etc.), cada uma com seu protocolo e cliente proprietários, os 

usuários, então, tinham que utilizar múltiplos clientes se queriam acessar a mais de uma 

destas redes. 

Em 2000 foi criada uma aplicação em código aberto com um protocolo baseado em 

um padrão aberto, chamado Jabber. Os servidores Jabber poderiam atuar como pontes para 

os outros protocolos de Mensagens Instantâneas, reduzindo a necessidade por diversos 

clientes. Aplicações multi-protocolo modernas tais como Gaim, Trillian, Miranda e 

Kopete podem usar todos os protocolos populares sem a necessidade de um servidor ponte 

(gateway). 

Recentemente vários serviços de Mensagens Instantâneas começaram a oferecer 

recursos de vídeo conferência, voz sobre IP (VoIP) e conferência web. Serviços de web 

conferência integram ambos, vídeo conferência e capacidade de enviar mensagens em 

texto. Nos últimos tempos, algumas companias de Mensagens Instantâneas estão 

oferecendo compartilhamento de área de trabalho, radio IP, e IPTV para os recursos de 

voz e vídeo. 

O termo “Instant Messenger” é uma marca de serviço (service mark) da Time 

Warner e não pode ser usado em marcas não afiliadas à AOL nos Estados Unidos. 

 

2.3 Cooperação 

Houve diversas tentativas de criar um padrão unificado para envio de mensagens. 

Dentre estas podemos citar: SIP (Session Initiation Protocol) e SIMPLE (SIP for Instant 

Messaging and Presence Leveraging Extensions) ambos criados pela IETF, APEX 
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(Application Exchange), Prim (Presence and Instant Messaging Protocol), XMMP 

(Extensible Messaging and Presence Protocol) mais conhecido como Jabber, entre outros. 

Todas as tentativas de criar um padrão unificado para os maiores serviços de 

Mensagens Instantâneas (AOL, Yahoo! e Microsoft) falharam e cada um continua com seu 

protocolo proprietário. 

Existem dois métodos principais para combinar protocolos: 

1. Um método é combinar os mais variados protocolos em apenas um cliente de 

Mensagens Instantâneas. Como exemplo deste método podemos citar: iChat, 

Trillian, Gaim, Miranda IM, Kopete, Windows Messenger, etc. 

2. Outra maneira é combinar os diferentes protocolos dentro de um servidor de 

Mensagens Instantâneas. Essa aproximação deixa a tarefa de comunicar-se 

com outros protocolos com o servidor. Dessa forma um cliente não precisa se 

preocupar com outros protocolos. Esse método é popular nos servidores 

Jabber/XMMP, entretanto os projetos de junção de protocolos sofrem de um 

problema de engenharia reversa assim como todo projeto que se envolva com 

protocolos ou formatos fechados. 

Algumas aproximações tais como o Jabber/XMMP ou Winpopup LAN Messenger, 

etc, permitem organizações criarem sua própria rede de Mensagens Instantâneas privadas 

possibilitando limitar o acesso ao servidor e modificar ou criar permissões de 

administrador (normalmente com toda a rede atrás de um firewall). Tipicamente um 

servidor de Mensagens Instantâneas dedicado tem várias vantagens tais como lista de 

contatos pré-definidas, autenticação integrada, e uma melhor segurança e privacidade. 
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2.4 Mensagens Instantâneas Móveis 

Mensagens Instantâneas Móveis é um serviço de mensagens com recurso de 

presença que visa transportar os sistemas de Mensagens Instantâneas dos computadores 

para dispositivos móveis. Ao passo que diversos dos recursos dos sistemas usados em 

computadores se aplicam a um dispositivo móvel conectado, outros não: usuários 

normalmente apenas olham para seus dispositivos móveis, mudanças de status devem 

ocorrer sob circunstâncias diferentes de um computador desktop, assim como diversas 

limitações funcionais existem pelo fato da maioria dos dispositivos móveis serem 

desenvolvidos para caber na palma de uma mão. 

Diversos fatores devem ser levados em conta para criar uma adequada, poderosa e 

conveniente experiência para dispositivos móveis: largura da banda de rádio, tamanho da 

memória, disponibilidade de alguns tipos de mídia, entrada de texto via teclado de 

dispositivo móvel, saída para a tela, performance da CPU, nível de bateria entre outros 

quesitos a que usuários de computador ou notebook não estão expostos. 

Diversos destes problemas foram identificados e endereçados com o IMPS (Instant 

Messaging and Presence Service). Este padrão foi desenvolvido como parte de uma 

iniciativa da indústria de telefonia móvel para alavancar os serviços de Mensagens 

Instantâneas Móveis. A Open Mobile Alliance (organização responsável por desenvolver 

padrões abertos para a indústria de dispositivos móveis) pegou para si este padrão, 

originalmente chamado Wireless Village, como IMPS V1.0 em novembro de 2002. Desde 

então tem desenvolvido melhorias no mesmo. 

Um serviço gratuito baseado em IMPS chamado Yamigo, permite clientes de 

Mensagens Instantâneas pré instalados em diversos dispositivos móveis modernos 
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conectarem a este serviço usando sua conexão normal com a Internet, mesmo que sua 

operadora não ofereça um recurso de IMPS próprio. Yamigo funciona como uma rede de 

Mensagens Instantâneas separada, mas também é possível utilizar contas do ICQ, AIM, 

MSN e Yahoo!, agregando as mensagens de todos esses serviços em uma única interface. 

 

2.5 Mensagens Instantâneas Descentralizadas 

Alguns conceitos de Mensagens Instantâneas foram criados tendo em vista a idéia de 

um sistema descentralizado que utiliza tecnologia peer-to-peer. Em sistemas deste tipo, 

como, por exemplo, Cspace, uma tabela de hash distribuída é usada para determinar se 

usuários na lista de contatos estão conectados ou não. Sistemas como este são eficientes 

porque funcionam sem a necessidade de um servidor central e, logo, sem o risco deste 

falhar ou ficar indisponível. 

 

2.5 Base de dados 

Alguns dados sobre a quantidade de usuários nos sistemas de Mensagens 

Instantâneas mais populares: 

� Yahoo! Messenger: 60 milhões de usuários[23]. 

� AIM (AOL Instant Messenger): em setembro de 2005 possuía 54 milhões de 

usuários ativos [24] e 195 milhões de usuários no total [25]. 

� Windows Live Messenger (MSN Messenger): 155 milhões no total, 29 

milhões ativos em abril de 2005 [22]. 

� ICQ: mais de 400 milhões de usuários registrados [26]. 

� Skype: 100 milhões de usuários registrados [27]. 
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3. A Linguagem Python 

Criada por Guido van Rossum em 1991, python é uma linguagem de programação 

com tipagem dinâmica e gerenciamento de memória automático. É similar a Perl, Ruby, 

Scheme, Smalltalk e Tcl. 

A filosofia por trás de Python é digna de nota entre as linguagens de programação de 

alto nível porque ela enfatiza o esforço do programador sobre o esforço do computador, e 

também, porque ela rejeita características mais obscuras, priorizando uma fácil leitura ao 

invés de velocidade e expressividade. Python é comumente caracterizado como 

minimalista, apesar disto só ser verdade se tratando da sintaxe e semântica básica da 

linguagem, a biblioteca padrão oferece à linguagem diversas bibliotecas adicionais e 

extensões. 

Algumas partes da linguagem têm uma especificação formal e padrões, mas não a 

linguagem como um todo. De fato, o único padrão da linguagem é CPython, sendo este 

um compilador e interpretador de bytecode. CPython é desenvolvido como um projeto 

open source, gerenciado pela Python Software Foundation[28] . 

 

3.1 História 

Python foi inicialmente concedido em 1980 por Guido van Rossum no “National 

Research Institute for Mathematics and Computer Science” (CWI) nos países baixos como 

sucessor da linguagem ABC capaz de tratar exceções e possuindo uma interface com o 

sistema operacional Amoeba. Van Rossum é o principal autor de Python, e continua 

exercendo um papel central na direção do Python. 
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Em 1991, van Rossum publicou o código (chamado de versão 0.9.0). Em 1994 é 

criado o primeiro fórum de discussão sobre Python, chamado comp.lang.python, sendo 

este um marco para o crescimento da base de usuários de Python. 

A última versão lançada a partir do CWI foi Python 1.2. Em 1995, van Rossum 

continuou seu trabalho no Python no Corporation for National Research Initiatives (CNRI) 

em Reston, Virginia onde foram lançadas diversas versões do Python, até a versão 1.6. 

Seguindo o lançamento da versão 1.6 e depois de van Rossum deixar o CNRI, se 

tornou claro que usar Python com softwares sob a licença GPL era desejado. A licença 

usada na época, a Python License, incluía uma cláusula que determinava que a licença era 

governada pelo estado da Virginia, o que a fazia, na visão dos advogados da Free Software 

Foundation (FSF), incompatível com a GNU GPL. A FSF e o CNRI trabalharam juntos 

para modificar a licença do Python para fazê-la compatível com a GPL. Neste ano (2001), 

van Rossum foi premiado com a “FSF Award for the Advancement of Free Software”. 

Python 1.6.1 é essencialmente o mesmo Python 1.6 com alguns pequenos bugs 

consertados e uma nova licença compatível com GPL. 

Python 2.1 foi derivado do Python 1.6.1. Sua licença foi renomeada para Python 

Software Foundation License. Todo o código, documentação e especificações adicionadas 

desde o Python 2.1 pertencem a Python Software Foundation (PSF), uma organização sem 

fins lucrativos criada em 2001, modelada na Apache Software Foundation. 

Uma inovação no Python 2.2 foi a unificação dos tipos (tipos escritos em C), e 

classes (tipos escritos em Python) em uma só hierarquia. Esta unificação tornou o modelo 

de objetos de Python pura e consistentemente orientado a objetos. 

As adições à biblioteca padrão do Python e escolhas semânticas foram fortemente 

influenciadas por Java em alguns casos: o pacote logging, introduzido na versão 2.3, o 
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parser SAX, introduzido na versão 2.0, e a sintaxe do padrão decorator que usa @, 

adicionado na versão 2.4. 

A versão atual do Python é 2.5. 

3.2 Desenvolvimento Futuro 

Uma Python Enhancement Proposal (ou “PEP”) é um documento padronizado que 

oferece informações gerais relacionadas a Python, incluindo propostas, descrições, e 

explicações para as funcionalidades da linguagem. PEPs são o canal primário para se 

propor novas funcionalidades e para documentar os elementos da linguagem. 

Desenvolvedores Python estão tendo uma discussão a cerca de uma futura versão 

chamada Python 3.0 (o projeto é chamado “Python 3000” ou “Py3K”) que não será 

compatível com Python 2.x para que se possa reparar algumas falhas percebidas na 

linguagem. O principio geral é “reduzir a duplicação de funcionalidades removendo 

antigas formas de se fazer a mesma coisa”. Não há uma programação definida para Python 

3.0, mas existe uma PEP que detalha as mudanças planejadas. 

As mudanças planejadas incluem: 

• Mover as funções map, filter e reduce para fora do namespace padrão. 

• Adicionar suporte a declaração de tipos opcionais. 

• Unificar os tipos str/unicode, e introduzir um tipo mutável e separado 

chamado byte. 

• Converter funções da biblioteca padrão para retornar iteradores (ao invés de 

listas) quando apropriado. 
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• Remover algumas funcionalidades para compatibilidade com versões antigas 

como classes clássicas, divisão clássica, exceções de string, imports 

implícitos relativos. 

 

3.3 Uso da Linguagem 

A linguagem Python é largamente usada tanto industrialmente quanto em academias, 

para uma gama variada de propósitos. Alguns dos maiores projetos que usam Python são o 

servidor de aplicações Zope, o servidor de arquivos distribuídos Mnet, e o sistema de 

compartilhamento peer-to-peer BitTorrent. Python é também extensivamente usado pelo 

Google e pela Nasa. 

Python é um componente requerido em alguns sistemas operacionais; Gentoo utiliza-

o extensivamente em seu sistema de gerenciamento de pacotes, Portage, e na sua 

ferramenta padrão para acessá-lo, emerge. 

 

3.4 Sintaxe e Semântica 

Python foi desenvolvido para ser uma linguagem altamente legível. Buscando um 

visual limpo, usa palavras inglesas onde outras linguagens usam pontuação, e tem menos 

construções sintáticas que a maioria das linguagens estruturadas. Python usa identação ao 

invés de chaves para delimitar blocos de declaração. Um aumento na identação vem após 

certas declarações; um decréscimo na identação significa fim daquele bloco. Declarações 

de Python incluem: 

• A declaração if, que condicionalmente executa um bloco de código, usado 

juntamente com else e elif (uma contração do else-if). 
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• A declaração while, que executa um bloco de código até que a condição ser 

falsa. 

• A declaração for, que itera sobre uma variável iterável, capturando cada 

elemento em uma variável local para uso no bloco. 

• A declaração class, que executa um bloco de código e anexa seu namespace 

local a uma classe, para uso em programação orientada a objeto. 

• A declaração def, que define uma função. 

Cada declaração tem sua própria semântica: por exemplo, a declaração def não 

executa seu bloco imediatamente como a maioria das declarações. 

CPython não suporta continuações, e de acordo com van Rossum, jamais irá 

suportar. Entretanto, um suporte melhor a funcionalidade do tipo co-rotina é oferecido na 

versão 2.5. 

Python utiliza duck typing, também conhecida como tipagem latente. Tipos não são 

checados em tempo de compilação, ao invés disso, operações em um objeto podem falhar, 

significando que o objeto dado não é do tipo correto. Apesar de não forçar tipagem 

estática, Python é fortemente tipado, proibindo operações que não fazem sentido (por 

exemplo, adicionar um número em uma string). 

Python inclui diversos tipos simples de dados, incluindo int para representar inteiros 

e float para ponto flutuante. A linguagem também inclui um tipo bool para operações 

booleanas. Também há um tipo complex para números complexos. 

Python permite aos programadores definirem seus próprios tipos na forma de classes, 

funcionalidade esta muito usada em programação orientada a objetos. Novas instâncias 
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das classes são construídas chamando a classe (como FooClass( )), e as classes são 

instâncias do tipo class, permitindo meta-programação e reflexão. 

Métodos em objetos são funções anexadas a classe do objeto; a sintaxe 

instance.method() é, para métodos e funções normais, açúcar sintático para 

Class.method(instance, argument). Por isso métodos de Python devem ter um self 

explícito para acessar dados da instância, em contraste ao self implícito de outras 

linguagens orientadas a objeto como Java e Ruby. 

 

3.5 Implementações 

A implementação padrão e mais utilizada de Python, também conhecida como 

CPython, é escrita em C, e é distribuída com uma grande biblioteca padrão escrita em uma 

mistura de C e Python. CPython suporta diversas plataformas, incluindo a maiorias dos 

Unix e Microsoft Windows. O código fonte foi escrito de acordo com ANSI C, e é 

facilmente portável para a maioria dos sistemas operacionais, especialmente os 

compatíveis com POSIX e os derivados de Unix. 

Python foi originalmente concebido como uma linguagem de script para o sistema 

operacional distribuído Amoeba, entretanto esta versão não é mais mantida. CPython foi 

concebido desde o início para ser multi-plataforma, seu uso e desenvolvimento em 

plataformas mais obscuras como Amoeba ao lado de outras mais tradicionais como Unix e 

Macintosh ajudou muito para isto. 

Existem ainda outras duas grandes implementações: Jython para a plataforma Java, e 

IronPython para a plataforma .NET. Diversas outras tentativas foram criadas, mas 

nenhuma foi amplamente adotada. 
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Existem diversos softwares para empacotar programas Python em aplicações 

standalone, incluindo py2exe e py2app. 

Muitos programas Python podem rodar em diferentes implementações da linguagem, 

diferentes sistemas operacionais e ambientes de execução distintos, sem nenhuma 

modificação. 

Muitas bibliotecas de terceiros (e algumas do próprio Python) estão disponíveis 

apenas para Windows, Linux, BSD, e Mac OS X. 

 

3.6 Biblioteca Padrão 

Python tem uma grande biblioteca padrão, oferecendo ferramentas para as mais 

diversas tarefas. Isto faz parte da filosofia “baterias inclusas” dos módulos do Python. Os 

módulos da biblioteca padrão podem ser estendidos com módulos escritos em C ou 

Python. Devido a grande variedade de ferramentas oferecidas pela biblioteca padrão 

combinado com a habilidade de usar uma linguagem baixo nível como C ou C++, que já é 

capaz de fazer uma interface entre outras bibliotecas, Python pode ser uma poderosa 

“linguagem cola”. 

A biblioteca padrão é, particularmente bem desenhada, para escrever aplicações 

voltadas à Internet, com uma enorme gama de formatos padrão e protocolos (como MIME 

e HTTP) suportados. Módulos para criar interfaces gráficas, conectar com bases de dados, 

aritmética com precisão decimal arbitrária, e manipulação de expressões regulares são 

também incluídos. Python também inclui um framework de teste de unidade para criar 

exaustivos ambientes de teste. 
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Atualmente tem-se debatido a inclusão de módulos de terceiros, mas ainda assim de 

código aberto, como Twisted, NumPy, ou wxPython, seguindo a filosofia de “baterias 

inclusas”. 

 

3.7 Filosofia de Programação 

Python é uma linguagem de programação multi-paradigma. Isto significa que ao 

invés de forçar o programador a adotar um estilo particular de programação, ela permite 

diversos estilos: orientação a objetos e programação estruturada são totalmente suportados, 

e há diversas funcionalidades extras da linguagem que suportam programação funcional, e 

programação orientada a aspectos. Muitos outros paradigmas são suportados usando 

extensões, tais como pyDBC e Contracts for Python. Python usa tipagem dinâmica e 

contagem de referência para o gerenciamento de memória. Uma característica importante 

de Python é a resolução dinâmica de nomes, que liga métodos e nomes de variáveis 

durante a execução do programa. 

Outra preocupação da linguagem é a facilidade para criar extensões, ao invés de tudo 

criado no núcleo da linguagem. Novos módulos são facilmente criados em C ou C++. 

Python também pode ser usado como uma linguagem extensão para módulos existentes e 

aplicações que precisam de uma interface programável. Este design, de uma pequena 

linguagem núcleo com uma grande biblioteca padrão e um interpretador facilmente 

extensível, foi o intuito de van Rossum desde o começo, devido a sua frustração com 

ABC, que utilizava uma filosofia contrária a esta. 
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Ainda que a estrutura de Python seja de algum modo hostil a programação funcional 

e a tradição Lisp, há paralelos importantes entre a filosofia de Python e a de linguagens 

minimalistas da família Lisp como Scheme. 

Mesmo oferecendo uma variada escolha na metodologia de programação, a filosofia 

de Python rejeita sintaxes exuberantes como a de Perl, em favor de uma mais escassa e 

menos desordenada. Assim como Perl, os desenvolvedores Python expressamente 

promovem uma “cultura” ou ideologia baseada no que eles querem que a linguagem seja, 

favorecendo formas da linguagem que eles vêem como “bonitas”, “explícitas” e “simples”. 

A filosofia de Python rejeita também a visão de Perl: “há mais de uma maneira de fazer 

isto” em favor de um modo único e correto de resolver o problema. 

Em contraste com algumas linguagens de baixo nível, o design de Python não 

enfatiza velocidade de execução. A preocupação com a clareza do código sempre vem em 

primeiro lugar em Python. 

Nos relativamente raros casos em que uma otimização é realmente necessária, a 

solução é dada em diversos estágios: 

• Inicialmente encontrar onde os gargalos estão. 

• Melhorar os algoritmos dentro do código. 

• Melhorar as estruturas de dados dentro do código, talvez usando extensões 

populares. 

• Utilizar bibliotecas específicas feitas para executar determinadas tarefas 

rapidamente. 

• Rodar o programa usando o compilador just-in-time Psyco (em plataformas 

x86). 
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• Reescrever as partes críticas em Pyrex ou SWIG/C ou alguma outra 

linguagem que não seja Python. 

 

3.7.1 Neologismos 

Um neologismo comum na comunidade Python é pythonico, que pode ter vários 

significados relativos ao estilo de programação. Dizer que um pedaço de código é 

pythonico é dizer que ele expressa bem o idioma Python. 

Em contraste a isto, um código é dito não-pythonico quando se tenta escrever código 

C++, Perl, Lisp, etc em Python, isto é, se traz o código diretamente de outra linguagem 

para Python ao invés de se “traduzir”. O conceito de “pythonicidade” é ligado diretamente 

à filosofia minimalista da fácil leitura. Códigos ilegíveis ou incompreensíveis são não-

pythonicos. 

Usuários e admiradores de Python, principalmente aqueles que tem muita 

experiência e conhecimento, são comumente chamados de “Pythonistas” e “Pythoneers”. 

O prefixo Py- pode ser usado para mostrar que algo é relacionado a Python. 

Exemplos do uso deste prefixo em aplicações e bibliotecas Python incluem Pygame, uma 

tradução de SDL para Python (comumente usado para criar jogos); PyUI, uma GUI feita 

totalmente em Python; PyQt, a versão Python da biblioteca Qt; e PySol, uma série de 

jogos de um jogador só. 

Um objetivo importante de Python é ser divertido de usar. Isto é refletido na origem 

do nome (baseado na série de televisão Monty Python's Flying Circus). É prática comum 

usar referências a Monty Python em códigos exemplo, e ocasionalmente, em tutoriais e 
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materiais de referência. Por exemplo, as variáveis meta-sintáticas normalmente usadas em 

Python são spam e eggs, ao invés das tradicionais foo e bar. 
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4. Rede MSN Messenger e Protocolo MSNP 

O termo “MSN Messenger” é muito ambíguo, isso se deve ao fato da Microsoft usar 

este termo para se referir a partes diferentes de sua solução em mensagens instantâneas. A 

rede utilizada para a comunicação dos clientes é a “Rede MSN Messenger” (MSN 

Messenger Network), o programa mais popular para se conectar à rede MSN Messenger é 

o “MSN Messenger”, e a linguagem (protocolo) falado pelo MSN Messenger é o MSN 

Messenger Protocol (MSNP). 

 

4.1 A rede MSN Messenger 

A rede MSN Messenger é uma rede de presença e mensagens instantâneas da 

Microsoft. Foi ao ar pela primeira vez em julho de 1999. 

A rede MSN funciona da seguinte maneira: um software cliente fica no computador 

do usuário final, ele se conecta a um servidor MSN que fica na Internet. Um cliente envia 

e recebe informações com outros clientes através do servidor. A maioria das mensagens é 

enviada para o servidor, processada e, então, enviada ao(s) cliente(s) destino. Entretanto 

algumas informações são simplesmente passadas adiante pelo servidor, como mensagens, 

por exemplo. 

A Microsoft lançou até agora três clientes de MSN: o MSN Messenger (também 

conhecido como .NET Messenger), o Windows Messenger, que é incluído no Windows 

XP, e o Windows Live Messenger, o último cliente lançado. Outras pessoas e companias 

lançaram suas próprias versões do cliente MSN Messenger. 
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A Microsoft jamais levou a público seu servidor de mensagens instantâneas, e o 

cliente oficial não permite que se conecte a algum outro servidor que não o da própria 

Microsoft. Ainda assim, algumas pessoas escreveram suas próprias versões deste. 

 

4.2 Protocolo MSNP 

O protocolo MSNP (Mobile Status Notification Protocol), consiste em uma série de 

comandos enviados pelo cliente e pelo servidor. Desde que foi criado o protocolo passou 

por várias revisões estando no momento na versão 13. O servidor oficial aceita apenas 

clientes que implementem no mínimo a versão oito do procotolo (MSNP8). 

Este protocolo é um sistema de presença e mensagens instantâneas. Definimos 

“presença” neste contexto como a funcionalidade do serviço em dizer se determinado 

usuário está online, ocupado, etc. Assim como dizer se o mesmo possui uma webcam 

disponível, ou pode estabelecer uma conversa por voz, por exemplo. Por sistema de 

mensagens instantâneas entendemos como a funcionalidade de enviar, receber e repassar 

mensagens advindas de clientes do sistema. Este procedimento é feito tendo em vista dois 

tipos distintos de clientes: “remetentes” e “caixas instantâneas”. Um remetente alimenta o 

serviço com mensagens instantâneas para serem entregues, cada mensagem instantânea é 

endereçada a um endereço de caixa instantânea particular, e o serviço de mensagens 

instantâneas deve entregar a mensagem para a caixa correspondente. 

Uma sessão do MSN Messenger envolve uma conexão a um “Servidor de 

Notificações” (Notification Server, “NS”), que é responsável pelo serviço de presença. O 

NS permite ao cliente conectar a “Switchboard Servers” (“SB”s), que são responsáveis 

pelo serviço de mensagens instantâneas. 
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4.2.2 Servidor de Notificações (NS) 

A conexão a um servidor de notificações é a base de uma sessão do MSN 

Messenger, pois este é responsável pelas informações de presença, se um cliente se 

desconecta do NS ele não estará mais disponível para receber mensagens ou executar 

quaisquer outras funções. A função principal do NS é gerenciar as informações de 

presença do cliente conectado a ele e de todos os outros clientes (chamados 

PRINCIPALS) aos quais este cliente esteja inscrito. 

O NS executa algumas outras tarefas como informar ao cliente quantas mensagens 

ele possui em sua conta do Hotmail, assim como avisos relativos a novas mensagens. O 

NS também é responsável por permitir que o cliente crie e se junte a switchboard sessions 

(SBs). Quando o cliente deseja se conectar a uma SB ele deve abrir uma nova conexão 

para esta e manter o NS aberto. 

4.2.2 Switchboard Server (SB) 

O SB gerencia sessões de mensagens instantâneas entre dois ou mais clientes. Cada 

pessoa em uma conversa no MSN corresponde a uma conexão a um SB compartilhado. 

Estar em duas conversas ao mesmo tempo significa estar conectado a dois SBs de uma 

vez. Conexões diretas entre os clientes não são usadas no MSN, ao invés disso o SB 

funciona como um proxy entre todos os clientes envolvidos na conversa. 

Um SB não tem limite pré-estabelecido de conexões que ele pode gerenciar. É no 

SB também, onde ocorre os convites para transferência de arquivos, NetMeeting, webcam, 

etc. 

O SB e o NS não são fortemente integrados. Por exemplo, quando um cliente em um 

SB altera seu nome de exibição, o SB ainda envia mensagens e outros comandos com o 
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velho nome de exibição. Quando um cliente desconecta do NS, todos os SBs continuam 

abertos até que o cliente explicitamente feche-os. 

4.2.3 Conexão 

Todas as conexões no MSN são feitas sobre TCP/IP, sendo sempre o cliente a se 

conectar com o servidor, esta conexão se dá pela porta 1863. A conexão com o servidor é 

assíncrona, um cliente pode mandar vários comandos para o servidor sem esperar por uma 

resposta, e o servidor não responderá necessariamente na ordem em que foram enviados os 

comandos. O servidor pode também enviar mensagens que não são respostas para 

nenhuma mensagem particular do cliente. Entretanto, algumas vezes (quando se 

conectando no NS por exemplo), o protocolo requer que o cliente envie um comando para 

então receber um comando. 

Todos os dados enviados por uma conexão MSN são codificados em UTF-8. Todos 

os comandos enviados pelo protocolo que especifiquem texto diretamente devem ser 

codificados segundo a seção 2.2 do RFC 1738 (URL-Encoding). 

Os dados enviados de e para o servidor são divididos em comandos. O servidor e o 

cliente podem mandar múltiplos comandos em um único pacote, ou dividir um comando 

em múltiplos pacotes. Todos os comando normais terminam com uma nova linha, alguns 

tipos especiais de comando especificam um tamanho do corpo em seu cabeçalho. 

4.2.4 Conexão HTTP 

É possível iniciar uma sessão MSN usando requests e responses HTTP, este método 

é lento e consome muito mais banda que o método padrão, sendo, por isso, desencorajado. 

Para utilizar este método, a Microsoft possui um servidor 

(gateway.messenger.hotmail.com) na porta oitenta ao invés do servidor padrão 

(messenger.hotmail.com), por ser um servidor HTTP não há como este enviar quaisquer 
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comandos para o cliente sem que ele o requisite primeiro, portanto o cliente deve 

constantemente consultar o servidor para checagem de novos comandos ou mensagens. O 

cliente envia comandos ao servidor no corpo de um request HTTP e o servidor responde 

enviando comandos no corpo de um response HTTP. Uma vez que o cliente mandou um 

comando ele deverá esperar a resposta do servidor antes de enviar novos comandos, se não 

o fizer receberá uma resposta de “HTTP 400 error: Bad request”. 

Os comandos são enviados por um request “POST” para um script CGI, e recebidos 

no response pra estes comandos. O request HTTP inicial abre uma nova sessão seja com o 

NS ou com o SB. Os comandos a serem enviados devem estar contidos no corpo do 

request, e apenas um por request. Quando não há mensagens a serem enviadas para o 

servidor por alguns segundos, o cliente deve solicitar ao servidor algum possível comando 

que tenha a receber (esse processo é chamado “poll” e deve ser executado a cada dois 

segundos de inatividade). O response do servidor contém um cabeçalho “X-MSN-

Messenger”, que inclui um endereço de IP e o ID da sessão para os quais deve ser enviado 

o próximo request. Se a sessão foi fechada será também incluído um cabeçalho 

“Session=close”. O ID da sessão é sempre um long que se manterá constante durante uma 

sessão. 

O script CGI que recebe os comandos é “/gateway/gateway.dll” e recebe os 

seguintes comandos: 

Action: pode ser “open” para definir a abertura de uma nova seção ou “poll” para 

enviar a pilha de comando para o cliente. 

Server: usado com “Action=open” para especificar o tipo de servidor a ser aberto. O 

valor pode ser ou NS (para servidor de notificação) ou SB (para switchboard server). 
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IP: usado com “Action=open” para especificar o endereço de IP ou nome de 

domínio do servidor. 

SessionID: enviado sempre, exceto no primeiro request, esse é o ID da sessão 

enviado no response anterior. 

4.2.5 Comandos 

Todas as informações mandadas pelo cliente e pelo servidor são comandos. 

Comandos são representados por um código de comando formado por três letras 

maiúsculas. Todos os comandos normais possuem um ID de transação e terminam com 

uma nova linha. Os comandos enviados pelo cliente normalmente farão com que o 

servidor responda com um ou mais comandos. 

Todo comando normal (salvo algumas exceções) termina com nova linha. O cliente 

oficial, assim como o servidor, terminam todos os seus comandos com \r\n . Entretanto o 

servidor aceita também comando que terminem com \n apenas, mas nunca com \r . 

Para fornecer informações adicionais em um comando, estes podem receber 

parâmetros. A maioria dos comando possui pelo menos um parâmetro, cada parâmetro é 

separado por um espaço, exemplo: 

<<< FLN example@passport.com\r\n 

FLN  é o comando, example@passport.com é o parâmetro, e \r\n  é a nova linha. 

Para que o cliente saiba a que comando corresponde uma resposta do servidor são 

usando IDs de transação (TrIDs). Os comandos enviados pelo cliente devem conter um 

TrID, e comandos do servidor que são resposta para este comando devem conter, 

necessariamente, o mesmo TrID. Na maioria dos casos haverá apenas uma resposta para 

cada comando do cliente. 
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Todo TrID é um número entre 0 e 4294967295 (2 elevado a 32, menos 1). Mesmo 

sendo permitido, não é recomendado usar 0 como TrID, pois alguns comandos assíncronos 

usam 0 como TrID e poderia gerar confusão. O TrID vem sempre depois das três letras do 

comando separado por um espaço, se o comando tem parâmetros, estes virão a direita do 

TrID. Por exemplo: 

>>> VER 15 MSNP8 FOO CVR0 BAR\r\n 

<<< VER 15 MSNP8 CVR0\r\n 

O servidor não faz qualquer modificação no TrID enviado pelo cliente, apenas 

responde enviado o mesmo TrID usado inicialmente. Se o TrID é maior que 4294967295 o 

servidor agirá de modo imprevisível. Se o cliente enviar um TrID que não é um número 

inteiro o servidor irá o desconectar imediatamente. O cliente pode repetir o TrID em vários 

comandos diferentes mas isto tornará mais difícil manter nota de quais respostas se 

referem aos comandos. 

O cliente oficial sempre incrementa o TrID em um a cada novo comando enviado. 

Manter este número baixo salva um pouco do uso da banda e gerar um número aleatório 

apenas usará processamento desnecessário sem gerar nenhuma segurança adicional. 

O servidor pode enviar um tipo especial de comando que representa um erro. Erros 

são como comandos normais mas ao invés de três letras são três números, que equivalem 

ao código do erro, seguido pelo TrID enviado pelo cliente. Erros podem ter parâmetros 

adicionais, mas estes nunca foram usados até o momento. Clientes jamais enviam erros 

para o servidor, apenas o contrário acontece, quando um comando enviado pelo cliente 

resulta em um erro. 

Alguns dos comandos enviados pelo protocolo são assíncronos. Estes, em sua 

maioria, não contém TrIDs. Tais comandos são enviados quando alguma informação deve 
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ser passada ao cliente sem que este precise solicitá-la. Por exemplo NLN , FLN  e BPR. 

Alguns comandos assíncronos possuem um TrID 0, isto significa que estes comandos 

podem ser usados tanto em resposta a uma mensagem do cliente (síncrono) quanto sem 

que este o tenha solicitado (assíncrono). 

Geralmente as respostas aos comandos do cliente virão na ordem em que estes foram 

enviados, mas nem sempre isso é verdade. Por isso o TrID é tão importante, através dele é 

possível saber a que comando se refere a resposta. 

Há um tipo especial de comando chamado “payload”, tais comandos ocupam várias 

linhas ao invés de uma só. O último parâmetro de um comando payload é sempre o 

número de bytes enviados. Ao contrário de comandos normais, um payload não tem um 

formato específico, cada payload tem seu próprio formato. 

Alguns payloads tem TrIDs outros não. Este pode ter quaisquer número de 

parâmetros, mas o último parâmetro será um sempre um inteiro positivo representando a 

quantidade de bytes a serem lidos (o tamanho da mensagem). Depois do número de bytes 

vem uma nova linha como qualquer comando normal, depois da nova linha vem então o 

payload. 

Os comandos relativos a mensagens foram os primeiros (e, obviamente, mais 

importantes) comandos payload no protocolo. É representado pelo comando MSG. Uma 

mensagem não possui TrID e sempre tem dois parâmetros, o primeiro é o nome da conta 

do remetente da mensagem o segundo é o nome de exibição do remetente codificado 

(URL-encoded). É esperado que uma mensagem seja formatada de uma maneira 

adequada: cada mensagem deve ser dividida em um cabeçalho e um corpo. O cabeçalho 

deve estar de acordo com o padrão MIME de cabeçalhos (definido no RFC 1521). O 

cabeçalho MIME consiste em uma lista não ordenada de campos separados por nova linha. 
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Cada nova linha deve ser \r\n  ou não será corretamente interpretada pelo cliente oficial. 

Cada campo possui uma chave e um valor, por exemplo: 

preferredEmail: example@passport.com 

A chave deve ser considerada sensível a maiúsculas. O último caractere de uma 

chave deve ser dois pontos e será seguido por um espaço. Uma chave não pode ter dois 

pontos em nenhum outro lugar além do final, mas o valor pode ter um ou vários. 

Parâmetros adicionais podem ser especificados em qualquer campo. Cada parâmetro é 

separado por um ponto e vírgula seguido de um espaço, e cada parâmetro deve ser um par 

chave/valor separado por um sinal de igual. Exemplo: 

X-MMS-IM-Format: FN=Arial; EF=I; CO=ff0000; CS=0; P F=22 

Devido ao fato de os campos não serem ordenados, um cliente deve estar preparado 

para recebê-los em qualquer ordem, ainda que o cliente oficial sempre os envie na mesma 

ordem. Toda mensagem válida deve ter um campo Content-Type identificando o tipo da 

mensagem, assim como também deve ter um campo MIME-Version . 

O corpo da mensagem pode ser basicamente qualquer coisa, é possível enviar 

mensagens q não contenham corpo inclusive. 

4.2.6 Nomes 

O MSN Messenger identifica cada usuário com três nomes: o nome da conta 

(também conhecido como “Passport”), um nome de exibição (também conhecido como 

“nome amigável” ou “nome customizado”) e um apelido. 

O nome da conta (na forma de um e-mail) é usado para fazer logon no servidor. Este 

nome não pode ser mudado e será solicitado apenas uma vez durante o logon. Um nome 

de conta pode ter até 129 bytes. Todos os comandos necessitam que o cliente refira-se a 

outro usuário pelo nome de conta. 
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O nome de exibição é uma seqüência de caracteres usada para definir um usuário. 

Este pode mudar seu nome de exibição através do comando REA. Um usuário não pode 

selecionar um nome de exibição maior q 387 bytes, entretanto o cliente oficial não deixará 

um usuário colocar um nome de exibição maior que 129 bytes. Por os nomes de exibição 

serem normalmente passados como parâmetro eles devem ser codificados (URL-encoded). 

Um apelido (ou alias) é um nome que usuário dá a outro, que pode ou não ser o 

mesmo nome de exibição deste. Este é o nome que aparecerá na sua lista de contatos. 

Apelidos são alterados usando os comando ADD e REA. Apelidos são como nomes de 

exibição e, por isso, também devem ser codificados. 

 

5. wxPython 

 

wxPython é uma ferramenta de construção de interfaces gráficas para a linguagem 

Python. Ela serve para permitir que programadores Python criem programas com uma 

robusta e altamente funcional interface de usuário (GUI) de forma simples e fácil. É 

implementada como uma extensão para a linguagem Python (código nativo) sendo uma 

interface para o popular wxWidgets, biblioteca GUI multi-plataforma escrita em C++. 

Assim como Python e wxWidgets, wxPython é open-source (código aberto). 

wxPython tem por objetivo espelhar a hierarquia de classes do wxWidgets tão perto 

quanto possível. Isso significa que se há uma classe chamada wxFrame em wxPython ela 

deverá se parecer e agir basicamente da mesma forma que o wxFrame da versão C++. 

Internamente, wxPython, é uma interface para a popular ferramenta wxWidgets. O 

projeto wxWidgets tem uma longa história e é a fonte da maioria das funcionalidades do 
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wxPython. wxPython permite ter todas as funcionalidades da ferramenta wxWidgets, 

usando Python ao invés de C++. 

Para fazer wxPython  uma ferramenta chamada SWIG foi usada para gerar as 

funções de interface entre Python e C++, ou “código cola”, que permite um programa 

Python usar a biblioteca de C++ wxWidgets como se fosse uma biblioteca do próprio 

Python. Apesar do SWIG fazer uma boa parte do trabalho, ainda precisou de muito código 

para fazer com que os objetos wxPython se parecessem e agissem como outros objetos 

Python. Houve ainda diversas adições escritas diretamente em wxPython que não estão 

disponíveis na versão C++ da ferramenta. 

 

5.1 wxWidgets 

O componente base para o wxPython é a ferramenta wxWidgets. Na base, 

wxWidgets é um framework GUI implementado em C++, o que significa que é um 

conjunto de classes C++ que encapsulam uma larga variedade de características. Apesar 

do uso primário do wxWidgets é para aplicações gráficas, ele também contém 

características muito úteis para programadores C++ incluindo implementações de 

estruturas de dados não suportadas pelo ANSI C++, como strings e tabelas de hash, assim 

como interfaces para características do sistema como sockets e threads. Como estas 

características e outras já são providas pelo próprio Python ou na biblioteca padrão, 

interface para essas classes do wxWidgets não são providas em wxPython e você deve 

usar o equivalente em Python. Na maior parte wxPython provê apenas interface para as 

classes referentes a objetos gráficos (GUI) no wxWidgets. 
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O objetivo do wxWidgets é permitir que um programa C++ compile e rode em todas 

as plataformas suportadas com apenas algumas mudanças pequenas no código fonte de 

plataforma para plataforma, e uma, razoavelmente consistente, aparência (look and feel) 

entre as plataformas. 

Assim como a maioria dos kits de interface multi-plataforma , as classes e métodos 

visíveis para o programador são intermediário para um conjunto de subclasses. 

Tipicamente há uma subclasse para cada plataforma que wxWidgets roda sobre, e a 

subclasse específica para a plataforma atual é automaticamente usada. As plataformas 

mais significativas suportadas são: 

• Microsoft Windows 

• Mac OS 

• Gnome Toolkit (GTK+), que é aplicável para a maioria dos sistemas Unix 

modernos. 

O projeto wxWidgets começou em 1992 por Julian Smart no Instituto de Aplicações 

em Inteligência Artificial da Universidade de Edinburgh. Smart estava tentando construir 

uma aplicação que pudesse rodar em Windows e Unix, e as ferramentas comerciais 

existentes eram demasiado caras, então ele escreveu sua própria. O nome wxWidgets se 

refere as duas plataformas originais – “w” para Microsoft Windows e “x” para o servidor 

X do Unix. A versão original foi escrita nos termos da MFC, na versão Windows, e 

XView para Unix, mas aquilo rapidamente abriu caminho para bibliotecas mais gerais 

para cada plataforma quando XView foi trocado pela ferramenta Motif, e MFC foi trocado 

por chamadas diretas à API do Windows. Em 1997, o sistema inteiro foi construído com 

uma API mais flexível, e a versão GTK+ acabou se tornando o padrão Unix. A porta para 
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o Macintosh veio no ano seguinte. As novas versões do wxWidgets possuem, inclusive, 

portas para dispositivos de mão (handheld). 

Python não é a única linguagem a possuir uma interface para wxWidgets, apesar de 

possuir o maior número de usuários. Existem projetos com suporte para Ada, Basic, C#, 

Eiffel, Euphoria, Haskell, Java, JavaScript, Lua, Perl, e Ruby. 

 

5.2 Comparação: wxWidgets X wxPython 

A flexibilidade de Python faz com que wxPython seja muito mais fácil de 

desenlvover projetos do que sua contraparte em C++, enquanto que o código nativo em 

C++ dá a velocidade e a aparência nativa que de outra forma seria perdido. 

 

Figura 1: Comparação wxWidgets X wxPython. 

 

6. Modelagem do Software 

O software em questão, Pygeon, foi modelado segundo o paradigma da orientação a 

objetos.  Segue abaixo o diagrama de classes do software: 
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Figura 2: Diagrama de classes do Pygeon. 
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O modelo é dividido em quatro pacotes: 

• system; 

• util; 

• gui; 

• gui.lang; 

 

A divisão do software em quatro pacotes se deu de modo a facilitar a separação das 

funcionalidades em: sistema (conexão, recebimento e envio de mensagens, tratamento e 

repasse de mensagens) e interface (janelas, painéis, ícones, etc.). O pacote util foi criado 

para conter classes úteis de modo geral (configuração) e o pacote gui.lang para conter as 

classes responsáveis pela internacionalização da interface. 

No pacote system encontramos as classes responsáveis por toda parte de rede e pela 

gerência das mensagens enviadas e recebidas pelo servidor: 

• IdleReader:thread responsável por manter a conexão com o servidor MSN 

aberta. Permanece em looping infinito esperando mensagens do servidor para 

repassá-las para o sistema (Msnsystem). 

• Msnsystem: encapsula os objetos necessários para o tratamento do login com 

o servidor MSN, mensagens advindas do servidor (através do IdleReader), e 

repasse dos callbacks para o listener. 

• MsnsystemListener: interface abstrata responsável por definir os métodos de 

callback. Cada método de callback corresponde a uma mensagem enviada 

para o cliente pelo servidor MSN. É usado, neste caso, o padrão de projeto 

(design pattern) do observador (observer/listener pattern), onde uma classe 
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concreta implementa uma interface e é registrado em um objeto (neste caso 

um objeto da classe Msnsystem) para “escutar” eventos. 

No pacote util  temos as classes responsáveis pelo gerenciamento da configuração do 

usuário. São elas: XMLParser, recebe o nome do arquivo XML a ser aberto como 

parâmetro e através do método parse lê o arquivo e o transforma num dicionário 

(hashtable). Config, possui um objeto XMLParser responsável por obter os dados do 

arquivo XML, é responsável por prover métodos de “get” e “set” para cada parâmetro de 

configuração assim como salvar o arquivo modificado. 

O pacote gui.lang contém a classe responsável pela internacionalização do software: 

I18n, recebe o nome do arquivo .lang a ser carregado e através do dicionário get é possível 

recuperar qualquer valor para a chave em questão. 

No pacote gui, encontramos as seguintes classes: 

• PygeonBasicFrame: frame básico derivado de wx.Frame. Serve como classe 

mãe para boa parte dos frames do software. 

• PygeonSettings: também derivado de um wx.Frame. Classe responsável pela 

configuração básica do usuário. Possui como atributo um objeto do tipo 

BaseConfig. 

• BaseConfig: painel (wx.Panel) onde ficam as entradas (inputs) para que o 

usuário altere suas preferências, após alterá-las, ele pode confirmá-las através 

dos botões (derivados da classe wx.Button) “ok” e “aplicar” ou cancelar com 

o botão “cancelar”. 
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• ChatWindow: derivada da superclasse wx.ScrolledWindow, representa uma 

janela com barra de rolagem onde serão imprimidas as conversas de cada 

bate-papo, para cada conversa haverá uma instância da classe ChatWindow. 

• PygeonChat: classe filha de PygeonBasicFrame, representa o frame onde 

ficam as conversas, possui como atributo um vetor de ChatWindow e um 

objeto wx.Notebook, responsável por agrupar todas as ChatWindows. 

• PygeonTaskBar: derivado de wx.TaskBarIcon, serve como ícone na área de 

trabalho quando a janela principal é fechada e como menu de opções, para 

configuração rápida de algumas opções do usuário. 

• PygeonTopPanel: subclasse de wx.Panel. É o painel superior da janela 

principal onde ficam o logo do software, o nome de exibição do usuário 

logado e seu status atual, e o botão que leva à janela de configuração 

(PygeonSettings). 

• LoginPanel: também subclasse de wx.Panel. Painel inicial de login mostrado 

logo que o software é iniciado. Contém as entradas (wx.TextCtrl) para o 

usuário colocar seu e-mail e senha. 

• PygeonULEntry: outra classe derivada de wx.Panel. Representação gráfica de 

uma entrada na lista de contatos do usuário. Contém uma imagem 

(wx.Bitmap) para visualização gráfica do status do contato e o nome e status 

por escrito deste. 

• PygeonUserList: subclasse de wx.ScrolledWindow, é a janela que contém 

toda a lista de contatos do usuário. Para representar a lista de contatos é 

usado um vetor de PygeonULEntry. 
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• PygeonMainWin: janela principal da aplicação e subclasse de 

PygeonBasicFrame. Contém todas as outras janelas e painéis e é responsável 

por enviar as mensagens do Manager (classe principal) para cada uma delas. 

• PygeonApp: subclasse de wx.App. Devido a toda aplicação wxPython 

precisa de ser iniciada através do método OnInit() da classe wx.App, esta 

classe foi usada para inicializar a interface com os valores repassados pelo 

Manager. 

Além destes pacotes temos a classe principal (Manager), que implementa a interface 

MsnsystemListener, ou seja, recebe as mensagens advindas do servidor MSN e as repassa 

para a interface. Esta classe possui como atributos tanto o sistema, quanto a janela 

principal da interface e é responsável por inicializar ambas, assim como carregar os 

arquivos de configuração. 

 

7. Implementação do Software 

 
Pygeon é uma implementação de um cliente MSN Messenger (implementa o 

protocolo MSNP), e como interface com o usuário é utilizado WxPython. 

 

6.1 Msnlib 

Para “falar” o protocolo MSNP utilizamos a msnlib, criada por Alberto Bertogli, é 

uma implementação em código aberto do protocolo MSNP versão 8, que utiliza um 

esquema de callback non-blocking. 
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A idéia básica por trás da biblioteca é uma classe principal que representa a conexão 

com o servidor e mantém toda a informação relevante, esta possui apenas alguns métodos 

para o login, alterar informações e status, e enviar mensagens. Todo o resto é gerenciado 

por um esquema de callback assíncrono registrado em tempo de execução e que pode ser 

alterado durante a própria execução. 

A biblioteca é basicamente composta por dois arquivos: “msnlib.py”, responsável 

pela conexão com o servidor, enviar comandos para este, armazenar informações do 

usuário como seu nome de exibição, status atual, nome da conta, etc. E “msncb.py”, 

responsável pelo sistema de callback assíncrono, ou seja, gerencia as mensagens que 

chegam do servidor fazendo o devido processamento e repassando-as para o cliente 

através de um listener. 

Características da biblioteca: 

• Implementa a versão 8 do protocolo MSNP; 

• Envia e recebe mensagens; 

• Suporte completo a lista de contatos; 

• Mudança de status; 

• Adiciona / remove usuários; 

• Suporte a grupos de usuários; 

• Informação do usuário; 

• Suporte a codificação para várias línguas; 

• Alteração de preferências de apelido e privacidade; 

• Capacidade de debug; 

• Portável e independente de plataforma; 
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• Utiliza nonblocking I/O (NIO); 

• Não possui dependências externas (como outras bibliotecas); 

• Gerenciamento de bate-papo entre vários usuários simultâneos; 

• Bloquear usuário; 

A biblioteca vem também com um cliente em modo texto que não é utilizado no 

Pygeon. 

 

6.2 Estrutura do Pygeon 

A estrutura de diretórios do software esta dividida conforme a figura abaixo: 
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Figura 3: Estrutura de arquivos do Pygeon. 

Manager.py: classe principal (Manager) responsável por inicializar o sistema e a 

interface, assim como gerencia-los. 

6.2.1 Conf 

No diretório conf estão os arquivos de configuração. Divididos em, basicamente, 

dois tipos: 

• pygeon.conf: representa a configuração do próprio software, no formato 

“chave”=”valor”. 

• xxx@xxxxx.xxx.xml: arquivo XML de configuração referente ao usuário 

xxx@xxxxx.xxx (nome de sua conta de usuário). 

6.2.2 Gui 

Onde ficam todos os arquivos / classes referentes à interface gráfica. 

No diretório “images” ficam armazenadas todas as imagens utilizadas pelo Pygeon. 

No diretório “langs”, no arquivo i18n.py, fica a classe responsável pela 

internacionalização do software (PygeonI18N), este processo é feito carregando um 

arquivo de língua no formato “língua_PAÍS.lang”. Já foram criados dois arquivos de 

línguas como podemos ver na Figura 1: inglês americano (em_US.lang) e português do 

Brasil (pt_BR.lang). 

Pygeonbasicframe.py: Janela básica do programa, serve como superclasse para as 

outras janelas. 

Pygeonchat.py: classe responsável por organizar graficamente as conversas do 

usuário (bate-papos). 
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PygeonGUI.py: onde fica a inicialização da interface gráfica (PygeonApp), também 

esta neste arquivo a janela principal do programa (PygeonMainWin), o ícone da barra de 

tarefas (PygeonTaskBar) e o painel superior da janela principal (PygeonTopPanel). 

Pygeonlogin.py: classe que representa o painel de login (LoginPanel), exibido 

inicialmente para o usuário se conectar ao servidor MSN. 

Pygeonsettings.py: janela de configuração (PygeonSettings) onde o usuário escolhe 

seu nome de exibição. 

Pygeonuserlist.py: painel onde fica a lista de contatos do usuário e permite a ele 

iniciar um bate papo com os contatos da lista. Encapsula duas classes: PygeonUserList, a 

lista em si; e PygeonULEntry, uma entrada na lista de contatos, ou seja, um contato. 

6.2.3 System 

Msncb.py: arquivo que faz parte da msnlib, implementa os callbacks que o servidor 

usa para se comunicar com o cliente. 

Msnlib.py: arquivo principal da msnlib, implementa a classe User que guarda as 

informações do usuário e o descritor MSN (MSN descriptor ou apenas msnd) que é 

responsável pela conexão com o servidor. 

Msnsystem.py: classe principal do sistema (Msnsystem) engloba todos os métodos 

referentes à conexão com o servidor MSN, como iniciar um chat, alterar o apelido, 

adicionar ou remover um grupo, etc. Foi feita de forma que escondesse todos os detalhes 

desnecessários da interface. Neste arquivo está também a thread responsável por ler o 

socket do servidor e enviar as mensagens para o listener chamando primeiramente o 

callback devido. 

Msnsystemlistener.py: neste arquivo esta definida a interface (classe com métodos 

abstratos) para o listener dos callbacks. 
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6.2.4 Útil 

Msnconfig.py: Engloba as classes Config e XMLParser . A classe XMLParser  

serve, como seu nome da a entender, para interpretar um arquivo XML, no caso um 

arquivo de configuração do usuário gerenciado pela classe Config. 

 

6.3 Funcionamento do Pygeon 

Abaixo será explicitado em detalhes o funcionamento do software passo a passo 

desde sua inicialização. 

6.3.1 Inicialização 

A inicialização do software é feita através da classe Manager contida no arquivo 

manager.py no diretório root do software. Esta classe implementa a interface 

MsnsystemListener que serve como listener para os callbacks do servidor, ou seja, todas 

os comandos enviados pelo servidor MSN Messenger são processados pelo sistema e 

então este invoca o respectivo método no listener. Digamos que, por exemplo, algum 

usuário envie alguma mensagem para nós, esta irá ser processada pelo sistema e então o 

método income_message do listener será invocado com os devidos parâmetros (os 

parâmetros são: email, o email de quem enviou a mensagem; e msg, a mensagem em si). 

A sequência de inicialização se dá da seguinte maneira: inicialmente o Manager 

carrega o arquivo de configuração do Pygeon (conf/pygeon.conf) para um dicionário no 

formato chave: valor. Este arquivo é, então, processado. Caso a chave que representa o 

último usuário logado (last_user) seja não nula e possua um arquivo de configuração 

válido (xml) este arquivo é então carregado com as preferências do usuário. Após, é 

verificado no dicionário de configuração se alguma língua foi definida. Caso tenha sido 
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definida e seja válida, esta é armazenada para fins de internacionalização, caso contrário a 

língua padrão é armazenada (português do Brasil). 

Seguindo no processo de inicialização, o sistema é então criado (Msnsystem) e o 

listener é definido, sendo este o próprio manager. 

Por último a interface gráfica é criada (PygeonApp que é uma wxApp) e o looping 

principal é chamado para que a interface seja devidamente inicializada (app.MainLoop()). 

 

6.3.2 Interface Gráfica 

Após o manager acabar sua inicialização, a interface gráfica estará visível para o 

usuário, esperando que este execute alguma ação. Caso este usuário tenha um arquivo de 

configuração carregado na inicialização e o parâmetro auto_login esteja definido como 

“1”, a interface irá automaticamente tentar efetuar logon no servidor com o nome de conta 

e senha definidas também no arquivo de configuração. Caso não haja nenhum arquivo 

carregado ou o parâmetro auto_login esteja definido como “0” a interface apenas mostrará 

a janela principal da aplicação (PygeonMainWin) com as entradas para que o usuário 

entre com seu nome de conta e senha para efetuar logon. Caso, novamente, o arquivo de 

configuração deste usuário esteja carregado e os campos email e / ou password estejam 

definidos, eles estarão já carregados nas respectivas entradas. Esta descrição pode ser vista 

na figura 2. 
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Figura 4: Tela inicial (login) do Pygeon. 

Após o usuário clicar em “Entrar” a interface irá iniciar o processo de logon no 

sistema definindo neste o nome da conta, a senha e o estado inicial (caso definido no 

arquivo de configuração). Uma vez definidos nome de conta e senha, a interface irá 

inicializar a thread do sistema, que irá iniciar o processo de logon entre outras ações 

definidas na seção 6.3.3 Sistema. 

Uma vez que o usuário tenha se logado com sucesso o sistema chamará o método 

logged do listener (Manager) e este se encarregará de passar esta informação para a 

interface. Uma vez que a interface tenha recebido a mensagem de logged ela irá mostrar a 
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lista de contatos do usuário dividindo-os em “online” e “offline”, mostrando também ao 

lado de cada contato seu status, como podemos observar na figura 3. 

 

Figura 5: Tela de contatos do Pygeon (após login). 
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Após logado a interface esperará por ações do usuário atualizando sempre a lista de 

contatos assim que o servidor enviar mensagens informando que alguém se conectou, 

alterou seu status, ou se desconectou. 

Ainda que o usuário feche a janela principal do programa, este continuará em 

execução. Na barra de tarefas ficará o ícone do Pygeon, de onde o usuário poderá executar 

diversas ações, como: 

• Ir para a página web do Pygeon. 

• Ir para a página do Hotmail e ver seus emails. 

• Alterar seu status. 

• Fazer logoff. 

• Abrir a janela do Pygeon caso ela esteja fechada. 

• Fechar o programa. 

Podemos visualizar estas ações na figura 5. 

 

Figura 6: Barra de ferramentas do Pygeon e suas opções. 

Além destas opções o usuário poderá também fazer uso da janela de configuração do 

Pygeon que possibilita a ele alterar seu nome de exibição (o nome pelo qual sua lista de 
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contatos irá vê-lo), sendo que ao fazê-lo a interface indicará ao sistema a mudança no 

nome de exibição e este enviará uma mensagem ao servidor indicando a mudança. 

 

Figura 7: Janela de configuração para alterar o nome de exibição. 

Ainda dentro de sua possibilidade de ação o usuário poderá enviar e receber 

mensagens de qualquer outro usuário em sua lista de contatos (este é, justamente, o 

propósito maior do software). Para que o usuário inicie uma conversa com um de seus 

contatos basta que ele dê dois clicks com o mouse sobre algum dos contatos em sua lista 

na janela principal (figura 4), feito isso, será aberta uma janela de bate papo divida em 
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abas, onde cada aba representa uma conversa (com um ou mais contatos). Dentro de cada 

aba o usuário poderá, então, conversar com o contato em questão. 

No caso de um contato iniciar a conversa com o usuário esta mesma janela será 

aberta, ou, no caso dela já estar aberta, uma aba será adicionada à janela referente ao 

contato que está iniciando a conversa. Caso o usuário não esteja com esta janela em foco 

ela piscará (blinking) indicando que um contato enviou uma mensagem. Quando o contato 

estiver digitando uma mensagem esta janela informará o usuário de tal evento. 

 

Figura 8: Janela de bate papo dividida em abas. 
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 6.3.3 Sistema 

O sistema do Pygeon é composto por duas classes: a classe do sistema (Msnsystem), 

responsável por todas as tarefas de sistema, enviar mensagens para o servidor, etc. E a 

classe de callbacks (IdleReader) que fica em looping infinito lendo do socket do servidor 

esperando mensagens para enviar ao listener (e possivelmente erros de socket ou quedas 

de conexão). 

O processo de inicialização do sistema se dá da seguinte forma: primeiramente o 

sistema chama o método login() da msnlib que irá logar o usuário no servidor. Após o 

usuário estar logado o sistema invoca o método sync (synchronize), também da msnlib, 

que irá sincronizar a lista de contatos deste usuário. Por último o sistema irá inicializar a 

thread de callbacks para que esta fique escutando o socket do servidor. Após todo este 

processo se concluir o sistema irá invocar o método logged do listener para avisar ao 

Manager que o usuário já esta devidamente logado. 

Depois de concluída toda a etapa de inicialização o sistema ficará em espera, 

aguardando a interface enviar alguma ação. 
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8. Considerações finais 

A implementação do software Pygeon como cliente gráfico de mensagens 

instantâneas que implementa o protocolo MSNP e se conecta ao servidor MSN foi 

realizada com sucesso. Como limitações do software podemos citar a impossibilidade de 

estabelecer bate-papos entre mais de duas pessoas numa mesma janela, não foi 

implementado o protocolo de envio e recebimento de arquivos suportado pelo servidor 

MSN, não é possível dividir a lista de contatos em grupos. 

Foram encontradas algumas dificuldades na implementação do software como, por 

exemplo, a tipagem da linguagem python que, por ser checada apenas em tempo de 

execução, dificulta a análise do código-fonte para encontrar casos onde o tipo passado 

como parâmetro é diferente do tipo esperado pelo método (erro de tipo). Como outra 

dificuldade podemos citar a versão da biblioteca wxPython utilizada que, por ainda não ser  

completamente estável, ocasionalmente gerava problemas nos quais o código precisava ser 

alterado para adaptar-se a situação de erro. 

Como projetos futuros podemos citar a criação de um servidor MSN simples para 

uso em rede interna, muito útil em ambientes empresariais onde o cliente poderia ser 

utilizado pelos empregados para comunicação interna, mas não com pessoas externas a 

rede da empresa. Implementação de funcionalidades de voz e vídeo (funcionalidades estas 

já suportadas pelo servidor oficial) para obter uma experiência mais completa e interativa 

com o software, possibilitando vídeo conferências em tempo real utilizando texto, voz e 

vídeo. 
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10. Anexos 

 

10.1 Artigo – Pygeon: um cliente de MSN em wxPython 

 
 
 
 
 

PYGEON: UM CLIENTE DE MSN EM WXPYTHON 
 
 
 
 

Islon de Souza Scherer 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO 

Este artigo descreve um software cliente de mensagens instantâneas com interface gráfica 

que se conecta a rede MSN Messenger. O programa é implementado na linguagem 

Python. Para a interface gráfica é utilizado wxPython, uma interface da biblioteca 

wxWidgets (C++) para Python. O software implementa o protocolo MSNP (Mobile Status 

Notification Protocol) versão 8 e visa ser um cliente para a intercomunicação de 

indivíduos em tempo real através de texto utilizando a rede cliente / servidor criada pela 

Microsoft para este propósito. 

 

Palavras-chave: MSN. Python. Mensagens instantâneas. MSNP. wxPython.
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1 INTRODUÇÃO  

Este projeto versa sobre a implementação de um programa-cliente para um sistema 

de mensagens instantâneas. Podemos citar como exemplo de tais sistemas o AOL Instant 

Messenger (AIM), ICQ, Yahoo Messenger, MSN Messenger, Google talk, entre outros. 

Os clientes de mensagens instantâneas sejam de MSN ou de outras redes, tiveram um 

crescimento enorme em seu uso nos últimos tempos. Isso se deve a sua fácil utilização e a 

capacidade de proporcionarem uma facilidade enorme para a comunicação entre pessoas, 

não importando distância, seja por texto, por voz ou vídeo, ou mesmo uma soma destes 

três. Entretanto, a experiência obtida com o MSN Messenger mostrou que por este sistema 

ser proprietário (código fechado) e ser altamente utilizado no Brasil despertou o interesse 

por se criar um programa-cliente, no sentido de avaliar suas funcionalidades e problemas. 

Como exemplo de protocolos dos sistemas mais avançados, existem o MSNP 

(Mobile Status Notification Protocol), utilizado pelo MSN Messenger, o JABBER, o qual 

é open source, utilizado, por exemplo, pelo Google Talk. Como exemplo de sistemas deste 

tipo podemos citar o amsn, kopete, gaim, miranda, entre outros. 

Este trabalho tem por objetivo implementar um cliente de mensagens instantâneas 

que se comunicará com a rede da Microsoft através do protocolo MSNP.  

 

 

2 PROTOCOLO MSNP (MOBILE STATUS NOTIFICATION PROTOC OL) 

Este protocolo é um sistema de presença e mensagens instantâneas. Definimos 

“presença” neste contexto como a funcionalidade do serviço em dizer se determinado 

usuário está online, ocupado, etc. Por sistema de mensagens instantâneas entendemos 

como a funcionalidade de enviar, receber e repassar mensagens advindas de clientes do 

sistema. Este procedimento é feito tendo em vista dois tipos distintos de clientes: 

“remetentes” e “caixas instantâneas”. Um remetente alimenta o serviço com mensagens 

instantâneas para serem entregues, cada mensagem instantânea é endereçada a um 

endereço de caixa instantânea particular, e o serviço de mensagens instantâneas deve 

entregar a mensagem para a caixa correspondente. 
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Uma sessão do MSN Messenger envolve uma conexão a um “Servidor de 

Notificações” (Notification Server, “NS”), que é responsável pelo serviço de presença. O 

NS permite ao cliente conectar a “Switchboard Servers” (“SB”s), que são responsáveis 

pelo serviço de mensagens instantâneas. 

 

2.1 Conexão 

Todas as conexões no MSN são feitas sobre TCP/IP, sendo sempre o cliente a se 

conectar com o servidor, esta conexão se dá pela porta 1863. A conexão com o servidor é 

assíncrona, um cliente pode mandar vários comandos para o servidor sem esperar por uma 

resposta, e o servidor não responderá necessariamente na ordem em que foram enviados os 

comandos. O servidor pode também enviar mensagens que não são respostas para 

nenhuma mensagem particular do cliente. Entretanto, algumas vezes (quando se 

conectando no NS por exemplo), o protocolo requer que o cliente envie um comando para 

então receber um comando. 

 

 

3 MODELAGEM 

O software em questão, Pygeon, foi modelado segundo o paradigma da orientação a 

objetos.  O modelo é dividido em quatro pacotes: 

• system; 

• util; 

• gui; 

• gui.lang; 

 

A divisão do software em quatro pacotes se deu de modo a facilitar a separação das 

funcionalidades em: sistema (conexão, recebimento e envio de mensagens, tratamento e 

repasse de mensagens) e interface (janelas, painéis, ícones, etc.). O pacote util foi criado 

para conter classes úteis de modo geral (configuração) e o pacote gui.lang para conter as 

classes responsáveis pela internacionalização da interface. 

No pacote system encontramos as classes responsáveis por toda parte de rede e pela 

gerência das mensagens enviadas e recebidas pelo servidor. 
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No pacote util temos as classes responsáveis pelo gerenciamento da configuração do 

usuário. São elas: XMLParser, recebe o nome do arquivo XML a ser aberto como 

parâmetro e através do método parse lê o arquivo e o transforma num dicionário 

(hashtable). Config, possui um objeto XMLParser responsável por obter os dados do 

arquivo XML, é responsável por prover métodos de “get” e “set” para cada parâmetro de 

configuração assim como salvar o arquivo modificado. 

O pacote gui.lang contém a classe responsável pela internacionalização do software: 

I18n, recebe o nome do arquivo .lang a ser carregado e através do dicionário get é possível 

recuperar qualquer valor para a chave em questão. 

No pacote gui encontramos todas as classes responsáveis pela interface gráfica, a 

maioria delas derivadas de wx.Frame ou wx.Panel. 

Além destes pacotes temos a classe principal (Manager), que implementa a interface 

MsnsystemListener, ou seja, recebe as mensagens advindas do servidor MSN e as repassa 

para a interface. Esta classe possui como atributos tanto o sistema, quanto a janela 

principal da interface e é responsável por inicializar ambas, assim como carregar os 

arquivos de configuração. 

 

4 IMPLEMENTAÇÃO  

Pygeon é uma implementação de um cliente MSN Messenger (implementa o 

protocolo MSNP), e como interface com o usuário é utilizado WxPython. 

 

4.1 Msnlib 

Para “falar” o protocolo MSNP utilizamos a msnlib, criada por Alberto Bertogli, é 

uma implementação em código aberto do protocolo MSNP versão 8, que utiliza um 

esquema de callback non-blocking. 

A idéia básica por trás da biblioteca é uma classe principal que representa a conexão 

com o servidor e mantém toda a informação relevante, esta possui apenas alguns métodos 

para o login, alterar informações e status, e enviar mensagens. Todo o resto é gerenciado 

por um esquema de callback assíncrono registrado em tempo de execução e que pode ser 

alterado durante a própria execução. 
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4.2 Inicialização 

A inicialização do software é feita através da classe Manager contida no arquivo 

manager.py no diretório root do software. Esta classe implementa a interface 

MsnsystemListener que serve como listener para os callbacks do servidor, ou seja, todas 

os comandos enviados pelo servidor MSN Messenger são processados pelo sistema e 

então este invoca o respectivo método no listener. Digamos que, por exemplo, algum 

usuário envie alguma mensagem para nós, esta irá ser processada pelo sistema e então o 

método income_message do listener será invocado com os devidos parâmetros (os 

parâmetros são: email, o email de quem enviou a mensagem; e msg, a mensagem em si). 

A sequência de inicialização se dá da seguinte maneira: inicialmente o Manager 

carrega o arquivo de configuração do Pygeon (conf/pygeon.conf) para um dicionário no 

formato chave: valor. Este arquivo é, então, processado. Caso a chave que representa o 

último usuário logado (last_user) seja não nula e possua um arquivo de configuração 

válido (xml) este arquivo é então carregado com as preferências do usuário. Após, é 

verificado no dicionário de configuração se alguma língua foi definida. Caso tenha sido 

definida e seja válida, esta é armazenada para fins de internacionalização, caso contrário a 

língua padrão é armazenada (português do Brasil). 

Seguindo no processo de inicialização, o sistema é então criado (Msnsystem) e o 

listener é definido, sendo este o próprio manager. 

Por último a interface gráfica é criada (PygeonApp que é uma wxApp) e o looping 

principal é chamado para que a interface seja devidamente inicializada (app.MainLoop()). 

 

4.3 Interface Gráfica 

Após o manager acabar sua inicialização, a interface gráfica estará visível para o 

usuário, esperando que este execute alguma ação. Caso este usuário tenha um arquivo de 

configuração carregado na inicialização e o parâmetro auto_login esteja definido como 

“1”, a interface irá automaticamente tentar efetuar logon no servidor com o nome de conta 

e senha definidas também no arquivo de configuração. Caso não haja nenhum arquivo 

carregado ou o parâmetro auto_login esteja definido como “0” a interface apenas mostrará 

a janela principal da aplicação (PygeonMainWin) com as entradas para que o usuário entre 

com seu nome de conta e senha para efetuar logon. Caso, novamente, o arquivo de 
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configuração deste usuário esteja carregado e os campos email e / ou password estejam 

definidos, eles estarão já carregados nas respectivas entradas. 

Após o usuário clicar em “Entrar” a interface irá iniciar o processo de logon no 

sistema definindo neste o nome da conta, a senha e o estado inicial (caso definido no 

arquivo de configuração). Uma vez definidos nome de conta e senha, a interface irá 

inicializar a thread do sistema, que irá iniciar o processo de logon entre outras ações.. 

Uma vez que o usuário tenha se logado com sucesso o sistema chamará o método 

logged do listener (Manager) e este se encarregará de passar esta informação para a 

interface. Uma vez que a interface tenha recebido a mensagem de logged ela irá mostrar a 

lista de contatos do usuário dividindo-os em “online” e “offline”, mostrando também ao 

lado de cada contato seu status. 

Após logado a interface esperará por ações do usuário atualizando sempre a lista de 

contatos assim que o servidor enviar mensagens informando que alguém se conectou, 

alterou seu status, ou se desconectou. 

Ainda que o usuário feche a janela principal do programa, este continuará em 

execução. Na barra de tarefas ficará o ícone do Pygeon, de onde o usuário poderá executar 

diversas ações, como: 

• Ir para a página web do Pygeon. 

• Ir para a página do Hotmail e ver seus emails. 

• Alterar seu status. 

• Fazer logoff. 

• Abrir a janela do Pygeon caso ela esteja fechada. 

• Fechar o programa. 

Além destas opções o usuário poderá também fazer uso da janela de configuração do 

Pygeon que possibilita a ele alterar seu nome de exibição (o nome pelo qual sua lista de 

contatos irá vê-lo), sendo que ao fazê-lo a interface indicará ao sistema a mudança no 

nome de exibição e este enviará uma mensagem ao servidor indicando a mudança. 

Ainda dentro de sua possibilidade de ação o usuário poderá enviar e receber 

mensagens de qualquer outro usuário em sua lista de contatos (este é, justamente, o 

propósito maior do software). Para que o usuário inicie uma conversa com um de seus 

contatos basta que ele dê dois clicks com o mouse sobre algum dos contatos em sua lista 
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na janela principal. Feito isso, será aberta uma janela de bate papo divida em abas, onde 

cada aba representa uma conversa (com um ou mais contatos). Dentro de cada aba o 

usuário poderá, então, conversar com o contato em questão. 

No caso de um contato iniciar a conversa com o usuário esta mesma janela será 

aberta, ou, no caso dela já estar aberta, uma aba será adicionada à janela referente ao 

contato que está iniciando a conversa. Caso o usuário não esteja com esta janela em foco 

ela piscará (blinking) indicando que um contato enviou uma mensagem. Quando o contato 

estiver digitando uma mensagem esta janela informará o usuário de tal evento. 

 

4.4 Sistema 

O sistema do Pygeon é composto por duas classes: a classe do sistema (Msnsystem), 

responsável por todas as tarefas de sistema, enviar mensagens para o servidor, etc. E a 

classe de callbacks (IdleReader) que fica em looping infinito lendo do socket do servidor 

esperando mensagens para enviar ao listener (e possivelmente erros de socket ou quedas 

de conexão). 

O processo de inicialização do sistema se dá da seguinte forma: primeiramente o 

sistema chama o método login() da msnlib que irá logar o usuário no servidor. Após o 

usuário estar logado o sistema invoca o método sync (synchronize), também da msnlib, 

que irá sincronizar a lista de contatos deste usuário. Por último o sistema irá inicializar a 

thread de callbacks para que esta fique escutando o socket do servidor. Após todo este 

processo se concluir o sistema irá invocar o método logged do listener para avisar ao 

Manager que o usuário já esta devidamente logado. 

Depois de concluída toda a etapa de inicialização o sistema ficará em espera, 

aguardando a interface enviar alguma ação. 

 

5 CONCLUSÕES 

A implementação do software Pygeon como cliente gráfico de mensagens 

instantâneas que implementa o protocolo MSNP e se conecta ao servidor MSN foi 

realizada com sucesso. Como limitações do software podemos citar a impossibilidade de 

estabelecer bate-papos entre mais de duas pessoas numa mesma janela, não foi 
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implementado o protocolo de envio e recebimento de arquivos suportado pelo servidor 

MSN, não é possível dividir a lista de contatos em grupos. 

Foram encontradas algumas dificuldades na implementação do software como, por 

exemplo, a tipagem da linguagem python que, por ser checada apenas em tempo de 

execução, dificulta a análise do código-fonte para encontrar casos onde o tipo passado 

como parâmetro é diferente do tipo esperado pelo método (erro de tipo).  

Como projetos futuros podemos citar a criação de um servidor MSN simples para 

uso em rede interna, muito útil em ambientes empresariais onde o cliente poderia ser 

utilizado pelos empregados para comunicação interna, mas não com pessoas externas a 

rede da empresa. Implementação de funcionalidades de voz e vídeo (funcionalidades estas 

já suportadas pelo servidor oficial) para obter uma experiência mais completa e interativa 

com o software, possibilitando vídeo conferências em tempo real utilizando texto, voz e 

vídeo. 
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