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Introducció

En un projecte d’un videojoc hi intervenen molts elements que a simple vista no
es veuen en el producte final, o almenys que l’usuari final no veu. Són elements
indispendables per a la creació d’un producte d’èxit i atractiu per al futur jugador
d’aquest videojoc.

En el món dels videojocs no hi ha garanties, tot i que una bona planificació de dis-
seny assegura, com a mínim, que el projecte no acabi abans de començar. Aquesta
planificació ha de recollir tot allò que conforma el videojoc i que, posteriorment,
el guió multimèdia estructurarà per donar vida a tots els components dissenyats.

En general, pensant en un videojoc com a usuaris, imaginem diverses pantalles i
nivells que motivin a seguir endavant: començant pel títol, passant per la pantalla
que no ens agrada tant perquè ens fa esperar per jugar, però necessària des del punt
de vista tècnic per a la càrrega d’elements, i acabant per la pantalla final, que a
vegades arriba abans d’hora. A les pantalles preferides hi podem passar llargues
estones i que el temps voli. Almenys aquest és el propòsit del videojoc: entretenir
l’usuari hores i hores.

A la unitat “Elements interactius animats” s’explica com portar a la pràctica la
creació d’un videojoc web complet, des de la seva planificació fins a la preparació
del guió multimèdia o al mateix desenvolupament del videojoc en si, pantalla a
pantalla.

Al primer apartat, “Planificació de l’animació i el guió multimèdia”, es mostra
com es fa la planificació d’un videojoc, documentant cada un dels elements del
projecte, i la creació del guió multimèdia que ha de coreografiar tots aquests
elements.

Al segon apartat, “Creació de la interactivitat dels elements animats”, s’explica
com fer cada una de les pantalles del videojoc, així com la creació d’efectes per
despertar a l’usuari l’interès pel joc.

De videojocs n’hi ha molts i de molts tipus, però tots segueixen una seqüència de
creació analitzada en aquesta unitat.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, heu de llegir el contingut dels materials
i fer els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte,
podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així els companys o el professor
us podran ajudar.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Genera i sincronitza la seqüència de mòduls d’informació en cada pantalla, pà-
gina, nivell i diapositiva del projecte multimèdia, valorant les diferents modalitats
narratives i els ritmes especificats en el guió.

• Genera animacions amb les fonts utilitzades en el projecte ajustant-se a les
indicacions del guió i operant amb destresa l’eina d’autor.

• Ajusta les fonts i els mòduls d’informació als paràmetres temporals, inter-
pretant el ritme del discurs narratiu especificat en el guió.

• Seqüencia i sincronitza els mòduls d’informació amb els esdeveniments
temporals o els independents de l’acció de l’usuari.

• Sincronitza l’àudio amb els esdeveniments temporals i amb els esdeveni-
ments de pantalla, ajustant-los a la intencionalitat narrativa del guió.

• Crea les diferents transicions entre pantalles, nivells, pàgines o diapositives,
identificant-ne el valor expressiu.

• Afegeix el codi necessari per garantir la correcta sincronització i seqüenci-
ació de fonts i mòduls d’informació.
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1. Planificació de l’animació i el guió multimèdia

La creació d’un videojoc és un procés que segueix una planificació, un disseny
i una elaboració que generen documentació on s’especifica cada element que
conforma el videojoc, amb la definició d’elements, recursos, característiques,
funcionalitats i tot allò que compon el projecte que es desenvolupa.

1.1 Planificació del joc

En la creació d’un videojoc hi ha diferents elements que cal dissenyar prèviament
per implementar-los. En aquest disseny es recullen el concepte del videojoc i els
requeriments, i s’especifiquen els elements que contindrà: el guió, la planificació
d’elements del joc, les pantalles, els sons, els efectes i tot allò relacionat amb el
seu desenvolupament.

Cada equip que treballa en un projecte té la seva manera de desenvolupar-los, però
en tots hi ha d’haver un bon procés de disseny que culmini amb una documentació,
que pot ser des d’un grapat de pàgines fins a centenars. La documentació ha de
ser seguida al peu de la lletra per l’equip d’art i desenvolupament. Pot iterar i
evolucionar, però amb compte, perquè cada canvi resulta una inversió de temps i
de diners. Aquesta documentació s’anomena DDJ (document de disseny del joc)
o, en anglès, GDD (Game Design Document).

El GDD (sigla de Game Design Document, en anglès) és el document de
disseny de joc: un document altament descriptiu del producte final que
serà el videojoc. És una síntesi del concepte, història, gènere, nombre
de plataformes, equip de producció, etc. Aquest document és creat com
a resultat de la col·laboració i acord entre els dissenyadors, artistes i
programadors, i és una guia que s’utilitza en el procés de desenvolupament
del videojoc.

A partir d’una idea de joc atractiva, el primer que s’ha de fer és generar una
bona documentació que aporti una estructura a aquesta idea inicial. Per això, es
proposa el GDD a una pàgina, a manera de resum, sigui en horitzontal o en vertical.
Sempre ha de portar alguns dibuixos i un tipus de lletra determinat per als títols
que siguin adequats i que vagin generant l’ambient del joc.

En una primera versió del GDD, el primer que cal documentar és el concepte del
videojoc, és a dir, algunes línies explicatives de l’objectiu i la trama. En aquest
cas, el videojoc mostra un jugador movent-se per un mapa, recollint objectes i
esquivant obstacles i enemics, a més de poder-los disparar.
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Cal incidir en el fet que
aquests documents es

poden elaborar de diverses
maneres, tot afegint

dibuixos, vinyetes de còmic,
alguns vídeos o animacions

i/o collages. Tot s’hi val si
ajuda a transmetre l’esperit

del joc.

Un altre punt a tenir en compte és la plataforma o les plataformes a les quals
es destinarà el videojoc. En el cas de Phaser 3, permet crear videojocs per a
navegador tant d’ordinador com de mòbil.

La interfície d’usuari també ha de ser registrada. Com interactua l’usuari amb
el videojoc? Quina és la reacció del videojoc respecte als moviments de l’usuari?
Cal dissenyar si l’usuari farà els moviments amb el ratolí, el teclat o mitjançant
la pantalla tàctil. A més, cal pensar com es comportarà el videojoc, quin serà el
resultat al moviment o al clic del ratolí, el teclat o la pantalla tàctil.

Del jugador o jugadors cal fer-ne una descripció, apuntant qui serà l’heroi o
quina i com serà la nau que es pilota, o si es jugarà en primera persona. S’hi han
d’afegir les habilitats de què disposa l’heroi i quina història té al darrere. Sumat
a les habilitats, s’ha d’anotar si el personatge disposa d’armes i de quin tipus, si
les té per defecte o s’han d’aconseguir. Finalment, cal tenir en compte el mapatge
bàsic de control amb el comandament de joc o la interfície d’interactivitat, com si
fos el manual d’ús.

Tot jugador té un o diversos enemics que també cal descriure amb el mateix detall
que el jugador. S’han d’anotar les funcionalitats dels enemics i, si hi ha caps de
fase o trobades diferenciades, quines en seran les mecàniques. No només cal tenir
en compte els enemics, sinó també l’existència d’altres perills que es pugui trobar
el jugador i com l’afecta que li passin o que el derrotin.

La jugabilitat recull com s’apliquen l’estil de joc, la seqüència de joc i la
seqüència d’experiència. Recull també la descripció de minijocs i mecàniques
tot utilitzant diagrames. Cal enumerar detalls relatius a la plataforma a la qual va
destinada: multijugador, ús d’internet, servidors, compres en aplicació i qualsevol
altra dada necessària per entendre l’abast de la complexitat del projecte.

El món del joc indica el món en què es desenvolupa i els seus subambients.
Aquesta explicació es fa mitjançant descripcions curtes sobre què hi ha a cada lloc
i la seva personalitat, la música ambient o com estan connectades les localitzacions
entre si. Una bona idea és incloure algun mapa o diagrama de flux per entendre
com el jugador es mou pel món.

Quant a l’experiència de joc, és important remarcar tot allò que serveixi per
descriure les sensacions que ha de produir el joc, com què es veu primer o quines
emocions ha de suscitar el joc al complet. Aquest punt també implica com la
música o el so acompanyen aquestes emocions.

Altres elements del videojoc que cal planificar són la mecànica del joc i els seus
actius:

• Mecànica del joc: sempre ha de respondre a la pregunta “com es juga a
aquest videojoc?”

• Animacions: vídeos, introducció, animacions intermèdies.

• Actius: estil (tipus de videojoc) i sprites.

Veurem l’escenificació de la planificació d’un videojoc de tipus a dalt i a baix.
La perspectiva de dalt a baix, de vegades referida com a vista d’ocell, vista
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desplegable o vista en helicòpter, es refereix a la utilització d’un angle de càmera
que mostra el jugador i la zona que l’envolta des de dalt. Alguns exemples són el
videojoc de simulació de construcció i gestió SimCity o d’altres d’acció i aventura
com The Legend of Zelda i els primers jocs de Grand Theft Auto.

Vegeu a figura 1.1 un exemple d’un joc a dalt i a baix:

Figura 1.1. Joc a dalt i a baix

Exemple de GDD breu

Concepte: videojoc del tipus a dalt i a baix on el personatge recorre un mapa recol·lectant
monedes i objectes tot esquivant enemics, disparant-los si escau.

Plataforma: navegador, tant mòbil com ordinador.

Interfície d’usuari: el jugador es mou per la pantalla amb el ratolí i mitjançant la pantalla
tàctil.

Jugador: personatge que pot disparar als enemics i recol·lectar monedes i objectes.

Enemic/s: en moviment pel terreny; en col·lisionar amb el jugador, li causen danys.

Jugabilitat: de tipus a dalt i a baix per a navegador des de qualsevol plataforma. Joc
executable a nivell local.

Món del joc: dos mons entre els quals es fa la transició mitjançant un portal.

Experiència de joc: joc emocionant de recol·lecció d’elements en què els enemics han de
proporcionar el punt d’incertesa al jugador.

Altres elements:

1. Mecànica del joc:

• Recórrer el mapa.

• Recol·lectar monedes.

• Esquivar objectes i enemics.

• Disparar als enemics per sumar punts.

• Evitar caure fora del mapa.

2. Actius:
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• Estil: videojoc amunt i avall

• Sprites: mapa, jugador, enemics, monedes.

Més endavant ja es confecciona el GDD a deu pàgines, que ha de ser molt més
complet i rigorós a l’hora de recollir els detalls i requisits del projecte. L’índex
que ha de seguir aquest GDD és:

• Pàgina 1: títol

• Pàgina 2: esquema del joc

• Pàgina 3: caràcter, personatge

• Pàgina 4: joc

• Pàgina 5: món del jo

• Pàgina 6: experiència del joc

• Pàgina 7: mecànica del joc

• Pàgina 8: enemics

• Pàgina 9: materials multijugador i bonificació

• Pàgina 10: monetització

La documentació d’un projecte és una de les parts més dures, perquè a la majoria
dels desenvolupadors i dissenyadors no els agrada aquesta feina, però cal tenir
en compte que és de vital importància, ja que la planificació i el seu seguiment
estalvia molt de temps i, en conseqüència, diners al projecte.

1.2 Elaboració del guió multimèdia

Abans d’entrar en profunditat en el procés d’elaboració del guió multimèdia, cal
resoldre una pregunta: què és el guió multimèdia?

Un guió multimèdia és una descripció detallada de totes i cada una de
les escenes del projecte i de la narració ordenada de la història que es
desenvoluparà en l’animació. Com en el guió clàssic, el guió d’una aplicació
multimèdia interactiva és un document clau per a la seva producció i
desenvolupament.

En aquest guió es detallen i descriuen:

• Escenari

• Zones sensibles o interactives
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• Tipus de comportament

• Què succeeix en interactuar amb les zones sensibles.

• Tipus de contingut que es desencadena (àudio, vídeo, animació...)

• Tasques executables a la pantalla: com s’hi entra i com se’n surt...

A l’hora d’elaborar el guió multimèdia, hi ha una sèrie d’etapes que es poden
seguir. El guió clàssic està format per les seccions de la imatge figura 1.2:

Figura 1.2. Guió multimèdia

El guió multimèdia no dista gaire del guió clàssic, però presenta algunes modifi-
cacions. Vegeu la imatge figura 1.3:
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Guillem Bou Bauzà

Llicenciat en Matemàtiques per
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multimedia, que va anticipar la
manera de concebre les

aplicacions multimèdia i va
subministrar moltes regles útils

que perduren en l’actualitat.

Figura 1.3. Guió tècnic

Vegeu la definició i especificació de cada un dels passos:

• La idea és el motiu principal per crear l’aplicació. És recomanable que es
pugui escriure, descriure i concretar en un màxim de dues línies. Ha de ser
senzilla i s’ha de poder comprendre ràpidament.

• La sinopsi és el desenvolupament més ampli de la idea inicial, una mena de
resum que ha de deixar clar el resum general de l’aplicació, la idea general.
La sinopsi és un text que respon a la pregunta: “En què consisteix aquesta
aplicació?” (Bou Bauzà, El guión multimedia). Cal tenir la capacitat de
convertir-se en usuari imaginari del producte, com si ja estigués acabat.

• La temporalitat d’un videojoc es pot representar amb diverses modalitats.
Es pot dissenyar la prèsencia d’un comptador de temps, explícit o implícit,
que provoca que les accions de l’usuari i les seves conseqüències canviïn en
el temps. Un altre model de temporalitat seria una pantalla que avança sola
i el jugador ha d’evitar que aquesta pantalla l’elimini. Aquesta temporalitat
vindria marcada per la velocitat de la transició de la pantalla.

• El diagrama de seqüències mostra gràficament la interacció de l’usuari
en l’escena. Mostra també una interacció ordenada segons la seqüència
temporal d’esdeveniments i l’intercanvi de missatges. Els diagrames de
seqüència posen especial èmfasi en l’ordre i el moment en què s’envien els
missatges als objectes i la seva producció.

• En el disseny lògic s’estableixen i descriuen les zones sensibles de cada
una de les pantalles del projecte multimèdia. Les zones sensibles són les
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regions de la pantalla en què passa algun fet en prémer-les o passar-hi per
sobre. Bou assenyala cinc tipus de comportament de les zones sensibles:

1. Comportament regular: succeeix quan una zona sensible repeteix
sempre la mateixa resposta. No s’assenyala de cap manera especial en
el guió.

2. Comportament d’una resposta: es refereix a les zones que es
comporten d’una manera concreta la primera vegada que s’hi fa clic
a sobre, però després deixen de ser de comportament regular. En el
guió s’indiquen amb el símbol “!”. S’escriu a continuació o en un
annex com són els altres comportaments.

3. Comportament i desconnexió: són zones que, després de la primera
resposta, deixen de donar resposta; la zona es desconnecta. Aquest
tipus de comportament s’assenyala en el guió amb la indicació: “!-”.
Aquest símbol també s’utilitza en el guió per indicar que alguna cosa
deixa d’actuar. Per exemple, en la rutina d’entrada a una escena, aquest
símbol indica que la segona vegada que l’usuari entra en l’escena no
s’executarà la rutina.

4. Comportament per a diferents execucions: és el cas d’una zona
sensible que es comporta de manera diferent segons el nombre de
vegades que l’usuari actuï sobre seu. Així ocorre en una zona que
reacciona al tercer intent de l’usuari. Per indicar en el guió el
nombre d’accions necessàries per part de l’usuari a fi que aquesta zona
reaccioni, s’utilitza el símbol “N” i a continuació s’especifica el tipus
de comportament.

5. Comportament per condicions: succeeix a les zones que es com-
porten d’una determinada manera quan s’han complert certs objectius.
S’anoten amb la lletra “C”, normalment seguida de la condició.

• En el guió tècnic s’especifiquen els tipus de plànols de cada una de les
escenes, els angles de càmera, els moviments tant de la càmera com dels
personatges (jugadors i enemics), il·luminació, so, etc.

El multimèdia combina diferents mitjans, com el text, els gràfics, el so, les imatges
fixes i en moviment en una aplicació o, en aquest cas, videojoc. Es concedeix a
l’usuari part del protagonisme. L’usuari pot adoptar el paper del protagonista i
moure’s lliurement (o coreografiat) en una aventura gràfica que faci que tant la
creació de l’argument com el desenvolupament de la trama i el final estiguin en
mans de l’usuari.

L’objectiu principal del guió il·lustrat és concretar de manera gràfica, i tan
aproximada com sigui possible, l’estructura de l’aplicació i el que ocorre en
concret dins de cada pantalla utilitzant el graf exhaustiu i el graf general.

• En el graf exhaustiu es proporciona una descripció detallada del que ocorre
a cada pantalla, els elements multimèdia que hi ha (pot incloure-s’hi una
relació dels arxius utilitzats, el seu nom i ubicació) i les interaccions que
s’ofereixen a l’usuari. En el graf exhaustiu es marquen les zones sensibles
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i s’ha de detallar on es localitzen aquestes zones sensibles i també una
descripció del seu comportament. A partir d’aquestes zones sensibles es
planifiquen les interaccions.

• En el graf general en un diagrama de fluxos es mostra l’estructura de
l’aplicació i les connexions entre les pantalles. Té la funció d’orientació
global.

A l’apartat de guió tècnic es van assenyalant alguns dels comportaments de
les zones sensibles, i també una manera d’anomenar-los, però no és l’única
nomenclatura que hi ha. A les taules següents es mostra una descripció dels
esdeveniments de Javascript més comuns dividits en esdeveniment de ratolí (taula
1.1), de teclat (taula 1.2), d’enfocament (taula 1.3) i de pàgina (taula 1.4).

Taula 1.1. Esdeveniments de ratolí

Esdeveniment Utilitat

onmousedown En pressionar un botó del ratolí.

onmousemove En moure el punter del ratolí.

onmouseup En aixecar un botó del ratolí.

onclick En fer clic (una pulsació completa, pujada i baixada, del botó esquerre del ratolí).

ondblclick En fer doble clic.

onmouseover En passar el ratolí per sobre d’un element o una zona.

onmouseout En abandonar l’element o zona.

ondragstart En iniciar una operació d’arrossegament.

onselect En fer una selecció.

Taula 1.2. Esdeveniments de te-
clat

Esdeveniment Utilitat

onkeydown En pressionar (baixar) una tecla

onkeypress En prémer una tecla ANSI

Taula 1.3. Esdeveniments
d’enfocament

Esdeveniment Utilitat

onblur En abandonar l’àmbit d’un element

onfocus En entrar en l’àmbit d’un element

Taula 1.4. Esdeveniments de pàgina Esdeveniment Utilitat

onload En carregar la pàgina

onunload En descarregar la pàgina

1.2.1 Pantalles i tasques

Una aplicació multimèdia, en aquest cas un videojoc, és multicanal, ja que es fan
servir diferents canals per transmetre àudio, text, animacions, vídeo i imatge, entre
d’altres, i la sincronització de tots aquests canals queda al servei de la transmissió.

La pantalla o escena interactiva és la unitat bàsica en multimèdia. És important
definir què es veurà a la pantalla, què se sentirà, si es mostrarà algun text i quin serà,
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si hi haurà botons i quins seran, les relacions de navegació amb altres pantalles i
la seva interacció.

Les escenes són les pantalles del videojoc. Cada una es representa amb una
escena. En l’exemple d’aquest apartat la pantalla del títol és la primera pantalla
que l’usuari veu en el videojoc; els mapes del món i la pantalla de game over són
les pantalles següents. La pantalla de game over només es veu si el jugador perd, és
clar. El nostre videojoc consta de poques pantalles, ja que es tracta d’un exemple
petit, però en altres projectes el nombre de pantalles pot créixer exponencialment.

Per especificar la seqüència de pantalles i el seu recorregut en l’execució del
videojoc, vegeu la imatge figura 1.4:

Figura 1.4. Diagrama de pantalles

Vegeu l’especificació detallada del nostre videojoc de tipus a dalt i a baix:

1. Pantalla 1: títol del videojoc.

• Títol amb fonts de lletra suggerents.

• Edat del target.

• Botó de continuar amb el joc.

2. Pantalla 2: pantalla de càrrega.

• Primeres instruccions per començar a jugar.

3. Pantalla 3: pantalla del primer món.

• Mostra el món i permet iniciar el joc.

4. Pantalla 4: pantalla del segon món.
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A l’apartat “Entorn de
treball per a la creació de
videojocs en HTML5” heu

vist com carregar recursos
com imatges o àudios.

• Mostra el segon món al qual s’accedeix a través d’un portal en el
primer món.

5. Pantalla 5: pantalla de game over.

• Mostra que el jugador ha perdut i dóna l’opció de reiniciar el joc.

6. Pantalla 6: pantalla de crèdits.

• Mostra els crèdits de la creació del videojoc.

En les pantalles referents al videojoc en si mateix és on cal decidir els components
de la pantalla o escena interactiva del projecte: tasques d’entrada, tasques de fons,
tasques interactives i tasques de sortida.

• Les tasques d’entrada recullen totes les que s’han de dur a terme un cop
s’inicia la pantalla. Aquestes tasques, en el nostre exemple, són: crear un
jugador i mostrar-lo en pantalla, assignar un nombre de vides al jugador i
una salut, mostrar les monedes per poder-les recollir, etc.

• Les tasques de fons són les que s’executen en un segon pla i sense la
intervenció de l’usuari. Per exemple, podria ser la música de fons en
l’execució del videojoc.

• Les tasques interactives són les que mostren alguna activitat en contacte
amb les accions de l’usuari. En l’exemple que ens ocupa, una tasca
interactiva seria l’efecte que tindria lloc en recol·lectar les monedes, com
que aquestes desapareguin.

• Les tasques de sortida retornen algun tipus d’output a l’usuari. Seguint
l’exemple de la recol·lecció de monedes, la tasca de sortida relacionada seria
la suma del valor de la moneda en el marcador quan s’agafa la moneda.

1.3 Creació dels elements del joc amb Phaser

Vegeu a continuació una sèrie d’exemples de creació de diferents elements fets
amb Phaser, que es poden aplicar a un joc o a una narració interactiva. Per
una banda, s’explica la generació d’elements com les pantalles, els fons i els
personatges i, per l’altra, com crear efectes i animacions.

1.3.1 ’Sprites’

Amb Phaser és molt senzill carregar imatges i sprites. Veurem però, que dins
de Phaser existeixen diferències entre ambdos tipus d’assets, ja que els sprites
ofereixen unes propietats i funcionalitats addicionals que les imatges no ofereixen.
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Consulteu la documentació
de Phaser sobre els sprites
al següent enllaç:
bit.ly/2EiY9Vb

En el següent enllaç
bit.ly/32JBNpk hi podeu
veure la classe Sprite amb
les seves propietats i
mètodes.

Un sprite és un ojbecte del joc que s’utilitza per a la visualització d’imatges
estàtiques i animades del videojoc. Els sprites poden tenir esdeveniments
i cossos de física. També es poden tintar, desplaçar, animar o afegir-hi
interpolacions (tweens).

La diferència principal entre una imatge i un sprite és que les imatges no es
poden animar. Això i tot, els sprites, en canvi, triguen una fracció més de
temps en processar-se.

En el següent exemple, es carreguen una imatge i un sprite. A cadascún d’aquests
assets se’ls assigna un identificador, entre comes (en aquest exemple són els
identificadors sky i dude, respectivament):

1 function preload () {
2 ...
3 this.load.image(’sky’, ’assets/sky.png’);
4

5 this.load.spritesheet(’dude’, ’assets/dude.png’, { frameWidth:
32, frameHeight: 48 });

6 ...
7 }

Per afegir les imatges a la pantalla, simplement s’ha d’escriure el codi correspo-
nent dins de la funció create.

1 function create () {
2 ...
3 this.add.image(400, 300, ’sky’);
4

5 var player = this.physics.add.sprite(100, 450, ’dude’);
6 ...
7 }

S’afegeixen tant la imatge com l’sprite indicant les coordenades de posició i
l’identificador que li hem assignat en carregar-les en la funció preload.

Recordeu que a Phaser un sprite pot entendre’s com una imatge “amb extres”. A
diferència d’una simple imatge dibuixada en pantalla (que a Phaser també n’hi ha
i se’n poden fer), un sprite conté:

• Funcionalitat per al motor de físiques.

• Funcionalitat per a gestió de l’input, l’entrada de dades.

• Funcionalitat per a gestió d’esdeveniments.

• Suport per a animacions.

Totes aquestes funcionalitats extres venen desactivades i requereixen una configu-
ració que cal especificar en el moment de ser emprades en el codi del videojoc.

Veieu a continuació una descripció de les propietats dels sprites:

https://photonstorm.github.io/phaser3-docs/Phaser.GameObjects.Sprite.html
https://photonstorm.github.io/phaser3-docs/Phaser.GameObjects.Sprite.html
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El mètode emit()
s’explica amb detall a
l’apartat 2 d’aquesta

mateixa unitat, “Creació
de la interactivitat dels

elements animats”

• angle: l’angle d’aquest objecte de joc expressat en graus. Phaser utilitza un
sistema de rotació en sentit horari a la dreta, on 0 és la posició per defecte,
90 és a baix, 180/-180 a l’esquerra i -90 és a dalt. Si es prefereix treballar
en radians, vegeu la propietat de rotate.

• anims: él controlador d’animació dels sprites.

• dades: és un gestor de dades que permet emmagatzemar, consultar i obtenir
informació aparellada entre clau i valor específicat en la seva creació. Es
creada automàticament si feu servir getData, setData o setDataEnabled.

• depth: la profunditat de l’sprite dins de l’escena. La profunditat també
es coneix com a z-index en alguns entorns i permet canviar l’ordre
de representació dels objectes sense moure la seva posició a la llista de
visualitzacions. La profunditat per defecte és zero. Si un sprite té un valor de
profunditat més alt, es mostrarà sempre davant d’un amb un valor inferior.

• flipX o flipY: permet a un sprite ser voltejat horitzontalment o verticalment
i es mostrarà invertit en l’eix horitzontal o vertical, respectivament.

• rotate: l’angle de l’sprite representat en radians. Phaser utilitza un sistema
de rotació en sentit horari a la dreta, on 0 és la posició per defecte, PI/2 és a
baix, +-PI a l’esquerra i -PI/2 són a dalt.

• scale: es tracta d’una propietat que permet ajustar a la vegada l’escala
horitzontal i la vertical del sprite amb el mateix valor. Quan es llegeix aquest
valor, el resultat retornat és (scaleX + scaleY)/2. Si es desitja que les
escales horitzontals i verticals siguin diferents entre elles, es disposa de les
propietats scaleX o scaleY.

• tint: tenyeix d’un color de l’sprite segons el valor indicat.

A la següent llista veieu els mètodes dels sprites:

• destroy(): destrueix l’objecte del joc eliminant-lo de la llista de visualitza-
cions i retallant tots els vincles amb recursos parentals. S’utilitza per treure
un sprite del videojoc si no es vol tornar a utilitzar-lo.

• emit(): crea efectes de partícules en Phaser.

• play(): inicia l’animació.

• setInteractive(): activa l’input per de l’sprite, que permet interactuar
amb ell. L’input crea una àrea d’acció de forma geomètrica, per exemple
un rectangle o un cercle, que pot ser establerta per l’usuari o bé, se’n crearà
una per defecte basada en la textura del marc que s’estigui utilitzant.

A més, cal analitzar més profundament els métodes setData i getData, que ens
ajudaran a passar la informació entre escenes, entre altres usos:

• setData(key [, data]): emmagatzema una parella de valors de clau dins
el gestor de dades d’objectes del joc. Si l’sprite no ha estat habilitat per a
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emmagatzemar dades (mitjançant setDataEnabled), s’habilitarà abans de
configurar el valor. I si la clau encara no existeix al gestor de dades, aquesta
es crearà. Veieu un exemple:

1 sprite.setData (’name’, ’Pedra vermella’);

També és possible introduir un objecte de parelles de valors de clau com a primer
argument:

1 sprite.setData ({
2 name: ’Pedra vermella’,
3 level: 2,
4 owner: ’Link’,
5 gold: 50});

O bé, és possible accedir directament al valor i assignar-li una dada:

1 sprite.data.values.gold += 50;

Tingueu en compte que les claus de dades són case-sensitive, és a dir, distingeixen
entre majúscules i minúscules i han de ser cadenes de propietats d’objectes vàlides
en Javascript. Això significa que les claus gold i Gold es consideren com a dos
valors diferents i únics en el gestor de dades.

• getData(key): recupera el valor de la clau donada en el gestor de dades
d’objectes del joc, o estableix no definit si aquest no existeix. També s’hi
pot accedir a valors mitjançant l’objecte de valors. Per exemple, si tenim
una clau anomenada gold, podem fer-ho de la següent manera:

1 sprite.getData(’gold’);

O bé acceder directament al valor:

1 sprite.data.values.gold;

També és possible passar una matriu de claus, en aquest cas es retornarà una matriu
de valors:

1 sprite.getData ([’gold’, ’armor’, ’health’]);

1.3.2 Textos i fonts

Per crear un text en pantalla és possible realitzar-lo de diferents maneres com es
mostra en el següent codi:
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1 // Text predeterminat sense configuració d’estil
2 this.add.text(100, 100, ’Videojoc Phaser’);
3

4 // Passar mitjançant el constructor un objecte d’estil bàsic
5 this.add.text(100, 200, ’Videojoc Phaser’, { fontFamily: ’Arial’

, fontSize: 64, color: ’#00ff00’ });
6

7 // O realitzar la crida en cadena així:
8 this.add.text(100, 400, ’Videojoc Phaser’).setFontFamily(’Arial’

).setFontSize(64).setColor(’#ffff00’);

Com en qualsevol text, és possible aplicar diferents formats al text:

• Alineació: s’alinea el text a l’esquerra, al centre o a la dreta mitjançant la
propietat align.

1 this.add.text(200, 100, "Phaser.\nExemple de text alineat a l’
esquerra.", { color: ’#00ff00’, align: ’left’ });

2 this.add.text(200, 200, ’Phaser.\nExemple de text alineat a la
dreta.’, { color: ’#00ff00’, align: ’right’ });

3 this.add.text(200, 300, ’Phaser.\nExemple de text alineat al
centre.’, { color: ’#00ff00’, align: ’center’ });

• Interlineat: s’estableix l’espai que es dispossa entre línies mitjançant la
propietat lineSpacing.

1 this.add.text(100, 60, content, { fontFamily: ’Arial’, color: ’
#00ff00’, lineSpacing: 10 });

• Contingut en diverses línies: es disposa el text en diverses línies assignant
el contingut a una variable tal com es mostra en el següent exemple.

1 var content = [
2 "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.",
3 "Integer eu augue non ligula aliquet elementum. Duis egestas

vitae ante eu scelerisque.",
4 "Sed tincidunt semper libero, et vestibulum odio euismod

dignissim.",
5 "",
6 "Quisque risus turpis, tristique quis rhoncus ac, placerat

vitae diam.",
7 "Phasellus justo sem, aliquam nec blandit a, imperdiet at

leo.",
8 ];
9

10 this.add.text(100, 100, content, { fontFamily: ’Arial’, color: ’
#00ff00’ });

• Orientació de l’escriptura (de dreta a esquerra): permet iniciar l’escrip-
tura de dreta a esquerra mitjançant la propietat rtl.
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1 this.add.text(700, 100, str1, { fontFamily: ’Arial’, fontSize:
32, color: ’#000000’, rtl: true });

2 this.add.text(700, 200, str2, { fontFamily: ’Arial’, fontSize:
32, color: ’#000000’, rtl: true });

3 this.add.text(700, 300, str3, { fontFamily: ’Arial’, fontSize:
32, color: ’#000000’, rtl: true });

4 this.add.text(700, 400, str4, { fontFamily: ’Arial’, fontSize:
32, color: ’#000000’, rtl: true });

• Canvi de contigut: és possible afegir un text i, mitjançant un esdeveniment
del ratolí, per exemple, canviar el contingut d’aquest.

1 var title = this.add.text(100, 200, ’Hello world’, { fontFamily:
’Arial’, fontSize: 64, color: ’#00ff00’ });

2

3 this.input.once(’pointerdown’, function () {
4

5 // You can set the text proprety directly like this:
6 title.text = ’Bye bye world’;
7

8 // Or use the setText method if you need method
chaining:

9 title.setText(’Bye bye world’);
10

11 });

• Diferents estils de fonts: un element moltes vegades menyspreat en els
videojocs és el maneig del text en pantalla i de les tipografies. En primer
lloc, cal diferenciar entre dos tipus de fonts: vectorials i mapa de bits. Les
fonts vectorials són les més habituals i utilitzades en el dia a dia: les usades a
Internet i en processadors de text, entre altres. Se’ls poden assignar diverses
característiques, com mida i color. N’hi ha diversos formats, però la majoria
són en format TrueType, OpenType i derivades. Aquestes fonts poden ser
carregades utilitzant CSS3.

En el següent exemple, vegeu el codi que es mostra al full d’estils CSS. Les fonts
vectorials se solen trobar en format TTF (TrueType), OTF (OpenType) o WOFF
(versió 1 o 2, són TrueType o OpenType optimitzats per a la web):

1 @font-face {
2 font-family: ’Cabin’;
3 src: local(’Cabin’),
4 local(’Cabin Regular’),
5 local(’Cabin-Regular’),
6 url(cabin-regular.woff) format(’woff’);
7 }

Les ’Web Fonts’, tipografies en línia

Mitjançant @font-face el desenvolupador pot vincular Web Fonts o fonts en línia, perquè
es visualitzen a les pàgines d’un lloc web. En permetre als desenvolupadors proporcionar
aquestes fonts, s’elimina la necessitat de dependre del nombre limitat de fonts que els
usuaris tinguin instal·lades a l’ordinador. Un dels recursos de Web Fonts més popular és
Google Fonts: fonts.google.com

https://fonts.google.com/


Realització de projectes multimèdia interactius 24 Elements interactius animats

Hi ha dues propietats que és obligatori definir: font-family i src. La propietat
font-family és el nom de la font i és el mateix que després es definirà com a valor
en la regla CSS en l’element on s’utilitzi. Hauria d’anar entre cometes dobles
o cometes simples, encara que, si el nom no conté espais, pot escriure’s sense
cometes. En la propietat src s’ha de definir com a mínim una URL on està ubicat
l’arxiu de la font per poder importar-la. Hi ha diverses rutes, cadascuna en una
declaració url() i separada per una coma de la següent. Això és útil per definir
la ubicació de la mateixa font en diversos formats i maximitzar la compatibilitat
entre navegadors. Les declaracions url() admeten URL parcials o absolutes. A
més, la propietat src també admet la declaració local (‘nom_de_la_font’) per dir-
li al navegador que intenti buscar-la entre les fonts locals abans de descarregar
l’arxiu i estalviar temps i amplada de banda.

@font-face disposa també d’altres propietats opcionals: font-weight, font-
style i font-stretch. La propietat font-weight estableix la intensitat de la
font. Pot ser normal, bold o els números 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800
i 900. El valor per defecte és normal. La propietat font-style defineix com
s’estilitza la font. Pot ser normal, italic (cursiva) o oblique. El valor per defecte
és normal. Finalment, la propietat font-stretch defineix com s’estira la font.
Pot ser normal, condensada, ultracondensada, extracondensada, semicondensada,
expandida, semiexpandida, extraexpandida i ultraexpandida. El valor per defecte
és normal.

Per a un exemple complet, observeu aquest codi:

1 @font-face {
2 font-family: ’Cabin’;
3 src: local(’Cabin’),
4 local(’Cabin Regular’),
5 local(’Cabin-Regular’),
6 url(cabin-regular.woff) format(’woff’);
7 font-weight: normal;
8 font-style: normal;
9 font-strecht: condensed;
10 }

Ara és possible utilitzar aquesta font per dibuixar i escriure text sobre la pantalla
de dues maneres:

1 this.add.text (100,50, "Phaser.js", {
2 font: ’Cabin’,
3 fontsize: 32,
4 fill: ’purple’
5 });
6

7 var text = this.add.text (200,100, "El nostre videojoc");
8 text.font = "Cabin";
9 text.fontSize = 24;
10 text.fill = "green";

Es possible també incrustar el nostre propi CSS (veieu el següent enllaç:
bit.ly/3Lt99NE) seguint unes indicacions que veurem en el codi a continuació:

• Indicant en la funció init els estils que es desitjen crear.

https://phaser.io/examples/v3/view/game-objects/text/custom-webfont
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• En la funció preload, carregar l’script pertinent.

• Carregar dins de la funció create, mitjançant la instrucció WebFont.load
els estils que hem inicialitzat en la funció init.

1 function init ()
2 {
3 var element = document.createElement(’style’);
4

5 document.head.appendChild(element);
6

7 var sheet = element.sheet;
8

9 var styles = ’@font-face { font-family: "troika"; src: url("
assets/fonts/ttf/troika.otf") format("opentype"); }\n’;

10

11 sheet.insertRule(styles, 0);
12

13 styles = ’@font-face { font-family: "Caroni"; src: url("
assets/fonts/ttf/caroni.otf") format("opentype"); }’;

14

15 sheet.insertRule(styles, 0);
16 }
17

18 function preload ()
19 {
20 this.load.script(’webfont’, ’https://ajax.googleapis.com/

ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js’);
21 }
22

23 function create ()
24 {
25 var add = this.add;
26 var input = this.input;
27

28 WebFont.load({
29 custom: {
30 families: [ ’troika’, ’Caroni’ ]
31 },
32 active: function ()
33 {
34 add.text(32, 32, ’The face of the\nmoon was in\

nshadow.’, { fontFamily: ’troika’, fontSize: 80,
color: ’#ff0000’ }).setShadow(2, 2, "#333333", 2,
false, true);

35

36 add.text(150, 350, ’Waves flung themselves\nat the
blue evening.’, { fontFamily: ’Caroni’, fontSize:
64, color: ’#5656ee’ });

37 }
38 });
39 }

Però si ho preferim, en comptes de carregar els estils des de la funció init, es pos-
sible carregar Google Fonts. Veieu un exemple en aquest enllaç: bit.ly/3HD0Cp0.
Ho farem de la següent manera:

1 function create ()
2 {
3 var add = this.add;

https://phaser.io/examples/v3/view/game-objects/text/google-webfont
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4 var input = this.input;
5

6 WebFont.load({
7 google: {
8 families: [ ’Freckle Face’, ’Finger Paint’, ’Nosifer

’ ]
9 },
10 active: function ()
11 {
12 add.text(32, 32, ’The face of the\nmoon was in\

nshadow.’, { fontFamily: ’Freckle Face’, fontSize
: 80, color: ’#ff0000’ }).setShadow(2, 2, "
#333333", 2, false, true);

13

14 add.text(150, 350, ’Waves flung themselves\nat the
blue evening.’, { fontFamily: ’Finger Paint’,
fontSize: 64, color: ’#5656ee’ });

15

16 var t = add.text(330, 200, ’R.I.P’, { fontFamily: ’
Nosifer’, fontSize: 150, color: ’#ff3434’ });

17

18 input.once(’pointerdown’, function () {
19 t.setFontSize(64);
20 });
21 }
22 });
23 }

Noteu que en l’exemple anterior, a la instrucció Webfont.load el primer paràme-
tre que s’indicava era custom, en canvi, en aquest exemple de les fonts carregades
des de Google, el paràmetre hi fa referència indicant google.

• Bombolles de text (estil còmic): permet crear bombolles de text, com es
detalla al següent enllaç: bit.ly/3oyGpZN, ambientant així el videojoc com
si es tractés d’un còmic. En el següent exemple, en podeu veure una possible
implementació:

1 function preload ()
2 {
3 this.load.image(’akira’, ’assets/pics/akira.jpg’);
4 }
5

6 function create ()
7 {
8 this.add.image(400, 350, ’akira’).setScale(0.7);
9

10 this.createSpeechBubble(20, 20, 320, 160, ’Twin ceramic
rotor drives on each wheel! And these look like computer
controlled anti-lock brakes! Wow, 200 horses at 12,000
rpm!’);

11

12 this.createSpeechBubble(370, 120, 400, 180, ’Kaneda, you\’ve
always been a pain in the ass, you know. You\’ve been

telling me what to do since we were kids. You always
treat me like a kid. You always show up and start bossing
me around, and don\’t you deny it!’);

13

14 this.createSpeechBubble(70, 400, 250, 100, ’And now you\’re
a boss, too... of this pile of rubble.’);

https://phaser.io/examples/v3/view/game-objects/text/speech-bubble
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15 }
16

17 function createSpeechBubble (x, y, width, height, quote)
18 {
19 var bubbleWidth = width;
20 var bubbleHeight = height;
21 var bubblePadding = 10;
22 var arrowHeight = bubbleHeight / 4;
23

24 var bubble = this.add.graphics({ x: x, y: y });
25

26 // Ombra de bombolla
27 bubble.fillStyle(0x222222, 0.5);
28 bubble.fillRoundedRect(6, 6, bubbleWidth, bubbleHeight, 16);
29

30 // Color de la bombolla
31 bubble.fillStyle(0xffffff, 1);
32

33 // Estil de línia de contorn de les bombolles
34 bubble.lineStyle(4, 0x565656, 1);
35

36 // Forma i contorn de la bombolla
37 bubble.strokeRoundedRect(0, 0, bubbleWidth, bubbleHeight,

16);
38 bubble.fillRoundedRect(0, 0, bubbleWidth, bubbleHeight, 16);
39

40 // Calcula les coordenades de la fletxa
41 var point1X = Math.floor(bubbleWidth / 7);
42 var point1Y = bubbleHeight;
43 var point2X = Math.floor((bubbleWidth / 7) * 2);
44 var point2Y = bubbleHeight;
45 var point3X = Math.floor(bubbleWidth / 7);
46 var point3Y = Math.floor(bubbleHeight + arrowHeight);
47

48 // Ombra de la fletxa de la bombolla
49 bubble.lineStyle(4, 0x222222, 0.5);
50 bubble.lineBetween(point2X - 1, point2Y + 6, point3X + 2,

point3Y);
51

52 // Color de la fletxa de la bombolla
53 bubble.fillTriangle(point1X, point1Y, point2X, point2Y,

point3X, point3Y);
54 bubble.lineStyle(2, 0x565656, 1);
55 bubble.lineBetween(point2X, point2Y, point3X, point3Y);
56 bubble.lineBetween(point1X, point1Y, point3X, point3Y);
57

58 var content = this.add.text(0, 0, quote, { fontFamily: ’
Arial’, fontSize: 20, color: ’#000000’, align: ’center’,
wordWrap: { width: bubbleWidth - (bubblePadding * 2) } })
;

59

60 var b = content.getBounds();
61

62 content.setPosition(bubble.x + (bubbleWidth / 2) - (b.width
/ 2), bubble.y + (bubbleHeight / 2) - (b.height / 2));

63 }

En els videojocs també és comú utilitzar fonts del tipus bitmap. Aquestes fonts
són simplement imatges de cada un dels caràcters. Els objectes BitmapText
funcionen agafant un fitxer de textura i un fitxer XML o JSON que descriu
l’estructura del tipus de lletra.
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Durant la representació cada lletra del text es renderitza en la pantalla, espaiant-les
proporcionalment i alineant-les per a coincidir amb l’estructura del tipus de lletra.

Els objectes BitmapText són menys flexibles que els objectes de text que hem vist
fins ara, ja que tenen menys funcions com ombres, opcions d’omplir i la possibilitat
d’utilitzar Web Fonts, tot i que potser us interessa canviar aquesta flexibilitat per
obtenir una millora en la velocitat. Es possible crear continguts de diverses línies,
inserint codis d’escapament \r, \n o \r\n a la cadena de text.

Podem veure’n un exemple d’ús en el codi següent:

1 function preload()
2 {
3 this.load.bitmapFont(’desyrel’, ’assets/fonts/bitmap/desyrel

.png’, ’assets/fonts/bitmap/desyrel.xml’);
4 this.load.bitmapFont(’desyrel-pink’, ’assets/fonts/bitmap/

desyrel-pink.png’, ’assets/fonts/bitmap/desyrel-pink.xml’
);

5 this.load.bitmapFont(’shortStack’, ’assets/fonts/bitmap/
shortStack.png’, ’assets/fonts/bitmap/shortStack.xml’);

6 }
7

8 function create()
9 {
10 var b = this.add.bitmapText(0, 0, ’desyrel’, 16.34);
11

12 this.add.bitmapText(0, 200, ’desyrel-pink’, ’Excepteur sint
occaecat\ncupidatat non proident’);

13 this.add.bitmapText(0, 400, ’shortStack’, ’Phaser BitmapText
’);

14 dynamic = this.add.bitmapText(0, 500, ’desyrel’, ’’);
15 }
16

17 function update()
18 {
19 dynamic.text = ’value: ’ + value.toFixed(2);
20 value += 0.01;
21 }

1.3.3 Afegir sons

Abans de veure com afegir sons al videojoc, cal preguntar-se pel format adequat, ja
que hi ha diversos formats d’àudio. S’ha de tenir en consideració que el videojoc
desenvolupat amb Phaser 3 es reproduirà en navegadors i en mòbils. Fa uns anys
s’haurien d’haver afegit almenys dos formats per a una òptima reproducció dels
sons en diferents mitjans (MP3 i OGG), però els navegadors han evolucionat i la
majoria han afegit el suport per a MP3, com podeu veure a la imatge figura 1.5:
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Figura 1.5. Compatibilitat MP3 amb els navegadors actuals

Hi ha un format més modern que MP3, que és AAC, el qual se suposa que és
una actualització d’aquest altre format. Però en aquests moments no disposa del
complet suport per a Mozilla Firefox. Aquest format AAC és propietari: presenta
algunes restriccions (vegeu la imatge figura 1.6).

Figura 1.6. Compatibilitat AAC amb els navegadors actuals

Amb tots els recursos disponibles per afegir al videojoc, el primer pas és afegir-los
com si es tractés d’un sprite qualsevol. Abans d’accedir a qualsevol efecte de so,
cal carregar-lo. Afegiu el següent codi al mètode preload:

1 this.load.audio ("ambient", "/assets/musicaAmbient.mp3");
2 this.load.audio ("score", "/assets/score.mp3");
3 this.load.audio ("hurt", "/assets/hurt.mp3");

És molt semblant a afegir un sprite. En primer lloc, s’indica un identificador i,
seguidament, l’adreça allà on es troba el so que s’ha de carregar. A continuació,
es creen variables per a cadascun dels efectes de so per accedir-hi més fàcilment.
S’ha d’afegir al mètode create, on s’assigna a la variable recentment creada el
mateix identificador creat a la funció preload:
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1 ambientSnd = this.add.audio(’ambient’);
2 scoreSnd = this.add.audio(’score’);
3 hurtSnd = this.add.audio(’hurt’);

Ara ja només queda reproduir el so allà on calgui afegint el codi:

1 ambientSnd.play();
2 scoreSnd.play();
3 hurtSnd.play();

Imagineu que voleu que se senti un so en recollir una moneda. Podeu fer-ho creant
una funció anomenada recollirMoneda i indicant que es reprodueixi el so score
tot afegint el codi següent:

1 function recollirMondea (jugador, moneda){
2 moneda.kill();
3

4 score += 5;
5

6 scoreSnd.play();
7 }

Phaser permet carregar, afegir i reproduir sons, però encara permet molt més. A
l’API del so que podeu trobar a bit.ly/2P4H8NG es mostra tota la funcionalitat
integrada.

Per reproduir l’àudio, podeu fer servir quatre funcions molt senzilles: executar
(play();), aturar (pause ();), reiniciar (resune ();) i parar (stop ();) .

1 so.play ();
2 so.pause ();
3 so.resume ();
4 so.stop ();

També es poden especificar alguns paràmetres a l’hora de reproduir un so.

Observeu el codi següent: mostra l’inici del so, el volum i la iteració (és a dir,
quan acaba, torna a començar automàticament).

1 so.play(’’, 0, 0.5, true);

Per contra, per canviar només el volum d’aquest àudio cal modificar la propietat
volume:

1 so.volume = 0.8; // Un valor entre 0 i 1.

És possible fer transicions utilitzant fadeTo. S’especifica el volum que tindrà
en finalitzar la transició i el temps perquè es faci el canvi. Un cop especificat, es
modifica el volum de manera gradual en el temps especificat fins a arribar al volum
indicat:

1 so.fadeTo (1000,0.8); // Apujar el volum progressivament
durant 1 segon (1000 mil ·lisegons fins a 0,8).

https://github.com/photonstorm/phaser/blob/master/src/sound/BaseSound.js
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Disposeu de dos flags per saber si la música està iniciada o pausada. Ambdós
flags tenen per defecte el valor false:

1 this.isPlaying = false;
2 this.isPaused = false;

Les següents funcions permeten aturar, reiniciar o parar el so. Aquestes funcions
retornen un booleà si l’acció d’aturar, reiniciar o parar resulta satisfactòria.

1 // Pausa el so.
2

3 pause: function ()
4 {
5 if (this.isPaused || !this.isPlaying)
6 {
7 return false;
8 }
9

10 this.isPlaying = false;
11 this.isPaused = true;
12

13 return true;
14 }
15

16

17 // Reinicia el so.
18

19 resume: function ()
20 {
21 if (!this.isPaused || this.isPlaying)
22 {
23 return false;
24 }
25

26 this.isPlaying = true;
27 this.isPaused = false;
28

29 return true;
30 }
31

32

33 // Para el so.
34

35 stop: function ()
36 {
37 if (!this.isPaused && !this.isPlaying)
38 {
39 return false;
40 }
41

42 this.isPlaying = false;
43 this.isPaused = false;
44

45 this.resetConfig();
46

47 return true;
48 }
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1.3.4 Efectes de càmera

La càmera és la manera en què es representen tots els jocs a Phaser. Proporcionen
una visió del món del joc i es poden posicionar, girar, ampliar i desplaçar en
conseqüència.

A més, Phaser 3 permet dotar la càmera d’efectes per proporcionar al videojoc
una millor experiència de joc i fer-lo més vibrant. Els diferents efectes permeten
proporcionar a les diferents funcions diverses característiques, les quals ofereixen
resultats interessants que es poden afegir a cada projecte.

Els paràmetres de cada efecte de càmera (tots ells opcionals) són:

• duration: la durada de l’efecte en mil·lisegons.

• red: la quantitat per esvair cap al canal vermell. Un valor entre 0 i 255.

• gren: la quantitat per esvair cap al canal verd. Un valor entre 0 i 255.

• blue: la quantitat per esvair cap al canal blau. Un valor entre 0 i 255.

• force: força que l’efecte comenci immediatament, fins i tot si ja s’està
executant.

• callback: crida de la funció.

• context: el context en el qual s’invoca la crida de la funció. Default a
l’escena a la qual pertany la càmera.

Càmera descolorida

Per crear una sensació de moviment entre estats complets, es pot utilitzar fade per
assolir un flaix invertit i fer que l’estat es vagi descolorint cap a fora suaument, és
a dir, la càmera s’esvaeix entre el color indicat cap al transparent durant la durada
especificada.

La funció genèrica és:

1 fade( [duration], [red], [green], [blue], [force], [callback], [
context])

Un exemple en podria ser:

1 camera.fade(1000, 0, 0, 0, false, fadeComplete);

Quan acabi l’efecte de la càmera, s’iniciarà una nova escena, en aquest cas l’escena
Story:

1 function fadeComplete ()
2 {
3 console.log(’Fade completed. End of example.’);
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4 this.scene.start(’Story’);
5 }

D’aquest efecte n’existeix dues variacions, fadeIn i fadeOut, en què l’estructura
és la mateixa, exeptuant el paràmetre force que s’omet:

1 fadeIn( [duration], [red], [green], [blue], [callback], [context
])

2 fadeOut( [duration], [red], [green], [blue], [callback], [
context])

Flaix de càmera

El flaix de la càmera pot ser utilitzat per a efectes de cop o impacte. Per exemple,
quan el jugador és tocat per la bala d’un enemic, la pantalla parpelleja ajustant-
la al color donat i immediatament després, fer-la desaparèixer durant la durada
especificada:

1 flash( [duration], [red], [green], [blue],, [force], [callback],
[context])

Un exemple concret pot ser:

1 this.cameras.main.flash();

Sacsejades de càmera

Un altre mètode útil de càmera de Phaser és shake, que pot ser utilitzat per a
situacions com quan un jugador colpeja els obstacles en volar a través d’un camp
d’asteroides, o si hi ha una bomba de gran abast en l’inventari. Fins i tot pot ser
executat en xocar amb els objectes de joc flotant a la pantalla. Les situacions són
tantes com pugueu imaginar.

El seu ús genèric es mostra en el codi següent:

1 shake([duration], [intensity], [force], [callback], [context])

Com podeu observar, els paràmetres canvien lleugerament, perquè els paràmetres
red, green i blue desapareixen, però se n ‘afegeix un de nou, intensity.

• intensity:la intensitat de la sacsejada. El valor per defecte és 0.05.

Aquí hi ha l’exemple amb els valors d’una possible seqüència de sacsejada:

1 this.cameras.main.shake(500);
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Seguiment del personatge

Finalment, aquest no és pròpiament un efecte de càmera com els que hem estudiat,
però si que ens pot resultar molt útil en la implementació dels videojocs més
elaborats i complexos. Aquest és el seguiment del personatge en moure’s pel món.
L’efecte s’efectua amb una simple instrucció:

1 this.cameras.main.startFollow(sprite);

1.4 Altres elements a Phaser: grups, animacions i interpolacions
(’tweens’)

A partir de l’exemple del videojoc que hem estudiat de tipus a dalt i a baix, els
elements del videojoc són:

• El jugador, amb l’habilitat de saltar.

• Els enemics, que es mouen aleatòriament pel mapa i quan col·lideixen amb
el jugador li resten vida o li treuen.

• Les estrelles, que sumen punts en ser recol·lectades.

• I finalment, el mapa on el jugador viu.

Tots aquests elements fluctuen en una línia del temps. La línia del temps és un
tipus d’organitzador visual que serveix per mostrar una seqüència d’esdeveniments
ordenada al llarg d’un període de temps, utilitzant una escala que pot anar des dels
mil·lisegons als minuts o a anys i que permet registrar i graficar una àmplia varietat
d’esdeveniments.

En els videojocs, cal idear aquesta línia de temps atorgant llibertat a l’usuari. En
realitat, serà una llibertat aparent, de forma que l’usuari cregui que descobreix els
diferents esdeveniments en la seva navegació pel món del videojoc. S’ha de tenir
en compte que hi ha diverses estratègies per aconseguir-ho.

A més, un altre element que s’ha de dissenyar és la guia de moviment. Una guia
de moviment és una capa especial que marca una trajectòria que s’ha de seguir
durant el moviment de les escenes i/o el personatge. Aquesta capa és invisible
durant la reproducció i permet dibuixar qualsevol mena de trajectòria, que permet
crear un moviment no sempre lineal.

Les guies de moviment molts cops estan íntimament lligades a la línia de temps en
un videojoc. Per exemple, és així al videojoc mundialment conegut Super Mario
Bros, on en alguns dels nivells la pantalla persegueix el personatge, que ha d’anar
saltant per unes plataformes preestablertes. La línia del temps és la pantalla que
persegueix el jugador: si la pantalla l’enxampa, el personatge morirà. La guia de
moviment són les plataformes preestablertes, ja que el personatge hi ha de passar
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El principal bucle que
Phaser 3 proporciona és la
funció update, ja que
aquesta s’executa
aproximadament 60
vegades per segon.

obligatòriament. Algú podria pensar que no hi ha cap guia, però en realitat n’hi ha
moltes, ja que en passar per les plataformes altes o baixes obté un resultat o altre:
més monedes, més punts, power-ups, entre d’altres.

En els elements del joc hi intervenen altres factors, com els conceptes de bucle,
interpolació i combinació d’animacions, ja que formen part del funcionament
de les animacions i els projectes que es poden dissenyar i desenvolupar en
aquest àmbit. A Phaser 3 aquests elements s’entenen de manera diferent del
significat tradicional. Aquests tres conceptes a Phaser 3 són grups, animacions i
interpolacions (tweens).

1.4.1 Grups

A Phaser 3 es pren com a group una col·lecció de sprites o un actiu (array) amb
propietats particulars específiques per a l’entorn de treball. A aquesta col·lecció de
sprites s’hi poden aplicar fàcilment certs mètodes per escalar-los o canviar-los la
posició, entre d’altres. Els grups es poden utilitzar també per crear sprites i situar-
los amb una certa separació entre ells o en una determinada esfera geomètrica, tot
de forma automàtica.

Vegeu el següent exemple de creació d’un grup d’enemics dins de la funció create
del videojoc:

1 // Grup d’enemics
2 this.enemies = this.add.group({
3 key: ’enemy’,
4 repeat: 5,
5 setXY: {
6 x: 90,
7 y: 100,
8 stepX: 80,
9 stepY: 20
10 }
11 });
12

13 // Configurant la propietat scale a tots els elements del grup:
14 Phaser.Actions.ScaleXY(this.enemies.getChildren(), -0.4, -0.4);
15

16 // Configurant flipX i la velocitat:
17 Phaser.Actions.Call(this.enemies.getChildren(), function(enemy){
18

19 // Girant l’eix X del enemic
20 enemy.flipX = true;
21

22 // Configurant la velocitat:
23 var dir = Math.random() < 0.5 ? 1 : -1;
24 var speed = this.enemyMinSpeed + Math.random() * (this.

enemyMaxSpeed - this.enemyMinSpeed);
25 enemy.speed = dir * speed;
26

27 }, this);

En l’anterior codi s’assumeix que en el mètode preload s’ha carregat l’sprite de
l’enemic:
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Quan es tracta d’una
imatge, el terme escalar fa

referència a engrandir o
reduir la mida física de la

imatge canviant el nombre
de píxels que conté. És a
dir, canviar-ne la mida del

contingut de la imatge i
redimensionar-ne el llenç en

consonància.

1 this.load.image(’enemy’, ’assets/dragon.jpg’);

Un cop carregat, ja es pot crear el grup d’enemics:

1 this.enemies = this.add.group({
2 key: ’enemy’,
3 repeat: 5,
4 setXY: {
5 x: 90,
6 y: 100,
7 stepX: 80,
8 stepY: 20
9 }
10 });

Si analitzem el codi anterior, la variable enemies és el grup, és a dir, un actiu
d’sprites amb les propietats:

• key: identificador assignat a l’sprite carregat en el mètode preload i del
qual es vol crear un grup.

• repeat: nombre de repeticions de l’sprite, és a dir, vegades que es mostra.

• setXY, amb les subpropietats següents:

– x: posició horitzontal de l’sprite respecte a la finestra on es troba
(expressat en píxels).

– y: posició vertical de l’sprite respecte a la finestra on es troba
(expressat en píxels).

– stepX: distància horitzontal entre sprites (expressat en píxels).

– stepY: distància vertical entre sprites (expressat en píxels).

Amb el grup creat, es poden escalar cada un dels elements perquè tinguin una
mida adequada, ja que tal com Phaser pren l’sprite es veurien els enemics molt
grans en la pantalla del videojoc.

El mètode getChildren ajuda perquè permet prendre un per un cada element
de la col·lecció d’sprites enemy creats en el grup enemies. Per tant, aquest
getChildren() fa la funció d’un bucle en repetir les instruccions per a cada
element:

1 Phaser.Actions.ScaleXY(this.enemies.getChildren(), -0.4, -0.4);

Per reduir-ne la mida, s’usa Phaser.Actions.ScaleXY. Quant als valors -0.4 i
-0.4, fan referència a l’escala X i Y de la imatge i indiquen que reduiran en 0.4
respecte a la unitat de l’escala actual, la qual cosa equivaldria a un 40% de l’escala
actual de l’objecte.

També es poden crear grups formats per diferents elements. Aquests elements
s’han d’haver carregar prèviament en el mètode preload.
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En el següent enllaç:
bit.ly/33HVUnb hi podeu
veure la classe grup amb les
seves propietats i mètodes.

1 this.items = this.add.group([
2 {
3 key: ’building’,
4 setXY: {
5 x: 100,
6 y: 240
7 }
8 },
9 {
10 key: ’house’,
11 setXY: {
12 x: 240,
13 y: 280
14 },
15 setScale: {
16 x: 0.8,
17 y: 0.8
18 }
19 },
20 {
21 key: ’car’,
22 setXY: {
23 x: 400,
24 y: 300
25 },
26 setScale: {
27 x: 0.8,
28 y: 0.8
29 }
30 },
31 {
32 key: ’tree’,
33 setXY: {
34 x: 550,
35 y: 250
36 }
37 }
38 ]);

Observeu que la sintaxi és una mica diferent de l’anterior grup creat. En aquest
exemple s’han afegit uns claudàtors ([]) a la creació del grup que indiquen que es
tracta d’un actiu dins del grup, és a dir, es tracta d’un array de grups.

En l’exemple del grup d’enemics anterior hi havia un únic element dins del grup:
enemy. En el grup items, en canvi, es creen diversos elements, que són building,
house, car i tree.

Alguns dels mètodes més interessants per als grups són:

• add: afegeix un sprite a aquest grup.

• angle: estableix l’angle de cada membre del grup en graus.

• clear: elimina tots els membres d’aquest grup. Opcionalment, és possible
eliminar-los de l’escena i/o destruir-los, aleshores caldria especificar els
parametres removeFromScene i destroyChild.

• countActive: obté la quantitat d’objectes del grup actius mitjançant var
activeCount = group.countActive();. Si pel contrari, volem conei-

https://photonstorm.github.io/phaser3-docs/Phaser.GameObjects.Group.html


Realització de projectes multimèdia interactius 38 Elements interactius animats

xer els que han estat establerts com a inactius, var inactiveCount =
group.countActive(false);.

• destroy: buida aquest grup i el retira de l’escena. Opcionalment, permet
destruir també els fills del grup, especificant el paràmetre destroyChil-
dren.

• kill i killAndHide: desactiva un membre d’aquest grup o desactiva i
amaga un membre d’aquest grup, respectivament.

• remove: elimina un membre d’aquest grup, a diferència de clear que
els elimina tots. Opcionalment, és possible eliminar-los de l’escena i/o
destruir-los, aleshores caldria especificar els paràmetres removeFromScene
i destroyChild.

• setVisible: estableix la visibilitat de cada membre del grup.

El grup permet establir on situarà els seus elements i també permet organitzar-los
d’una manera més estructurada, en forma de graella, amb la propietat gridAlign.
Aquesta propietat admet una matriu d’objectes del joc o qualsevol objecte que
tinguin propietats públiques x i y i després els alinea en funció de la configuració
de la graella que s’estableixi:

1 var group = this.physics.add.group({
2 key: ’ball’,
3 frameQuantity: 12,
4 gridAlign: {
5 x: 25,
6 y: 25,
7 width: 1,
8 height: 12,
9 cellWidth: 50,
10 cellHeight: 50
11 },
12 bounceX: 1,
13 collideWorldBounds: true
14 });

Al codi anterior, les propietats indiquen:

• width: l’amplada de la graella en ítems (no en píxels). El valor -1 significa
que tots els ítems es posen en horitzontal, independentment de la quantitat.
Si ambdós valors (width i height) estan definits amb el valor -1, aquest
valor el substitueix i el valor height s’ignora.

• height: l’alçada de la graella en ítems (no en píxels). El valor -1 significa
que tots els elements es posen verticalment, independentment de la quantitat.
Si ambdós valors (width i height) estan definits amb el valor -1, el valor
width el substitueix i el valor height s’ignora.

• cellWidth: l’amplada de la cel·la, en píxels, on es troba l’element.

• cellHeight: l’altura de la cel·la, en píxels, on es troba l’element.
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Vegeu ambdós exemples en
funcionament: l’exemple de
la propietat immovable:
bit.ly/3kBW0Ui i l’exemple
de staticGroup:
bit.ly/2RIS6wj.

• x: opcionalment, situa la part superior esquerra de la graella en aquesta
coordenada.

• y: opcionalment, situa la part superior esquerra de la graella en aquesta
coordenada.

Els elements d’un grup també poden disposar-se formant formes geomètriques.
Per a fer-ho, podem:

• Crear un grup i establir la propietat immovable a true:

1 var group = this.physics.add.group({
2 key: ’ball’,
3 frameQuantity: 30,
4 immovable: true
5 });
6

7 Phaser.Actions.PlaceOnRectangle(group.getChildren(), new Phaser.
Geom.Rectangle(84, 84, 616, 416));

• O bé, crear un grup estàtic cridant this.physics.add.staticGroup en-
lloc de this.physics.add.group:

1 var group = this.physics.add.staticGroup({
2 key: ’ball’,
3 frameQuantity: 30
4 });
5

6 Phaser.Actions.PlaceOnRectangle(group.getChildren(), new Phaser.
Geom.Rectangle(84, 84, 616, 416));

7

8 // Cal cridar a questa funció perquè placeOnRectangle ha canviat
les coordenades de tots els items del grup

9 // Si no fessim, els cossos de física estàtica no s’
actualitzarien per reflectir els canvis

10 group.refresh();

Tots els objectes del joc creats o afegits a aquest grup seran automàticament donats
com a cossos estàtics en les físiques del videojoc, és a dir, els cossos estàtics estan
completament fixats en una posició a menys que ho actualitzis explícitament. No
tenen velocitat (ni altres propietats relacionades amb el moviment) i no es mouran
com a resultat de les interaccions amb altres cossos.

1.4.2 Animacions

L’explicació de les animacions es basa en l’sprite sheet mostrat en la imatge figura
1.7:

https://phaser.io/examples/v3/view/physics/arcade/sprite-vs-group
https://phaser.io/examples/v3/view/physics/arcade/static-group


Realització de projectes multimèdia interactius 40 Elements interactius animats

Figura 1.7. ’Spritesheet’

’Sprite’ creat per Brett Steele a opengameart.org

En primer lloc, cal carregar l’spritesheet:a

1 function preload () {
2 this.load.spritesheet(’dona’, ’assets/dona-alpha.jpg’, {

frameWidth: 32, frameHeight: 64 });
3 }

Després s’afegeixen les animacions a l’sprite. El primer argument és el nom
de l’animació, el segon és la llista de frames dels quals es compon l’animació.
Finalment s’indica la velocitat de l’animació i si hi ha repetició:

1 function create () {
2 var dona = this.add.sprite (100, 100, ’dona’);
3

4 this.anims.create({
5 key: ’up’,
6 frames: this.anims.generateFrameNumbers(’dude’, { start:

0, end: 4 }),
7 frameRate: 10,
8 repeat: -1
9 });
10

11 this.anims.create({
12 key: ’down’,
13 frames: this.anims.generateFrameNumbers(’dude’, { start:

5, end: 9 }),
14 frameRate: 10,
15 repeat: -1
16 });
17

18 this.anims.create({
19 key: ’right’,
20 frames: this.anims.generateFrameNumbers(’dude’, { start:

10, end: 17 }),
21 frameRate: 10,
22 repeat: -1
23 });
24

25 this.anims.create({
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26 key: ’left’,
27 frames: this.anims.generateFrameNumbers(’dude’, { start:

18, end: 25 }),
28 frameRate: 10,
29 repeat: -1
30 });
31 }

Després es pot utilitzar en la funció update, on s’inicien o paren les animacions
segons l’entrada de teclat:

1 function update () {
2 if (cursors.left.isDown)
3 {
4 dona.setVelocityX(-150);
5 dona.anims.play(’left’, true);
6 }
7 else if (cursors.right.isDown)
8 {
9 player.setVelocityX(150);
10 player.anims.play(’right’, true);
11 }

A sprite.frame, la paraula sprite és el nom de l’sprite afegit en la funció
create. En aquest exemple dona, es pot ajustar manualment el frame de
l’animació, cosa molt útil quan cal parar l’animació.

Una altra manera de crear animacions amb Phaser és la que mostra el següent codi:

1 function preload ()
2 {
3 this.load.spritesheet(’explosion’, ’assets/atlas/trimsheet/

explosion.jpg’, { frameWidth: 64, frameHeight: 64 });
4 this.load.spritesheet(’bomb’, ’assets/sprites/xenon2_bomb.

jpg’, { frameWidth: 8, frameHeight: 16 });
5 this.load.audio(’explosion’, [’assets/audio/SoundEffects/

explosion.mp3’]);
6 }
7

8 function create ()
9 {
10 this.anims.create({
11 key: ’rotate’,
12 frames: this.anims.generateFrameNumbers(’bomb’, { start:

0, end: 3, first: 3 }),
13 frameRate: 20,
14 repeat: -1
15 });
16

17 this.anims.create({
18 key: ’explode’,
19 frames: this.anims.generateFrameNumbers(’explosion’, {

start: 0, end: 23, first: 23 }),
20 frameRate: 20
21 });
22

23 var bomb = this.add.sprite(400, 300, ’bomb’);
24 bomb.setScale(6, -6);
25 bomb.anims.play(’rotate’);
26
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27 this.input.once(’pointerdown’, function () {
28

29 bomb.visible = false;
30

31 var boom = this.add.sprite(400, 300, ’explosion’);
32 boom.setScale(6);
33 boom.anims.play(’explode’);
34

35 var explosion = this.sound.add(’explosion’, {
36 volume: 0.5
37 });
38

39 explosion.play();
40

41 }, this);
42 }

Observeu el codi de la creació de l’animació:

1 this.anims.create({
2 key: ’rotate’,
3 frames: this.anims.generateFrameNumbers(’bomb’, { start: 0,

end: 3, first: 3 }),
4 frameRate: 20,
5 repeat: -1
6 });

• key: nom de l’animació.

• frames: frames que es mostraran en l’animació. Si es disposa dels frames
0, 1, 2 i 3, s’inicia en el frame 0 i acaba en el 3.

• frameRate: repeticions per segon.

• repeat: el valor -1 indica que es repeteixi l’animació en bucle.

Un cop creada l’animació, cal cridar-la passant per paràmetre el nom de l’animació
creada prèviament:

1 bomb.anims.play(’rotate’);

Podeu veure d’altres exemples que ofereix Phaser 3 en aquest enllaç:
bit.ly/3hNZ7qf.

1.4.3 Interpolacions (’tweens’)

Mentre que les animacions reprodueixen sprites externs de forma seqüencial, els
tweens animen sense problemes les propietats d’un objecte al món, com l’amplada
o l’opacitat. Dins de Phaser existeix Tween.js que permet crear i utilitzar tweens
àgilment.

https://phaser.io/examples/v3/category/animation
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Vegeu el funcionament d’un
(tween) en el següent enllaç:
bit.ly/32N4TnV.

Una manera ben senzilla d’entendre el funcionament d’un ’tween és amb el
següent exemple. Aquest llença una fletxa i en arribar al final, gira i torna al punt
inicial. Hem vist que les animacions permeten realitzar aquest mateix moviment
amb fotogrames, però a través dels tweens el moviment és més fluid.

1 var tween = this.tweens.add({
2 targets: image,
3 x: 600,
4 ease: ’Power1’,
5 duration: 3000,
6 flipX: true,
7 yoyo: true,
8 repeat: -1
9 });

Un tween permet crear un efecte sobre un objecte, en aquest cas un sprite. Alguns
dels paràmetres més interessants són:

• targets: els objectius que actualitza el tween.

• delay: el temps que esperarà abans que comenci per primera vegada.

• duration: la durada del tween.

• ease: la funció de l’efecte utilitzada pel tween.

• easeParams: els paràmetres que cal que segueixi la funció del tween (si
n’hi ha).

• repeat: el nombre de vegades que es repetirà el tween (un valor igual a
1 significa que el tween es reproduirà dues vegades, ja que es repetia una
vegada).

• yoyo: el tween s’inverteix a si mateix (com un yoyo) quan arriba al final.
Pren un valor de true o false.

• flipX o flipY: girar horitzontalment o verticalment, respectivament, l’objec-
tiu del tween.

• offset: s’utilitza quan el tween forma part d’una línia de temps (timeline).

• loop: s’utilitza el valor -1 per a crear un bucle infinit.

• callbacks: onActive(), onStart(), onComplete(), onRepeat()...

1 var marker = this.add.image(100, 200, ’block’).setAlpha(0.3);
2 var image = this.add.image(100, 200, ’block’);
3

4 text = this.add.text(30, 20, ’0’, { font: ’16px Courier’,
fill: ’#00ff00’ });

5

6 tween = this.tweens.add({
7 targets: image,
8 x: 700,
9 y: 500,
10 duration: 3000,
11 ease: ’Power2’,

https://phaser.io/examples/v3/view/tweens/pause-and-resume
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12 yoyo: true,
13 repeat: -1,
14 paused: true
15 });
16

17 this.input.on(’pointerdown’, function () {
18

19 if (tween.isPlaying())
20 {
21 tween.pause();
22 }
23 else
24 {
25 tween.resume();
26 }
27

28 });

Els tweens es poden aturar i reprendre el moviment, com es mostra a l’exemple
anterior. Així mateix, és possible que diferents objectes realitzin un mateix efecte
a la vegada. Observeu el següent codi:

1 var image1 = this.add.image(50, 100, ’block’);
2 var image2 = this.add.image(60, 200, ’block’);
3 var image3 = this.add.image(70, 300, ’block’);
4

5 var tween = this.tweens.add({
6 targets: [ image1, image2, image3 ],
7 x: ’+=600’,
8 y: ’+=200’,
9 duration: 4000,
10 ease: ’Power3’
11 });

Com veieu, s’afegeix un mateix sprite però creant tres variables diferents. Quan
es crea el tween, en el paràmetre target s’hi indica un array d’elements, en aquest
cas [ image1, image2, image3 ], és a dir, les tres imatges que s’havien afegit
previament.

Fins ara hem vist que s’aplicava un tween a un únic sprite, o bé, a un array d’sprites,
però és possible aplicar-los a un grup també. Veieu el següent exemple:

1 var blocks = this.add.group({
2 key: ’block’,
3 repeat: 139,
4 setScale: {
5 x: 0,
6 y: 0
7 }
8 });
9

10 Phaser.Actions.GridAlign(blocks.getChildren(), {
11 width: 14,
12 cellWidth: 50,
13 cellHeight: 50,
14 x: 70,
15 y: 60
16 });
17
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En els annexos d’aquesta
unitat podeu veure
l’apartat “Funcionalitats en
la creació del personatge”
com són el doble salt i el
seguiment del personatge
amb el cursor.

18 var _this = this;
19

20 var i = 0;
21

22 blocks.children.iterate(function (child) {
23

24 _this.tweens.add({
25 targets: child,
26 scaleX: 1,
27 scaleY: 1,
28 angle: 180,
29 _ease: ’Sine.easeInOut’,
30 ease: ’Power2’,
31 duration: 1000,
32 delay: i * 50,
33 repeat: -1,
34 yoyo: true,
35 hold: 1000,
36 repeatDelay: 1000
37 });
38

39 i++;
40

41 if (i % 14 === 0)
42 {
43 i = 0;
44 }
45

46 });

Observeu que el codi anterior crea un grup var blocks = this.add.group({
.. }), que alinea cada element en una graella mitjançant
Phaser.Actions.GridAlign(blocks.getChildren(), { .. }) i
finalment, crea el tween per a crear l’efecte en el grup de quadrats
blocks.children.iterate(function (child) { .. }).

Acceleració i desacceleració amb Tweens

Les funcions d’acceleració i desacceleració easing ja vénen implementades en
Phaser 3. Aquestes ens permeten afegir efectes d’acceleració als sprites i ho fem
a través dels tweens.

Les funcions de les quals es disposa són:

• Back: de tornada.

• Bounce: de rebot.

• Circular

• Cubic.

• Elastic.

• Expo: exponencial.

• Quadratic
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Vegeu l’exemple de stepped
ease en funcionament en

aquest enllaç.

Vegeu l’exemple d’un ease
personalitzat en

funcionament en aquest
enllaç:bit.ly/2RWAOfr.

• Quartic

• Quintic

• Sine: Sinusoïdal.

• Stepped: Escalonat.

Observeu el següent exemple on es mostra un stepped ease, on hi ha dues caixes,
una que mostra l’inici de l’efecte i la caixa sobre la qual s’aplica ease amb el valor
Stepped a través de tweens:

1 function create ()
2 {
3 var marker = this.add.image(100, 300, ’block’).setAlpha(0.3)

;
4 var image = this.add.image(100, 300, ’block’);
5

6 this.tweens.add({
7 targets: image,
8 x: 600,
9 duration: 3000,
10 ease: ’Stepped’,
11 easeParams: [ 10 ],
12 delay: 1000
13 });
14 }

L’stepped ease té un argument que és steps, el valor per defecte del qual és 1.
Però és possible configurar-ne tot allò que vulguem a la matriu easeParams. En
el cas de l’exemple, s’estableix en 10.

Si trobem que no hi ha un ease que encaixi amb els nostres propòsits, podem
crear una funció pròpia per a realitzar l’efecte que es desitgi. En aquest cas, es
crea una funció a la qual se li passa per paràmetre la variable t, perquè en retorni
mitjançant Math.pow(base, exponent), la base elevada a exponent, on la base
serà el sinus de t * 3 i l’exponent 3.

1 this.tweens.add({
2 targets: image,
3 x: 600,
4 duration: 3000,
5 ease: function (t) {
6 return Math.pow(Math.sin(t * 3), 3);
7 },
8 delay: 1000
9 });

Les funcions d’easing especifiquen la velocitat de canvi d’un paràmetre al llarg del
temps. De fet, els objectes en la vida real no només comencen i s’aturen a l’instant,
i gairebé mai es mouen a una velocitat constant. Per obrir un calaix, primer algú
el mou ràpidament i va reduint a mesura que surt. Proveu de deixar caure alguna
cosa a terra: el primer que fa és accelerar cap avall, i després torna a retrocedir en
haver tocat a terra.

https://phaser.io/examples/v3/view/tweens/stepped-ease
https://phaser.io/examples/v3/view/tweens/custom-ease
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Observeu a la imatge figura 1.8 les diferents funcions d’easing per triar la més
adequada segons el tipus de videojoc dissenyat:

Figura 1.8. Funcions de ’easing’

Totes aquestes funcions són a la pàgina web easings.net, juntament amb la seva
definició en codi CSS, Sass o Javascript i la seva definició en Phaser, a la
documentació de la llibreria de Phaser: bit.ly/2E0nxgW.

Un altre punt que pot resultar interessant són els paths. Trobareu tot
d’exemples en aquest enllaç: bit.ly/2RPHJGR.

https://easings.net
https://github.com/photonstorm/phaser/tree/master/src/math/easing
https://phaser.io/examples/v3/category/paths
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Un constructor és un
mètode especial que
s’utilitza per inicialitzar
objectes. El constructor es
crida quan es crea un
objecte d’una classe i es pot
utilitzar per establir valors
inicials.

2. Creació de la interactivitat dels elements animats

En aquest apartat es proporciona un recull d’exemples pràctics fets amb Phaser
3. Els exemples pràctics d’elements animats i interacció es poden aprofitar com a
referència per a projectes de narració interactiva o videojoc:

• Creació de pantalles, nivells, transició i pas de la informació.

• Esdeveniments temporals: temporalització, comptadors...

• Esdeveniments d’usuari amb ratolí i teclat.

• Interactivitat dels elements.

• Ús de la càmera i els seus efectes.

• Efectes de fons amb interactivitat: climatologia i Parallax.

Abans d’entrar en detall en els exemples anomenats, caldria que recordéssiu que
hi ha diverses maneres d’escriure i estructurar el codi de les escenes, i així ho
veureu reflectit en els diferents exemples que estudiarem. Hi ha dues principals
estructures per a desenvolupar una escena, quina triar depèn dels gustos i ‘manies’
del programador que l’implementi, ja que no afecta la funcionalitat del videojoc.
Veieu a continuació les dues estructures.

En la següent escena, observeu que es crea a partir d’una classe la qual crida al
constructor, i després les tres funcions bàsiques que necessita Phaser, preload,
create i update. Podem crear a més, totes aquelles funcions que necessitem en
el nostre videojoc, en aquest cas, collectStar amb els seus paràmetres.

1 class gameScene extends Phaser.Scene {
2 constructor (){
3 super(’gameScene’);
4 }
5

6 preload () {
7

8 }
9

10 create (){
11

12 }
13

14 update()
15 {
16

17 }
18

19 collectStar (player, star)
20 {
21

22 }
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23

24 }

Una altra manera és la següent:

1 var gameScene = new Phaser.Scene(’Game’);
2

3 gameScene.preload = function(){
4

5 }
6

7 gameScene.create = function(){
8

9 }
10

11

12 gameScene.update = function(){
13

14 };
15

16 gameScene1.collectStar = function(player, star) {
17

18 }

Veureu que no hi ha moltes diferències. La principal és la creació de la classe.
En aquest segon cas, es crea una variable al que li donem el nom de l’escena
gameScene i a la que li diem que es tracta d’una escena mitjançant la instrucció
new Phaser.Scene(‘Game’).

Per a la creació de cada una de les funcions, anomenarem la variable i amb el punt
., cridarem la funció necessària, siguin les de Phaser o les creades per nosaltres
en el desenvolupament del videojoc.

2.1 Pantalles, nivells i transició

Documentació i exemples de Phaser 3

Phaser 3 ofereix documentació sobre especificacions d’esdeveniments, mètodes i funcions:
bit.ly/2zqbaqb. A més té una àmplia mostra d’exemples que podeu trobar en el següent
enllaç: phaser.io/examples/v3.

En concret, pel que tractem en aquest apartat, els exemples d’escenes: bit.ly/2RFJUNo.

Un videojoc es compon de diverses pantalles entrellaçades que anomenem escenes.
Cada una de les pantalles, transicions entre pantalles, nivells, pàgines o diapo-
sitives -en definitiva, cada escena-, s’han d’analitzar en detall. També la seva
seqüenciació, és a dir, com avançar escena a escena i la sincronització de mòduls
d’informació, ja que és possible passar informació entre escenes com, per exemple,
la puntuació del joc.

Cal tenir en compte que en un projecte amb pantalles cada una està codificada
en un fitxer amb l’extensió .js i s’agrupen en la carpeta scenes del projecte. És
recomanable crear el fitxer homeScene.js.

https://github.com/photonstorm/phaser/tree/master/src
https://phaser.io/examples/v3/
https://phaser.io/examples/v3/category/scenes
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Dins del fitxer main.js, el fitxer principal, es codifica aquesta estructura per
dir a Phaser quines són les escenes del videojoc, mitjançant el codi scene:
[loadingScene, homeScene, gameScene].

Estructura del projecte del videojoc

Veieu el codi complet del fitxer:

1 let config = {
2 type: Phaser.AUTO,
3 width: 360,
4 height: 640,
5 scene: [loadingScene, homeScene, gameScene],
6 title: ’El nostre videojoc’,
7 backgroundColor: ’ffffff’
8 };
9

10 let game = new Phaser.Game(config);

En el fitxer index.html s’inclouen les diferents escenes per anar-les cridant
mentre avança el videojoc:

1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <script src="js/phaser.js"></script>
6 <style>
7 body {
8 background: black;
9 }
10 canvas {
11 width: 100%;
12 }
13 </style>
14 </head>
15 <body>
16 <script src="js/scenes/loadingScene.js"></script>
17 <script src="js/scenes/homeScene.js"></script>
18 <script src="js/scenes/gameScene.js"></script>
19 <script src="js/main.js"></script>
20 </body>
21 </html>

Un cop creada l’estructura del projecte, el següent pas és crear les diferents
pantalles una a una.

2.1.1 Pantalla de càrrega

En els videojocs és molt comú que hi hagi una pantalla de progrés de càrrega.
Phaser disposa de diverses funcions i mòduls per carregar tipografies, textos,
fitxers XML, vídeos, shaders, definicions de cossos físics, binaris, formes, etc.
Cal aprendre a dibuixar figures geomètriques simples, utilitzant el mòdul Pha-
ser.Graphics. Les funcions són semblants a les de l’API Canvas 2D d’HTML5,
però millorades i amb un gran avantatge: funcionen tant en la renderització via
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WebGL com en Canvas 2D. Les funcions poden ser cridades des de qualsevol part
del codi, però és recomanable situar les operacions de dibuixat d’escenari en la
funció create.

Abans de dibuixar, es crea un llenç o objecte gràfic (pot haver-hi tants llenços com
calgui). En la creació del llenç, s’ha d’indicar la posició de la cantonada superior
esquerra del llenç a la pantalla del joc. És a dir, el punt des del qual el llenç creixerà
horitzontalment a la dreta i verticalment cap avall, segons les necessitats.

En codi complet de l’escena loadingScene és:

1 var loadingScene = new Phaser.Scene(’Loading’);
2

3 loadingScene.preload = function(){
4

5 var progressBar = this.add.graphics();
6 var progressBox = this.add.graphics();
7

8 progressBox.fillStyle(0x222222, 0.8);
9 progressBox.fillRect(240, 270, 320, 50);
10

11 var width = this.cameras.main.width;
12 var height = this.cameras.main.height;
13 var loadingText = this.make.text({
14 x: width / 2,
15 y: height / 2 - 50,
16 text: ’Loading...’,
17 style: {
18 font: ’20px monospace’,
19 fill: ’#ffffff’
20 }
21 });
22

23 loadingText.setOrigin(0.5, 0.5);
24

25 var percentText = this.make.text({
26 x: width / 2,
27 y: height / 2 - 5,
28 text: ’0%’,
29 style: {
30 font: ’18px monospace’,
31 fill: ’#ffffff’
32 }
33 });
34

35 percentText.setOrigin(0.5, 0.5);
36

37 var assetText = this.make.text({
38 x: width / 2,
39 y: height / 2 + 50,
40 text: ’’,
41 style: {
42 font: ’18px monospace’,
43 fill: ’#ffffff’
44 }
45 });
46

47 assetText.setOrigin(0.5, 0.5);
48

49 this.load.on(’progress’, function (value) {
50 percentText.setText(parseInt(value * 100) + ’%’);
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51 progressBar.clear();
52 progressBar.fillStyle(0xffffff, 1);
53 progressBar.fillRect(250, 280, 300 * value, 30);
54 });
55

56 this.load.on(’fileprogress’, function (file) {
57 assetText.setText(’Loading asset: ’ + file.src);
58 });
59

60 this.load.on(’complete’, function () {
61 progressBar.destroy();
62 progressBox.destroy();
63 loadingText.destroy();
64 percentText.destroy();
65 assetText.destroy();
66 });
67

68 };
69

70 loadingScene.create = function(){
71

72 this.scene.start(’gameScene’);
73

74 };

Veieu l’exemple detalladament. Per a la precàrrega dels assets necessaris en el
videojoc, utilitzarem GameObject.Graphics de Phaser, per tal de crear la barra
de progrés. Dins de la funció preload, afegim el següent codi:

1 var progressBar = this.add.graphics();
2 var progressBox = this.add.graphics();
3 progressBox.fillStyle(0x222222, 0.8);
4 progressBox.fillRect(240, 270, 320, 50);

Aquest codi permet crear dos rectangles separats, progressBar i progressBox.
El rectangle progressBox s’utilitzarà com a contenidor al voltant de progress-
Bar. Aquest últim s’utilitzarà per fer un seguiment del percentatge global de
descàrrega dels assets del joc. Això ho fem calculant l’amplada del rectangle
en funció del valor de progrés de descàrrega de fitxers que estem rebent. Per tant,
cada vegada que rebem l’esdeveniment de progrés, hauríem de veure créixer el
rectangle.

Ja disposem del contenidor però cal afegir-hi el text que indica la càrrega com el
missatge Loading..., tot implementant el següent codi:

1 var width = this.cameras.main.width;
2 var height = this.cameras.main.height;
3 var loadingText = this.make.text({
4 x: width / 2,
5 y: height / 2 - 50,
6 text: ’Loading...’,
7 style: {
8 font: ’20px monospace’,
9 fill: ’#ffffff’
10 }
11 });
12

13 loadingText.setOrigin(0.5, 0.5);
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Un listener
d’esdeveniments és un

procediment de JavaScript
que espera i detecta quan

es produeix un
esdeveniment. El exemple

més simple d’un
esdeveniment és un usuari

fent clic amb el ratolí o
prément una tecla al teclat.

A continuació, cal afegir el text que mostrarà el percentatge de la barra de càrrega.
Per fer-ho, només haurem de crear un altre objecte de text i actualitzar el text per
utilitzar el valor que s’envia al listener d’esdeveniments de progrés amb el codi
següent:

1 var percentText = this.make.text({
2 x: width / 2,
3 y: height / 2 - 5,
4 text: ’0%’,
5 style: {
6 font: ’18px monospace’,
7 fill: ’#ffffff’
8 }
9 });
10

11 percentText.setOrigin(0.5, 0.5);

Ara que la barra de progrés mostra el percentatge, hi afegirem el text per a mostrar
quin recurs s’ha carregat. Una vegada més, crearem un altre objecte de text i
actualitzarem el text d’aquest objecte amb les dades dels fitxers que s’envien al
listener d’esdeveniments fileprogress que veurem a continuació:

1 var assetText = this.make.text({
2 x: width / 2,
3 y: height / 2 + 50,
4 text: ’’,
5 style: {
6 font: ’18px monospace’,
7 fill: ’#ffffff’
8 }
9 });
10

11 assetText.setOrigin(0.5, 0.5);

Finalment, afegirem en el codi:

1 this.load.on(’progress’, function (value) {
2 percentText.setText(parseInt(value * 100) + ’%’);
3 progressBar.clear();
4 progressBar.fillStyle(0xffffff, 1);
5 progressBar.fillRect(250, 280, 300 * value, 30);
6 });
7

8 this.load.on(’fileprogress’, function (file) {
9 assetText.setText(’Loading asset: ’ + file.src);
10 });
11

12 this.load.on(’complete’, function () {
13 progressBar.destroy();
14 progressBox.destroy();
15 loadingText.destroy();
16 percentText.destroy();
17 assetText.destroy();
18 });

Aquest codi crea uns quants listeners d’esdeveniments que escoltaran els
esdeveniments progress, fileprogress i complete que s’emetran des del Lo-
aderPlugin de Phaser. Els esdeveniments progress i fileprogress s’emetran
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cada cop que un fitxer s’ha carregat i l’esdeveniment complete només s’emetrà
un cop quan tots els fitxers s’hagin acabat de carregar.

Quan s’emet l’esdeveniment progress, també es rep un valor entre 0 i 1, que
es pot fer servir per fer un seguiment del progrés general del procés de càrrega.
Quan s’emet l’esdeveniment fileprogress, també es rep un objecte que conté
informació sobre el fitxer que s’acaba de carregar. Ambdós es poden utilitzar per
crear un procés de precàrrega personalitzat amb la informació que es proporciona.

Així doncs, en els listeners el que fan és permetre que es vagi emplenant la barra
cada cop que es carrega un fitxer, indicant quin fitxer es carrega i el percentatge
d’aquesta càrrega i destruint aquests elements creats i així, començar de nou el
procés amb cada nou fitxer.

2.1.2 Pantalla del títol

Un títol és una paraula o frase que dóna nom a una obra, novel·la, pel·lícula, sèrie,
còmic o, en aquest cas, un videojoc.

Un títol té tres funcions principals:

• Identificar-ne el contingut: associar una identitat que ajuda a diferenciar-lo
dels altres.

• Designar el contingut: donar informació sobre de què va el videojoc.

• Destacar el contingut: el títol és el primer que arriba i ha de vendre el
producte.

La funció de designar és l’única obligatòria de tots els títols. Les altres dues poden
ser prescindibles, donat que hi ha títols que són molt atractius però que no tenen
cap associació amb el contingut de l’obra. També hi ha títols que, encara que
facin al·lusió al contingut de l’obra, no són atractius ni venen el producte. L’ideal,
òbviament, és que un títol compleixi les tres funcions alhora.

Per tant, la primera pantalla del videojoc serà la del títol a manera de presentació.
La pantalla del títol és també la més simple d’implementar.

Veieu el codi següent:

1 var homeScene = new Phaser.Scene(’Home’);
2

3 homeScene.create = function(){
4 var bg = this.add.sprite(0, 0, ’backyard’).setInteractive();
5 bg.setOrigin(0, 0);
6

7 var gameW = this.sys.game.config.width;
8 var gameH = this.sys.game.config.height;
9 var text = this.add.text(gameW/2, gameH/2, ’El nostre primer

videojoc’, {
10 font: ’40px Arial’,
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11 fill: ’#ffffff’
12 });
13 text.setOrigin(0.5, 0.5);
14 text.depth = 1;
15

16 var textBg = this.add.graphics();
17 textBg.fillStyle(0x000000, 0.7);
18 textBg.fillRect(gameW/2 - text.width/2 - 10, gameH/2 - text.

height/2 - 10, text.width + 20, text.height + 20);
19

20 bg.on(’pointerdown’, function(){
21 this.scene.start(’Game’);
22 }, this);
23 };

Analitzem el codi anterior. En primer lloc, cal crear l’escena assignant a la variable
homeScene la creació del constructor new Phaser.Scene(‘Home’). Home és el
nom per a aquesta escena, per poder-la cridar posteriorment:

1 var homeScene = new Phaser.Scene(’Home’);

Després s’implementa la funció create de la següent manera:

1 homeScene.create = function(){
2 ...
3 };

Dins de la funció create, s’hi especifica tot allò que ha de mostrar-se a la pantalla:

1 var bg = this.add.sprite(0, 0, ’backyard’).setInteractive();
2 bg.setOrigin(0, 0);
3

4 var gameW = this.sys.game.config.width;
5 var gameH = this.sys.game.config.height;
6 var text = this.add.text(gameW/2, gameH/2, ’El nostre primer

videojoc’, {
7 font: ’40px Arial’,
8 fill: ’#ffffff’
9 });
10 text.setOrigin(0.5, 0.5);
11 text.depth = 1;
12

13 var textBg = this.add.graphics();
14 textBg.fillStyle(0x000000, 0.7);
15 textBg.fillRect(gameW/2 - text.width/2 - 10, gameH/2 - text.

height/2 - 10, text.width + 20, text.height + 20);
16

17 bg.on(’pointerdown’, function(){
18 this.scene.start(’Game’);
19 }, this);

Analitzem millor el següent codi:

1 var bg = this.add.sprite(0, 0, ’backyard’).setInteractive();
2 bg.setOrigin(0, 0);

S’hi crea un fons amb la variable bg, el qual es fa interactiu establint setInte-
ractive() perquè quan s’hi faci clic es pugui passar a la pantalla següent.
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Vegeu l’exemple complet en
el següent enllaç
bit.ly/35YHKkp.

1 bg.on(’pointerdown’, function(){
2 this.scene.start(’Game’);
3 }, this);

Noteu que en el codi anterior no s’ha codificat la funció preload, com és
habitual, ja que aquesta precàrrega ja s’ha fet en l’escena loadingScene.

2.1.3 Transició entre pantalles en el joc

El pas d’una pantalla a l’altra s’anomena transició. Phaser permet establir diversos
comportaments de transició entre les escenes.

En el primer exemple es mostra una fletxa que, en ser premuda, i mitjançant el codi
this.input.once(‘pointerup’, function (){ ... }), es pausa i es llança
la nova escena (en aquest cas, sceneB). Quan aquesta escena s’executa i es prem
en qualsevol punt de la pantalla a través del mateix mètode, es reinicia la primera
escena (sceneA).

1 var SceneA = new Phaser.Class({
2

3 Extends: Phaser.Scene,
4

5 initialize:
6

7 function SceneA ()
8 {
9 Phaser.Scene.call(this, { key: ’sceneA’ });
10

11 this.pic;
12 },
13

14 preload: function ()
15 {
16 this.load.image(’arrow’, ’assets/sprites/longarrow.jpg’)

;
17 },
18

19 create: function ()
20 {
21 this.pic = this.add.image(400, 300, ’arrow’).setOrigin

(0, 0.5);
22

23 this.input.once(’pointerup’, function () {
24

25 this.scene.pause();
26 this.scene.launch(’sceneB’);
27

28 }, this);
29

30 },
31

32 update: function (time, delta)
33 {

https://phaser.io/examples/v3/view/scenes/pause-and-resume
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34 this.pic.rotation += 0.01;
35 }
36

37 });
38

39 var SceneB = new Phaser.Class({
40

41 Extends: Phaser.Scene,
42

43 initialize:
44

45 function SceneB ()
46 {
47 Phaser.Scene.call(this, { key: ’sceneB’ });
48 },
49

50 preload: function ()
51 {
52 this.load.image(’face’, ’assets/pics/bw-face.jpg’);
53 },
54

55 create: function ()
56 {
57 this.add.image(400, 300, ’face’).setAlpha(0.5);
58

59 this.input.once(’pointerdown’, function () {
60

61 this.scene.resume(’sceneA’);
62

63 }, this);
64 }
65

66 });
67

68 var config = {
69 type: Phaser.AUTO,
70 width: 800,
71 height: 600,
72 backgroundColor: ’#000000’,
73 parent: ’phaser-example’,
74 scene: [ SceneA, SceneB ]
75 };
76

77 var game = new Phaser.Game(config);

En el següent exemple es mostra la transició entre tres escenes (sceneA, sceneB i
sceneC):

1 var SceneA = new Phaser.Class({
2

3 Extends: Phaser.Scene,
4

5 initialize:
6

7 function SceneA ()
8 {
9 Phaser.Scene.call(this, { key: ’sceneA’ });
10

11 this.face;
12 },
13

14 preload: function ()
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15 {
16 this.load.image(’face’, ’assets/pics/bw-face.jpg’);
17 },
18

19 create: function ()
20 {
21 this.face = this.add.image(0, 0, ’face’).setOrigin(0);
22

23 this.input.once(’pointerdown’, function () {
24

25 this.scene.transition({
26 target: ’sceneB’,
27 duration: 2000,
28 moveBelow: true,
29 onUpdate: this.transitionOut,
30 data: { x: 400, y: 300 }
31 });
32

33 }, this);
34 },
35

36 transitionOut: function (progress)
37 {
38 this.face.y = (600 * progress);
39 }
40

41 });
42

43 var SceneB = new Phaser.Class({
44

45 Extends: Phaser.Scene,
46

47 initialize:
48

49 function SceneB ()
50 {
51 Phaser.Scene.call(this, { key: ’sceneB’ });
52 },
53

54 preload: function ()
55 {
56 this.load.image(’arrow’, ’assets/sprites/longarrow.jpg’)

;
57 this.load.image(’planet’, ’assets/tests/space/purple-

planet.jpg’);
58 },
59

60 create: function (data)
61 {
62 var planet = this.add.image(data.x, data.y, ’planet’).

setScale(0);
63

64 this.events.on(’transitionstart’, function (fromScene,
duration) {

65

66 this.tweens.add({
67 targets: planet,
68 scaleX: 1,
69 scaleY: 1,
70 duration: duration
71 });
72

73 }, this);
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74

75 this.events.on(’transitioncomplete’, function () {
console.log(’Complete’); });

76

77 this.events.on(’transitionout’, function (toScene,
duration) {

78

79 this.tweens.add({
80 targets: planet,
81 scaleX: 0,
82 scaleY: 0,
83 duration: duration
84 });
85

86 }, this);
87

88 this.arrow = this.add.sprite(400, 300, ’arrow’).
setOrigin(0, 0.5);

89

90 this.input.once(’pointerdown’, function (event) {
91

92 this.scene.transition({
93 target: ’sceneC’,
94 duration: 3000
95 });
96

97 }, this);
98 },
99

100 update: function (time, delta)
101 {
102 this.arrow.rotation += 0.01;
103 }
104

105 });
106

107 var SceneC = new Phaser.Class({
108

109 Extends: Phaser.Scene,
110

111 initialize:
112

113 function SceneC ()
114 {
115 Phaser.Scene.call(this, { key: ’sceneC’ });
116 },
117

118 preload: function ()
119 {
120 this.load.image(’mech’, ’assets/pics/titan-mech.jpg’);
121 },
122

123 create: function ()
124 {
125 this.add.sprite(Phaser.Math.Between(0, 800), 300, ’mech’

);
126

127 this.input.once(’pointerdown’, function (event) {
128

129 this.scene.start(’sceneA’);
130

131 }, this);
132 }
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133

134 });

En l’escena SceneA s’executa de nou el mètode this.input.once(‘pointerup’,
function (){ ... }), el qual executa la següent transició:

1 this.scene.transition({
2 target: ’sceneB’,
3 duration: 2000,
4 moveBelow: true,
5 onUpdate: this.transitionOut,
6 data: { x: 400, y: 300 }
7 });

On tenim:

• target: escena de destí després de la transició.

• duration: temps expressat en mil·lisegons.

• moveBelow: lloc per on passa l’sprite que marxa; en aquest cas, la transició
es fa per sota de la nova escena.

• onUpdate: esdeveniment que s’executa en fer-se la transició cap a fora.

• data: mida expressada en píxels que prendrà l’sprite de la nova escena.

En l’escena SceneB es criden els diversos esdeveniments programats i en fer clic
a pointerup es transita cap a l’escena C.

En l’escenaSceneC es carrega l’sprite triat dins dels marges que s’indiquen i quan
es prem amb el ratolí es torna a l’escena A.

2.1.4 Nivells

Un nivell (mapa, àrea, etapa, món, rack, tauler, pantalla o zona en un videojoc) és
l’espai total disponible per al jugador a l’hora de completar un objectiu específic.
Els nivells dels videojocs solen tenir una dificultat que augmenta progressivament
per atraure l’atenció de tota mena de jugadors. Cada nivell mostra nou contingut
i desafiaments per mantenir alt l’interès dels jugadors.

Per tant, per a canviar de nivell, però sense perdre la informació aconseguida
anteriorment, caldrà passar les dades que ens interessin a la nova escena. Observeu
al codi següent com passar informació entre les escenes Menu i Demo:

1 var Menu = new Phaser.Class({
2

3 Extends: Phaser.Scene,
4

5 initialize:
6
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7 function Menu ()
8 {
9 Phaser.Scene.call(this, ’menu’);
10 },
11

12 create: function ()
13 {
14 this.add.text(10, 10, ’Press 1, 2 or 3’, { font: ’16px

Courier’, fill: ’#00ff00’ });
15

16 this.input.keyboard.once(’keyup_ONE’, function () {
17

18 this.scene.start(’demo’, { id: 0, image: ’acryl-
bladerunner.jpg’ });

19

20 }, this);
21

22 this.input.keyboard.once(’keyup_TWO’, function () {
23

24 this.scene.start(’demo’, { id: 1, image: ’babar-
phaleon-coco.jpg’ });

25

26 }, this);
27

28 this.input.keyboard.once(’keyup_THREE’, function () {
29

30 this.scene.start(’demo’, { id: 2, image: ’babar-pym-
wait.jpg’ });

31

32 }, this);
33

34 this.events.on(’shutdown’, this.shutdown, this);
35 },
36

37 shutdown: function ()
38 {
39 // Hem de netejar els esdeveniments de teclat o s’

acumularan quan el Menu es reiniciï.
40 this.input.keyboard.shutdown();
41 }
42

43 });
44

45 var Demo = new Phaser.Class({
46

47 Extends: Phaser.Scene,
48

49 initialize:
50

51 function Demo ()
52 {
53 Phaser.Scene.call(this, { key: ’demo’ });
54 },
55

56 init: function (data)
57 {
58 console.log(’init’, data);
59

60 this.imageID = data.id;
61 this.imageFile = data.image;
62 },
63

64 preload: function ()
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65 {
66 this.load.image(’pic’ + this.imageID, ’assets/pics/’ +

this.imageFile);
67 },
68

69 create: function ()
70 {
71 this.add.text(10, 10, ’Click to Return’, { font: ’16px

Courier’, fill: ’#00ff00’ });
72

73 this.add.image(400, 300, ’pic’ + this.imageID).setScale
(2);

74

75 this.input.once(’pointerup’, function () {
76

77 this.scene.start(’menu’);
78

79 }, this);
80 }
81

82 });
83

84 var config = {
85 type: Phaser.AUTO,
86 width: 800,
87 height: 600,
88 backgroundColor: ’#2d2d8d’,
89 pixelArt: true,
90 parent: ’phaser-example’,
91 scene: [ Menu, Demo ]
92 };
93

94 var game = new Phaser.Game(config);

En prémer les tecles 1, 2 o 3 es demana el canvi d’escena i el pas de certa
informació (en aquest cas és un identificador ID i una imatge):

1 this.input.keyboard.once(’keyup_ONE’, function () {
2

3 this.scene.start(’demo’, { id: 0, image: ’acryl-bladerunner.
jpg’ });

4

5 }, this);

Dins de l’escena demo es reben les dades en la funció init:

1 init: function (data)
2 {
3 this.imageID = data.id;
4 this.imageFile = data.image;
5 }

En aquest exemple, passem només un identificador i una imatge, però es poden
passar tantes dades com sigui necessari.

Així doncs, veiueu com funciona més detalladament. Per al tractament de dades
hi ha tres mètodes:

• setDataEnabled(): afegeix un component del Gestor de dades a aquest
objecte del joc.
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• setData(key, [data]): permet emmagatzemar una parella de valors, la
clau i el valor que aquesta emmagatzema, dins d’aquest gestor de dades
d’objectes del joc.

• getData(key): recupera el valor de la clau donada al gestor de dades
d’objectes del joc.

Així doncs, utilitzarem setData per a emmagatzemar una parella de valors, la
clau i el valor que volem emmagatzemar. Si la clau encara no s’ha habilitat
per a emmagatzemar-hi les dades, és a dir, encara no s’ha creat (mitjançant
setDataEnabled), s’activarà abans d’establir-hi el valor. Per tant, és possible
utilitzar setData directament, ja que si la clau encara no existeix al gestor de
dades, es crearà.

La manera és senzilla d’utilitzar setData és:

1 sprite.setData(’name’, ’Red Gem Stone’);

També es possible passar un array de parells composat per les claus i els seus
respectius valors:

1 sprite.setData({ name: ’Red Gem Stone’, level: 2, owner: ’Link’,
gold: 50 });

O augmentar directament el valor, tot dient-li la clau i com volem modificar aquest
valor:

1 sprite.data.values.gold += 50;

Un cop hem emmagatzemat les dades, ens serà útil saber com recuperar-les. Així
doncs, per a recuperar un valor, cridem a getData:

1 sprite.getData(’gold’);

Podem accedir directament al valor:

1 sprite.data.values.gold;

També és possible passar una matriu de claus, en aquest cas es retornarà una matriu
de valors:

1 sprite.getData([ ’gold’, ’armor’, ’health’ ]);

Tingueu en compte que les claus de dades són case-sensitive, és a dir,
diferencien entre majúscules i minúscules i han de ser cadenes de JavaScript
vàlides. Això significa que les claus gold i Gold es tracten com dos valors
únics i diferents dins del gestor de dades.

Observem el seu funcionament en un exemple com el següent. Tenim un sprite que
hem carregat previament en el preload i hem afegit a la variable gem. Mitjançant
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Vegeu el seu funcionament
d’aquest exemple a l’enllaç:
bit.ly/32MO0cP.

gem.setData() emmagatzemarem un array de valors, com el seu nom, el nivell,
el propietari i la quantitat d’or.

1 function create ()
2 {
3 var text = this.add.text(350, 270, ’’, { font: ’16px Courier

’, fill: ’#00ff00’ });
4

5 var gem = this.add.image(300, 300, ’gem’);
6

7 gem.setData({ name: ’Red Gem Stone’, level: 2, owner: ’Link’
, ’gold’: 50 });

8

9 gem.on(’changedata’, function (gameObject, key, value) {
10

11 text.setText([
12 ’Name: ’ + gem.getData(’name’),
13 ’Level: ’ + gem.getData(’level’),
14 ’Value: ’ + gem.getData(’gold’) + ’ gold’,
15 ’Owner: ’ + gem.getData(’owner’)
16 ]);
17

18 });
19

20 this.input.on(’pointerdown’, function () {
21

22 gem.data.values.gold += 50;
23

24 if (gem.data.values.gold % 200 === 0)
25 {
26 gem.data.values.level++;
27 }
28

29 });
30 }

La instrucció gem.on(‘changedata’, function (gameObject, key, value)
{ .. }, fa que sempre que s’actualitza un valor de dades, l’esdeveni-
mentchangedata es dispari i executi una acció, en aquest cas, establir un text
amb els valors de les dades que hem modificat i emmagatzemat.

Les dades es modifiquen quan té lloc la instrucció
this.input.on(‘pointerdown’, function () { .. } on li estem dient
que, cada cop que l’usuari prem el botó del ratolí, s’incrementi la quantitat d’or
en 50 unitats i que, si la quantitat d’or és divisible entre 200, augmenti el nivell
de dificultat en un.

En comptes de changedata, podem dir-li també setdata:

1 gem.on(’setdata’, function (gameObject, key, value) {
2

3 text.setText([
4 ’Name: ’ + gem.getData(’name’),
5 ’Level: ’ + gem.getData(’level’),
6 ’Value: ’ + gem.getData(’gold’) + ’ gold’,
7 ’Owner: ’ + gem.getData(’owner’)
8 ]);
9

10 });

https://labs.phaser.io/edit.html?src=src/components/data/set%20multiple%20values.js&v=3.24.1
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Quan es defineix el valor per primer cop, s’emet un esdeveniment setdata des
d’aquest objecte del joc.

Ara bé, si la clau ja existeix, s’emet un esdeveniment changedata. Per exemple, si
s’actualitza una clau existent anomenada PlayerLives, s’emetria l’esdeveniment
changedata-PlayerLives. Aquests esdeveniments s’emetran independentment
de si s’utilitza aquest mètode per establir el valor o el configurador de valors
directes.

Una altra possibilitat amb el tractament de les dades és emmagatzemar dades
en la pròpia escena, sense necessitat d’assignar-les a un sprite, com es mostra
a continuació:

1 function create ()
2 {
3

4 this.data.set(’lives’, 3);
5 this.data.set(’level’, 5);
6 this.data.set(’score’, 2000);
7

8 var text = this.add.text(100, 100, ’’, { font: ’64px Courier
’, fill: ’#00ff00’ });

9

10 text.setText([
11 ’Level: ’ + this.data.get(’level’),
12 ’Lives: ’ + this.data.get(’lives’),
13 ’Score: ’ + this.data.get(’score’)
14 ]);
15 }

Ara, per rebre les dades en una altra escena, crearem la funció init i li passarem
el paràmetre data, de la següent manera:

1 scene.init = function(data) {
2 this.lives = data.lives;
3 this.level = data.level;
4 this.score = data.score;
5 };

2.2 Esdeveniments temporals i independents de l’acció d’usuari

Hi ha certs elements independents de l’acció de l’usuari que tenen lloc sense que el
jugador faci cap moviment o acció. Un d’aquests elements és el temps, que permet
establir una temporalització, parar-la i reprendre-la, configurar esdeveniments
programats pel temps o, fins i tot, configurar un compte enrere.

Altres elements interessants són el canvi de climatologia, que pot aportar efectes
interessants en les diferents escenes del videojoc, i el Parallax, que permet establir
l’avançament del jugador més ràpid o més lent per l’escena.

Finalment, en el videojoc també hi ha el paper de la càmera. A la càmera se li
poden proporcionar certs efectes i moviment.
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2.3 Esdeveniments causats per l’acció d’usuari

Cal saber com gestionar el sistema d’entrada de l’usuari en el videojoc amb Phaser.
Per a aquesta gestió, avui dia hi ha molts dispositius diferents i cadascun amb les
seves peculiaritats. Mentre que fa unes dècades només hi havia el teclat, ara hi ha
el ratolí, les pantalles tàctils i els joysticks.

Phaser intenta gestionar totes les diferències de control simplificant conceptes. Tot
i que és possible controlar el ratolí i l’entrada tàctil per mètodes diferents, Phaser
recomana simplificar i denominar-los punters amb botons, dels quals sempre
n’hi pot haver diversos, per gestionar el multitouch, i poden ser ratolins o dits.
Addicionalment, el teclat se segueix utilitzant, però en mòbils i tauletes els usuaris
no tenen accés a teclat. Pel que fa als joysticks o gamepads, Phaser porta funcions
per gestionar-los, però no tots els usuaris d’un videojoc tenen per què tenir aquests
dispositius.

2.3.1 Teclat

El primer mitjà és el teclat. Hi ha diverses maneres d’utilitzar la tecla, principal-
ment 3 sistemes:

• Si ha estat premuda, genera un esdeveniment.

• Es pot comprovar si la tecla està premuda.

• Si ha estat alliberada, genera un esdeveniment.

Les opcions que generen esdeveniments són millors en videojocs on no es
requereix mantenir premudes les tecles. La majoria de videojocs, però, van millor
amb el sistema en segona opció.

Molts jocs fan servir les tecles en forma de fletxa per al control. Phaser porta
la funció createCursorKeys per facilitar la feina als desenvolupadors d’aquests
videojocs.

1 var cursors = this.input.keyboard.createCursorKeys();

Després, en la funció update del videojoc es comprova si alguna tecla ha
estat premuda i s’actua en conseqüència. Per exemple, en un videojoc amb un
personatge mantenir premuda la tecla pot servir per seguir donant velocitat al
personatge perquè continuï avançant.

1 function update () {
2 if (cursors.left.isDown)
3 {
4 // La tecla de fletxa cap a l’esquerra està premuda, s’

actua en conseqüència.
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5 }
6 else if (cursors.right.isDown)
7 {
8 // La tecla de fletxa cap a la dreta està premuda, s’

actua en conseqüència.
9 }
10 }

Phaser també ofereix la possibilitat d’establir altres tecles a part dels típics cursors.
En el món dels gamers, és comú la utilització de les tecles WASD per a utilitzar-los
per als moviments en el videojoc:

1 this.input.keyboard.addKeys({
2 ’up’: Phaser.Input.Keyboard.KeyCodes.W,
3 ’down’: Phaser.Input.Keyboard.KeyCodes.S,
4 ’left’: Phaser.Input.Keyboard.KeyCodes.A,
5 ’right’: Phaser.Input.Keyboard.KeyCodes.D
6 });

Una altra manera de fer-ho és:

1 this.input.keyboard.addKeys(’W,S,A,D’);

Podem capturar també una sola tecla per a que compleixi una funció concreta, com
en el següent exemple:

1 function create(){
2 var spaceBar = this.input.keyboard.addKey(Phaser.Input.

Keyboard.KeyCodes.SPACE);
3 }
4

5 function update(){
6 if (spaceBar.isDown)
7 {
8 // Acció a realitzar
9 }
10 }

Una altra possibilitat que permet Phaser és la creació d’un combo de tecles, un
fet molt comú en els videojocs, com per exemple als videojocs Tekken o Street
Fighter:

1 function create() {
2

3 var combo = this.input.keyboard.createCombo(’ABCD’);
4

5 this.input.keyboard.on(’keycombomatch’, function (event) {
6

7 console.log(’Key Combo matched!’);
8

9 });
10

11 }

Un keycombo escoltarà la cadena de tecles especificada des del teclat i, quan es
rebin, s’emetrà un esdeveniment keycombomatch des d’aquest connector de teclat.
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Un identificador de recursos
uniforme o URI (de l’anglès
uniform resource identifier )
és una cadena de caràcters
que identifica els recursos
d’una xarxa de forma
unívoca.

Així doncs, com podem veure en l’exemple, crearem un simple combinat de tecles.
Així doncs, quan escrivim ABCD, l’esdeveniment s’activarà a l’entrada del caràcter
final, en aquest cas, la lletra D. Si es premés una tecla incorrecta, el combinat es
tornarà a reiniciar al començament.

2.3.2 Punters (ratolí i sensor tàctil)

Phaser unifica el ratolí i els gestos tàctils com a punters (Pointer). Per accedir
al punter per defecte hi ha la propietat activePointer. Igual que amb el teclat,
Phaser detecta quan es manté premut.

1 // Mantenir premut, dins de la funció ’update’.
2 if (this.input.activePointer.isDown) {
3

4 this.player.x += this.speed;
5

6 }

Els punters també permeten moure el jugador o objectes importants a través de
la pantalla arrossegant-los. En anglès es coneix com a drag and drop o fer un
objecte draggable. El següent codi mostra com l’sprite afegit pet es converteix
endraggable amb el mètode this.input.setDraggable(this.pet) i com es pot
moure en una nova posició mitjançant el this.input.on():

1 this.pet = this.add.sprite(100, 200, ’pet’, 0).setInteractive();
2

3 this.input.setDraggable(this.pet);
4

5 this.input.on(’drag’, function(pointer, gameObject, dragX, dragY
){

6

7 gameObject.x = dragX;
8 gameObject.y = dragY;
9

10 });

2.3.3 Interactuar amb els elements de pantalla

És possible moure els jugadors per la pantalla, però també és possible no moure
cap jugador, sinó interactuar amb els elements de la pantalla perquè facin una cosa
concreta en el videojoc.

Com en qualsevol videojoc creat en Phaser, en primer lloc cal carregar els actius
dins de la funció preload i, a continuació, treballar dins de la funció create:

1 gameScene.create = function() {
2

3 this.items = this.add.group([{
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4 key: ’building’,
5 setXY: {
6 x: 100,
7 y: 240
8 }
9 },
10 {
11 key: ’house’,
12 setXY: {
13 x: 240,
14 y: 280
15 },
16 setScale: {
17 x: 0.8,
18 y: 0.8
19 }
20 },
21 {
22 key: ’car’,
23 setXY: {
24 x: 400,
25 y: 300
26 },
27 setScale: {
28 x: 0.8,
29 y: 0.8
30 }
31 },
32 {
33 key: ’tree’,
34 setXY: {
35 x: 550,
36 y: 250
37 }
38 }
39 ]);
40

41 let bg = this.add.sprite(0, 0, ’background’).setOrigin(0, 0);
42

43 this.items.setDepth(1);
44

45 Phaser.Actions.Call(this.items.getChildren(), function(item) {
46

47 item.setInteractive();
48

49 item.resizeTween = this.tweens.add({
50 targets: item,
51 scaleX: 1.5,
52 scaleY: 1.5,
53 duration: 300,
54 paused: true,
55 yoyo: true,
56 ease: ’Quad.easeInOut’
57 });
58

59 item.alphaTween = this.tweens.add({
60 targets: item,
61 alpha: 0.7,
62 duration: 200,
63 paused: true
64 });
65

66 item.on(’pointerdown’, function(pointer) {
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Vegeu el punt “Grups” de
l’apartat “Generació
d’animacions amb eines
d’autor”.

67 item.resizeTween.restart();
68 });
69

70 item.on(’pointerover’, function(pointer) {
71 item.alphaTween.restart();
72 });
73

74 item.on(’pointerout’, function(pointer) {
75 //stop alpha tween
76 item.alphaTween.stop();
77

78 item.alpha = 1;
79 });
80

81 }, this);
82

83 };

El primer pas és la creació del grup de sprites mitjançant this.items =
this.add.group([{ ... ]); en què es crea un actiu de sprites dins del grup
amb una key i una posició especificades amb setXY per a cada un dels elements
del grup. Es modifica la mida d’alguns elements mitjançant la propietat setScale,
ja que resulten massa grans respecte de la resta d’ítems.

En el següent pas cal crear el fons i assignar-lo a la variable bg en la línia let bg
= this.add.sprite(0, 0, ‘background’).setOrigin(0, 0);. Si es deixa
així el codi, el fons cobriria els ítems creats. Per tant, s’ha d’establir la profunditat
dels elements respecte a la imatge de fons. Aquesta representa la profunditat 0, i
es pot establir la profunditat 1 per als ítems amb this.items.setDepth(1);.

Ja que items és un grup, i en aquest cas l’actiu d’elements items.getChildren,
es crida Phaser.Actions.Call per a cada un d’aquests elements amb la creació
d’una funció a la qual es passa per paràmetre item, que fa referència a cada
element. Cal especificar que aquesta funció s’executa dins d’aquest context de
l’objecte escena amb el this final. Així, la funció s’implementa de la següent
manera:

1 Phaser.Actions.Call(this.items.getChildren(), function(item) {
2

3 ...
4

5 }, this);

Dins de la funció, el primer pas és dotar item d’interactivitat amb la sentència
item.setInteractive();. Un cop els elements ja disposen d’aquesta propietat,
cal especificar què fer quan es fa clic a sobre de cada element mitjançant
item.on(‘pointerdown’, function(pointer) { ... });. L’esdeveniment
a capturar és pointerdown.

Per exemple, en aquesta part del codi, s’indica que en fer clic a sobre mostri a la
consola quina és la key de l’element seleccionat a través de console.log(‘you
clicked ’ + item.texture.key);:

1 Phaser.Actions.Call(this.items.getChildren(), function(item) {
2

3 item.setInteractive();
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L’animació amb
interpolació (tween)

s’explica a l’apartat 1
d’aquesta mateixa Unitat.

4

5 item.on(’pointerdown’, function(pointer) {
6 console.log(’you clicked ’ + item.texture.key);
7 });
8

9 }, this);

Però l’anterior no és el propòsit del joc. En pensar en un element interactiu, el
que s’acostuma a imaginar és que els elements ressaltin o mostrin alguna altra
interacció que simplement imprimir l’identificador de l’sprite en la consola del
navegador.

Ara bé, la interacció que s’implementarà en el següent codi es fa amb l’ajuda de
tweens. El terme tween o interpolació un concepte d’animació que té a veure
amb la generació dels frames intermedis d’una animació des d’un punt de partida
fins a un punt final. Es pot variar la velocitat de la interpolació amb funcions
d’acceleració i desacceleració (easing).

1 Phaser.Actions.Call(this.items.getChildren(), function(item) {
2

3 item.setInteractive();
4

5 item.resizeTween = this.tweens.add({
6 targets: item,
7 scaleX: 1.5,
8 scaleY: 1.5,
9 duration: 300,
10 paused: true,
11 yoyo: true,
12 ease: ’Quad.easeInOut’
13 });
14

15 item.alphaTween = this.tweens.add({
16 targets: item,
17 alpha: 0.7,
18 duration: 200,
19 paused: true
20 });
21

22 item.on(’pointerdown’, function(pointer) {
23 item.resizeTween.restart();
24 });
25

26 item.on(’pointerover’, function(pointer) {
27 item.alphaTween.restart();
28 });
29

30 item.on(’pointerout’, function(pointer) {
31 //stop alpha tween
32 item.alphaTween.stop();
33

34 item.alpha = 1;
35 });
36

37 }, this);

Per tant, el codi implementat dins de la funció cridada per Phaser.Actions.Call
farà que cada ítem creixi més i després torni a la seva mida original. A més, es
pot afegir que es difumini en tornar a la mida original.
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Es crea item.resizeTween com una propietat de l’ítem perquè en cas de voler-hi
accedir des de qualsevol altra part del codi estigui disponible. També funcionaria
bé només afegint var resizeTween, com si es tractés d’una variable.

A continuació, s’afegeix el tween amb this.tweens.add i alguns paràmetres:

• targets: indica sobre quin element s’aplica (en aquest cas, a cada ítem del
grup).

• scaleX i scaleY: estableix el canvi d’escala de l’sprite.

• duration: programa la durada de l’efecte (l’efecte d’escalat, en aquest cas).

• paused: té un valor booleà que dóna el control de quan comença l’efecte.

• yoyo: té un valor booleà perquè, un cop es maximitzi l’element, torni a
l’efecte contrari (en aquest cas, és la mida original).

• ease: tipus d’acceleració o desacceleració que es vol generar.

Es crea de la mateixa manera un nou tween, se li afegeix una nova propietat
item.alphaTween perquè apliqui, en aquest cas, certa transparència al passar el
ratolí per sobre de l’ítem. De la mateixa manera que en el tween anterior, s’afegeix
un tween i se li passen els paràmetres apropiats. Es canvia scaleX i scaleY per
alpha.

Un cop creats els tweens, perquè s’apliquin, es creen les diferents funcions
pointerdown, pointerover i pointerout. A la funció pointerdown s’indica
que s’iniciï amb la instrucció item.resizeTween.restart();. Amb restart
s’indica que si l’efecte ja s’està executant, comenci de nou des de l’inici. A la
funció pointerover s’indica que s’iniciï amb item.alphaTween.restart();.
Però per aturar l’efecte, cal aplicar item.alphaTween.stop(); i reassignar el
valor item.alpha = 1; en la funció pointerout.

2.4 Càmera

Una càmera és la vista del món del joc. Té una posició i grandària determinades
i només representa aquells objectes dins del seu camp de visió. El joc crea
automàticament una sola càmera de mida escena a l’arrencada. Amb Phaser es
pot configurar fàcilment la càmera perquè segueixi un sprite, per exemple, o per
fer que els elements es posicionin.

Vegeu un exemple d’ús de la càmera en aquest enllaç:(bit.ly/2AqC1lY):

I el codi implementat a continuació:

1 var config = {
2 type: Phaser.AUTO,
3 parent: ’phaser-example’,
4 physics: {
5 default: ’arcade’,

https://labs.phaser.io/edit.html?src=src/camera/follow%20user%20controlled%20sprite.js
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6 },
7 scene: {
8 preload: preload,
9 create: create,
10 update: update
11 }
12 };
13

14 var player;
15 var cursors;
16

17 var game = new Phaser.Game(config);
18

19 function preload ()
20 {
21 this.load.image(’bg’, ’assets/pics/the-end-by-iloe-and-made.

jpg’);
22 this.load.image(’block’, ’assets/sprites/block.jpg’);
23 }
24

25 function create ()
26 {
27 // Estableix els límits de la càmera i la física com a mida

de les imatges 4x4 bg
28 this.cameras.main.setBounds(0, 0, 1920 * 2, 1080 * 2);
29 this.physics.world.setBounds(0, 0, 1920 * 2, 1080 * 2);
30

31 // Combina 4 imatges juntes per crear el nostre fons
32 this.add.image(0, 0, ’bg’).setOrigin(0);
33 this.add.image(1920, 0, ’bg’).setOrigin(0).setFlipX(true);
34 this.add.image(0, 1080, ’bg’).setOrigin(0).setFlipY(true);
35 this.add.image(1920, 1080, ’bg’).setOrigin(0).setFlipX(true)

.setFlipY(true);
36

37 cursors = this.input.keyboard.createCursorKeys();
38

39 player = this.physics.add.image(400, 300, ’block’);
40

41 player.setCollideWorldBounds(true);
42

43 this.cameras.main.startFollow(player, true, 0.05, 0.05);
44 }
45

46 function update ()
47 {
48 player.setVelocity(0);
49

50 if (cursors.left.isDown)
51 {
52 player.setVelocityX(-500);
53 }
54 else if (cursors.right.isDown)
55 {
56 player.setVelocityX(500);
57 }
58

59 if (cursors.up.isDown)
60 {
61 player.setVelocityY(-500);
62 }
63 else if (cursors.down.isDown)
64 {
65 player.setVelocityY(500);
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66 }
67 }

Per la càmera, algunes configuracions que es poden establir són:

1 // Reseteja la càmera.
2 this.game.camera.reset();
3

4 // La càmera segueix el personatge o n’atura el seguiment.
5 this.game.camera.follow(this.player, Phaser.Camera.

FOLLOW_PLATFORMER);
6 camera.stopFollow();
7

8 // Posiciona un ’sprite’ respecte a la càmera.
9 cloud.fixedToCamera = true;
10 cloud.cameraOffset.setTo(this.game.width, this.game.rnd.

integerInRange(40, 150));
11

12 // Mou un ’sprite’ respecte a la càmera.
13 this.game.add.tween(cloud.cameraOffset).to({ x: -500 }, 10000,

Phaser.Easing.Linear.None).start();
14

15 // Estableix el seguiment de compensació.
16 camera.setFollowOffset(x, y);
17

18 // Obté la càmera.
19 var camera = scene.cameras.main;
20

21 // Afegeix una nova càmera.
22 var camera = scene.cameras.add(x, y, width, height);
23

24 // Afegeix una càmera existent.
25 scene.cameras.addExisting(camera);
26

27 //Elimina la càmera.
28 scene.cameras.remove(camera);
29

30 // Destrueix la càmera.
31 camera.destroy();
32

33 // Estableix posició de la càmera.
34 camera.setPosition(top, left);
35 // camera.x = top;
36 // camera.y = left;
37

38 // Centra la càmera en les coordenades donades o als límits.
39 camera.centerOn(x, y);
40 camera.centerToBounds();
41

42 // Estableix la mida de la càmera.
43 camera.setSize(width, height);
44 // camera.width = width;
45 // camera.height = height;
46

47 //Estableix el zoom (el mínim pot ser 0.001).
48 camera.setZoom(zoomValue);
49 camera.zoom = zoomValue;
50

51 // Estableix la rotació.
52 camera.setAngle(angle); //en graus
53 camera.setRotation(angle); // en radiants
54 camera.rotation = angle; //en rediants
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55

56 // Estableix la visibilitat.
57 camera.setVisible(value);
58 // camera.visible = value
59 var visible = camera.visible;
60

61 // Estableix el desplaçament de la càmera.
62 camera.setScroll(x, y)
63 camera.scrollX = scrollX;
64 camera.scrollY = scrollY;

2.4.1 ’Deadzone’

Un concepte relacionat amb la càmera és la deadzone, un rectangle que defineix
els límits als quals la càmera començarà a desplaçar-se sense mantenir l’sprite
objectiu dins del rectangle, tot el que fa és controlar el límit en què la càmera
començarà a moure’s. Així que quan l’sprite toca la vora, la càmera es desplaça
(fins que arriba a una vora del món).

1 camera.setDeadzone(width, height);
2

3 var left = camera.deadzone.left;
4 var right = camera.deadzone.right;
5 var top = camera.deadzone.top;
6 var bootom = camera.deadzone.bottom;
7

8 camera.setDeadzone();
9

10 camera.setBounds(x, y, width, height);

Un exemple per comprovar la funcionalitat d’aquesta zona és: bit.ly/2TNpm5c.

1 var config = {
2 type: Phaser.AUTO,
3 parent: ’phaser-example’,
4 width: 800,
5 height: 600,
6 pixelArt: true,
7 physics: {
8 default: ’arcade’,
9 },
10 scene: {
11 preload: preload,
12 create: create,
13 update: update
14 }
15 };
16

17 var player;
18 var graphics;
19 var cursors;
20 var text;
21 var moveCam = false;
22

23 var game = new Phaser.Game(config);

https://labs.phaser.io/edit.html?src=src/camera/follow%20sprite%20small%20bounds.js
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24

25 function preload ()
26 {
27 // this.load.image(’bg’, ’assets/pics/the-end-by-iloe-and-

made.jpg’);
28 this.load.image(’bg’, ’assets/pics/backscroll.jpg’);
29 this.load.image(’block’, ’assets/sprites/crate32.jpg’);
30 }
31

32 function create ()
33 {
34 this.cameras.main.setBounds(0, 0, 720 * 2, 176);
35

36 for (x = 0; x < 2; x++)
37 {
38 this.add.image(720 * x, 0, ’bg’).setOrigin(0);
39 }
40

41 cursors = this.input.keyboard.createCursorKeys();
42

43 player = this.physics.add.image(400, 100, ’block’);
44

45 this.cameras.main.startFollow(player, true);
46 this.cameras.main.setZoom(2);
47

48 if (this.cameras.main.deadzone)
49 {
50 graphics = this.add.graphics().setScrollFactor(0);
51 graphics.lineStyle(2, 0x00ff00, 1);
52 graphics.strokeRect(200, 200, this.cameras.main.deadzone

.width, this.cameras.main.deadzone.height);
53 }
54

55 text = this.add.text(220, 240).setScrollFactor(0).
setFontSize(16).setColor(’#ffffff’);;

56 }
57

58 function update ()
59 {
60 var cam = this.cameras.main;
61

62 if (cam.deadzone)
63 {
64 text.setText([
65 ’Cam Control: ’ + moveCam,
66 ’ScrollX: ’ + cam.scrollX,
67 ’ScrollY: ’ + cam.scrollY,
68 ’MidX: ’ + cam.midPoint.x,
69 ’MidY: ’ + cam.midPoint.y,
70 ’deadzone left: ’ + cam.deadzone.left,
71 ’deadzone right: ’ + cam.deadzone.right,
72 ’deadzone top: ’ + cam.deadzone.top,
73 ’deadzone bottom: ’ + cam.deadzone.bottom
74 ]);
75 }
76 else if (cam._tb)
77 {
78 text.setText([
79 ’Cam Control: ’ + moveCam,
80 ’ScrollX: ’ + cam.scrollX,
81 ’ScrollY: ’ + cam.scrollY,
82 ’MidX: ’ + cam.midPoint.x,
83 ’MidY: ’ + cam.midPoint.y,
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84 ’tb x: ’ + cam._tb.x,
85 ’tb y: ’ + cam._tb.y,
86 ’tb w: ’ + cam._tb.width,
87 ’tb h: ’ + cam._tb.height,
88 ’tb b: ’ + cam._tb.bottom
89 ]);
90 }
91

92 player.setVelocity(0);
93

94 if (moveCam)
95 {
96 if (cursors.left.isDown)
97 {
98 cam.scrollX -= 4;
99 }
100 else if (cursors.right.isDown)
101 {
102 cam.scrollX += 4;
103 }
104

105 if (cursors.up.isDown)
106 {
107 cam.scrollY -= 4;
108 }
109 else if (cursors.down.isDown)
110 {
111 cam.scrollY += 4;
112 }
113 }
114 else
115 {
116 if (cursors.left.isDown)
117 {
118 player.setVelocityX(-400);
119 }
120 else if (cursors.right.isDown)
121 {
122 player.setVelocityX(400);
123 }
124

125 if (cursors.up.isDown)
126 {
127 player.setVelocityY(-400);
128 }
129 else if (cursors.down.isDown)
130 {
131 player.setVelocityY(400);
132 }
133 }
134 }

2.4.2 Seguiment del desplaçament amb la càmera

Podem crear el seguiment del desplaçament d’un objecte amb la càmera. Vegeu un
exemple on es mostra una nau navegant que excedeix el món però que es continua
movent fins al final del món: bit.ly/2ABuTDt.

https://labs.phaser.io/edit.html?src=src/camera/follow%20offset.js
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A continuació, veieu el codi d’exemple:

1 function create ()
2 {
3 // Estableix els límits de la càmera i la física com a mida

de les imatges 4x4 bg.
4 this.cameras.main.setBounds(0, 0, 1920 * 2, 1080 * 2);
5 this.physics.world.setBounds(0, 0, 1920 * 2, 1080 * 2);
6

7 // Combina 4 imatges juntes per crear el fons.
8 this.add.image(0, 0, ’bg’).setOrigin(0);
9 this.add.image(1920, 0, ’bg’).setOrigin(0).setFlipX(true);
10 this.add.image(0, 1080, ’bg’).setOrigin(0).setFlipY(true);
11 this.add.image(1920, 1080, ’bg’).setOrigin(0).setFlipX(true)

.setFlipY(true);
12

13 cursors = this.input.keyboard.createCursorKeys();
14

15 player = this.physics.add.image(400, 300, ’ship’);
16

17 player.setCollideWorldBounds(true);
18

19 this.cameras.main.startFollow(player);
20

21 this.cameras.main.followOffset.set(-300, 0);
22 }
23

24 function update ()
25 {
26 player.setVelocity(0);
27

28 if (cursors.left.isDown)
29 {
30 player.setVelocityX(-500);
31 player.setFlipX(true);
32 this.cameras.main.followOffset.x = 300;
33 }
34 else if (cursors.right.isDown)
35 {
36 player.setVelocityX(500);
37 player.setFlipX(false);
38 this.cameras.main.followOffset.x = -300;
39 }
40

41 if (cursors.up.isDown)
42 {
43 player.setVelocityY(-500);
44 }
45 else if (cursors.down.isDown)
46 {
47 player.setVelocityY(500);
48 }
49 }
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2.4.3 Minimapa

També hi ha la possibilitat de crear un minimapa en el joc que mostri la càmera
principal, per així tenir un plànol del joc com es mostra a figura 2.1:

Figura 2.1. Minimapa

Vegeu un exemple de minimapa al següent enllaç: bit.ly/2zuJ2CF

Observeu en el codi que existeix la propietat minimap per configurar-lo:

1 // El món té una mida de 3200 x 600.
2 this.cameras.main.setBounds(0, 0, 3200, 600).setName(’main’)

;
3

4 // La minicàmera és de 400 píxels d’amplada, de manera que es
pot mostrar tot el món amb un zoom de 0.2.

5 this.minimap = this.cameras.add(200, 10, 400, 100).setZoom
(0.2).setName(’mini’);

6 this.minimap.setBackgroundColor(0x002244);
7 this.minimap.scrollX = 1600;
8 this.minimap.scrollY = 300;

2.5 Efectes de fons: canvi de climatologia i Parallax

Phaser permet afegir efectes als escenaris, per ambientar i enriquir l’aspecte del
joc. Dos efectes possibles són el canvi de climatologia i el Parallax, que afegeix
profunditat i interactivitat al fons del joc.

http://labs.phaser.io/edit.html?src=src/camera/minimap%20camera.js
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2.5.1 Canvi de climatologia

En els videojocs, un dels components que proporciona una bona ambientació és
la climatologia. Els efectes climàtics com la pluja o la neu resulten molt atractius
i realment fàcils de crear.

Prèviament, per a la creació d’aquests efectes es necessita el que Phaser anomena
partícules. Aquestes partícules es creen gràcies als emitters. Un emitter és un
emissor de partícules lleugeres que utilitza la física Arcade. Es pot utilitzar per a
explosions úniques o per a efectes continus com la pluja o el foc. El que fa és obrir
objectes de partícules a intervals fixats, i arregla les seves posicions i velocitats en
conseqüència.

Les partícules poden ser molt útils i es creen mitjançant un objecte anomenat
emitter. Hi ha molts paràmetres diferents aplicables per canviar el comportament
de l’emissor (una sola explosió de moltes partícules, un flux constant de partícules
al llarg del temps, partícules amb diferents mides, velocitats, entre d’altres).

Aquest és simplement un exemple que ens pot ajudar a crear aquest efecte de pluja
o neu, canviant l’sprite, sprite sheet o, en aquest cas, l’atlas:

1 function preload ()
2 {
3 this.load.atlas(’flares’, ’assets/particles/flares.png’, ’

assets/particles/flares.json’);
4 }
5

6 function create ()
7 {
8 var particles = this.add.particles(’flares’);
9

10 particles.createEmitter({
11 frame: ’blue’,
12 x: { min: 0, max: 800 },
13 y: 0,
14 lifespan: 2000,
15 speedY: { min: 200, max: 400 },
16 scale: { start: 0.4, end: 0 },
17 quantity: 4,
18 blendMode: ’ADD’
19 });
20 }

El que es mostra en executar el codi són espurnes que es mouen verticalment que
imiten la caiguda de la pluja o la neu. Canviant l’atlas de l’espurna, per la imatge
dels flocs de neu, per exemple, podria implementar-se un efecte molt real.

Vist el primer exemple, podem comprovar que el funcionament de les partícules
és força senzill:

1. Es creen les partícules mitjançant la instrucció var particles = sce-
ne.add.particles(key);.
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2. Es crea emitter, és a dir, l’emissor de partícules mitjançant var emitter
= particles.createEmitter({ .. }), especificant la configuració que
més ens convingui.

Per tal de configurar el nostre emitter disposem de les següents opcions (algunes
que ens poden resultar més interessants):

• frame: imatge o forma de la partícula.

• x: obté o estableix la posició x de l’emissor.

• y: obté o estableix la posició y de l’emissor.

• lifespan: durada de cada partícula una vegada que s’emet en ms. El valor
per defecte és de 2 segons. Establiu la vida útil a 0 perquè les partícules
visquin per sempre.

• angle: angle de rotació del contenidor del grup, en graus.

• speed: velocitat d’emissió de les partícules.

• scale: escala de les partícules.

• gravity: gravetat de les partícules

• bounce: estableix quant ha de rebotar cada partícula en cada eix (1 = rebot
complet, 0 = sense rebot).

• bounds: estableix els límits de les partícules.

• collide: si voleu que les partícules puguin xocar amb altres cossos de
l’Arcade Physics, configureu-ho com a true.

• blendMode: estableix el tipus de barreja de les partícules. Pot prendre
els valors normal, add, multiply, screen, overlay, darken, lighten,
color_dodge, color_burn, hard_light, soft_light, difference, ex-
clusion, hue, saturation, color i luminosity.

• area: àrea de l’emissor. Les partícules es poden generar aleatòriament des
de qualsevol lloc d’aquest rectangle.

• quantity: nombre de frames que utilitzarà l’sprite.

• maxParticles: nombre total de partícules d’aquest emissor.

• emitX i emitY: punt de partida de les partícules.

• enableBody: si el valor és true, tots els sprites creats o afegits a aquest
grup tindran habilitada la física.

• emitZone: estableix la forma geomètrica des d’on emetre partícules.

• deathZone: estableix la forma geomètrica que desactiva les partícules quan
hi interactuen.
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Per millorar aquest efecte, és possible crear diferents capes canviant la mida dels
elements i la seva velocitat, per exemple, per a donar profunditat a l’escena. En
aquest cas, el moviment és horitzontal. Vegem-ne el codi:

1 function preload ()
2 {
3 this.load.atlas(’megaset’, ’assets/atlas/megaset-0.png’, ’

assets/atlas/megaset-0.json’);
4 }
5

6 function create ()
7 {
8 var offscreen = new Phaser.Geom.Rectangle(-400, 0, 400, 600)

;
9 var screen = new Phaser.Geom.Rectangle(-400, 0, 1200, 600);
10

11 this.add.particles(’megaset’, [
12 {
13 frame: ’blue_ball’,
14 emitZone: { source: offscreen },
15 deathZone: { source: screen, type: ’onLeave’ },
16 frequency: 100,
17 speedX: { min: 80, max: 120 },
18 lifespan: 30000,
19 scale: 0.5
20 },
21 {
22 frame: ’red_ball’,
23 emitZone: { source: offscreen },
24 deathZone: { source: screen, type: ’onLeave’ },
25 frequency: 150,
26 speedX: { min: 180, max: 220 },
27 lifespan: 30000,
28 scale: 0.8
29 },
30 {
31 frame: ’yellow_ball’,
32 emitZone: { source: offscreen },
33 deathZone: { source: screen, type: ’onLeave’ },
34 frequency: 500,
35 quantity: 4,
36 speedX: { min: 280, max: 320 },
37 lifespan: 30000
38 },
39 ]);
40 }

Les partícules ofereixen altres possibilitats per crear efectes per als videojocs. Per
exemple, es poden crear bengales mitjançant el següent codi:

1 var particles = this.add.particles(’flares’);
2

3 var emitter = particles.createEmitter({
4 frame: [ ’red’, ’green’ ],
5 x: 400,
6 y: 400,
7 lifespan: 4000,
8 angle: { min: 225, max: 315 },
9 speed: { min: 300, max: 500 },
10 scale: { start: 0.6, end: 0 },
11 gravityY: 300,
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12 bounce: 0.9,
13 bounds: { x: 250, y: 0, w: 350, h: 0 },
14 collideTop: false,
15 collideBottom: false,
16 blendMode: ’ADD’
17 });

Es pot fer que l’efecte de les bengales (creades en l’exemple anterior) segueixi un
altre sprite. En aquest exemple segueix un logotip de Phaser:

1 var particles = this.add.particles(’flares’);
2

3 var emitter = particles.createEmitter({
4 speed: 100,
5 scale: { start: 1, end: 0 },
6 blendMode: ’ADD’
7 });
8

9 var logo = this.physics.add.image(400, 100, ’logo’);
10

11 logo.setVelocity(100, 200);
12 logo.setBounce(1, 1);
13 logo.setCollideWorldBounds(true);
14

15 emitter.startFollow(logo);

És possible establir els límits de les partícules de la següent manera:

1 var particles = this.add.particles(’flares’);
2

3 var rect = new Phaser.Geom.Rectangle(100, 100, 600, 400);
4

5 particles.createEmitter({
6 frame: [ ’red’, ’yellow’, ’green’ ],
7 x: 400, y: 300,
8 lifespan: 4000,
9 speed: { min: 100, max: 250 },
10 scale: { start: 0.4, end: 0 },
11 gravityY: 150,
12 bounce: 0.8,
13 bounds: rect,
14 blendMode: ’ADD’
15 });

Cal crear la variable rect per crear un rectangle que posteriorment s’assignarà a
bounds: bounds:rect. Phaser no només permet crear una forma, sinó que permet
crear-ne diverses i, a més, en un únic emitter.

Vegeu el següent codi:

1 var emitter = this.add.particles(’spark’).createEmitter({
2 x: 400,
3 y: 300,
4 blendMode: ’SCREEN’,
5 scale: { start: 0.2, end: 0 },
6 speed: { min: -100, max: 100 },
7 quantity: 50
8 });
9
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10 var emitZones = [];
11

12 emitZones.push({
13 source: new Phaser.Geom.Circle(0, 0, 100),
14 type: ’edge’,
15 quantity: 50
16 });
17 emitZones.push({
18 source: new Phaser.Geom.Ellipse(0, 0, 400, 100),
19 type: ’edge’,
20 quantity: 50
21 });
22 emitZones.push({
23 source: new Phaser.Geom.Rectangle(-150, -150, 300, 300),
24 type: ’edge’,
25 quantity: 50
26 });
27 emitZones.push({
28 source: new Phaser.Geom.Line(-150, -150, 150, 150),
29 type: ’edge’,
30 quantity: 50
31 });
32 emitZones.push({
33 source: new Phaser.Geom.Triangle(0, -200, 200, 200, -200,

200),
34 type: ’edge’,
35 quantity: 50
36 });
37

38 var emitZoneIndex = 0;
39

40 this.input.on(’pointermove’, function (pointer) {
41 emitter.setPosition(pointer.x, pointer.y)
42 });
43

44 this.input.on(’pointerdown’, function (pointer) {
45 emitZoneIndex = (emitZoneIndex + 1) % emitZones.length;
46 emitter.setEmitZone(emitZones[emitZoneIndex]);
47 emitter.explode();
48 });
49 emitter.setEmitZone(emitZones[emitZoneIndex]);

L’exemple anterior crea un emitter i li assigna un actiu de partícules, les
quals dibuixen, cadascuna, una forma diferent. Una altra manera de concatenar
partícules i crear diferents efectes és:

1 var particles = this.add.particles(’explosion’);
2

3 // Establint { min: x, max: y } selecciona un valor aleatori
entre min i max.

4 // Establint { start: x, end: y } facilita entre inici i final.
5

6 particles.createEmitter({
7 frame: [ ’smoke-puff’, ’cloud’, ’smoke-puff’ ],
8 angle: { min: 240, max: 300 },
9 speed: { min: 200, max: 300 },
10 quantity: 6,
11 lifespan: 2000,
12 alpha: { start: 1, end: 0 },
13 scale: { start: 1.5, end: 0.5 },
14 on: false
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15 });
16

17 particles.createEmitter({
18 frame: ’red’,
19 angle: { min: 0, max: 360, steps: 32 },
20 lifespan: 1000,
21 speed: 400,
22 quantity: 32,
23 scale: { start: 0.3, end: 0 },
24 on: false
25 });
26

27 particles.createEmitter({
28 frame: ’stone’,
29 angle: { min: 240, max: 300 },
30 speed: { min: 400, max: 600 },
31 quantity: { min: 2, max: 10 },
32 lifespan: 4000,
33 alpha: { start: 1, end: 0 },
34 scale: { min: 0.05, max: 0.4 },
35 rotate: { start: 0, end: 360, ease: ’Back.easeOut’ },
36 gravityY: 800,
37 on: false
38 });
39

40 particles.createEmitter({
41 frame: ’muzzleflash2’,
42 lifespan: 200,
43 scale: { start: 2, end: 0 },
44 rotate: { start: 0, end: 180 },
45 on: false
46 });
47

48 this.input.on(’pointerdown’, function (pointer) {
49 particles.emitParticleAt(pointer.x, pointer.y);
50 });

D’aquesta manera, es poden crear explosions i espurnes per crear l’efecte perfecte
a l’hora de desenvolupar un videojoc de naus espacials i eliminar obstacles en
forma de roques, per exemple.

L’emissió de les partícules també es pot controlar, com si d’un reproductor es
tractés:

1 // Inicia: estableix ’on’ a veritable.
2 emitter.start();
3

4 // Para: estableix ’on’ a fals.
5 emitter.stop();
6

7 // Pausa: estableix ’on’ a fals.
8 emitter.pause();
9

10 // Reinicia: estableix ’active’ a veritable.
11 emitter.resume();
12

13 // Explota.
14 emitter.explode(count, x, y);
15

16 // Emet (posició x, posició y, quantitat de partícules).
17 emitter.emitParticleAt(x, y, count);
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18

19 // Mata totes les partícules actives.
20 emitter.killAll()

Phaser 3 disposa d’un editor de partícules que ens pot ser molt útil per a
provar les diferents variables que permet configurar, sense haver de codificar-
ho primer. Podeu veure’l en aquest enllaç: bit.ly/35UBZnM

Un altre efecte de la climatologia és la boira. Aquesta no es crea mitjançant
partícules, sinó les interpolacions o tweens. Per tant, per crear el nostre efecte
boira, simplement col·locarem un sprite de color sòlid a la capa superior de
l’àrea del videojoc i, a continuació, farem que sigui lleugerament transparent.
Perquè no hàgim d’afegir un sprite gegant de mida de pantalla al nostre joc, el
creem mitjançant bitmapData per poder escalar fàcilment el canvas del videojoc
a qualsevol mida.

L’sprite de boira serà tan ample i alt com la zona de joc i l’omplim d’un color
blavós. Afegirem l’sprite al joc amb un alpha de 0. El canal alfa controla la
transparència de l’sprite, de manera que establint-lo a 0 ho fem completament
transparent. Aquest fet es deu a què no volem que la boira aparegui immediatament
a la pantalla, volem que s’esvaeixi lentament. A continuació, animarem el valor
alfa amb una interpolació que durarà 6 segons fins que arribi a una opacitat del
70%.

1 var fog = this.game.add.bitmapData(this.game.width, this.game.
height);

2

3 fog.ctx.rect(0, 0, this.game.width, this.game.height);
4 fog.ctx.fillStyle = ’#b2ddc8’;
5 fog.ctx.fill();
6

7 this.fogSprite = this.game.add.sprite(0, 0, fog);
8

9 this.fogSprite.alpha = 0;
10

11 this.game.add.tween(this.fogSprite).to({ alpha: 0.7 }, 6000,
null, true);

Per a eliminar la boira quan ja no sigui necessària, en lloc d’eliminar l’sprite
de la boira de seguida amb el mètode kill, primer tornarem a interposar-ne la
transparència, però aquesta vegada invertirem l’animació perquè sigui cada cop
més transparent. Afegim un listener d’esdeveniment onComplete al tween de
manera que un cop finalitzada l’animació, eliminarem completament l’sprite.

1 var fogTween = this.game.add.tween(this.fogSprite).to({ alpha: 0
}, 6000, null, true);

2 fogTween.onComplete.add(() => {
3 this.fogSprite.kill();
4 }, this);

https://phaser.io/examples/v3/view/game-objects/particle-emitter/particle-editor
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2.5.2 Parallax

L’efecte Parallax és quan el fons sembla moure’s a una velocitat diferent de la del
contingut o la del jugador, creant un lleuger efecte de profunditat i deixant veure
parts que abans no es veien. Aquest efecte s’aconsegueix fent que en lloc de moure
un sol dibuix com a escenari de fons, es moguin dos o més plans de desplaçament
per donar aquesta certa sensació de profunditat al videojoc.

Un efecte bàsic de Parallax és el del cel estrellat que es mou de fons. La codificació
d’aquest cel és molt simple:

1 gameScene.preload = function() {
2 this.load.image(’background’, ’assets/stars.jpg’);
3 }
4

5 gameScene.create = function() {
6 this.tileSprite = this.add.tileSprite(0, 0, 800, 600, ’

background’);
7 this.tileSprite.autoScroll(-1, 0);
8 }

Cal carregar a la funció preload l’sprite de les estrelles en la funció create per
crear l’efecte. S’afegeix i s’aplica el mètode autoScroll amb els paràmetres x
per al moviment horitzontal i y per al moviment vertical. Si el valor és negatiu
o positiu, determina la direcció en què es mourà l’sprite. És a dir, si hi passeu
(-100,0) farà un moviment d’esquerra a dreta horitzontal.

Aquest és un efecte molt simple, però el desplaçament de Parallax dona a tots
els videojocs de desplaçament lateral 2D un efecte molt polit i és bastant fàcil
d’aconseguir. Ofereix una il·lusió de profunditat al fons i simula l’efecte dels
objectes distants en la visió en moviment.

Per crear l’efecte de Parallax són necessaris alguns actius per a les diferents “capes”
del fons. En el nostre cas, l’efecte que volem aconseguir és el següent:

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_a3d_m06_/web/fp_a3d_
m06_htmlindex/gifs/fp/a3d/m06/u6/a2/parallax_scroll.gif

El primer que s’ha de fer és carregar els actius en el mètode preload:

1 preload() {
2 this.game.load.image (’buildings-back’, ’assets/buildings-

back.jpg’);
3 this.game.load.image (’buildings-mid1’, ’assets/buildings-

mid1.jpg’);
4 this.game.load.image (’buildings-mid2’, ’assets/buildings-

mid2.jpg’);
5 }

A continuació, s’han d’afegir els fons com a sprites de tiles al joc, cosa que
permetrà repetir l’sprite una vegada i una altra, fent que sembli que el fons és

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_a3d_m06_/web/fp_a3d_m06_htmlindex/gifs/fp/a3d/m06/u6/a2/parallax_scroll.gif
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_a3d_m06_/web/fp_a3d_m06_htmlindex/gifs/fp/a3d/m06/u6/a2/parallax_scroll.gif
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_a3d_m06_/web/fp_a3d_m06_htmlindex/gifs/fp/a3d/m06/u6/a2/parallax_scroll.gif
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infinit. Quan dissenyeu el vostre fons, assegureu-vos que el final de la imatge de
fons es vincula amb l’inici; en cas contrari, quan la imatge es repeteixi, se’n veurà
la línia de separació.

1 create() {
2

3 this.game.physics.startSystem (Phaser.Physics.ARCADE);
4 this.game.stage.backgroundColor = ’#a9edf2’;
5

6 this.buildingsBack = this.game.add.tileSprite (0,
7 this.game.height - this.game.cache.getImage(’buildings-

back’).height,
8 this.game.width,
9 this.game.cache.getImage(’buildings-back’).height, ’

buildings-back’
10 );
11

12 this.buildingsMid1 = this.game.add.tileSprite (0,
13 this.game.height - this.game.cache.getImage(’buildings-

mid1’).height,
14 this.game.width,
15 this.game.cache.getImage(’buildings-mid1’).height, ’

buildings-mid1’
16 );
17

18 this.buildingsMid2 = this.game.add.tileSprite (0,
19 this.game.height - this.game.cache.getImage(’buildings-

mid2’).height,
20 this.game.width,
21 this.game.cache.getImage(’buildings-mid2’).height, ’

buildings-mid2’
22 );
23 }

Aquest codi s’ocupa d’afegir els sprites al joc i establir un color de fons. Quan
s’afegeixen les imatges, es fa una mica d’engany amb la coordenada i el segon
paràmetre perquè el fons s’aliniï sempre a la part inferior del joc. Atès que el cel
és només un color sòlid, permet canviar la mida del joc a qualsevol altra i encara
funcionarà.

Així, els fons es troben en el joc però no es mouen, de manera que realment no hi
ha cap tipus d’efecte 3D. Per fer-ho, cal afegir el codi al mètode update:

1 update () {
2 this.buildingsBack.tilePosition.x - = 0.05;
3 this.buildingsMid1.tilePosition.x - = 0.3;
4 this.buildingsMid2.tilePosition.x - = 0.75;
5 }

Cal modificar constantment la posició dels sprites de fons, i en diversos graus,
perquè la capa posterior es mogui més lentament i la capa frontal es mogui amb
més rapidesa.
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