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1. Kivy 

1.1. Funcionament general 

Per començar a treballar amb Kivy el que fa falta és partir de l’estructura que es pot veure a 

la figura 1.1 del final de la pàgina, és a dir, disposar d’una classe principal que hereta de la 

classe App. En aquesta classe es defineix el mètode build, que és el mètode més important 

de la classe i que ha de retornar la finestra principal de la nostra aplicació (classe 

anomenada Widget). Per finalitzar la bàsica estructura que han de tenir les aplicacions amb 

Kivy s’ha d’activar l’execució del programa principal instanciant la classe principal i cridant el 

seu mètode run. Aquest mètode inicia internament l’aplicació i al final crida ell mateix el 

mètode build. 

Un cop es té aquesta estructura base el que es pot fer és afegir tantes finestres com faci 

falta i complicar-les tant com es vulgui amb diferents elements. Aquestes finestres poden 

ser sumes d’altres finestres i com exemple es pot veure la figura en què la finestra principal 

té un botó i una etiqueta en unes posicions determinades. En aquesta figura s’ha utilitzat 

com a finestra principal una classe anomenada FloatLayout  que es un tipus de finestra que 

serveix per afegir tots els elements que es vulgui en qualsevol posició. A tots els elements 

se’ls hi poden afegir un munt de paràmetres diferents com la mida i la posició que es vol 

que tinguin o el text que han de mostrar. El mètode build acaba retornant la finestra 

principal de l’aplicació com sempre ha de fer. 

Annex A: Funcionament de les llibreries 

  Fig. 1.1. Exemple del codi d’una aplicació amb una finestra amb dos elements 
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1.2. Mètode de pausa 

Hi ha moltes maneres de complementar les aplicacions fetes amb Kivy amb diferents 

classes i elements de què disposa. Els més interessants són els mètodes de pausa i retorn 

de l’aplicació quan es surt d’ella sense tancar-la, i els fitxers de configuració. 

Per especificar quines són les accions que es volen realitzar quan l’usuari surt de l’aplicació 

i la deixa en mode de pausa només s’han d’afegir dos funcions a la classe App creada. 

S’afegirà el mètode on_pause  i es farà que retorni True per indicar que no es tanqui 

l’aplicació al sortir i la deixi en mode de pausa. S’afegirà també el mètode on_resume per 

especificar que s’ha fer quan es torna a obrir. En ambdues funcions s’escriurà tot allò que 

es trobi necessari de fer per a l’aplicació en qüestió. 

 

1.3. Fitxer de configuració 

Una altre part interessant per treballar amb Kivy és disposar d’un fitxer de configuració 

intern a la pròpia aplicació per guardar dades del propi usuari, com el seu nom, la seva 

configuració dels ajustaments, les partides que ha fet, etc.... Per disposar d’aquest fitxer 

només s’ha d’afegir a la classe principal un mètode anomenat build_config. Aquest mètode 

es cridarà automàticament pel mètode run  i indicarà quins camps contindrà el fitxer i quin 

serà el seu valor inicial quan no se n’hagi guardat cap encara. Aquests valors podran ser 

agafats i emmagatzemats en qualsevol punt de l’aplicació treballant amb ells mètodes set i 

get de l’objecte config. A la figura 1.2 es poden veure les funcions que s’haurien d’afegir a 

la classe App per treballar amb el fitxer de configuració. La funció exempleAplicatiu mostra 

com agafar i guardar dades del fitxer en qualsevol moment que interessi.  

 

  Fig. 1.2. Funcions del fitxer de configuració per afegir a la classe App del programa principal 
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Al haver afegit el mètode build_config es crea automàticament un fitxer de text amb format 

“.ini” que teòricament no és accessible pels usuaris i que conté la informació especificada. 

A la figura 1.3 es pot veure el contingut del fitxer de configuració creat a l’exemple anterior. 

Totes les dades que s’emmagatzemen es troben en format de text. Si es volen extreure del 

fitxer altres tipus d’elements com valors enters, decimals, o booleans, s’han de fer servir 

altres mètodes de l’element config diferents de get. Aquests mètodes serien getfloat, getint i 

getboolean  i converteixen automàticament el text obtingut en el que especifica la funció 

agafada. Si per altre banda es volen emmagatzemar llistes o diccionaris es pot recuperar el 

seu valor utilitzant el mòdul ast que s’explicarà posteriorment. S’utilitzarà el mètode 

literal_eval del mòdul ast per convertir un string que contingui una llista, tupla , o diccionari, 

en el propi element que conté el string. 

A la següent figura 1.4 es pot veure una actualització de la funció obtenirConfiguracio per 

tractar amb els diferents tipus d’elements que poden interessar guardar al fitxer de 

configuració. 

 

  Fig. 1.3. Contingut del fitxer de configuració de l’exemple de la figura 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 1.4. Actualització en la funció per obtenir elements del fitxer de configuració 
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2. PyQt4 

2.1. Funcionament general 

Per fer funcionar una aplicació amb aquesta llibreria fa falta introduir algunes coses en el 

codi del programa de l’aplicació que es vol fer. L’estructura del programa principal ha de 

tenir dues línies de codi per inicialitzar la llibreria, i entre mig pot anar la creació de finestres 

de l’aplicació i el cos del programa. Aquestes dues línies a l’inici i al final serveixen per 

configurar el bucle infinit de control que requereix la llibreria i creen també la variable app 

que representa la aplicació. 

 

2.2. Creació i addició de finestres 

Hi ha diverses maneres diferents d’estructurar les finestres en una aplicació amb PyQt4, tot 

i això, aquí s’explicarà la manera que s’ha trobat més òptima i fàcil per fer-ho i entendre-ho, 

tot mostrant les dues formes que hi ha de crear finestres per afegir a l’aplicació. 

Tota aplicació amb PyQt4 necessita l’element QMainWindow del mòdul PyQt4.QtGui. 

Aquesta classe representa la finestra en sí que s’obrirà, la eina del sistema operatiu que es 

trobarà visible. La millor manera de crear aquest element es creant una classe que hereti 

de l’element QMainWindow i afegir-hi tots els mètodes i funcions que facin falta. Aquestes 

funcions són totalment opcionals i personalitzades i acostumen a definir l’aspecte de la 

finestra en quan a dimensions i títol.  

A la figura 2.2 es mostra la creació de la classe MainWindow amb alguns paràmetres de 

personalització introduïts. 

  Fig. 2.1. Estructura del codi que ha de tenir una aplicació amb la llibreria PyQt4 
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El que s’ha creat fins ara és el recipient on aniran les finestres que contenen tots els 

elements (botons, texts, etc...) i tota aplicació que es crea requereix com a mínim una 

finestra. Les finestres es poden crear de dues maneres, la primera és creant una classe 

manualment que hereti de QWidget del mòdul PyQt4.QtGui i afegint tots els elements 

necessaris a mà. Aquesta classe creada ja estarà llesta per ser afegida i introduïda a la 

MainWindow. Aquest mètode és més clar i fàcil ja que es veu exactament que es fa i com, 

però si es requereix una interfície d’usuari complicada i amb molts elements es pot fer molt 

pesat. Així doncs l’altre mètode és a partir de l’ús del programa Qt Designer que permet 

estructurar visualment com es vol la finestra. Aquesta finestra es guardarà amb format “.ui” 

i es convertirà a “.py” amb unes comandes de terminal que s’explicaran més endavant, i 

aquest fitxer de Python s’importarà al nostre programa. Un cop s’importa el fitxer Python 

que conté l’estructura de la finestra el que s’ha de fer és crear-la. El mètode consisteix en 

crear manualment una instància de l’element QWidget i associar-li la classe de Python 

creada amb Qt Designer que conté tots els elements de la finestra. Així doncs al contrari 

que amb l’altre mètode ara es tenen dos classes en comptes d’una, una que és la finestra 

en sí (QWidget) i una altre que representa els objectes que hi ha en ella (del Qt Designer). 

Amb la finestra creada pel mètode que sigui ja es pot afegir a la MainWindow i mostrar 

aquesta. Per fer això abans d’acabar l’execució de PyQt4 s’ha de cridar la classe 

instanciant-la i afegir-li com a finestra central la finestra creada amb el mètode 

setCentralWidget de la instància ui. Finalment es crida el seu mètode show per visualitzar-

la. Aquestes línies de codi serien el final del cos del programa de l’aplicació. 

  Fig. 2.3. Creació d’una finestra pel fitxer widget_principal.py creat a partir de Qt Designer 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 2.4. Creació de la instància de MainWindow i addició de la finestra central 

 

 

  Fig. 2.2. Estructura d’una possible classe MainWindow amb alguns paràmetres afegits 
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2.3. Cos del programa 

En el cos del programa pot anar-hi qualsevol funció i operació que es vulgui realitzar amb la 

interfície funcionant. Una part molt important a realitzar són les connexions, és a dir, la 

funció de Python que es vol associar a cada esdeveniment que pot tenir lloc al programa. 

Aquests esdeveniments van des del tancament de l’aplicació fins al moment en què es 

prem un botó.  La manera de crear les connexions és agafant l’objecte que es vol 

connectar, seguit de l’esdeveniment que ha d’ocórrer,  i seguit del mètode connect passant 

com a paràmetre la funció a connectar. A la figura 2.5 es crida el boto1 de la classe que 

representa la finestra central amb l’esdeveniment clicked i es connecta amb la funció 

funcioDelBoto1. Si la funció requerís un paràmetre es podria realitzar la connexió amb el 

mètode partial del mòdul functools, que s’explicarà més endavant. 

Amb les connexions fetes a l’inici del cos del programa es poden crear totes les funcions 

que es trobin necessàries per definir la manera de treballar de l’aplicació amb interfície. 

Aquestes funcions poden ser de qualsevol tipus i poden agafar atributs i característiques 

dels altres elements de la interfície. 

 

  Fig. 2.5. Exemple de la connexió d’un botó que crida una funció quan aquest es clica 
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3. Twisted 

Aquí es mostra el funcionament de la llibreria per aconseguir crear una connexió amb 

protocol TCP entre dos dispositius, que és el que s’ha fet a l’aplicació. Per esbrinar com 

utilitzar altres protocols i es pot accedir al seu lloc web i buscar documentació i exemples. 

3.1. Funcionament general 

Per començar a treball amb Twisted per crear una connexió TCP el que fa falta és 

configurar uns quants elements tant al dispositiu que actuarà com a servidor com al que 

actuarà com a client. Ambdós han de disposar dels elements reactor, el protocol, i factory. 

- Reactor: És el motor de Twisted  i és la classe que s’encarrega o de connectar amb 

algun dispositiu, o d’escoltar per l’arribada de connexions entrants. En el cas del 

client es farà una petició de connexió al servidor i en el cas del servidor estarà 

escoltant per connexions que li puguin arribar de clients. 

- Protocol: Classe que simbolitza cadascuna de les connexions existents. Això vol dir 

que en el cas del client només hi haurà una, i en el cas del servidor pot haver un 

nombre indefinit. Hi ha diferents tipus de protocols en funció de com es vol treballar 

amb les connexions del programa. (No s’ha de confondre la paraula protocol en 

anglès que simbolitza la connexió, amb la paraula protocol en català que simbolitza 

els protocols TCP o UDP). 

- Factory: Classe que simbolitza la manera d’estructurar i de funcionar de les 

connexions (protocols). És com la classe mare de tots els protocols i depenent del 

tipus de factory que s’utilitzi es farà una cosa o altre amb les connexions existents. 

3.2. Funcionament del client 

Per treballar amb el client s’han d’importar el reactor, el protocol i la factory. El protocol és 

del tipus LineReceiver que vol dir que tractarà les dades que es reben com a línies de text i 

significa que fins que no hagi arribat la línia enviada completa no s’agafarà la dada rebuda 

dins el codi del programa. La factory és del tipus ReconnectingClientFactory que significa 

que la manera que té de tractar l’única connexió que tindrà amb el servidor és d’intentar la 

reconnexió si aquesta es perd per qualsevol motiu. 

  Fig. 3.1. Importacions dels elements necessaris per a la connexió del client 
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Amb tots els elements importats i el protocol i la factory escollits s’han de crear les classes 

que heretaran d’aquestes dues. Es podrien utilitzar directament les classes importades però 

sempre acostuma a ser millor crear-ne de noves per complementar els  atributs i els 

mètodes que tenen de les classes de les què s’hereta. A la figura 3.2 es pot veure la classe 

Connexio que hereta del protocol LineReceiver  i a la figura 3.3 la classe Factoria que 

hereta de la factory ReconnectingClientFactory.  

Ambdues classes disposen d’alguns mètodes heretats que serveixen per comunicar certes 

situacions i eventualitats com els moments en què s’ha creat o perdut una connexió, o el 

moment en què s’ha rebut una dada de text. Aquests mètodes són molt útils perquè es 

poden complementar amb el que es vol que es faci a l’aplicació quan hi té lloc una 

d’aquestes situacions. Com totes les funcions de Python que actuen com a esdeveniments, 

quan passa una certa acció com les que s’acaben d’esmentar, es criden automàticament. 

 

  Fig. 3.2. Estructura de la classe Connexió del client que hereta del protocol escollit 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.3. Estructura de la classe Factoria del client que hereta de la factory escollida 
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La classe Connexio té un mètode particular heretat del protocol que és el sendLine i que 

permet enviar directament un string al dispositiu amb qui té connexió. A la vegada la classe 

Factoria també té un mètode particular que és el retry, que es crida cada cop que les 

eventualitats de pèrdua o error en la connexió tenen lloc. Aquest mètode es crida 

conjuntament amb el mètode resetDelay  que serveix per restablir l’interval amb el què 

s’intenta la reconnexió. Aquest interval és d’uns 3 segons a l’inici i si no es restableix 

augmenta no linealment. Acostuma a interessar que l’interval sigui constant ja que 

teòricament la connexió no ha de fallar i si ho fa el temps per re-connectar ha de el més 

breu possible. 

Per finalitzar la part del client s’ha d’iniciar la connexió amb el servidor en el moment del 

programa que es vulgui i es trobi oportú. Per fer això s’ha de cridar el mètode connectTCP 

del reactor, passant com a paràmetres el nom del domini (o IP) i el port del lloc on s’ha de 

connectar, i una instància de la classe Factoria creada anteriorment. 

 

3.3. Funcionament del servidor 

Per treballar amb el servidor també s’han d’importar els elements reactor, protocol i factory, 

però amb variacions a la factory. El protocol segueix sent del tipus LineReceiver que 

significa que l’enviament i rebuda de dades funcionarà mitjançant línies de text com en el 

client. La factory és del tipus ServerFactory que significa que és de tipus estàndard i no 

requereix cap forma addicional de tractar les connexions que li arribin. 

De la mateixa manera que amb el client es crearà la classe Connexio heretant del protocol 

LineReceiver i es complementaran els seus atributs per especificar què fer en les 

eventualitats importants. Al disposar d’una factory de tipus estàndard no fa falta crear una 

classe que hereti d’aquesta i es farà servir tal qual s’ha importat.  

  Fig. 3.4. Inicialització de la connexió amb l’element reactor del client 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.5. Importacions dels elements necessaris per a la connexió del servidor 
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Tot i no requerir d’una classe d’herència s’ha d’instanciar la classe ServerFactory i afegir-li 

com a atribut protocol la classe Connexio (sense instanciar-la, només passant-la com a 

paràmetre). Amb aquesta acció s’indica a la factory quina classe haurà de crear i instanciar 

quan s’iniciï una connexió. 

Tot seguit només fa falta indicar-li a l’element reactor que comenci a escoltar per a 

l’arribada de connexions. Per fer això s’ha de cridar el mètode listenTCP del reactor 

passant com a paràmetre el port al qual es vol treballar i la variable factory creada. Per 

acabar es crida el mètode run del reactor per indicar-li que comenci a treballar. 

 

3.4. Ús conjunt del servidor i del client 

Amb el servidor i el client configurats i funcionant el primer dels dos en ser executat ha de 

ser el servidor, i a continuació tants clients com es vulgui. El servidor escoltarà i afegirà i 

guardarà cada connexió rebuda al seu programa. La connexió entre els dos dispositius ja 

estarà feta i es podran cridar els mètodes sendLine  de cadascun per començar l’enviament 

de dades, que arribaran al mètode lineReceived de l’altre dispositiu per ser tractades.  

Aquests dos mètodes es poden cridar en qualsevol funció del programa, sigui de Twisted  o 

no, i es pot idear un codi de caràcters per saber que fer en cada moment depenent del que 

s’enviï o es rebi. Un exemple d’això podria ser definir que si el client envia el text “exit”, el 

servidor sabrà quines accions i funcions ha de fer i cridar per eliminar la connexió d’aquest 

client. Aquesta part depèn totalment del desenvolupador. 

  Fig. 3.6. Creació de la instància factory i configuració del reactor per començar a treballar 
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4. SQLAlchemy 

4.1. Funcionament general 

El que fa falta per fer treballar amb SQLAlchemy és seguir uns certs passos que 

corresponen a la importació de mòduls i classes i la creació i configuració d’un seguit 

d’elements. Aquests passos són els següents. 

Pas 1: Confirmar que en el cas d’estar treballant amb MySQL el servidor que s’encarrega 

de fer-ho funcionar està obert, tan si és a nivell local o si s’hi accedeix per connexió web.  

Pas 2: Definir el dialecte i paràmetres de configuració necessaris per a la connexió i crear 

un string amb el següent format, on: 

a. Dialect: Tipus de dialecte per a la base de dades a la que es vol connectar. Els més 

habituals són MySQL i Sqlite. En el cas d’exemple de StarJet és MySQL. 

b. Driver: Manera amb la què s’accedeix a la base de dades. En aquest cas la és la 

API de Python la que fa l’accés, que és MySQLdb, la llibreria base de SQLAlchemy. 

c. Username i password: Nom d’usuari i contrasenya amb què es té definit l’accés al 

servidor de SQL funcionant a l’ordinador. En el cas de ser un servidor local aquest 

usuari i contrasenya han estat assignats pel creador i poden ser els que es vulgui. 

d. Host i port: Com el seu nom indica es requereix el domini o IP i el port al es vol 

connectar. En el cas de StarJet, al ser un accés local del servidor de Python al 

servidor de SQL la IP és 127.0.0.1 (localhost). Aquest domini ja té inclòs el port i no 

fa falta afegir-lo. (El port per defecte dels servidors de MySQL és el 3306). 

e. Database: Nom de la base de dades a la que es vol connectar. En cas d’exemple 

de StarJet és la base de dades del joc, anomenada starjet. 

  Fig. 4.2. Exemple de l’estructura del string necessari per a definir els paràmetres SQL 

 

 

 

 

  Fig. 4.1. Estructura del string necessari per a definir els paràmetres SQL 
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Pas 3: Crear l’element session que serà aquell que permetrà fer qualsevol operació d’accés 

i modificació de la base de dades i serà el resultat del tractament d’un seguit de classes 

que s’hauran de crear. Aquestes classes  són l’engine i la sessionmaker. L’engine es crea 

amb el mètode create_engine i requereix com a paràmetre el string path amb la descripció 

dels paràmetres de la connexió definit anteriorment. La classe SessionFactory es crea amb 

el mètode sessionmaker i requereix l’engine creat com a paràmetre. Finalment la session 

no és més que una instància de la classe SessionFactory creada anteriorment. 

Pas 4: Crear i definir unes classes que corresponen files d’una taula de la base de dades 

amb la què es vol treballar. Aquestes classes són l’objecte de Python que representa les 

files de les taules de la base. En el següent exemple es mostra la creació de la classe User 

que representa la fila de la taula users de la base starjet i que hereta de la classe Base, que 

es crea amb el mètode declarative_base importat. En el mètode __tablename__ s’ha 

d’escriure el nom real de la taula a la base de dades a la què fa referència i se li ha d’afegir 

la seva estructura de columnes amb el tipus que és cadascuna, tot especificant quina 

d’elles és la principal (Primary key). En el mètode __init__ se li ha d’afegir la inicialització 

dels paràmetres d’entrada de la classe, que serveixen per quan es vol afegir una nova fila a 

la taula. 

  Fig. 4.3. Creació dels primers elements necessaris per accedir a la base de dades 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 4.4. Estructura de la classe Python que representa una fila de la taula users de la base 
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Aquestes classes només s’instancien quan es vol afegir una fila a la taula de la base de 

dades amb tots els paràmetres corresponents. Quan només es vol mencionar quina taula 

s’ha de fer servir per fer alguna operació d’accés, es mencionen però no es criden. 

 

4.2. Accessos a la base de dades 

Un cop s’han realitzat els 4 passos de configuració ja es poden fer accessos o afegir files a 

la base de dades MySQL. Per dur a terme accessos o modificacions és imprescindible el 

mètode query de la instància session creada i per afegir files només és necessari crear una 

instància de la classe User i afegir-la a la base de dades. 

- Obtenció i modificació d’informació d’una fila d’una taula: S’ha d’utilitzar el 

mètode query, que requereix com a paràmetre l’element que es vol modificar, sigui 

una taula, una columna, etc... De cara al treball només és necessari modificar les 

files que hi ha a les taules, per tant, el paràmetre a passar al mètode query és la 

classe User  que representa la fila de la taula users (sense instanciar la classe). El 

que retorna el mètode query és una classe que permet fer càlculs i anàlisis sobre 

l’element que s’ha passat com a paràmetre. La forma d’analitzar les taules és la que 

té MySQL de per sí, és a dir que disposa de les mateixes maneres d’analitzar dades 

que tindria si es fes servir fora de Python, ja sigui per si sol o des d’un altre 

llenguatge de programació. Alguns d’aquests mètodes d’anàlisi serien; agafar una 

fila passant com a paràmetre la Primary key (get),  filtrar (filter, filtre_by), agafar la 

primera fila (first), eliminar una fila(delete) entre d’altres (join, select, union, values, 

exists, count). 

Per fer servir això s’ha de crear la variable query cridant el mètode query de la 

session, tot passant com a paràmetre la classe User. Un cop fet això es crea la 

variable fila, que és una instància de la classe User creada indirectament que 

representa la fila de dades del compte número 1, ja que a la query se li ha aplicat el 

mètode get amb el compte 1 com a paràmetre. Amb aquesta instància fila es pot 

obtenir o modificar qualsevol dels seus atributs, és a dir qualsevol dels valors que té 

la fila en cada columna com el nom d’usuari o la contrasenya. 

  Fig. 4.5. Realització d’un accés a la fila del compte 1 de la taula users de la base 

 

 

 

 



Pàg. 14  Memòria 

 

- Addició d’una fila a la taula: Per afegir una nova fila a la taula s’ha de crear una 

instància de la classe User  passant com a paràmetres els elements que requereixi 

la classe. Tot seguit s’afegeix la fila a la base de dades amb el mètode add i es 

guarda i s’actualitza amb el mètode commit, ambdós mètodes de la session. 

A l’exemple de la figura 4.6 s’afegeix a la taula “users” una nova fila amb la classe 

User creada anteriorment. Aquesta fila correspon al compte número 16, escollit pel 

servidor, i al usuari de nom Pere i de contrasenya 789, escollit pel jugador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 4.6. Addició d’una fila corresponent al compte 16 a la taula users de la base 
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5. Interaccions entre llibreries 

Com s’ha esmentat a l’explicació de les llibreries del treball, s’han hagut d’unir dos llibreries 

amb Twisted, que són Kivy i PyQt4. A continuació s’explica com es pot fer aquesta unió. 

5.1. Kivy amb Twisted 

Per unir Kivy amb Twisted el que es vol és que Kivy accepti la instal·lació del reactor  de 

Twisted. Per fer això la pròpia llibreria de Kivy ja està preparada i té una funció anomenada 

install_twisted_reactor al mòdul kivy.support  que permet fer que ambdós funcionin junts 

correctament. El que fa és accedir al mòdul Twisted i instal·lar el seu reactor conjuntament 

amb Kivy. Aquesta funció té bona documentació i exemples i es poden trobar a l’apartat del 

web de Kivy “Integrating with other frameworks”. 

Conseqüentment, a l’inici del mòdul principal de Python del fitxer corresponent, en el cas de 

Starjet, l’aplicació mòbil, el que s’haurà de fer abans mateix d’importar els propis mòduls de 

Kivy i Twisted és importar i cridar la funció esmentada com es pot veure a la figura 5.1. 

 

5.2. PyQt4 amb Twisted 

En el cas d’unir PyQt4 amb Twisted el que es vol és que PyQt accepti també la instal·lació 

del reactor de Twisted. Per fer això fa falta una llibreria anomenada qt4reactor que ja han 

creat per nosaltres per fer aquesta feina. El que s’haurà de fer és instal·lar aquest mòdul i 

com en el cas anterior cridar-lo al principi de la execució del programa principal, però en 

aquest cas, òbviament al servidor. Al tractar-se de PyQt4 es crearà la variable app com 

s’ha de fer sempre i tot seguit es cridarà el mètode install del mòdul qt4reactor. 

  Fig. 5.1. Línies de codi necessàries per unir els mòduls Kivy i Twisted 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 5.2. Línies de codi necessàries per unir els mòduls PyQt4 i Twisted 
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6. Altres llibreries 

Com s’ha comentat a l’apartat de llibreries del treball, s’han utilitzat altres llibreries extres. 

-  Copy: Llibreria que permet fet còpies d’elements de Python evitant així les 

estructures d’àlies i que compta amb els mètodes copy i deepcopy. S’ha utilitzat 1 o 

2 cops el mètode copy per al desenvolupament  d’algun algorisme evitant així 

modificar un element concret al haver creat una còpia d’ell. 

- Math: Llibreria que permet accedir a un gran grup d’operacions i operadors 

matemàtics com operacions trigonomètriques o arrels quadrades, o al número pi. 

S’ha utilitzat amb freqüència sobretot per a la creació dels algorismes de física 2D 

del joc, utilitzant sobretot les funcions sin, cos i pi. 

- String: Llibreria que permet utilitzar propietats dels strings de Python, és a dir, per 

treballar amb texts. S’han utilitzat els atributs string.letters i string.digits per a la 

creació de certes funcions del joc. 

- Random: Llibreria que permet accedir a diferents mètodes per a l’ús de l’atzar com 

serien random, sample, choice, randint, uniform, etc... Els que s’han utilitzat han 

estat sample, que permet agafar de manera arbitrària un número x d’elements d’una 

llista, i randint, que permet obtenir un nombre enter aleatori dins d’un rang donat. 

- Ast: Llibreria poc coneguda que, mitjançant uns mètodes implementats, permet 

transformar strings en els elements de Python que conté el propi string. Això 

significa que si es té emmagatzemada una llista com a string,  es pot descodificar 

per aconseguir la llista. Per fer això s’ha utilitzat el mètode literal_eval del mòdul. 

  Fig. 6.1. Exemples de la utilització dels mètodes sample i randint del mòdul Random 

 

 

 

 

 

 

 
  Fig. 6.2. Exemple de la utilització del mètode literal_eval  del mòdul Ast 
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- Functools: Llibreria que conté un mètode anomenat partial que serveix per passar 

com a paràmetres funcions que elles mateixes requereixen paràmetres. Com a 

exemple es pot posar la connexió d’un botó de PyQt4 al ser clicat amb una funció 

que requereixi el text del botó per exemple. Al tenir una funció que requereix un 

paràmetre es pot fer servir l’element de Python lambda o aquest mètode partial. 

Això és així perquè si s’ha de passar com a paràmetre una funció amb paràmetres 

no es pot cridar aquesta funció perquè s’estaria passant com a paràmetre el que 

retorni aquesta funció. A la figura 6.3 es pot veure un com solucionar el fet de 

passar com a paràmetre una funció amb paràmetres sense cridar-la. 

 

- Platform, ctypes, os, shutil i sys: Diferents llibreries que s’han utilitzat breument 

que serveixen per accedir a propietats internes del sistema com la administració de 

directoris, la detecció del sistema operatiu, la còpia i eliminació d’arxius, la execució 

de comandes per terminal, etc... 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 6.3. Exemple de l’aplicació del mètode partial en la connexió d’un botó 
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A continuació s’explicarà amb detall un dels dos mètodes de creació de l’APK que hi ha, el 

mètode directe per terminal. Aquest és el mètode menys automatitzat dels dos però el que 

s’ha acabat utilitzant degut a problemes amb l’altre mètode. El mètode amb la llibreria 

Buildozer automatitza una mica més el que es farà a continuació, però té com a 

inconvenient que encara té més coses a instal·lar i que poden sorgir incompatibilitats. El 

procés de conversió per terminal consisteix en la realització de 5 passos executant 

comandes a la terminal que requereixen tot un seguit de paràmetres i que acabaran creant 

el fitxer APK. A continuació es descriuen els 5 passos. 

 

Pas 1. Crear una distribució per a la conversió: Una distribució consisteix en un directori 

que contindrà tots els elements compilats necessaris per dur a terme la conversió, que 

inclouen tots els mòduls de Python que es faran servir. Aquestes distribucions es creen 

mitjançant el fitxer distribute.sh que s’ha de cridar amb un cert format i certs paràmetres. En 

el cas de StarJet és necessari incloure twisted i altres paràmetres estàndard com pil, 

openssl i kivy. El resultat de l’execució d’aquesta comanda és la creació del directori 

esmentat amb un fitxer Python anomenat build, que s’utilitzarà en el pas 2. 

 

Pas 2. Crear la primera versió de l’APK: S’accedeix a la terminal i en el directori adequat 

s’executa el fitxer build.py seguit dels paràmetres de configuració de l’aplicació. Aquest 

fitxer realitzarà el procés de conversió en sí agafant tot el que sigui necessari. Els 

paràmetres porten “- -“ al davant de cadascun d’ells i quan ja s’han descrit tots s’ha 

d’escriure la forma en què es crearà l’APK, debug o release segons si es vol un APK 

d’anàlisi o un APK llest per publicar. S’utilitzarà release i els paràmetres utilitzats són: 

- dir: Directori de la carpeta on es tenen guardada l’aplicació desenvolupada en 

Python, amb tots els fitxers “.py” i les subcarpetes necessàries, com imatges i sons. 

- name: Nom que tindrà l’aplicació al mòbil i al Google Play. 

  Fig. 1.1. Execució a la terminal de la creació de la distribució necessària  
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- icon: Directori de la imatge que es vol que tingui l’aplicació com a icona amb mida i 

format adequats. 

- permission: Cadascun dels permisos que es vol que l’aplicació tingui. Per defecte 

hi ha assignats pocs permisos com l’accés a fitxers interns del mòbil. Permisos 

addicionals s’hauran d’afegir aquí per separat, com l’accés a internet per exemple. 

- orientation: Orientació que es vol que tingui l’aplicació, sigui horitzontal 

(landscape), vertical (portrait), o definida pel sensor del mòbil (sensor).  

- presplash: Directori de la imatge que es vol que tingui l’aplicació com a imatge 

inicial de càrrega. Aquesta imatge és la que es mostrà mentre es carrega l’aplicació. 

- sdk i minsdk: Versions dels programes SDK i MINSDK corresponents a llibreries 

de Java necessàries per dur a terme la conversió. 

 

 

 

 

Pas 3. Crear un certificat virtual: Tot APK que es vulgui publicar al Google Play i per tant 

distribuir al món ha d’estar signat virtualment. Això és necessari per saber qui és realment 

l’autor de l’aplicació i es signa amb una contrasenya emmagatzemada en un certificat 

virtual amb un tipus de format anomenat keystore. Per crear aquest fitxer s’ha d’utilitzar a la 

terminal la comanda keytool que permet crear aquest tipus d’arxiu passant com a 

paràmetres el directori on es vol guardar l’arxiu i el nostre nom. Un cop fet això es 

demanarà escriure tot un seguit de dades personals de l’autor de l’aplicació, com noms i 

cognoms, lloc on es viu, contrasenya, etc... Això haurà creat l’arxiu amb format keystore i 

es farà servir per firmar les aplicacions. 

  Fig. 1.2. Execució a la terminal de la conversió a APK de l’aplicació StarJet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fig. 1.3. Exemple en genèric de la comanda de terminal de la creació del certificat virtual  
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Pas 4. Signar l’APK: Amb el certificat virtual creat i guardat s’accedeix a la terminal tornant 

al directori inicial i s’executa la comanda jarsinger amb alguns paràmetres de configuració. 

Aquests paràmetres inclouen el directori del certificat virtual que conté la clau i el directori 

de l’arxiu APK sense signatura creat al pas 2. Al executar la comanda es requerirà introduir 

la contrasenya i si és acceptada es crearà un nou fitxer APK que ja disposarà de signatura. 

 

Pas 5. Simplificar i comprimir l’APK: L’últim pas per a disposar de l’APK complet és fer 

un petit procés de simplificació i compressió. Això ho fa directament la comanda de terminal 

zipalign i només requereix com a paràmetres el directori i nom del fitxer APK signat creat al 

pas 4 i el directori i nom del fitxer APK definitiu que crearà. 

 

Amb aquests 5 passos ja es disposa del fitxer APK que està llest per ser instal·lat 

directament a un mòbil o per penjar-lo al Google Play. El pas número 1 de la creació de 

distribució no s’ha de repetir si es canvia d’aplicació o es repeteix el procés  a menys que 

es vulgui afegir o treure algun dels mòduls de Python de la distribució. El pas número 3 

tampoc s’haurà de tornar a repetir ja que el certificat virtual només s’ha de crear un cop. 

Aquest procés es una mica complicat i podria automatitzar-se una mica, tot i això, és molt 

interessant poder disposar al Google Play d’una aplicació desenvolupada completament 

amb Python. Es diu que aquest procés és complicat perquè alguns programes com Android 

Studio o Eclipse creen de manera ràpida i automàtica l’APK, però ho fan des del llenguatge 

Java, que és el llenguatge d’Android. 

 

 

  Fig. 1.5. Execució a la terminal de la signatura virtual de l’aplicació StarJet  

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 1.4. Execució a la terminal de la signatura virtual de l’aplicació StarJet  

 

 

 

 

 

 

 


