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Introducció

El desenvolupament de videojocs implica molts tipus de disciplines i especialitats
professionals. Els videojocs combinen una narrativa i mecànica del joc que
cal definir conceptualment, amb elements visuals molt potents, siguin gràfics
bidimensionals o tridimensionals, i amb llenguatges de programació que són
necessaris per generar la funcionalitat i interacció del joc. Els motors de joc són
la plataforma que permet integrar els gràfics i escenaris del joc amb les línies de
codi requerides perquè el joc pugui funcionar.

Aquest mòdul, Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu, està dividit
en dos blocs. Al primer bloc veureu les bases per crear videojocs i aplicacions
multidispositiu, posant l’accent als llenguatges de programació i als motors de
joc.

Al segon bloc del mòdul es tractarà de manera pràctica tot el procés de desenvolu-
pament d’un videojoc 2D i 3D des del seu inici fins a la finalització i publicació.
Es farà referència a la publicació d’aplicacions multiplataforma, la simulació
d’entorns multidispositiu i projectes de realitat virtual i realitat augmentada.

En la unitat “Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu”, es tracta la
creació d’aplicacions multidispositiu que poden executar-se en qualsevol plata-
forma, ja sigui ordinador de taula, portàtil, tauleta, o mòbil. S’explica l’anàlisi
i planificació de les aplicacions amb diagramació ULM, i els llenguatges de
programació que cal conèixer per desenvolupar-les: C#, XAML.

En la unitat “Programació d’aplicacions multidispositiu” s’expliquen les bases
de la programació orientada a objectes, aprofundint en el llenguatge C# i els
conceptes de programació necessaris per programar.

En la unitat “Introducció al disseny de videojocs” es fa una introducció al món
dels videojocs des d’una vessant estètica. Es mencionen els gèneres dels videojocs
en funció de les seves característiques narratives. També s’explica com generar la
documentació prèvia a la producció on es definiran i dissenyaran els nivells del
joc.

En la unitat “Motors de videojocs” es detalla tot el procés d’integració i
manipulació dels gràfics i elements del joc en un motor de joc, Unity 3D.

En la unitat Disseny de sistemes interactius d’entreteniment” es tracten les
metodologies actuals per realitzar la fase de disseny d’un videojoc.

En la unitat “Desenvolupament de videojocs amb Unity” s’explica, mitjançant
un exemple pràctic d’un videojoc, com desenvolupar un videojoc amb Unity pas
a pas, des de l’inici fins a l’acabament del projecte.

En la unitat “Desenvolupament d’aplicacions multimèdia, amb dispositius
físics i realitat augmentada” s’expliquen els conceptes necessaris per poder dis-
senyar i desenvolupar les aplicacions i circuits que permetin comunicar l’ordinador
amb dispositius externs que transmeten i/o reben informació, per crear aplicacions
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multimèdia de diferent tipus, com per exemple aplicacions amb sensors i Arduino,
o projectes de realitat augmentada.

Finalment, en la unitat “Simulació d’entorns multidispositiu” s’estudien els
components i programari adequats per realitzar la simulació i virtualització de
projectes que requereixen determinats dispositius físics per executar-se.

Per treballar els continguts d’aquest mòdul és convenient, a banda de llegir el
material didàctic, anar fent les activitats i els exercicis d’autoavaluació. Es
recomana fer els exercicis i activitats de manera contínua i progressiva, i formular
els dubtes al professor, o al fòrum, segons vagin sorgint durant l’elaboració de les
activitats.
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Resultats d’aprenentatge

Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

1. Genera les aplicacions de projectes multimèdia interactives fins a la seva
compilació final, relacionant les conseqüències de les decisions preses en
aquesta fase amb la possibilitat d’ulteriors desenvolupaments i actualitzaci-
ons dels projectes.

Programació d’aplicacions multidispositiu

1. Implementa projectes multimèdia multidispositiu, tenint en compte les
especificacions tècniques de cada tipus de dispositiu amb el qual es va a
accedir al projecte multimèdia.

Disseny de videojocs

1. Dissenya elements per a aplicacions interactives d’entreteniment, mitjan-
çant eines especifiques de disseny de videojocs i objectes 3D.

Desenvolupament de videojocs

1. Desenvolupa aplicacions interactives d’entreteniment, permetent la interac-
ció amb els elements 3D i la participació de varis usuaris finals simultània-
ment.

Desenvolupament d’aplicacions multimèdia

1. Implementa projectes multimèdia interactius amb comunicació amb dife-
rents dispositius físics externs que actuen com a fonts d’informació.

Simulació d’entorns multidispositiu

1. Implementa un entorn de simulació i prova per a la revisió i verificació de les
aplicacions realitzades amb un enfocament cap a un disseny per a tothom i
una orientació multiplataforma i multidispositiu, garantint el funcionament
correcte sota les condicions inicials especificades per al projecte abans de
la posada en producció.
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Introducció

Avui dia hi ha un ampli ventall de plataformes on poden executar-se aplicacions
multimèdia interactives: ordinadors personals, tauletes, telèfons i televisors
intel·ligents serien, ara per ara, els més habituals. No hem d’oblidar, però, altres
plataformes lligades a les tecnologies emergents, com ara la realitat virtual, on la
interfície de l’aplicació pot ser una sèrie d’elements que hem d’agafar amb la mà,
o el món dels wearables (portables o dispositius per a vestir), com ara un smart
watch.

Una de les prioritats de la indústria del software és la reutilització del codi generat
en el moment de fer una aplicació per poder-lo implementar en diferents platafor-
mes. En aquest sentit, prenen molta importància les eines de desenvolupament
anomenades multiplataforma, on un mateix codi pot ser compilat per executar-se
en diferents plataformes (en un món ideal, sense fer-hi canvis).

En el primer apartat, “Anàlisi d’aplicacions”, veureu com analitzar un projecte
per una aplicació multiplataforma o un videojoc, com analitzar els requisits d’una
aplicació o videojoc, quines són les eines de desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma més utilitzades i els motors de desenvolupament de videojocs
més populars. Tanmateix, es farà un repàs dels llenguatges de programació més
emprats, la seva relació amb el desenvolupament de videojocs i les interfícies de
desenvolupament integrades (IDE).

En el segon apartat, “Programació d’aplicacions”, estudiareu les bases de la
programació, començant per entendre què són els sistemes binaris i el seu lligam
amb els llenguatges de programació. A continuació, ens centrarem en l’estudi del
llenguatge C# (es llegeix C Sharp) fent servir l’entorn de desenvolupament Visual
Studio de Microsoft. Treballareu els conceptes bàsics i presents en qualsevol
llenguatge: variables, operadors, expressions, estructures alternatives i repetitives,
utilització de mètodes, arrays, estructures, recursivitat... També aprendreu a
documentar correctament el vostre codi, depurar les aplicacions per trobar errors
i poder reutilitzar fragments de codi en altres aplicacions mitjançant l’ús de
llibreries.

En el tercer i últim apartat, “La interfície d’usuari”, es farà una introducció a
Unity i aprendreu com usar-lo per crear interfícies d’usuari i enllaçar aquestes
amb programes en C# mitjançant events, separant així la lògica de l’aplicació (el
codi C#) de la interfície. Per acabar, veureu com desar les dades i recuperar-les
quan es torna a iniciar l’aplicació.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat i fer un seguiment òptim dels continguts,
és aconsellable fer els exercicis i les activitats corresponents, paral·lelament a la
lectura. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us
podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Genera les aplicacions de projectes multimèdia interactives fins a la seva com-
pilació final, relacionant les conseqüències de les decisions preses en aquesta fase
amb la possibilitat d’ulteriors desenvolupaments i actualitzacions dels projectes.

• Analitza les especificacions del projecte per a la seva estructuració en
objectes, esdeveniments i funcionalitats.

• Edita el codi font corresponent a la lògica de l’aplicació per donar resposta
als esdeveniments i funcionalitats descrites en les especificacions del pro-
jecte.

• Duu a terme les tasques de depuració i detecció d’errors sobre codis font
propis o reutilitzats, fins a la consecució del funcionament predeterminat.

• Fa la compilació d’aplicacions, personalitzant les diferents opcions per a la
seva adequació a les especificacions del projecte.

• Documenta el codi font, possibilitant les adaptacions i els desenvolupaments
posteriors.
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1. Anàlisi d’aplicacions

L’anàlisi de qualsevol aplicació ha de ser el punt de partida on s’han de definir
quines són les funcionalitats que ha d’implementar un joc o una aplicació. Es
tracta d’un procés que s’ha d’afrontar amb tècniques i metodologies adequades, i
que ha de quedar totalment integrat amb la resta de fases de desenvolupament.

Depenent del tipus d’aplicació que s’estigui desenvolupant hi haurà unes metodo-
logies més adequades que altres, i aquestes definiran el tipus d’anàlisi que cal
fer. En el cas de les aplicacions multimèdia interactives (AMI), una de les
característiques que més condiciona l’enfocament és la multidisciplinarietat que
implica un projecte d’aquest tipus, on han de treballar de forma conjunta perfils
professionals molt diferents.

S’ha de tenir en compte que en el cas del desenvolupament d’un videojoc, l’anàlisi
correspondrà a una fase posterior a la del disseny de Game Design Document, ja
que primer s’ha de tenir clar com ha de ser el joc (quin producte hem de construir).

Alguns aspectes que ens ajudaran en l’anàlisi del projecte i, per tant, en el seu
desenvolupament, són:

• Escollir una metodologia de treball adequada. En la majoria de projectes
de programari, i especialment en el desenvolupament de videojocs, s’apli-
quen les metodologies àgils, un tipus de metodologia basada en la iterativa
i que aporten molta flexibilitat i capacitat d’adaptació al desenvolupament
del projecte.

• Definir els requisits del projecte. Aquests ens indicaran quines funciona-
litats ha de complir el producte final.

• Veureu com els casos d’ús i les històries d’usuari us ajuden a adaptar el
producte final als diferents interessats o stakeholders.

• Seleccionar les eines més adients per al desenvolupament, ja sigui
un framework pel desenvolupament d’aplicacions multiplataforma o un
motor de videojocs, aquesta elecció determinarà en gran menera quins
llenguatges de programació s’utilitzaran en el projecte i amb quines entorn
de desenvolupament integrat (IDE, Integrated Development Enviroment)
serà més apropiat treballar.

Un cop escollida una metodologia, analitzat el projecte a desenvolupar, seleccionat
el framework o motor de videojocs, i el llenguatge i l’entorn de desenvolupament
es podrà començar a programar el projecte.
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1.1 Especificacions del projecte

El primer pas per encetar qualsevol projecte és escollir una metodologia de treball,
ja que aquestes ens proporcionen un conjunt d’eines i bones pràctiques a seguir
que facilitaran finalitzar-lo amb èxit.

Tot i que en tasques com la creació d’una animació pot ser més adient fer servir
una metodologia en cascada, habitualment en el desenvolupament d’aplicacions,
sobretot de videojocs, s’apliquen les metodologies àgils. Aquestes són un tipus de
metodologia iterativa molt utilitzada en el desenvolupament de programari i que
és ideal per al desenvolupament de videojocs, ja que aporta un grau de flexibilitat
i adaptació molt alta al procés.

En el cas del desenvolupament de videojocs, independentment de la metodologia
emprada, les fases del projecte rebran diferents noms depenent la companyia, ja
que cadascuna té els seus propis processos, però es poden destacar les següents:

• Preproducció: aquesta fase de vegades es pot dividir en dues: concep-
tualització i preproducció. En aquesta fase és on es realitza l’anàlisi de
l’aplicació, el disseny i es crea un primer prototip amb actius provisionals
(models, animacions, so...).

• Producció: en aquesta fase es desenvolupa el joc i s’integren els recursos
tècnics i artístics definitius.

• Postproducció: pot incloure el polit del joc o només els processos corres-
ponents al desplegament.

Atès que es tracta d’un projecte de desenvolupament de programari, és lògic
que un dels primers passos sigui aplicar alguns dels principis de l’enginyeria de
requisits, ja que cal definir clarament què és s’ha de construir, quines funcionalitats
ha de tenir, quines interaccions pot tenir l’usuari amb el joc o aplicació... Per
tant, la presa de requisits és una de les eines fonamentals per determinar les
especificacions del projecte.

Altres dues eines molt utilitzades són el disseny de casos d’ús i les històries
d’usuari. Els primers predominen en la metodologia en cascada, són diagrames
UML que defineixen les interaccions dels usuaris amb les aplicacions, aclarint
com els faran servir i quins són els passos que seguirà l’aplicació a un alt nivell,
mentre que les històries d’usuaris són usades per les metodologies àgils estan
centrades en les necessitats dels usuaris.

La utilització d’aquestes eines d’anàlisis i planificació obliguen a pensar
en totes les necessitats del projecte des del punt de vista dels diferents
stakeholders, de manera que ajuden a detectar els problemes i la complexitat
de l’aplicació molt abans de començar la seva codificació.
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El següent pas serà veure quins aspectes cal tenir en compte a l’hora d’escollir
l’entorn de treball i les eines amb les quals desenvoluparem el nostre projecte.

1.1.1 Metodologies àgils

Per entendre que són les metodologies àgils primer cal tenir clar en què consisteix
la metodologia en cascada:

Les principals característiques de la metodologia en cascada (waterfall, en
anglès) són:

• És apropiada quan tots els requisits són molt clars, es coneixen des del
començament i no es poden variar durant el procés.

• És un model seqüencial i molt rígid. Quan acaba una fase, comença
la següent i és molt complicat tornar enrere.

• No permet respondre als canvis. Un cop s’inicia el desenvolupament
d’un projecte és molt costós realitzar qualsevol mena de canvi.

Un bon exemple d’una metodologia en cascada seria el procés de producció,
com per exemple la fabricació d’un vehicle o d’un electrodomèstic, on cal tenir
molt clar tot abans d’entrar en producció perquè fer qualsevol canvi una vegada
començada el procés és molt costós.

A la figura 1.1 es pot veure un exemple de les fases de desenvolupament en cascada.

Figura 1.1. Fases de desenvolupament d’una metodologia en cascada

Malauradament, els projectes de programari no són adequats per aplicar aquesta
metodologia, ja que s’ha comprovat que molt sovint la informació que es té al
principi del desenvolupament no és completa, i en desenvolupaments llargs els
objectius del projecte i els problemes que havien de solucionar poden haver canviat
o deixat d’existir.

Per solucionar aquestes problemàtiques, a partir de l’any 2000 van començar
a utilitzar-se les metodologies àgils, un conjunt d’estratègies per desenvolupar
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’Agile Manifesto’

En el següent enllaç podeu trobar
el manifest pel desenvolupament

àgil de programari:
bit.ly/3xjC6pK.

Algunes de les
metodologies àgils més

utilitzades són Scrum, Lean,
Extreme Programming (XP)

i Kanban.

programari de forma iterativa. Dins de cara iteració es repeteixen totes les fases
del procés (disseny, desenvolupament, test, desplegament i revisió).

D’aquesta manera, al final de cada iteració es disposa d’una aplicació funcional
amb un subconjunt de les característiques del producte final que pot ser analitzat
pels usuaris o clients i ajustar el desenvolupament segons les necessitats que es
detectin en cada moment. Podeu veure un exemple del flux de treball d’aquesta
metodologia a la figura 1.2.

Figura 1.2. Flux de treball de les metodologies àgils

En 2001 es va publicar el Agile Manifesto, un document que inclou els 4 valors i
els 12 principis en els quals es basa el desenvolupament àgil. Els valors són els
següents:

• Individus i interaccions per sobre de processos i eines.

• Programari que funciona per sobre de documentació exhaustiva.

• Col·laboració amb el client per sobre de negociació de contractes.

• Resposta al canvi per sobre de cenyir-se a una planificació.

Tot i que existeixen diverses metodologies de programació àgil, en aquests mate-
rials ens enfocarem en Scrum, ja que és la més utilitzada. Aquesta metodologia
inclou la utilització d’eines com són els esprints per planificar cada iteració, les
històries d’usuari per recollir els requisits, els taulells Kanban per gestionar les
tasques i la realització de diferents tipus de reunions durant cada iteració.

A cada iteració se l’anomena esprint i té una duració d’entre 2 i 4 setmanes. Al
final de cada esprint es du a terme una reunió en la qual s’actualitza l’estat del
projecte, es validen les tasques completades i es planifiquen o s’ajusten les tasques
que es realitzaran en el següent esprint.

S’ha de tenir en compte que al final de cada iteració l’aplicació ha de ser funcional,
i s’anirà completant a mesura que s’avança el projecte.

Els projectes a Scrum es divideixen en tres fases, a continuació es detalla quines
són les fases i el procés de treball més habitual:
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Fases d’un projecte a Scrum

• Pre-game (preproducció): En aquesta fase es dur a terme l’anàlisi del projecte, la presa de
requisits i es crea el backlog (la llista de tasques) i es programen els diferents sprints.

• Game (producció): en aquesta fase s’executen tots els sprints. Al final de cada sprint es lliura
una versió funcional projecte. Habitualment, a cada sprint es fan les següents tasques:

– Desenvolupament: els desenvolupadors comencen a treballar en les tasques
planificades per aquest esprint.

– Testatge: quan una tasca és completada passa a ser verificada.

– Demostració (desplegament): al final de l’esprint es fa una demostració del producte
amb les noves característiques afegides durant l’esprint que seran validades pel client.

– Retrospectiva (revisió): S’analitza que ha anat bé i que ha anat malament per millorar
els següents esprints.

– Planificació del següent esprint (pla, disseny): reorganització de la llista de tasques
i selecció de les tasques a implementar en el següent enllaç.

• Post-game (postproducció): el producte està complet i llest per distribuir.

Altres tècniques utilitzades freqüentment en les metodologies àgils són:

• Daily Standup (reunions diàries dempeus): són reunions curtes (menys de
15 minuts) per mantenir a tothom informat de l’estat del projecte, si hi ha
algun entrebanc... Les tres preguntes que es fan és:

– Que va completar ahir l’equip?

– Quin és l’objectiu per avui?

– Hi ha alguna tasca o objectiu bloquejat per algun motiu?

• Ordenar el backlog: les tasques del backlog s’ordenen de major a menor
prioritat, de manera que al principi de la llista es trobaran les tasques més
prioritàries.

• Iteracions curtes: amb iteracions curtes s’avalua el resultat més freqüent-
ment i hi ha més oportunitats per respondre al canvi.

• Retrospectiva: al final de cada iteració es fa una anàlisi retrospectiva per
determinar si s’han complert els objectius, si s’ha trobat algun entrebanc i
com es pot evitar en el futur... La finalitat és millorar els processos per les
següents iteracions.

• Planificació de la iteració: reunió en la qual es planifica la següent iteració,
es reordena el backlog, s’ajusten les estimacions, s’actualitzen les històries
amb la informació obtinguda al llarg d’aquesta iteració... Aquesta primera
anàlisi fa possible definir l’abast de l’aplicació, facilita la planificació i
aclareix els possibles malentesos respecte a les necessitats de l’aplicació.

Taulell kanban

Els taulells kanban són utilitzats molt freqüentment en les metodologies àgils i la
seva funció és ajudar-nos a organitzar les nostres tasques segons la seva prioritat i
el seu estat.
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No és obligatori fer servir
cap programari especial per
fer servir un taulell kanban,

es pot usar una pissarra per
pintar les columnes i uns

post-its per representar les
tasques.

Taulells digitals

Trello (trello.com) és l’aplicació
de taulells en línia més emprada,

però els taulells kanban són
utilitzats en molts programes de

gestió de projectes, com per
exemple hacknPlan

(hacknplan.com).

Consisteix en un seguit de columnes on la columna de l’esquerra conté totes les
tasques pendents i a la dreta les tasques completades. Entremig hi ha un nombre
variable de columnes, que representa l’estat, per les que es van desplaçant les
tasques fins a ser completades.

Per organitzar un projecte fent servir un taulell kanban primerament cal dividir el
projecte en tasques i crear una targeta al taulell per cada tasca. Aquesta pila inicial
que conté totes les tasques que formen el projecte s’anomena Backlog.

Un cop s’ha dividit el projecte en tasques cal crear un taulell amb diferents
columnes. La columna més a l’esquerra contindrà totes les tasques pendents, i
la columna més a la dreta contindrà les tasques pendents. Entremig pot haver-hi
qualsevol nombre de columnes amb els diferents estats pels quals pot passar una
tasca, una configuració habitual (similar al que mostra la figura 1.3) és la següent:

• Backlog: totes les tasques pendents.

• Pendents: tasques planificades per portar a terme en l’esprint actual.

• Fent: tasques en les quals s’està treballant actualment

• Testatge: tasques completades, pendent de revisió o testatge.

• Completes: tasques completades.

Figura 1.3. Taulell kanban

Una característica important d’aquests taulells és que s’acostuma a limitar el
nombre de tasques en les quals s’està treballant simultàniament (columna “Fent”).
Normalment, un membre de l’equip no podrà tenir dues tasques en execució alhora,
això assegura que s’acabarà una tasca abans de començar la següent en lloc de tenir
moltes tasques a mig fer.

Per tot això, els taulells kanban són una eina molt útil per les metodologies àgils,
ja que ens ajudaran a organitzar les tasques dels nostres esprints. A continuació,
podeu veure com es relaciona l’execució d’un esprint amb l’ús d’un taulell
Kanban:



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 15 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

Explicació d’un esprint i la seva relació amb els taulells Kanban

L’esprint corresponent a la planificació que es mostra al taulell de la figura 1.3 és el següent:

• En la reunió de planificació de l’esprint anterior s’han afegit les tasques “Disseny de les regles
del joc”, “Escenes”, “Disseny d’interfícies”, “Implementació d’Interfícies” i “Interfícies”.

• En començar l’esprint els desenvolupadors agafen tasques d’aquesta llista. A la captura
es pot veure com els desenvolupadors estan treballant en les tasques “Disseny d’interfícies
d’usuari”, “Implementació d’interfícies d’usuari” i “Interfícies”.

• A mesura que es completen aquestes tasques passen a ser testades per l’equip de verificació
i els desenvolupadors agafaran una de les tasques restants “Disseny de les regles del joc” o
“Escenes”.

• Si la tasca passa la verificació, passarà a donar-se per completada. Si no la passa es
col·locarà a la columna de tasques pendents per acabar l’esprint actual.

• El darrer dia de l’esprint s’entrega la versió funcionant del producte.

– El client (que en el cas d’un videojoc pot ser el responsable del producte) valida que
totes les tasques s’han implementat correctament.

– Es reorganitza la llista de tasques i se seleccionen les tasques a implementar
pel següent esprint. En aquesta reorganització poden afegir-se noves tasques o
modificar/descartar alguna de les existents

– Es revisen les tasques i s’afegeix la informació que sigui necessària (per exemple,
parlant amb els interessats en aquesta característica).

1.1.2 Presa de requisits

Molt sovint la idea que es fan diferents individus sobre un mateix concepte és
completament diferent i això provoca que l’aplicació o joc resultant no sigui el
que s’esperaven, tal com mostra la tira cómica figura 1.4, que porta donant voltes
des dels anys seixanta i representa finalment aquest problema.

Figura 1.4. Diferents visions d’un mateix projecte
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L’enginyeria de requisits és
la disciplina responsable de

la presa de requisits en el
desenvolupament

d’aplicacions informàtiques.

La presa de requisits consisteix a definir quines són les necessitats clau per
garantir la funcionalitat i la qualitat del producte final.

Per aquest motiu és important aplicar alguns principis d’enginyeria que permeten
entendre i determinar amb claredat que és el que es vol construir: la presa o
captura de requisits.

Cal distingir entre dos tipus fonamentals de requisits:

• Requisits funcionals: inclouen la informació i les interaccions de l’usuari
amb l’aplicació. Per exemple: “El jugador ha de poder seleccionar entre 4
personatges”

• Requisits no funcionals: estan relacionats amb els aspectes tècnics i
operacionals de l’aplicació. Per exemple: “El joc ha de mostrar més de
100 enemics simultàniament”.

El nivell de detall d’aquests requisits dependrà de la metodologia utilitzada i
podem distingir aquestes aproximacions:

• Metodologia en cascada: la presa de requisits és exhaustiva, no es podran
realitzar canvis en el futur i l’aplicació només inclourà les funcionalitats
descrites en aquesta fase.

• Metodologies àgils: els requisits només inclouen una descripció lleugera
i es va ampliant el detall a mesura s’aproxima el moment de la seva
implementació.

La utilitat dels requisits dependran de si s’han pres bons requisits. Per definir si
un requisit és adequat haurà de complir amb els següents criteris:

• Inequívoc: el requisit s’ha de poder interpretar d’una única manera.

• Verificable: s’ha de poder comprovar si el requisit s’ha implementat
correctament.

• Clar: s’ha d’utilitzar un llenguatge clar i simple.

• Viable: el requisit ha de ser factible ateses les restriccions de temps i
recursos.

• Necessari: si cap dels stakeholders necessita aquest requisit i la seva
eliminació no té cap efecte, llavors és innecessari.

Interessats o Stakeholders

En el desenvolupament d’aplicacions, els interessats són coneguts com a part interessada
o stakeholder. Es considera un interessat a qualsevol persona o organització que pugui
tenir un interès en l’aplicació, entre d’altres:
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• El client que encarrega el desenvolupament. Interessat en què el producte acompleixi amb
les seves expectatives.

• L’usuari que farà servir el producte. Interessat en què el producte satisfaci les seves
necessitats o l’entretingui.

• El departament comercial. Interessat en què el producte sigui atractiu pels usuaris.

• Les plataformes de distribució. Interessats en què el producte acompleixi amb les seves
normatives i sigui profitós.

• Els mitjans de comunicació relacionats. Interessats en què el producte sigui innovador i cridi
l’atenció dels seus lectors/espectadors.

Depenent del tipus de producte, uns stakeholders seran més rellevants que altres pel
projecte, i s’haurà de prestar major atenció a les seves necessitats.

Per exemple, en el desenvolupament d’un videojoc es poden trobar els següents
requisits:

• El jugador ha de poder iniciar el joc.

• El jugador ha de poder desplaçar-se pel nivell.

• El jugador ha de poder saltar.

En el cas d’una aplicació com Instagram es detectarien requisits similars als
següents:

• L’usuari ha de poder autenticar-se en l’aplicació.

• L’usuari ha de poder consultar les entrades més recents del canal de
contingut.

• L’usuari ha de poder compartir les entrades del canal de contingut.

• El sistema hi ha d’enregistrar els intents d’autenticació fallits.

Fixeu-vos que en cada requisit s’identifica clarament què és el que ha de fer
l’aplicació.

Un bon requisit se centra en què s’ha de fer i mai en com s’ha de fer.

Per altra banda, alguns exemples de requisits dolents serien els següents:

• El joc ha de ser fàcil de jugar.

• El joc ha de ser divertit.

• El joc ha de ser lliure de bugs.

Aquests requisits són dolents perquè no són inequívocs, no es poden verificar o
no tenen gaire sentit com és el cas del darrer. S’hauria d’analitzar cas per cas i
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desglossar-los en altres requisits, com per exemple “El 75% dels jugadors entén
el funcionament del joc en menys de 5 minuts”, “La retenció de jugadors després
del primer dia ha de ser superior al 60%”, “Els jugadors han de romandre al joc
una mitjana superior 2 hores”.

A banda de les necessitats demanades pel client, per fer la captura dels requisits
es poden fer servir diferents tècniques, entre d’altres:

• Entrevistar als usuaris potencials del joc o aplicació per entendre les seves
necessitats i que és el que esperen.

• Crear un prototip i observar com és utilitzat pels usuaris (es pot combinar
amb la tècnica anterior)

• Dissenyar històries d’usuari i casos d’ús, el que permetrà detectar quines
funcions ha d’incloure l’aplicació.

Es poden destacar els següents avantatges d’usar la presa de requisits durant
l’anàlisi d’una aplicació:

• Permet determinar des d’un primer moment quin serà l’abast de l’aplicació.

• L’aplicació s’adaptarà millor a les necessitats dels usuaris, jugadors o
clients.

• Es reduirà la necessitat de refer la feina un cop iniciat el desenvolupament
per no haver detectat els requisits.

Identificació unívoca dels requisits

Atès que aquests requisits es relacionen amb altres aspectes del projecte com són els
casos d’ús, les històries i les proves, és interessant identificar-los unívocament d’alguna
manera. Per exemple, dividint-los en grups segons si són funcionals i no funcionals,
enumerant-los i prefixant-los amb RF si són funcionals i RFN si són no funcionals. Per
exemple:

• RF1. El jugador ha de poder iniciar el joc.

• RNF1. La selecció del personatge ha de persistir entre sessions de joc.

Exemple: requisits pel tall vertical de Warbringers

Warbringers és una demo d’un joc d’estratègia multijugador per a realitat virtual en
el que els jugadors poden seleccionar el seu avatar i enfrontar-se a altres jugadors
en diferents mapes. Podeu veure el tràiler de la demo en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/PrYJQmfmOLY?controls=1
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Entre les característiques més diferenciadores d’aquest projecte es troben la
necessitat d’utilitzar les tecnologies de seguiment de mans i realitat augmentada,
per tant, s’han de tenir en compte a l’hora de fer la presa de requisits (vegeu la
taula 2.1).

Taula 1.1. Requisits funcionals de Warbringers

Identificador Descripció

RF01 El jugador ha de poder seleccionar el seu avatar

RF02 El jugador ha de poder iniciar una partida d’un sol jugador

RF03 El jugador ha de poder seleccionar entre diferents mapes

RF04 El jugador ha de poder jugar amb diferents exercits

RF05 El jugador ha de poder canviar la configuració del joc (so d’efectes i música)

RF06 El jugador ha de poder activar i desactivar la realitat augmentada

RF07 El jugador ha de poder crear una partida multijugador

RF08 El jugador ha de poder unir-se a una partida multijugador

RF09 El jugador ha de poder donar ordres a les seves unitats

RF10 El jugador ha de poder conèixer l’estat de totes les unitats

RF11 El jugador ha de poder conèixer l’estat del joc en tot moment

RF12 El jugador ha de poder interactuar amb el joc només amb les seves mans.

En aquest cas, els requisits funcionals s’han centrat en les accions i les interaccions
que pot tenir el jugador amb el sistema. En tractar-se d’un joc multijugador és
cabdal que aquest pugui tant crear com unir-se a partides ja creades, canviar la
configuració del joc i interactuar amb el món virtual amb les seves mans (vegeu
la taula 2.3).

Taula 1.2. Requisits no funcionals de Warbringers

Identificador Descripció

RNF01 La selecció de l’avatar ha de ser persistent entre sessions de joc

RNF02 En partides multijugador, els altres jugadors han de visualitzar l’avatar seleccionat pel
jugador

RNF03 L’opció de “crear partida” ha d’estar inhabilitada mentre el jugador no s’hagi connectat
a la plataforma

RNF04 L’opció d’unir-se a partides ha d’estar inhabilitada si no hi ha cap habitació creada

RNF05 Si un jugador abandona la partida, el joc finalitza

RNF06 Si un jugador es desconnecta, el joc finalitza

RNF07 El joc mostra el guanyador de la partida

RNF08 El joc ha de permetre la connexió entre jugadors des de diferents plataformes (Meta
Quest i PC)

RNF09 El joc ha de mantenir 60 FPS en tot moment

RNF10 El joc ha de mostrar com a mínim 100 soldats simultàniament

Com es pot apreciar, en aquest cas es tenen en compte els requisits tècnics com el
nombre mínim de soldats, quins elements han de ser persistents, la taxa mínima
de refresc, que ha de passar en determinats esdeveniments (el jugador perd la
connexió o es desconnecta)...
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Podeu veure com crear
diagrames UML amb

yUML, a la secció
“Annexos” del web del

mòdul. A banda, podeu
trobar més informació

sobre els diagrames UML
al mòdul M05. Projectes

de jocs i entorns
interactius.

1.1.3 Casos d’ús

Els diagrames de casos d’ús serveixen per explicar com es comporten els
sistemes i els processos des del punt de vista de l’usuari. Així mateix,
faciliten visualitzar les possibles rutes que se seguiran segons les accions
que prengui l’usuari o la seva situació. Per tant, ens ajuden a definir de
manera detallada com un usuari interactua amb una aplicació o joc.

Els casos d’ús habitualment es defineixen utilitzant un diagrama UML i, a vegades,
s’acompanya d’una taula amb informació exhaustiva sobre la interacció i els
camins. En aquestes taules es fa un resum del cas d’ús i s’especifica informació
addicional que no es pot incloure en el diagrama UML.

A la figura 1.5 podeu veure un exemple de diagrama de cas d’ús simplificat pel
cas “crear una partida” on un jugador vol crear una partida en un joc en línia. A
la fitxa taula 2.2 podeu veure la informació detallada del diagrama de cas d’ús.

Figura 1.5. Diagrama cas d’ús: crear una partida

Taula 1.3. Cas d’ús: crear una partida

Actor Jugador

Versió 1.0

Descripció L’usuari crea una nova partida

Precondició El jugador es troba en el menú principal del joc, té connexió a internet en LAN o a
través d’Internet i està autenticat a Steam

Flux principal • Seleccionar l’opció Crear Partida
• Introduir un nom per la partida
• Iniciar la partida

Flux alternatiu Cap

Postcondició S’afegeix la nova partida a la llista de partides obertes en LAN o Steam segons
correspongui.
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En aquest cas d’ús, l’usuari ha de poder crear una partida. La creació de la
partida inclou haver d’introduir un nombre de partida. Alhora, aquest inclou haver
d’iniciar-la i, per acabar, un cop iniciada, cal afegir la partida a llista emprant
Internet i al compte d’STEAM.

Cal tenir en compte que cal controlar els passos que s’executen tant si l’operació té
èxit com si no. Per exemple, si un usuari intenta connectar a un joc en línia, el cas
d’ús ha d’indicar què passa tant si la connexió té èxit com si ha fallat (nom d’usuari
incorrecte, no hi ha connexió a internet, el servidor d’autenticació ha caigut...). Per
aquesta raó, fixeu-vos que a la taula 2.2 s’ha afegit com precondició que l’usuari
ha de tenir connexió a Internet en LAN i ha d’estar autenticat STEAM. És a dir, es
pressuposa que només serà possible accedir a aquest cas d’ús quan s’acompleixen
les precondicions.

1.1.4 Històries d’usuari

Una història d’usuari (o escenari) expressa una necessitat que té l’usuari. Habi-
tualment s’escriu la necessitat de manera resumida (un parell de frases) en una
targeta utilitzant el llenguatge de l’usuari. És a dir, s’escriuen en llenguatge no
tècnic, de manera que qualsevol usuari pot llegir la targeta i entendre què vol dir.
Mentre que un cas d’ús serà molt detallat i exhaustiu, les històries són més obertes.

Aquesta és una tècnica que s’utilitza en les metodologies àgils per afavorir el
diàleg entre el desenvolupador o desenvolupadora i els diferents stakeholdersde
l’aplicació (jugadors, usuari, clients...) i, per tant, la implicació dels diferents
stakeholders en el procés de desenvolupament.

Tot i ser dues tècniques diferents, tant les històries d’usuari com els casos
d’ús ens permetran conèixer millor les necessitats dels stakeholders i, per
tant, adaptar el producte final a les necessitats dels usuaris.

Quan s’apropa el moment d’implementar una de les històries d’usuari, el mem-
bre de l’equip contacta amb l’interessat per ampliar informació i obtenir més
detalls. D’aquesta manera l’interessat forma part del procés de desenvolupament
i l’aplicació s’aproparà més a les seves necessitats reals. Habitualment els detalls
d’aquestes converses s’afegeixen al darrere de la targeta amb la història d’usuari.

Persona real o fictícia?

En alguns casos, l’interessat en una història d’usuari serà una persona real, per exemple
el client que ha encarregat el projecte o l’administrador dels sistemes, però en altres es
podria tractar d’una persona fictícia de la qual ens interessa simular el seu comportament,
per exemple, ens inventem el perfil d’un jugador que ens interessa per representar a una
tipologia concreta de jugadors.

No hi ha un format obligatori per escriure les històries d’usuari, poden escriure’s
de manera col·loquial, per exemple:
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Write once rune anywhere
era l’eslògan del llenguatge

Java a 1995.

• Vull poder crear una partida multijugador.

• Vull poder unir-me a una partida multijugador.

Així i tot, es recomana utilitzar un format estàndard que fa més fàcil interpretar-
les: “Com a [persona], [vull], [perquè]”. Per exemple:

• Com a Maria, vull poder crear partides, per jugar amb altres jugadors.

• Com a Maria, vull poder unir-me a partides, per jugar amb els meus amics.

• Com a administrador, vull poder bloquejar l’accés als usuaris, per evitar
que els tramposos molestin a altres jugadors.

Fixeu-vos que en els dos primers casos s’ha fet servir Maria com a persona, i no
un nom genèric com a jugador. Això és així perquè en molts casos s’acostuma a
crear personificacions que representen les característiques d’un grup de gent que
utilitzarà l’aplicació (el públic objectiu).

En aquest cas s’ha inventat a “Maria, 23 anys, gamer, estudiant”, encara que
habitualment es crearan múltiples perfils (3-4) per representar als tipus de clients
més valuosos tenint en compte els seus objectius, el seu sexe, nivell d’estudis,
nivell econòmic, localització geogràfica... Aquesta aproximació permet entendre
millor als usuaris posar-se a la seva situació a l’hora d’interpretar una història.

• Com a [persona]: indica per a qui s’està desenvolupant aquesta funcionali-
tat.

• [vull]: descriu la intenció, no les característiques que usarà, que és el que
intenta aconseguir la persona.

• [perquè]: dona una visió més amplia de la finalitat de la persona, quin
benefici obtindrà de la característica, quin problema s’està resolent.

Quan una història d’usuari és massa gran es denomina èpica i s’ha de
descompondre en històries més petites.

1.2 Eines de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Quan parlem de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma ens referim a la
creació d’un executable per a diferents arquitectures, siguin per a ordinadors o per
a altres tipus de dispositius.

És a dir, el concepte de multiplataforma és poder escriure el codi només una
vegada i poder executar-lo en diferents plataformes i dispositius. Aquest procés no
és automàtic, caldrà tenir en compte les característiques pròpies de cada dispositiu
i utilitzar les eines adequades.
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Els dispositius iOS fan servir
el llenguatge Swift i
Objective-C, mentre que
Android utilitza el llenguatge
Android, basat en Java.

El desenvolupament d’aplicacions multiplataforma per ordinadors acostuma a fer-
se amb Java perquè per les seves característiques requereix molt poc esforç per
fer-lo funcionar en diferents sistemes operatius. Només és necessari instal·lar un
programa (la màquina virtual de Java) que permetrà executar aquests programes.

En canvi, els dispositius mòbils no permeten executar el codi Java i tant iOS com
Android fan servir un sistema operatiu diferent, el que obliga els desenvolupadors
i desenvolupadores a crear diferents executables per cada plataforma.

Així doncs, a l’hora de desenvolupar una aplicació per dispositius mòbils hi
ha dues opcions: crear aplicacions diferents, usant llenguatges diferents, i que
s’hauran de mantenir i actualitzar per separat o usar un framework que permeti
crear aquests executables a partir d’un mateix codi (l’opció més recomanable).

Independentment del framework emprat per crear executables per macOS,
iOS o qualsevol dispositiu d’Apple, és necessari un ordinador amb sistema
operatiu macOS i una llicència de desenvolupador.

Aquests frameworks es poden classificar en dues categories, segons com generen
les aplicacions:

• Natives: quan es crea l’executable l’aplicació es compila en el llenguatge
de la plataforma i utilitzen les seves llibreries i les funcions del maquinari.

• No natives: l’executable conté un programa creat pel framework que
interpreta el vostre codi, però no estarà compilat ni optimitzat per la
plataforma. Una tècnica habitual d’aquest tipus d’aplicacions és mostrar
un navegador a pantalla completa i mostrar el vostre contingut com si fos
una pàgina però amagant les vores i totes les funcionalitats dels navegadors.

Els tres frameworks més populars actualment per desenvolupar aplicacions multi-
plataforma per dispositius mòbils ordenats per popularitat són els següents:

1. Flutter (natives): és un framework gratuït creat per Google que permet
crear aplicacions natives per iOS, Android i Web fent servir el llenguatge
Dart.

2. React Native (no-natives): És un framework de programari obert creat per
Meta Platforms Inc. (abans conegut com a Facebook) per fer aplicacions
per Android, iOS, macOS, Web i Windows usant JavaScript i HTML.

3. Xamarin (no-natives): és una plataforma de programari obert creada per
Microsoft per construir aplicacions per iOS, Android i Windows utilitzant
.Net.
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Consoles de videojocs amb
C i C++

Les primeres consoles de
videojocs a poder usar

llenguatges de programació d’alt
nivell com C i C++ van ser les de

32 bits, l’any 1995.

Les consoles anteriors, com
NES, SNES, Sega Genesis/Mega

Drive... , es programaven
directament en assemblador.

1.3 Motors de jocs

Igual que passa amb les aplicacions multiplataforma, perquè un joc pugui executar-
se en diferents dispositius és necessari fer servir un framework, o un conjunt de
biblioteques, que seran el responsable de crear els executables per les diferents
plataformes de destí.

Originalment, es feien servir diferents biblioteques independents, que comple-
mentaven el llenguatge de programació (habitualment C, C++ i assemblador), per
crear els jocs. Per exemple: biblioteques gràfiques, d’imatges, per gestionar les
xarxes, l’entrada i la sortida, motors de físiques...

A mesura que les companyies de videojocs desenvolupaven més títols, algunes
van crear eines reutilitzables que feien servir en posteriors creacions fins a arribar
a crear motors de joc propietaris.

Aquest és el cas de SCUMM, de LucasArts i SCI, de Sierra, motors gràfics
amb els quals es van crear els jocs d’aventures d’aquestes companyies des de
mitjans dels anys vuitanta fins a la meitat dels noranta, i això va permetre el seu
prototipatge ràpidament (és a dir, proporcionant la base a partir de la qual crear
un joc d’aquest gènere d’una manera relativament senzilla). Alguns d’aquests
jocs són la sèrie Maniac Mansion, Monkey Island, King’s Quest IV: The Perils of
Rosella o Leisure Suit Larry Goes Looking for Love.

Aquest és l’origen també d’Unreal Engine, creat inicialment per Epic Games com
a motor propietari pels seus propis jocs, i comercialitzat després amb diferents
tipus de llicències.

En l’actualitat, en lloc d’utilitzar biblioteques independents enllaçades pel desen-
volupador o desenvolupadora, el més freqüent és utilitzar un motor de jocs
que inclou totes les funcionalitats d’un framework per crear els executables per
diferents plataformes, un conjunt de biblioteques amb totes les funcionalitats
necessàries per crear jocs, i un editor per facilitar la tasca dels desenvolupadors i
desenvolupadores.

Normalment, aquests motors fan ús de llenguatges de programació determinats
que permeten especificar el comportament que tindran els diferents elements. Les
funcionalitats principals que solem trobar són:

• Motor de renderització

• Tractament del so

• Simulació de físiques

• Control d’E/S (entrada/sortida)

• Gestió d’animacions

• intel·ligència artificial
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Un estudi indie és un estudi
independent, habitualment
amb escassos recursos
propis.

• Gestió de les comunicacions en xarxa

• Creació d’escenaris i editor de nivells

1.3.1 Avantatges d’utilitzar un motor de jocs

Tot i que algunes de les grans companyies de videojocs encara utilitzen motors
propietaris, hi ha moltes altres i molts estudis indie que els han abandonat i hi han
començat a usar motors de joc genèrics.

Aquests motors s’han fet imprescindibles a mesura que ha augmentat la complexi-
tat dels jocs. Els avantatges associats a la utilització de motors de jocs són:

• Es millora el flux de treball: els motors estan cada vegada més refinats, se
simplifica la gestió de recursos i cada vegada permeten fer més coses sense
sortir de l’editor.

• Reusabilitat: s’aprofiten les funcionalitats del motor i es poden reaprofitar
elements creats per altres projectes com poden ser el controlador del jugador,
elements de la interfície d’usuari, efectes visuals...

• Portabilitat: la majoria dels motors són multiplataforma i permeten expor-
tar els jocs a diferents entorns.

• Menor cost de desenvolupament: atès que el motor ja implementa totes
les funcionalitats requerides per cada àrea del joc (físiques, so, gestió
de xarxa...) es redueix la necessitat de comptar amb un especialista per
desenvolupar els jocs i es redueixen les hores de treball per implementar les
funcionalitats.

• Facilitar per contractar nous membres per l’equip: en tractar-se de
motors utilitzats per molta gent, és més fàcil reclutar nous programadors
i programadores, ja que hi ha molts desenvolupadors que dominin aquests
motors; i necessiten molt menys temps per integrar-se a l’equip.

• Major enfocament en el desenvolupament del joc: l’equip es pot centrar
a implementar el que fa diferent el seu joc: guió, mecàniques, disseny
de personatges, nivells..., perquè no ha de dedicar-se a implementar les
funcionalitats de xarxa, biblioteques gràfiques, controladors d’entrada i
sortida...

• Biblioteques per plataformes/dispositius: els fabricants proporcionen
biblioteques adaptades a alguns dels motors més populars, el que facilita
crear els executables per aquestes plataformes.

• Comunitat i recursos: existeixen grans comunitats de desenvolupadors i
desenvolupadores pels motors més populars, de manera que és molt fàcil
trobar recursos (tutorials, cursos, vídeos...) i preguntar a altres usuaris quan
aflora un problema durant el desenvolupament.
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Motors per a jocs a Steam

Podeu consultar l’anàlisi
completa de motors utilitzats per

a jocs a Steam en el següent
enllaç: bit.ly/3RLJqTq.

GameDataCruch

A GameDataCruch
(www.gamedatacrunch.com/steam/list)

podeu filtrar els jocs publicats a
Steam per diferents criteris, com

per exemple el motor usat per
desenvolupar-lo.

1.3.2 Principals motors de videojocs

Tot i que en el món del desenvolupament de videojocs existeixen una gran quantitat
de motors, al gruix dels jocs estan desenvolupats només dos d’aquests motors:
Unity i Unreal Engine.

És difícil fer una estimació exacta, però, basant-nos en diferents informes, tots
coincideixen en el mateix, Unity és el motor més utilitzat seguit per Unreal Engine,
tal com es pot apreciar a la figura 1.10:

Figura 1.6. Motors de videojocs usats per jocs de Steam fins a l’any 2021

S’ha de tenir en compte que aquesta gràfica només mostra els jocs de Steam,
per tant, no recull els jocs llençats per plataformes mòbils, consoles ni alguns
dispositius de realitat virtual. Aquest és un detall important perquè n’hi ha molt
pocs motors que tinguin suport per a publicar a consoles, i no tots permeten crear
executables per dispositius mòbils; així que és d’esperar que el domini d’aquests
motors sobre els altres sigui encara major d’allò que mostra la gràfica.

Tot i que Godot no apareix en la gràfica de la figura 1.10 perquè els autors no
ho van trobar rellevant, cal fer-li una menció especial per ser el tercer motor més
popular, basant-nos en les cerques de Google Trends com es pot comprovar a la
figura 1.7
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Jocs desenvolupats amb
Unity el 2021

En el següent enllaç podeu llegir
un article sobre el creixement de
jocs desenvolupats amb Unity
l’any 2021: bit.ly/3eFmFBL.

Figura 1.7. Tendència de cerques pels motors Unreal Engine, Unity i Godo a l’any 2021-2022

Com ja s’ha mencionat existeixen molts motors de videojocs al mercat, però
no els hem mencionat en aquests materials per enfocar-nos en els més utilitzats
actualment. Per aquest motiu no s’han mencionat alguns motors clàssics com
CryEngine, Source/Source 2, Cocos2D, Corona, PixiJS.

Unity

Aquest motor (unity.com) permet crear jocs en 2D i 3D, amb una de les comunitats
més àmplies de suport als desenvolupadors i desenvolupadores.

Es tracta d’un motor multiplataforma, amb més de 20 plataformes disponibles,
incloent-hi consoles i dispositius de realitat estesa. La seva arquitectura està
basada en components, cosa que permet programar el comportament dels objectes
mitjançant scripts. S’utilitza C# per programar els jocs, encara que en les darreres
versions inclouen també un llenguatge de programació visual (Visual Scripting).

Des de l’Asset Store (la seva tenda de recursos), es pot accedir a actius de diferents
tipus (assets) com per exemple textures, materials, àudios, personatges i models
en 3D, scripts...

També, es poden trobar jocs sencers i plantilles; molts d’aquests assets són gratuïts.
Aquess blocs faciliten enormement la creació de jocs, especialment en una fase de
prototipatge.

En el següent vídeo podeu veure una demostració de jocs desenvolupats amb
Unity:

https://www.youtube.com/embed/eGMMPMSVmVA?controls=1
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Pros de fer servir Unity:

• Permet crear jocs molt lleugers, inclús jocs instantanis (menys d’un mega
de pes) que es poden jugar sense descarregar-los.

• Hi ha un gran suport per part dels fabricants. La majoria de dispositius i
plataformes compten amb biblioteques i documentació per implementar-les
a Unity.

• Compta amb la tenda més gran de recursos (animacions, models 3D,
eines...) tant de pagament com gratuïts.

• S’han desenvolupat més de 750.000 jocs amb aquest motor.

• Més del 50% dels jocs són desenvolupats amb Unity (escriptori, mòbils i
consoles).

• El motor és gratuït per companyies que facturin menys de 100.000 dòlars
anuals, però per exportar a determinades plataformes (consoles) cal una
subscripció de pagament.

• Moltes de les ofertes de feina per desenvolupadors i desenvolupadores de
jocs demanen conèixer aquest motor.

• En els darrers anys també han començat a introduir-se en el món de la
indústria gràcies als avenços en realitat virtual i augmentada.

Contres de fer servir Unity:

• La programació visual es troba encara en les seves primeres fases i presenta
moltes limitacions.

• El motor no inclou moltes de les característiques bàsiques per crear jocs
complexos, el que obliga a comprar-les de la seva tenda.

El model de negoci d’Unity està enfocat a donar suport amb els seus serveis de
subscripcions, la comissió de la venda de recursos a la seva tenda, i cada vegada
més en les comissions de la seva plataforma d’anuncis. En conseqüència, el seu
nínxol de mercat són els desenvolupadors i desenvolupadores de jocs per a mòbil
i models “free to play” que monetitzen els seus productes mitjançant anuncis.

Unreal Engine

Unreal Engine (www.unrealengine.com) pertany a la companyia Epic Games, i
fou creat inicialment pel shooter en primera persona (FPS) Unreal, l’any 1998.
Està disponible per un gran nombre de plataformes d’escriptori, consoles i mòbil,
així com a la majoria de dispositius de realitat virtual i augmentada.

Unreal Engine és un motor enfocat a la producció de jocs i continguts multimèdia
d’alta definició amb una il·luminació de gran qualitat, que s’ha potenciat amb les
noves tecnologies incloses a Unreal Engine 5:
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Exemples d’ús d’Unreal
Engine

Podeu trobar més casos d’ús de
producció virtual amb Unreal
Engine al següent enllaç:
bit.ly/3BA5YR3.

• Lumen: permet utilitzar il·luminació amb una gran qualitat en temps real.

• Nanite: permet importar models amb milions de polígons i renderitzar-los
amb un rendiment excepcional sense perdre qualitat.

A més, en els darrers anys ha adquirit diverses companyies com Quixel, cosa
que els permet oferir de manera gratuïta (dintre de les condicions del motor) la
utilització de Megascans per crear materials amb textures hiperrealistes. També
cal destacar la tecnologia de Metahuman, un framework per crear models humans
d’alta fidelitat.

Els jocs es programen amb C++ i Blueprint (programació visual), cosa que permet
crear aplicacions multimèdia i jocs només amb programació visual.

Iniciar-se en Unreal Engine és més fàcil que amb altres motors gràcies als
blueprints, ja que exposen pràcticament totes les funcionalitats de l’editor, però
aprofundir en la programació amb C++ és molt més complicat que en altres motors
com Unity.

A banda d’utilitzar-se per desenvolupar jocs, s’està utilitzant aquest motor en altres
àrees com l’arquitectura i la producció virtual, es pot destacar la seva utilització
en produccions com The Mandalorian i West World.

En el següent vídeo podeu donar una ullada a com es va utilitzar Unreal Engine
en la producció de la primera temporada de The Mandalorian:

https://www.youtube.com/embed/gUnxzVOs3rk?controls=1

Pros de fer servir Unreal Engine:

• El fabricant del motor, Epic Games, usa el motor per desenvolupar els seus
propis jocs (Fortnite), per tant, totes les millores que afegeixen pels seus
jocs les incorporen al motor.

• Com en el cas d’Unity hi ha un gran suport per part dels fabricants i
plataformes.

• Compta amb una bona tenda de recursos encara que més petita que la
d’Unity.

• Hi ha molts recursos per aprendre a fer servir aquest motor, encara que no
tants com per Unity.

• És utilitzat per crear jocs AAA com Hellblade: Senua’s Sacrifice, Street
Fighter 5, Borderlands 3 i Final Fantasy VII Remake.

• Grans companyies que tradicionalment feien servir motors propis han
començat a treballar amb Unreal Engine.
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• La programació visual del motor (Blueprint) és molt superior a la d’altres
motors.

• La majoria de components necessaris per crear jocs complexos es troba
inclosa al motor.

Contres de fer servir Unreal Engine:

• Els projectes creats amb Unreal Engine són molt més pesats que els creats
amb altres motors de jocs.

• Requereix un equip molt més potent per treballar, els fitxers temporals
generats pels projectes ocupen una gran quantitat d’espai al disc dur.

• No permet exportar a HTML5.

• El motor és gratuït fins a arribar a un límit d’ingressos, un cop sobrepassat
s’ha de pagar un percentatge dels beneficis.

• No hi ha gaires ofertes de feina per aquest motor.

• La documentació d’algunes característiques no està actualitzada o és inexis-
tent.

En el següent vídeo podeu veure una demostració de jocs desenvolupats amb
Unreal Engine:

https://www.youtube.com/embed/YuANN6dPgtQ?controls=1

Atès que el model de negoci d’Epic Games es basa a cobrar un percentatge
dels beneficis dels jocs que facturen milions de dollars (habitualment un 5%
una vegada se supera la facturació d’un milió de dòlars), els seus esforços se
centren en les necessitats d’aquests desenvolupadors i desenvolupadores. Per
aquest motiu, el motor no està gaire optimitzat per a dispositius mòbils, més enllà
de les característiques necessàries per al bon funcionament del videojoc Fornite,
desenvolupat per la mateixa companyia.

Godot

Godot (godotengine.org) és un motor de propòsit general per crear jocs 2D i 3D,
completament gratuït i de codi obert que permet exportar i publicar els jocs per
escriptori, dispositius mòbils i la web.

A diferència d’altres motors de jocs de codi obert, Godot inclou el seu propi editor
oficial, és fàcil d’aprendre, facilita prototipar ràpidament, és lleuger i està més polit
pel desenvolupament de jocs 2D que altres motors (encara que també suporta jocs
3D).
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Aquests jocs també són
coneguts com a jocs per a
navegadors, per HTML5 o
per a WebGL (API gràfica
per la web).

Aquest motor utilitza el seu propi llenguatge, GDScript, un llenguatge amb una
sintaxi similar a Python i també inclou la seva pròpia programació visual.

Pros de fer servir Godot:

• Al contrari que Unity i Unreal Engine, Godot és programari obert i comple-
tament gratuït.

• És un motor lleuger que té uns requisits de maquinari molt baixos.

Contres de fer servir Godot:

• La programació visual de Godot no és tan robusta com la d’Unreal Engine.

• No hi ha ofertes de feina per desenvolupadors ni desenvolupadores de
Godot.

• No permet exportar a consoles directament (encara que és possible fent
servir els SDK natius de cada plataforma).

• No hi ha cap títol especialment exitós publicat amb aquest motor.

• El suport per part dels fabricants no és tan bo com en el cas dels altres dos
motors i en alguns casos és inexistent.

• Compta amb una tenda de recursos però molt inferior a la dels altres motors.

En el següent vídeo podeu veure una demostració de jocs desenvolupats amb
Godot:

https://www.youtube.com/embed/iAceTF0yE7I?controls=1

Godot no compta amb un model de negoci perquè es tracta de programari lliure.
Obtenen fons per mitjà de donacions (accepten Patreon i PayPal) i ajudes puntuals
d’altres companyies com Epic Games, Meta’s Reality Labs i OP Games.

1.3.3 Motors de jocs per a web

L’avantatge principal dels jocs per a web és que poden ser executats en qualsevol
navegador. Així doncs, un mateix joc programat adequadament per ajustar-se a
les entrades i sortides del dispositiu, pot executar-se tant en ordinadors, com en
mòbils i tauletes.

Originalment, l’únic llenguatge suportat pels navegadors era JavaScript, però
en 2015 es va anunciar WebAssembly (o Wasm), un llenguatge dissenyat per
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VR, AR i XR

VR: virtual reality o realitat
virtual. AR: augmented reality o
realitat augmentada. XR: realitat

estesa, inclou tant la realitat
virtual com la realitat

augmentada.

Unreal Engine va retirar el
suport per a jocs web a la

versió 4.24 i no s’espera
que es reintrodueixi a la

versió 5.

permetre l’execució de codi a velocitat gairebé nativa i en 2017 Mozilla va declarar-
lo “suportat pels majors navegadors”.

En tractar-se d’un llenguatge de baix nivell no és pràctic treballar amb ell,
de manera que es creen els programes en C o C++ i després es compilen a
WebAssembly. Entre els compiladors més utilitzats es troba Emscripten, que és
l’utilitzat per motors de jocs com Unity per exportar a WebGL.

Aquest nou llenguatge permet crear codi d’alt rendiment (depenent de la situació
des d’un 50% fins a un 1000% més ràpid) i suposa un abans i un després pel
que fa als motors de joc per a web, ja que no tots s’han actualitzat per exportar
a WebAssembly i això implica que el seu rendiment serà molt inferior al d’altres
motors.

A continuació s’enumeren els motors de joc més populars que exporten a WebAs-
sembly:

• Unity i Godot (2D, 3D, VR/AR per a web) són dos dels motors generals més
populars que permeten exportar els jocs per a HTML5, a més de suportar
les biblioteques per crear experiències per a realitat virtual i augmentada.

• Phaser (2D), phaser.io, gratuït. Es pot programar en JavaScript o TypeS-
cript i només permet exportar a HTML5. A la figura 1.8 podeu veure un
exemple de joc on s’ha fet servir.

Figura 1.8. Vampire Survivors desenvolupat amb Phaser i publicat a Steam

• Construct 3 (2D), www.construct.net/en, servei de subscripció (la versió
gratuïta no permet monetitzar els jocs). Al lloc web d’aquest motor es pot
trobar una llista dels jocs publicats, podeu veure un exemple a la figura 1.9.
Es programa en JavaScript i amb una subscripció activa permet exportar els
jocs a HTML5, Windows, macOS, Linux, iOS i Android.
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Figura 1.9. Mostra de jocs fets amb Construct3

• GDevelop (2D), gdevelop.io. Motor que permet crear jocs 2D sense
escriure codi (programació visual). Al lloc web del motor es poden trobar
la majoria dels jocs del motor, a la figura 1.10 es pot veure un d’aquests
jocs. Exporta a Windows, macOS (la compilació la fa al núvol, així que no
es requereix un mac), Linux, Android, HTML5 i Facebook Instant Games.

Figura 1.10. Mostra de jocs fets amb GDevelop

• PlayCanvas (2D, 3D, VR/AR per a web), servei de subscripció. És una
plataforma pel desenvolupament de jocs web que s’executa en el navegador.
No exporta a Web Assembly, però alguns dels seus mòduls estan escrits en
aquest llenguatge, així que es pot considerar una aplicació hibrida. Només
suporta HTML5.

https://www.youtube.com/embed/FrUUrVRpbzg?controls=1
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Els següents motors de jocs permeten exportar a HTML5 entre altres plataformes,
però no suporten WebAssembly:

• GameMaker (2D), gamemaker.io, servei de subscripció. Permet crear jocs
2D i exportar-los a múltiples plataformes. Utilitza un llenguatge propi
anomenat GML Code (GameMaker Language) i GML Visual (programació
visual). Exporta a tots els dispositius mòbils, sistemes operatius d’escrip-
tori, HTML5 i consoles. Al lloc web de GameMaker es poden veure més
de 200 jocs publicats amb aquest motor (a la figura 1.11 es poden veure
alguns).

Figura 1.11. Llistat de jocs fets amb GameMaker

• RPG Maker (2D), www.rpgmakerweb.com, programari de pagament.
RPG Maker és un motor especialitzat per crear jocs de rol tipus jrpg (joc
de rol japones), inspirats en els jocs dels anys 90 per les consoles de 8 bits
com es pot apreciar a la figura 1.12). Les versions més recents (MV i MZ)
fan servir el llenguatge JavaScript, però les anteriors es programaven amb
diferents versions de Ruby. Exporta a Windows, macOS, iOS, Android i
HTML5.
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Figura 1.12. Lloc web de RPGMaker

Les biblioteques i frameworks que es troben a continuació poden utilitzar-se per
crear jocs, però normalment cal complementar-les, o són utilitzades, per altres
biblioteques o motors de jocs:

• Babylon.js i Three.js (3D, AR/VR per a web). Es tracta de biblioteques
gràfiques per la web, però en estar programades en JavaScript és possible
crear aplicacions interactives. Per aquest motiu es mencionen sobint
juntament amb els motors de jocs.

• A-Frame (3D, AR/VR per a web), aframe.io. És un framework per construir
experiències per a realitat augmentada i virtual. En inserir-se com un
element a la web pot ser executat per tots els dispositius que comptin amb
un navegador que suporti aquesta característica, per tant, es pot considerar
multiplataforma.

Convertir jocs HTML5 en multiplataforma

Encara que alguns motors, com Phaser, només poden exportar a HTML, és
possible convertir aquests jocs en multiplataforma utilitzant altres eines com Electron
(www.electronjs.org) que embolcallen el joc en HTML en una aplicació que mostra un
navegador a pantalla completa amb el joc en execució.

Aquest és el cas del joc Vampire Survivors (poncle.itch.io/vampire-survivors, creat amb
Phaser i convertit en un executable per comercialitzar-lo a la plataforma Steam, com es
mostra a la figura 1.8, i que va ser un gran èxit de vendes.

1.3.4 Criteris per seleccionar un motor de joc

A l’hora de seleccionar un motor de joc, el primer que us heu de plantejar és quin
és el vostre objectiu, ja que de poc serveix dominar un motor que ningú no fa
servir o que no està preparat per publicar cap joc si la vostra intenció és dedicar-
vos professionalment; de la mateixa manera que no té sentit aprendre a fer servir
un motor amb el qual no us trobeu còmodes si ho feu com a hobby.
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Tingueu en compte que si el
vostre perfil no és de

programador o
programadora no us

demanaran que programeu,
però heu de conèixer l’editor

i el seu funcionament.

En qualsevol cas, si la vostra intenció és crear un joc i publicar-lo, assegureu-
vos primer que el motor seleccionat pot exportar a les plataformes en les
quals voleu publicar-lo, i que aquest motor s’hagi utilitzat prèviament per
publicar jocs. Si no trobeu cap joc publicat amb aquest motor, és clar que no
està preparat per ser usat en un projecte professional.

Voleu aprendre a utilitzar un motor per dedicar-vos professionalment al
desenvolupament de videojocs?

En aquest cas, les vostres opcions es redueixen dràsticament a Unity o Unreal
Engine, ja que per la resta de motors no hi ha ofertes de treball.

Per decidir entre un o altre podeu basar-vos en el tipus de jocs en els quals voleu
treballar, investigar amb quins motors treballen els estudis on us agradaria treballar
o amb quin us trobeu més còmodes treballant (UE fa servir C++ i Blueprint,
mentre que Unity utilitza C#).

Algunes companyies que usen Unreal Engine són:

• Epic Games per Fortnite.

• CD Project RED pel pròxim joc de la franquícia The Witcher.

• BioWare pel proper joc de la franquícia Mass Effect.

• CSG Game World per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

• Riot Games per Valorant.

• Crystal Dynamics per nou joc de la franquícia Tomb Raider.

• Square Enix per Dragon Quest 12: The Flames of Fate.

• Electronic Arts per Apex Legends Mobile.

• Ninja Theory per Senua’s Saga: Hellblade 2.

• Arkane Studios per Redfall.

• XLGames per ArcheAge 2.

• The Game Kitchen, l’estudi sevillà creador de Blasphemous (vegeu la
figura 1.13), pel seu nou projecte de realitat virtual All On Board!.

• Vertical Robot pels seus jocs de realitat virtual Red Matter 1 i 2.

• Out of the Blue Games per Call of the Sea.
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Jocs multijugador
client-servidor

Generalment, les companyies
que es decanten per utilitzar
Unreal Engine ho fan per les
seves capacitats per implementar
jocs multijugador i per la qualitat
dels gràfics.

Els motors propietaris
acostumen a ser
programats en C++.

Feina vocacional

Tingueu en compte que el
desenvolupament de videojocs és
una feina vocacional. No us heu
de capficar en aprendre a fer
servir un motor que no us agradi
només perquè sigui més fàcil
trobar feina.

Figura 1.13. Blasphemous, per The Game Kitchen

Entre les companyies que utilitzen Unity es troben les següents:

• Riot Games per Leage of Legends: Wild Rift i Legends of Runaterra.

• Activision Blizzard per Hearthstone i Call of Duty: Mobile.

• Zynga per la majoria dels seus jocs per dispositius mòbils, si no tots.

• Bethesda Softworks LLC per The Elder Scrolls: Legends

• Niantic per Pokemon GO.

• miHoYo per Genshin Impact.

• The Game Kitchen per Blasphemous 2.

• Crema Games per Tem Tem i Immortal Redeneck.

Com es pot apreciar, algunes companyies usen indistintament amb Unity o Unreal
Engine, segons en quin projecte estiguin treballant.

S’ha de tenir en compte que les companyies més grans encara usen motors propis.
Per exemple, Electronic Arts fa servir Frostbite, un motor propi per la majoria dels
seus desenvolupaments, la pròxima versió de Call of Duty està sent desenvolupada
per Digital Legends (propietat d’Activision Blizzard) també amb un motor propi i
Ubisoft utilitza el seu propi motor (Anvil).

Voleu crear aplicacions per a realitat virtual o augmentada?

Un cop més, la selecció es limita a Unreal Engine i Unity, ja que les companyies
no donen suport a altres motors (a excepció de Godot, que comença a ser tingut
en compte per algunes companyies).

Per poder fer servir aquestes tecnologies en altres motors s’ha de fer servir el
SDK natiu del dispositiu i és molt més difícil i costós d’integrar, a més que no
es comptarà amb eines apropiades dintre de l’editor.
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En aquest cas s’ha de tenir en compte que les aplicacions per dispositius de realitat
virtual sense cables com les ulleres Meta Quest usen processadors i un sistema
operatiu mòbil (Android), per consegüent, les seves capacitats de processament
impedeixen aprofitar tota la potència d’Unreal Engine, i Unity pot funcionar millor
perquè està millor adaptada a aquesta arquitectura. Per altra banda, si es tracta
d’una aplicació multijugador, l’arquitectura client-servidor d’Unreal engine pot
ser més Adient.

Us interessa crear un projecte propi d’un estil concret?

Si és així pot ser interessant investigar si entre els motors existents hi ha algun
que s’adapti especialment al tipus de joc que voleu crear. Tanmateix, s’ha de tenir
en compte que els motors més grans ofereixen plantilles o recursos (gratuïts o
de pagament) per crear molts tipus de jocs: plataformes 2D, jocs de rol d’acció,
carreres de cotxes, shooters...

Dos casos específics en els quals val la pena valorar utilitzar un motor especialitzat
són la creació de novel·les visuals (Ren’py) i els jocs de rol d’estil japonès
(RPGMaker):

• Ren’py (www.renpy.org): és un motor per crear novel·les visuals que
permet exportar a HTML5, dispositius mòbils i ordinadors. El llenguatge
utilitzat per programar els jocs és Python i és gratuït. Aquest motor no
ofereix tantes opcions com altres més genèrics, però és suficient per crear
aquest tipus de jocs. Aproximadament el 25% (1.300) de les novel·les
visuals publicades a Steam s’han creat amb aquest motor.

Només voleu crear jocs com a hobby?

Hi ha molta gent que li agrada fer jocs amb diferents motors, o inclús crear els
seus propis motors de joc, només per aprendre o entretenir-se. En aquest cas,
simplement escolliu el que més us agradi en cada moment.

A banda dels motors de videojocs ja mencionats, existeixen altres tipus de
projectes molt interessants com:

• Pico8 (www.lexaloffle.com/pico-8.php), un motor per crear i compartir jocs
diminuts.

• Aprendre com es programaven els jocs dels ordinadors i consoles de 8 bits
en assemblador (Amstrad CPC, ZX Spectrum, MSX, NES...). En aquesta
línia han sorgit en els darrers anys algunes companyies que estan rellançant
aquests ordinadors clàssics en versions mini, com el mini Amiga 500 i el
mini Commodore 64.

• La creació de jocs per microcontroladors com Arduino o microordinadors
com Raspberry PI us permet no només desenvolupar els jocs des del punt de
vista del programador o programadora, sinó fins i tot construir el maquinari.
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1.4 Introducció als llenguatges de programació

Un llenguatge de programació és un conjunt de regles que converteix paraules en
instruccions que pot entendre un ordinador. Per altra banda, un programa és un
conjunt d’ordres escrites en un llenguatge de programació que permeten executar
una sèrie de tasques concretes en un ordinador.

És a dir, un programa s’escriu mitjançant el conjunt de regles que imposa
el llenguatge de programació.

Des de principis del segle XIX ja es podien trobar capses de música (vegeu la
figura 1.14) que interpretaven un “programa” escrit en un cilindre. En aquest
cas el relleu del cilindre seria el programa, la capsa de música la màquina que
l’interpreta i el llenguatge de programació consisteix a afegir al cilindre el relleu
corresponent (o no) a cada pua de la pinta.

Figura 1.14. Capsa de música

Font: Adrian Midgley, www.flickr.com/photos/midgley/1848350968

En el cas dels llenguatges de programació, el procés és més complicat perquè els
programes s’escriuen utilitzant textos, però la màquina només entén de càrregues
elèctriques que representem com 1 i 0 (passa o no passa corrent).

Per solucionar aquest problema, al llarg del temps s’han desenvolupat diferents
llenguatges. Aquests podem classificar-los en diferents categories:

• Per una banda, els llenguatges poden ser de baix nivell o d’alt nivell segons
si són més propers al llenguatge de la màquina o al llenguatge humà.

• Per l’altra, també es poden diferenciar entre llenguatges compilats i inter-
pretats, segons la traducció que es fa del codi per a la seva execució. En els
llenguatges interpretats també s’inclouen els llenguatges de programació
visual, en els que en comptes d’escriure el codi, s’utilitza un editor on cada
instrucció és representada per un node i el flux d’execució es representa amb
fils.
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1.4.1 Llenguatges de baix nivell

Els llenguatges de baix nivell són els que més s’acosten al llenguatge de la
màquina i es caracteritzen per ser molt eficients però poc comprensibles per
als humans.

Dintre dels llenguatges de baix nivell es troben el codi màquina i l’assemblador.
El primer consisteix a escriure línies de 0 i 1, que són interpretats pels diferents
circuits lògics de l’ordinador com el pas o no del corrent, mentre que el segon és
un conjunt de regles mnemotècniques que es tradueixen fàcilment a codi màquina.

Aquests llenguatges no proveeixen gairebé cap mena d’abstracció sobre el ma-
quinari, per tant, només són vàlids per les arquitectures concretes per les quals
s’han dissenyat. Per exemple, si s’intentés utilitzar un codi escrit utilitzant el codi
màquina d’un processador x86-64 (processador per PC de la companyia AMD)
aquest no funcionaria en un processador arm64 (nous processadors per a MAC).

Codi màquina

Microprocessador Intel de 4 bits 4004
(Font: Wikimedia Commons).

Les CPU que governen les màquines només entenen un conjunt d’instruccions
bàsiques, com poden ser sumar, restar, o agafar una dada de la memòria. El pro-
cessador espera que li arribin aquestes instruccions a través d’impulsos elèctrics
per alguns dels seus pins; mentre que per altres pins arribarà informació addicional
per fer l’operació, com per exemple els operands d’una suma.

Un programa informàtic serà, doncs, un conjunt de 0 i 1 que donarà la informació
al processador de què és el que ha de fer. Així eren al començament: els 0 i 1 eren
forats que es feien en targetes especials. A la figura 1.15 podeu veure un programa
escrit en PL/1 per una computadora IMB 360, al voltant de l’any 1969.

Figura 1.15. Programa escrit en targetes perforades

Autor: Arnold Reinhold

El programa tindria aquest aspecte:
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Registres dels
processadors

Els processadors treballen amb
una sèrie de registres que és on
carreguen les dades per fer certes
operacions.

MS-DOS

Microsoft Disk Operating
System fou el sistema operatiu
utilitzat per la computadora
personal d’IMB anomenada PC,
i per totes les màquines
compatibles que van aparèixer
els anys següents.

1 1001 1011 1111 1101 1111 1101 1110 0010
2 1111 1101 1110 1010 0000 1000 1001 0000
3 0010 0011 1010 1101 1111 0001 0110 0110
4 0101 1010 1011 1001 1110 0001 0100 0001

El codi màquina és realment l’idioma que parla la computadora, però queda
molt lluny de quelcom intel·ligible per a les persones.

Llenguatge assemblador

Davant la dificultat de programar amb codi màquina, de seguida van aparèixer
eines que milloraven la comunicació amb els ordinadors (caldria esperar l’arribada
dels suports magnètics). Les primeres van ser regles mnemotècniques que
facilitaven l’escriptura del codi: és molt més entenedor utilitzar paraules com MOV
o JMP per fer referència a operacions que pot realitzar el processador que simples
enfilalls de 0 i 1.

Aquest ús bàsic de paraules properes al llenguatge humà va anar evolucionant
fins a donar lloc als llenguatges assembladors: són específics per a cada CPU, i
tenen una correspondència gairebé directa amb les ordres del processador. Un
exemple d’ordre en llenguatge assemblador per a un processador Intel x86 seria:

1 MOV AL, 09h

Aquesta ordre posa el valor hexadecimal 9 en el registre AL del processador.

Tot i que encara sigui molt proper al llenguatge de la màquina, realment ja no ho
és. Caldrà un programa anomenat assemblador que ho transformarà a binari. El
resultat d’aquesta traducció serien aquests dos bytes: 10110000 00001001. I el
seu significat és el següent:

• 10110000: el primer byte codifica en realitat dues coses:

– Una ordre: 1011 fa referència a l’ordre MOV.

– El registre implicat: 0000 fa referència al registre AL.

• 00001001 és la representació en binari del número 09h (9 en hexadecimal).

En el següent codi podem veure com seria un programa que mostrés el missatge
“Hello World!” en un ordinador amb processador x86 i sistema operatiu MS-DOS:

1 ; ---------------------------------------------
2 ; Programa Hello World!
3 ; ---------------------------------------------
4 .model small ; model de memòria
5 .stack ; segment de pila
6 .data ; segment de dades
7 Cadena1 DB ’Hello World.$’ ; definició missatge
8
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9 .code ; segment de codi
10 programa:
11 MOV AX, @data ; carrega adreça dades en registre

AX
12 MOV DS, AX ; mou adreça a registre DS MOV DX,

offset Cadena1 ; posa en DX cadena a imprimir
13 MOV AH, 9 ; prepara crida interrupció MS-DOS
14 INT 21h ; crida interrupció MS-DOS que

imprimeix en pantalla
15 INT 20h ; crida l’MS-DOS per a finalitzar

el programa
16 end programa

Treballar en assemblador va ser un salt important respecte a fer-ho directament en
codi màquina, però encara té alguns inconvenients:

• Resulta força críptic: a més de requerir un esforç molt gran per a qualsevol
mínima acció que vulgueu programar.

• Nul·la portabilitat: aquest codi només funciona per a processadors x86
amb un sistema operatiu MS-DOS. Canviar de màquina o de sistema
operatiu implicaria la reescriptura total del codi.

1.4.2 Llenguatges d’alt nivell

El llenguatge assemblador va suposar el primer pas per intentar traduir el codi
màquina a un llenguatge més entenedor, més proper al llenguatge humà. Aquest
apropament continuà per donar lloc als llenguatges d’alt nivell. Si els llenguatges
de baix nivell, com l’assemblador, treballen amb registres, adreces de memòria i
ordres simples, els llenguatges d’alt nivell utilitzen:

• ordres basades en el llenguatge natural (if, then, else, while, repeat...),

• variables per a guardar informació (nom, edat, mail, idCurs...),

• objectes que representen elements de la vida real (alumne, vídeo, assig-
natura...) i

• funcions d’alt nivell que poden executar taxes molt complexes amb només
una línia (play, OpenUrl, print...).

Segons l’àmbit d’aplicació s’acostuma a utilitzar uns llenguatges o altre, alguns
exemples són:

• Desenvolupament de videojocs: C++, C#, Python, JavaScript i Lua.

• Desenvolupament d’aplicacions: Java, C#, Objective-C, Dart i TypeS-
cript.

• Desenvolupament web: HTML, CSS i JavaScript.
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• Desenvolupament de controladors de maquinari: C i Assemblador.

A continuació veurem com mostrar el missatge “Hello World!” en llenguatges
d’alt nivell com Python o C#.

En Python:

1 print("Hello World!");

En C#:

1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6

7 public class Program
8 {
9 public static void Main(string[] args)
10 {
11 Console.WriteLine("Hello World!");
12 }
13 }
14 }

Com es pot apreciar, alguns llenguatges com C# o Java requereixen una estructura
molt més enrevessada per crear un programa, encara que si us fixeu, la part
rellevant es redueix a: Console.WriteLine(“Hola món!”);.

Aquest allunyament de la màquina té com a conseqüència una pèrdua de poder
sobre les capacitats d’aquesta, i genera programes menys eficients i que no poden
treure tot el profit del hardware. Hi ha llenguatges de nivell mitjà que combinen
les virtuts (però també els defectes) d’ambdós mons; com per exemple C i C++.

1.4.3 Llenguatges compilats i interpretats

Una diferència molt important entre els llenguatges de programació és la forma
en què poden executar-se. En el cas dels llenguatges interpretats el codi font pot
executar-se directament mentre que en els llenguatges compilats cal convertir el
codi en codi executable.

Compiladors

Un compilador és un programa que converteix el codi font d’un programa en codi màquina,
codi intermedi o en un altre llenguatge de programació per poder executar-lo.

A banda de fer la conversió del codi, els compiladors també comproven que la sintaxi del
programa sigui correcta de manera que només es genera el codi executable quan el codi
és no conté errors.

En el cas dels llenguatges de baix nivell només es requereix utilitzar un com-
pilador per crear l’executable, però amb els llenguatges d’alt nivell les eines
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necessàries per a fer aquesta tasca són més complexes.

A la figura 1.16 podeu veure els passos necessaris per compilar un programa en
C# per a Windows.

Figura 1.16. Procés de compilació d’un programa en C#

Per tant, les estratègies per executar un programa segons el tipus de llenguatge
seran els següents:

• Els compiladors: a partir d’un codi font generaran un executable. Es poden
generar, a partir d’un únic codi, versions per a diferents plataformes sense
fer canvis en el programa, només caldrà tenir els compiladors necessaris.
Un cop obtingut l’executable, el podrem distribuir de forma independent,
sense que calgui adjuntar el compilador. És el cas de llenguatges com C,
C# o Java.

• Els intèrprets: no fan la traducció de tot el codi d’una vegada, sinó que
van llegint les línies, les tradueixen i les executen. Com que en aquest cas
no existeix un executable traduït, per poder portar-ho a una altra màquina
caldrà adjuntar també l’intèrpret. És el cas de llenguatges com Javascript,
Python o Ruby.

Atès que els llenguatges interpretats s’executen una línia darrera l’altre, encara que
hi hagi errors sintàctics en el codi, no seran detectats fins que aquesta línia sigui
executada. Moment en el qual el programa fallarà i, normalment, es mostrarà
algun tipus d’error. Això no passa amb els compilats, ja que abans d’executar-se
cal crear un executable que no contingui cap error.

Una diferència important entre aquestes estratègies és que en el cas dels com-
piladors, els canvis són més feixucs, ja que cal compilar el codi cada vegada
després de fer qualsevol canvi per generar un nou executable. En canvi, en el cas
dels intèrprets, com no cal fer cap pas previ, es pot canviar el codi i executar-lo
directament.

Un cas especial de llenguatge interpretat és Lua, que s’utilitza encastant l’intèrpret
en un altre programa (generalment escrit en C o C++), i exposant-lo a l’usuari
perquè pugui escriure els seus propis programes (macros, addons, personalitzaci-
ons...) sense haver de recompilar el joc.
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TIOBE

Empresa holandesa,
especialitzada en la valoració i el
seguiment de la qualitat del
programari. Cada dia testeja més
de 900 milions de línies de codi,
monitorant fins a 250 llenguatges
de programació. Publiquen
informes mensuals a la seva web:
www.tiobe.com/tiobe-index.

Així doncs, cal diferenciar entre els llenguatges compilats com C++ i C#,
i els llenguatges interpretats com LUA, Javascript o Python, que sempre
seran més lents que els primers, però que permeten fer canvis sense haver de
recompilar el programa.

1.4.4 Llenguatges de desenvolupament més utilitzats

Els llenguatges més utilitzats en el desenvolupament d’AMI i videojocs és el
següent:

• C++: evolució del llenguatge C per donar cabuda a la utilització d’objectes.
Dissenyat en 1979 per Bjarne Stroustrup apareix per primera vegada a
mitjans dels anys 20, la seva última revisió més recent (C++20) és de
desembre de 2020. Hi ha moltes aplicacions i jocs creats amb aquest
llenguatge. És fet servir per Unreal Engine i la majoria dels motors
propietaris gràcies al seu alt rendiment.

• C#: C Sharp va ser desenvolupat per Microsoft l’any 2000 per treballar
conjuntament amb la plataforma .NET, que va sortir al mercat per fer la
competència a Java. Es tracta d’un llenguatge orientat a objectes purs.
És usat pel motor de videojocs Unity i Xamarin per crear aplicacions
multiplataforma.

• JavaScript: és un llenguatge interpretat orientat a objectes que pot fer-se
servir per crear programes per navegadors i aplicacions de servidor utilitzant
Node.js. És emprat pels motors de videojocs Phaser, GDevelop, PlayCanvas
i RPG Maker entre altres.

• Python: llenguatge multiplataforma i multiparadigma de propòsit general.
La seva filosofia es basa a crear un codi llegible. És un llenguatge interpretat,
que pot usar-se també mitjançant línia d’ordres. És emprat pels motors de
videojocs PyGame i Ren’py entre altres i el programa de creació 3D Blender.
És molt utilitzat pels administradors de sistemes i per crear aplicacions de
servidor.

• Java: creat per Sun Microsystems i adquirit posteriorment per Oracle, fa
anys que és el més emprat a escala mundial, i no sembla que aquesta
supremacia hagi de canviar a curt termini. És una plataforma Open Source
multipropòsit usada per més de 9 milions de programadors i programa-
dores en més de 7.000 milions de dispositius. No es fa servir en el
desenvolupament de jocs directament, però és el llenguatge utilitzat per
programar aplicacions natives Android i la seva sintaxi és idèntica a la de
C#. Generalment, s’usa per crear aplicacions d’escriptori i de servidor.

• Lua: es tracta d’un llenguatge interpretat enfocat principalment al scripting
i és el més popular per aquest fi. S’acostuma a encastar en altres programes
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Scripting en aquest context
fa referència a la creació de

petits programes o scripts
programats pels usuaris per

personalitzar els jocs.

Llista de motors i
llenguatges

Podeu trobar una llista
exhaustiva dels motors de jocs i

els llenguatges que utilitzen al
següent enllaç: bit.ly/3RFhEI2.

que usen els llenguatges C i C++ per permetre la creació i interpretació
de programes en temps real. Això permet la creació de modificacions i
ampliacions dintre dels jocs. Per exemple, el joc World of Warcraft fa
servir Lua per permetre als jugadors crear els seus addons i personalitzar
la interfície, i Roblox permet crear jocs complets amb aquest llenguatge.

A la taula taula 2.6 podeu trobar una llista dels motors dels llenguatges utilitzats
pels motors que s’esmenten en aquests materials:

Taula 1.4. Llenguatges utilitzats pels motors de jocs

Llenguatge Motors

Python Godot (similar), PyGame, Ren’py, Cocos2d

C# Unity, Anvil*, CryEngine, Godot

C++ Unreal Engine, Anvil*, Frostbite*, CryEngine, Source, Source 2, Ogre

JavaScript A-Frame, Babylon.js, GDevelop, Cocos2d, Construct, Phaser, PlayCanvas, RPG
Maker, Three.js, PixiJS

TypeScript Babylon.js

Lua Cocos2d, Pico8, Corona, Source 2

GML GameMaker

Programació visual Unreal Engine, Godot, Unity, GameMaker

Assamblador Consoles i ordinadors de menys de 32 bits.

* Motors propietaris

1.4.5 Programació visual (Visual Scripting)

El terme programació visual o Visual Scripting es refereix a llenguatges de
programació que permet crear programes manipulant elements gràfics en lloc
d’escrivent línies de codi.

Actualment, hi ha molts motors que inclouen algun llenguatge d’aquest tipus, sigui
com a complement o com a part integral del motor. Quan un motor de videojocs
indica que es poden crear jocs sense programar es refereix a la utilització d’aquest
tipus de llenguatges.

La implementació més habitual consisteix en la creació de nodes amb el codi a
executar i pins d’entrada i de sortida que permeten connectar els nodes entre si,
com es pot apreciar a la figura 1.17. És el mateix sistema que s’utilitza en els
programes de modelatge 3D per crear shaders i materials complexos.

L’inconvenient d’aquest tipus de llenguatges és que acostuma a ser més enrevessat
que escriure codi, de manera que un parell de línies poden convertir-se en una pila
de nodes, en alguns casos arriben a fer incomprensibles els scripts i fa molt difícil
depurar-los. En els casos més extrems es poden trobar situacions com la que es
mostra a la figura 1.18.
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Figura 1.17. Programació visual a Unreal Engine: Blueprint

Figura 1.18. Codi Spaghetti amb programació visual

Captura publicada per @jabelsjabels (tinyurl.com/4mbtyk8y)
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El llenguatge de
programació visual d’Unreal

Engine s’anomena
Blueprint, i els programes
creats s’anomenen igual,

blueprints.

Alguns usuaris afirmen que
el codi en C++ s’executa 10

vegades més ràpid que el
codi en Blueprint.

Cal tenir en compte que la programació visual sempre és molt menys
eficient que els llenguatges clàssics, ja que afegeixen una capa addicional
sobre els llenguatges interpretats.

Blueprints (UE)

Blueprint d’Unreal Engine és un dels exemples més robustos d’aquest tipus de
llenguatges, ja que formen part del motor des del llançament d’Unreal Engine 4 al
2014, i el seu predecessor Kismet formava part d’Unreal Engine 3 llençat el 2006.

En estar completament integrat amb el motor és possible utilitzar gairebé la
totalitat de les funcionalitats del motor sense escriure cap línia de codi. És
més, en crear un projecte es pot escollir crear-lo específicament per fer servir
només Blueprint i molts jocs comercials s’han publicat fent servir únicament la
programació visual.

Un clar exemple de la potència dels blueprints és el popular Battle Royale PUBG
(tinyurl.com/5n98uja5), on els primers prototipus estaven programats íntegrament
en Blueprint.

No està clara quina pèrdua de rendiment suposa usar Blueprint en lloc de C++
perquè depèn de cada cas en concret. Blueprint s’executa en una màquina virtual,
de manera que hi ha un cost addicional per executar un blueprint, però aquest no
és aplicable al nombre de nodes (o instruccions). A més, Unreal Engine inclou
l’opció de “Nativitzar” els blueprints, de manera que es compilen com a codi C++
i es redueix la pèrdua de rendiment.

Bolt i Visual Scripting (Unity)

Unity va adquirir Bolt l’any 2020 i l’ha incorporat com un paquet al seu motor,
reanomenant-lo com Visual Scripting.

Per utilitzar la programació visual en Unity 2020 i versions anteriors s’ha d’impor-
tar l’actiu Bolt des de l’Asset Store (és gratuït), mentre que en les versions 2021 i
posteriors només cal importar el paquet Visual Scripting.

A banda del canvi de nom, no hi ha gaires diferències entre Bolt i Visual
Scripting. A diferència de Blueprint, en aquest llenguatge manquen moltes de
les característiques del motor, es troba en una fase primerenca, escala malament i
el seu rendiment és molt pitjor que el del codi C#.

Tot i que pot ser interessant pels programadors i programadores novells per
entendre el flux d’execució dels programes, en el seu estat actual no és viable
crear un joc complet usant només Visual Scripting i no es considera preparat per
ser utilitzat en producció.

PlayMaker

Una alternativa molt més robusta, però de pagament, és PlayMaker (hutonggames.com/),
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un addon per Unity que afegeix una solució de programació visual usada en desenes de
jocs: Hearthstone, INSIDE, Hollow Knight, Firewatch entre d’altres.

1.5 Entorns integrats de desenvolupament (IDE)

Un entorn integrat de desenvolupament (IDE, integrated development environ-
ment), és una aplicació que proporciona al programador o programadora les eines
necessàries per a desenvolupar una aplicació; les més importants són un editor
de codi, un compilador o un intèrpret (o ambdues), les eines per al debugging
(depuració del codi) i, freqüentment, també incorporen IntelliSense (finalització
intel·ligent del codi).

Abans que apareguessin els IDE, els programadors i les programadores usaven un
editor per a escriure el codi, un compilador per a traduir-lo, un enllaçador per a
ajuntar-lo amb les diferents llibreries i crear l’executable. La unió d’aquestes eines
bàsiques amb d’altres que acceleren la creació de programes té com a resultat un
augment significatiu de la productivitat.

Amb IntelliSense, per exemple, quan es comença a escriure el nom d’una classe,
ja apareix automàticament les classes que comencen per les primeres lletres
que s’ha escrit, i això permet fer l’autocompleció. Llavors, si es prem el punt,
automàticament es mostrarà una llista de les propietats i mètodes que ofereix la
classe.

És freqüent que els IDE moderns permetin utilitzar diferents llenguatges de
programació, com és el cas de Visual Studio, que permet crear projectes en C++,
C# (com el que podeu veure a la figura 1.19), Python, Visual Basic... Altres, però,
només permeten utilitzar un llenguatge, o estan orientats a una única plataforma.
Seria el cas, per exemple, d’Android Studio, la plataforma oficial de Google, que
permet només la utilització de Java per a crear aplicacions.

La majoria de motors no inclouen un editor propi, de manera que deleguen
aquestes funcions a IDE de tercers. Per exemple, Unity i Unreal Engine suporten
múltiples IDE, però per defecte “recomanen” (es pot instal·lar juntament amb el
motor) fer servir Visual Studio, i al seu torn, l’instal·lador de Visual Studio inclou
l’opció d’instal·lar Unity i Unreal Engine.
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Figura 1.19. Interfície de Visual Studio amb projecte d’Unreal Engine

A continuació podeu trobar una llista de les IDE més emprades en el desenvolu-
pament de videojocs:

• Visual Studio, versió community gratuïta: com ja s’ha comentat és la IDE
per defecte usada per Unity i Unreal Engine.

• Visual Code, gratuïta: es tracta d’una IDE molt lleugera amb una mateixa
interfície per Linux, macOS i Windows. Cal instal·lar plugins addicionals
per poder utilitzar-la amb els motors de videojocs.

• IDE de JetBrains (IntelliJ, PyCharm, C-Lion, PHPStorm...), de pagament.
Aquesta companyia ofereix una gamma d’IDE especialitzades molt potents.
IntelliJ per Java i llenguatges generals, PyCharm per Python, C-Lion per C
i C++, PHPStorm per PHP i JavaScript...

• Rider, pagament. És una IDE de JetBrains, però cal mencionar-la especi-
alment perquè és la que s’usa amb Unity i Unreal Engine. Ofereix unes
prestacions superiors a les de Visual Studio i altres IDE similars.

• Android Studio, gratuïta. Generalment, no treballareu amb aquesta IDE,
però és necessària instal·lar-la i de vegades fer alguna modificació quan
treballeu en projectes per exportar a Android. Està basada en IntelliJ de
JetBrains.

• XCode, gratuïta: només disponible per macOS. Aquesta IDE és impres-
cindible per poder crear executables per dispositius d’Apple, iOS, macOS,
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Dreceres de teclat

En el següent enllaç trobareu un
llistat de dreceres de teclat per
Visual Studio:
tinyurl.com/5fw866v2.

watchOS... Els motors de jocs permeten exportar projectes per aquestes
plataformes, però la compilació s’ha de fer amb XCode, el que obliga a
disposar d’un ordinador amb aquest sistema operatiu.

Hi ha altres IDE molt utilitzades en programació, com Eclipse, NetBeans, o
Atom, però aquestes no estan relacionades amb el desenvolupament de videojocs.
Aquest és un aspecte molt important a tenir en compte, perquè si una IDE no està
especialitzada, no reconeixerà la sintaxi emprada i no comptarà amb les capacitats
d’autocompleció ni ressaltarà correctament la sintaxi.

Per aquest mateix motiu no es recomana fer servir editors de text pla com
Notepad++ o SublimeText, encara que aquests poden comptar amb un suport
mínim pel ressaltat de sintaxi, no poden determinar si el codi és correcte o si
esteu referenciant a recursos o classes existents en el projecte.

Trucs per a IDE Visual Studio

Podeu veure el següent vídeo on trobareu trucs i consells per aprofitar millor l’IDE Visual
Studio:

https://www.youtube.com/embed/KH0nqTpOVuM?controls=1

Tota la programació dels jocs i les AMI es realitza mitjançant una IDE, per tant, és
crític que aprengueu a usar-les correctament, quines són les dreceres més usades,
com podeu accedir i cercar als vostres fitxers, quins són els fluxos de treball més
recomanables...
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2. Programació d’aplicacions

Per poder desenvolupar videojocs i aplicacions és imprescindible aprendre a donar
ordres a l’ordinador en un llenguatge que aquest entengui. És a dir, cal aprendre a
programar.

Els llenguatges de programació són els que permeten al programador o progra-
madora a comunicar-se amb la màquina per fer que aquesta executi les ordres que
donaran vida al seu projecte.

Als anys 60, els programes s’escrivien directament en codi màquina utilitzant
unes cintes perforades que eren interpretades pels ordinadors. Poc després es
va inventar un llenguatge, assemblador, que permetia usar mnemotècnics per
escriure’ls, però continuaven sent molt complicats i estaven fortament lligats al
processador.

Els primers jocs ni tan sols comptaven amb un llenguatge de programació, es
construïen directament utilitzant maquinari i lògica digital. Aquest és el cas del
joc Pong, desenvolupat per Atari a 1972 (vegeu la figura 2.1).

Figura 2.1. ’Pong’ va ser un dels primers
videojocs comercials (1972)

Autor: Christ Rand, 2013, CC BY-SA 3.0

Posteriorment, van començar a aparèixer llenguatges d’alt nivell que permetien
escriure els programes d’una manera més entenedora pels humans, però els editors
de l’època no oferien gaire ajuda als programadors i programadores, i eren molt
poc intuïtius.
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Al llarg d’aquest mòdul es
treballarà amb el

llenguatge C# i Visual
Studio, per ajudar-vos a

familiaritzar-vos amb l’IDE
i la programació.

Afortunadament, avui dia els entorns de desenvolupament integrats ofereixen
moltes ajudes pels programadors, des del ressaltat de sintaxis per facilitar la lectura
del codi a l’autocompleció que permet programar més de pressa, sense haver de
recordar exactament els noms de les funcions i dels arguments de cada component
del llenguatge.

Per endinsar-se en el món de la programació, cal conèixer les bases de la
programació estructurada, així com saber documentar el codi i depurar-lo.

2.1 Introducció a la programació

Programar és escriure una sèrie d’ordres emprant un llenguatge de programació
que pugui ser interpretat per l’ordinador. Aquestes ordres constitueixen un
programa que en executar-lo en una màquina li permet dur a terme diferents
tasques.

Un programa és un seguit d’instruccions que segueix una computadora per
executar unes tasques concretes.

Aquestes màquines tindran un processador o CPU (Central Processing Unit)
que serà l’encarregat de processar aquestes ordres, una memòria que serà on es
carregui el programa i les dades que n’utilitzi i uns dispositius d’entrada i sortida
que seran els que permetran a l’usuari la comunicació.

Una de les coses més complicades en programació és pensar com una
màquina. Per parlar amb una màquina hem de fer servir frases curtes i
lògiques sense interpretacions errònies.

2.1.1 Programació estructurada

La programació estructurada és un paradigma de programació que es basa en es-
tructures simples i instruccions organitzades de forma jeràrquica que ens permeten
controlar el flux d’execució del programa.

En aquest paradigma les passes d’un algorisme es divideix en blocs d’instruccions
que es poden classificar en els següents tipus:

• Estructures lineals: les instruccions s’executen una darrera l’altre en el
mateix ordre que s’ha escrit.

• Estructures de selecció: aquestes permeten executar un codi o un altre
segons si succeeix o no una condició. Són claus per controlar el flux del
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programa. També se les anomena condicionals i solen representar-se amb
les paraules “if-else” o “switch-case”.

• Estructures de repetició: aquests blocs s’executen repetidament fins que es
compleix una condició. També són conegudes com a i solen representar-se
amb les paraules “for”, “while” o “do-while”.

Tot i que C# és conegut per ser un llenguatge orientat a objectes també comparteix
el paradigma de la programació estructurada, ja que aquesta forma la base de la
majoria dels llenguatges de programació.

Les característiques principals que s’han d’assimilar d’aquest paradigma són:

• Variables i les constants

• Operadors

• Estructures de selecció i repetició

• Arrays

• Funcions

Cal destacar que aquests conceptes són les bases de tots els programes, així que fins
i tot el programa més complicat acaba reduint-se a aquests conjunts d’instruccions.

Compiladors en línia de C#

A Internet podeu trobar editors i compiladors en línia per diferents llenguatges que us
facilitaran provar el codi d’exemple sense haver d’utilitzar Visual Studio, però tingueu en
compte que poden tenir limitacions i les seves funcionalitats són molt més limitades que les
d’un IDE.

Per provar exemples en C# en línia es recomana utilitzar l’editor que s’ha emprat per fer
aquests materials, .NET Fiddle dotnetfiddle.net, que podeu veure a la figura 2.2.

Tingueu en compte que .NET Fiddle requereix que tant la classe com el mètode Main
siguin públics. Si no són públics us mostrarà un missatge d’error: Fatal Error: Public Main()
method is required in a public class.

Figura 2.2. Execució d’un programa a l’editor en línia .NET Fiddle
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Diagrama de flux

Podeu trobar més informació
sobre els diagrames de flux al

següent enllaç: bit.ly/3d8nKl0.

Per representar un programa en programació estructurada els diagrames de flux
són l’eina ideal, ja que aquests ens permeten visualitzar el flux d’execució de les
instruccions (vegeu la figura 2.3).

Figura 2.3. Diagrama de flux

2.1.2 Algorismes

Abans de començar a aprendre un llenguatge de programació és important fer una
aproximació a la creació d’algorismes.

Un algorisme és un conjunt d’instruccions ordenades que ens permeten solucionar
un problema o executar una tasca. Aquests es poden representar de moltes
maneres, en la més senzilla i informal es poden definir les instruccions emprant un
llenguatge natural. En la versió més formal s’utilitza un llenguatge més tècnic i
proper als llenguatges informàtics, anomenat pseudocodi.

Per exemple, un algorisme per cuinar una truita en llenguatge natural podria ser
el següent:

Algorisme: cuinar una truita

1. Agafeu els ingredients:

• 4 ous.

• 40 g d’oli d’oliva.

• Sal.

2. Bateu bé els ous.

3. Saleu els ous.

4. Poseu oli en una paella:

• Si està calent, afegir-hi els ous i continueu.

• Si no està calent, esperar un minut i torneu al punt 4.
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5. Deixeu que es quallen els ous:

• Si s’ha fet la truita, passar al punt 6.

• Si no s’ha fet, esperar un minut i tornar al punt 5.

6. Retirar la paella del foc i servir.

Aquest algorisme també es pot representar com un diagrama de flux, com el de la
figura 2.4.

Figura 2.4. Diagrama de flux: cuinar una truita

Com es pot apreciar, la recepta té unes entrades o inputs (els ingredients), una
sortida o output (la truita), i una seqüència finita d’instruccions que indican
com s’ha de procedir.

Així doncs, veiem que els seus elements corresponen a les quatre parts fonamen-
tals d’un algorisme:

• Nom: tots els algorismes tenen un nom. En el nostre cas el nom seria
Recepta truita francesa.

• Entrades: tots els algorismes tenen unes dades d’entrada que poden ser
introduïdes de diferents maneres.

• Seqüència d’instruccions que produeix una sortida: cadascuna de les
línies de la seqüència fins a arribar a la sortida.

• Sortides: els algorismes produeixen una sortida, sigui retornar un valor,
realitzar un càlcul, una operació, o una truita!
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Llista d’algorismes

En el següent enllaç podeu trobar
la llista dels 25 algorismes que

qualsevol programador ha de
saber: bit.ly/3TTHtFM.

A partir d’aquesta descripció es podria pensar que qualsevol programa és un
algorisme, ja que hi ha una entrada, una sortida i es segueix una seqüència
d’instruccions, i no aniríem gaire desencaminats.

La diferència entre un algorisme i un programa és que l’algorisme descriu
els passos de forma general, mentre que el programa està constituït per una
llista d’instruccions concretes en un llenguatge de programació.

Un error molt comú que cometen els programadors novells és posar-se a programar
directament en lloc d’intentar resoldre el problema escrivint primer l’algorisme.
Això pot funcionar al principi, però quan la dificultat dels exercicis augmenta i
comencen a barrejar-se condicionals i estructures de repetició cal tenir-ho tot molt
clar per no cometre errors.

Els algorismes són una eina que us ajudarà a conèixer i estructurar
les necessitats del nostre programa. Abans de resoldre un exercici
de programació és recomanable escriure primer l’algorisme i després
programar-lo a l’ordinador.

Si us fixeu en l’exemple de la recepta de truita, veureu que s’ha fet servir un
llenguatge pla, és el que anomenem llenguatge natural, però els algorismes
poden escriure’s també utilitzant pseudocodi, un llenguatge més tècnic i formal,
encara que no cal que sigui tan precís com un llenguatge de programació.

No hi ha un estàndard per definir el pseudocodi i pot emprar-se d’una manera
més sintètica o més natural. En aquests materials s’usarà un format més proper al
llenguatge natural.

Algorisme: cuinar una truita en pseudocodi

1. Agafar ingredients (4 ous, 40 g d’oli d’oliva, sal).

2. Batre ous.

3. Salar ous.

4. Posa oli en una paella.

5. Mentre oli està fred:

• Esperar.

6. Afegir ous.

7. Mentre ous no quallats:

• Esperar.

8. Retirar la paella del foc.

9. Servir.

Un element cabdal a l’hora d’enfrontar un problema és dividir-lo en
problemes més petits i resoldre’ls un a un.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 59 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

Per definir un algorisme formalment, es pot utilitzar una fitxa com la que es mostra
a la taula 2.1:

Taula 2.1. Fitxa formal d’un algorisme

Descripció del problema
a resoldre

Explicar en text planer quina és la finalitat de l’algorisme.

Algorisme Nom de l’algorisme

Entrades Descripció de les entrades

Sortides Descripció de les sortides

Instruccions Definició seqüencial dels passos a seguir. Es pot fer en pseudocodi, utilitzar
operacions matemàtiques, lògiques, crides a altres mètodes...

A continuació, veurem un parell d’exemples més propers a la resolució d’un
problema matemàtic. En aquest primer es demana definir un algorisme que mostri
per pantalla la suma de dos nombres definits per l’usuari.

Algorisme: suma de nombres

• Descripció del problema a resoldre: Definir un algorisme que mostri per pantalla la suma
de dos nombres definits per l’usuari.

• Algorisme: suma de nombres.

• Entrades:

– Nombre1 - entrada per teclat.

– Nombre2 - entrada per teclat.

• Sortides:

– Suma dels nombres - sortida per pantalla.

• Instruccions:

1. Escriure per pantalla “Introdueix el nombre1”.

2. Guardar la dada introduïda per l’usuari com a nombre1.

3. Escriure per pantalla “Introdueix el nombre2”.

4. Guardar la dada introduïda per l’usuari com a nombre2.

5. Sumar nombre1 a nombre2.

6. Mostrar la suma per pantalla.

En el següent exemple, ens demanen que en comptes de mostrar la suma, es mostri
per pantalla el més gran dels dos nombres introduïts.

Algorisme: mostra el nombre més gran

• Descripció del problema a resoldre: Definir un algorisme que mostri per pantalla el més
gran dels dos nombres definits per l’usuari.

• Algorisme: Mostra el nombre més gran.

• Entrades:

– Nombre1 - entrada per teclat.

– Nombre2 - entrada per teclat.

• Sortides:
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– Nombre - sortida per pantalla.

• Instruccions:

1. Escriure per pantalla “Introdueix el nombre1”.

2. Guardar la dada introduïda per l’usuari com a nombre1.

3. Escriure per pantalla “Introdueix el nombre2”.

4. Guardar la dada introduïda per l’usuari com a nombre2.

5. Si nombre1 major que nombre2:

– Mostrar nombre1 per pantalla.

6. Si no:

– Mostrar nombre2 per pantalla.

En qualsevol cas, recordeu que els algorismes són una eina que us ha de servir per
resoldre un problema i, excepte que es demani un format concret, podeu fer servir
el format que s’adapti millor a les vostres necessitats.

2.2 Primer contacte amb C#

Abans de començar a programar amb C# serà necessari instal·lar l’entorn de
desenvolupament i comprovar que funciona correctament.

Un problema molt freqüent i que pot provocar una gran frustració a l’hora d’iniciar-
se en el món de la programació és trobar-se que l’entorn de desenvolupament no
funciona, o no s’aprecia si el programa s’està executant correctament, perquè es
desconeix l’entorn i de vegades costa detectar on pot estar l’error si és que s’ha
produït algun.

Per intentar mitigar aquesta situació es mostrarà com instal·lar l’entorn i l’editor
Unity pas a pas, s’analitzarà el primer programa que s’acostuma a crear en tots els
llenguatges i es mostraran els errors que poden trobar-se en el camí.

En aquests materials les cometes simples (’) i dobles (“) se substitueixen
automàticament per cometes tipogràfiques, això provoca que el codi
d’exemple no compili si es copia i s’enganxa a l’editor. S’ha d’escriure
a mà o s’ha de tenir molta cura en reemplaçar aquestes cometes per la seva
versió recta.

2.2.1 Instal·lació d’Unity i Visual Studio

A la pàgina oficial de Microsoft es pot descarregar la darrera versió de l’entorn de
desenvolupament Visual Studio, però aquesta no és sempre la més apropiada per
treballar amb Unity o altres motors de videojocs, ja que les versiones més noves
poden presentar problemes d’incompatibilitat.
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Per tant, es recomana fer una instal·lació conjunta. Primer instal·lar Unity i aquest
ja s’encarregarà d’instal·lar la versió de Visual Studio recomanada per a la versió
del motor.

Per instal·lar-ho cal descarregar Unity Hub des de la pàgina oficial:
unity3d.com/get-unity/download. Es tracta d’un programa que serveix per
gestionar tant les versions d’Unity instal·lades a l’equip com els projectes.

No és necessari crear un compte a Unity, però és recomanable. Aquest
compte la utilitzareu tant al Hub com a dins d’Unity i serveix per enregistrar
els assets que adquiriu del Asset Store (encara que siguin gratuïts).

Un cop instal·lat l’Unity Hub (figura 2.5), aneu a Installs i premeu el botó Install
Editor. Es mostrarà una pantalla amb les versions d’Unity disponibles per instal·lar
(figura 2.6).

Figura 2.5. Unity Hub

Figura 2.6. Selecció de versió
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La versió recomanada per
Unity 2022 és Visual Studio

2019, però aquesta versió ja
no està disponible al lloc

web de Microsoft.

Significat dels nombres de versions

El format dels nombres de versions s’ha d’interpretar com a MAJOR.MINOR.PATCH amb
LTS o sense al final:

• MAJOR: hi ha canvis que poden trencar versions anteriors, com canvis d’API, versions de
paquets o eliminació de components marcats com a obsolets. No es garanteix que sigui
compatible amb altres versions. Des del 2017, el nombre de versió major es correspon amb
un any, encara que no sempre és l’any en què es llença la versió. Per exemple, la versió
2022.1.0 pot no ser compatible amb la versió 2021.3.2.

• MINOR: introdueix canvis o noves funcionalitats que són compatibles amb versions anteriors
(no les trenquen). Per exemple, la versió 2022.1.1 és totalment compatible amb la versió
2022.0.0

• PATCH: només introdueixen solucions d’errors sense canviar cap API ni afegir cap
funcionalitat. Per exemple, la versió 2022.1.1 és igual que la versió 2022.1.5, però a la darrera
s’hauran solucionat alguns errors.

• LTS (Long Term Support): indica que és una versió estable, ha arribat al final del seu cicle
de vida i durant dos anys rebrà actualitzacions (patches) de seguretat i arranjaments de bugs
(errors en el codi).

L’Unity Hub us permet instal·lar múltiples versions del motor de manera que
podeu treballar en projectes creats amb diferents versions sense haver d’actualitzar
els projectes antics. Per exemple, podríeu tenir instal·lat Unity 2017 per un
projecte antic i Unity 2022 pel vostre proper projecte.

En aquests materials s’utilitzarà la versió Unity 2022, així que seleccioneu aquesta
versió i premeu Install. Veureu una finestra similar a la que mostra la figura 2.7.

Figura 2.7. Moduls d’Unity

En aquesta finestra, haureu de seleccionar els components que vulgueu instal·lar.
Per seguir aquest curs, es recomana instal·lar Visual Studio, Documentation i
només els suports als sistemes pels quals es volen crear jocs:

• Android Build Support, OpenJDK i Android SDK & NDK Tools per crear
jocs per Android.
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Si no se selecciona cap
d’aquests mòduls, es podrà
executar el joc a l’editor,
però no en altres dispositius.

• Linux Build Support (IL2CPP) per crear jocs per Linux.

• Windows Build Support (Mono) per crear jocs per Windows.

• WebGL Build Support per crear jocs per la web.

Per continuar cal prémer continue i acceptar les condicions del servei. Seguida-
ment començarà la descàrrega. Cal destacar que serà necessari configurar Visual
Studio si no s’ha instal·lat prèviament com mostra la figura 2.8.

Figura 2.8. Pot ser necessari configurar Visual Studio

Tingueu en compte que la instal·lació d’actualitzacions, nous paquets i noves
versions de Visual Studio es fa mitjançant el programa Visual Studio Installer, que
s’instal·la automàticament al mateix temps que Visual Studio. En cas de requerir
instal·lar algun paquet addicional o voler instal·lar nous idiomes per la interfície
s’ha de fer des d’aquest programa.

Aquest IDE permet programar diferents tipus d’aplicacions, però per fer-ho és
necessari haver instal·lat alguns paquets addicionals. En aquest cas, per poder
seguir els exemples s’ha d’instal·lar el paquet Desarrollo de escritorio de .NET
com es mostra a la figura 2.9, en cas contrari no es mostrarà la plantilla per crear
aplicacions de consola.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 64 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

Afegir paquets

Si no heu seleccionat el paquet
Desarrollo de escritorio de .NET

o voleu afegir nous paquets o
idiomes més endavant haureu

d’obrir el programa Visual
Studio Installer i canviar la

configuració des d’aquest,
clicant al botó “Modificar”.

Figura 2.9. Visual Studio Installer

Un cop finalitzada la descàrrega i la instal·lació de Visual Studio es mostra un
missatge (vegeu la figura 2.10) i ja es podrà utilitzar tant Unity com a Visual Studio.

Figura 2.10. Instal·lació d’Unity completada

És recomanable instal·lar el paquet d’idioma anglès i treballar amb la interfície en aquest
idioma, perquè la major part dels continguts que es troben a internet estan en anglès. Així
és més fàcil trobar informació sobre les opcions o possibles errors.

Un cop instal·lat el paquet d’idioma s’ha d’obrir l’IDE i des del menú principal seleccionar
Herramientas->Opciones. Es mostrarà una finestra amb múltiples opcions, heu de
seleccionar Entorno->Configuración itnernacional, i aquí podeu canviar l’idioma, tal com
mostra la figura 2.11.
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Figura 2.11. Configuració d’idioma a Visual Studio

La primera vegada que inicieu Visual Studio us demanarà connectar amb un
compte de Microsoft, aquest pas és opcional; tanmateix, haureu de seleccionar
quin llenguatge usareu (seleccioneu C#) i el color del tema de la interfície.

Tingueu en compte que si obriu Visual Studio des del Visual Studio Installer
mitjançant el botó Iniciar, es mostrarà una finestra com la que mostra la figura
2.12, mentre que si l’obriu directament veureu l’IDE sense cap solució carregada
figura figura 2.13.

Figura 2.12. Pantalla d’inici de Visual Studio
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’Hello World!’

Tot i que inicialment s’utilitzava
exclusivament per a llenguatges

de programació, aquesta
expressió també es fa servir

actualment per referir-se a una
presa de contacte amb una

aplicació específica, utilitzant les
tècniques més bàsiques.

Si s’inicia Visual Studio des
del Visual Studio Installer,

s’ha de clicar el botó Create
new project, la resta de

passes és idèntica.

Aplicació de consola

Una aplicació de consola és
aquella que utilitzarà la consola

del sistema, sense fer ús de la
interfície gràfica de finestres que

ofereix Windows.

Figura 2.13. Visual Studio sense cap solució carregada.

Per treure el màxim partit a aquest apartat, es recomana executar els codis
d’exemple amb Visual Studio i/o visitar els enllaços que trobareu a la
plataforma .NET Fiddle. Es recomana també que modifiqueu i feu proves
sobre els exemples aportats, això us ajudarà a familiaritzar-vos amb l’IDE
i a entendre els continguts que es treballen.

En el següent vídeo podeu veure el procés d’instal·lació d’Unity i Visual Studio:

https://player.vimeo.com/video/749070041

2.2.2 Projecte "Hola Món!"

A continuació es mostrarà com crear el vostre primer programa, “Hola Món!”
amb C#. Aquest procés consisteix a crear un nou projecte i modificar una línia
de codi per mostrar el missatge personalitzat perquè us familiaritzeu amb l’entorn
i comprovar que funcionen correctament. Obriu Visual Studio, seleccioneu
al menú principal File->New Project. Es mostrarà una llista amb les plantilles
disponibles al vostre sistema, tal com mostra la figura 2.14. Seleccioneu Console
App (.Net Framework). Fixeu-vos bé que el nombre sigui aquest, perquè a la
llista es troben diferents tipus de projectes amb noms molt similars: Console
Application per C#, Console Application per Visual Basic, Console App per
C++...
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Figura 2.14. Creació del primer projecte

Seguidament, us demanarà el nom del projecte (vegeu la figura 2.15) el nom de
la solució (per defecte serà el mateix que el nom del projecte) i la ruta on voleu
desar-lo. Canvieu el nom del projecte per HolaMon i premeu Create.

Figura 2.15. Configurar projecte

A l’hora d’anomenar els vostres projectes, solucions i fitxers és recomanable
utilitzar només caràcters de la llengua anglesa, és a dir, cal evitar l’ús
d’accents, i caràcters com la ñ i la ç. Tanmateix, cal evitar fer servir espais
i no desar els projectes en directoris amb noms massa llargs perquè
depenent del sistema operatiu es poden produir errors.
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Si tot ha anat bé, hauríeu de veure una pantalla com la mostrada a la figura 2.16.

Figura 2.16. Àrea de treball de Visual Studio

A tall de resum, podeu veure les següents àrees:

• A la part superior trobeu una sèrie d’eines que haureu de fer servir constant-
ment en la vostra feina habitual amb el programa (work flow).

• La finestra Program és on escriureu el codi font de la vostra aplicació.

• Solution explorer us donarà accés als diferents arxius que conformen la
vostra aplicació: codi font, icones, imatges...

• Output és l’espai que farà servir Visual Studio per mostrar la sortida del
vostre programa.

• Error List aquesta llista no es mostra per defecte, es mostrarà la primera
vegada que s’executi el codi i es detectin errors (figura 2.17). Aquesta
finestra s’afegeix com una pestanya a l’àrea inferior, compartint espai amb
Output. Si voleu activar-la manualment, heu d’anar a View->Error List.

• Properties mostrarà informació d’allò que tingueu seleccionat.

Figura 2.17. Llista d’errors a Visual Studio

Modificar el codi

Dins de la finestra de l’editor, es mostrarà el següent codi:
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1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;using System.Text;
4 using System.Threading.Tasks;
5

6 namespace HolaMon
7 {
8 public class Program
9 {
10 public static void Main(string[] args)
11 {
12 }
13 }
14 }

Si proveu d’executar-lo, prement el botó Start de la barra d’eines superior, veureu
que apareix una finestra negra que es tanca ràpidament. Això passa perquè en
tractar-se d’un programa per a la consola (la línia d’ordres del sistema operatiu),
Visual Studio obre primer una finestra, executa el programa, i quan finalitza
l’execució el tanca. La solució és utilitzar una drecera que manté el programa
obert fins que premeu una tecla.

Per executar un programa en Visual Studio sense que es tanqui
automàticament en acabar l’execució premeu CONTROL + F5 per iniciar-
lo.

Un cop comprovat que el programa funciona, encara que no fa res, i no dona cap
error, procedim a modificar-lo:

1 public static void Main(string[] args)
2 {
3 }

Afegim una nova línia de codi dins de la funció Main:

1 public static void Main(string[] args)
2 {
3 Console.WriteLine("Hola Món!");
4 }

Ara proveu d’executar-lo amb MAJUSCULES + F5, veureu que es mostra el
missatge a la consola similar al de la figura 2.18.

Figura 2.18. Sortida del programa Hola Món!

Com podeu deduir després de veure el codi en execució, la línia Conso-
le.WriteLine(“Hola Món!”); és la responsable d’escriure el text per la consola.
Si en canvieu el text “Hola Món!” per qualsevol altra es mostrarà aquest nou text
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en executar-lo. Fixeu-vos bé que s’ha de trobar entre cometes.

C# és un llenguatge sensible a les majúscules (case sensitive). Això
implica que les ordres les haureu d’escriure tal com apareixen en
aquesta documentació. Si en comptes de Console.WriteLine escrivíssiu
Console.Writeline (amb la lletra L en minúscules), aquesta ordre no seria
interpretada correctament pel compilador, i generaria un error. De fet, si
ho proveu veureu com immediatament l’editor mostrarà una línia ondulant
vermella a sota indicant l’error. Fins que no corregiu els errors no podreu
executar l’aplicació.

Explicació del codi

En el codi d’aquest exemple es poden distingir quatre elements importants:

• Al principi del document s’indica quines biblioteques cal importar. Per fer-
ho s’utilitza la paraula clau using: using System; indica que cal importar
la biblioteca System.

• A continuació es troba l’espai de noms (namespace). Aquest és opcional,
però serveix per evitar conflictes quan es treballà amb més d’un projecte, ja
que diferents programadors poden haver fet servir els mateixos noms i usant
un espai de noms es diferencien uns dels altres.

• El següent element és la declaració de la classe. Per defecte tots els
programes de C# creats amb Visual Studio inclouen una classe anomenada
Program. Aquest és un element relacionat amb la programació orientada a
objectes, per tant, no es tractarà en aquest apartat.

• Finalment, es troba la declaració de la funció Main(). Es tracta d’una funció
especial que és executada automàticament quan s’executa el programa,
per consegüent, en el cas de programes simples és on s’escriurà tota la
programació.

És a dir, per seguir els exemples de codi només caldrà modificar el contingut de la
funció Main() i en algunes ocasions afegir alguna biblioteca addicional fent servir
using.

En general, les línies de codi han d’acabar amb un punt i coma ;:

1 Console.WriteLine("Hola Món!");

El punt i coma no és necessari si s’apliquen a les claus d’obertura i tancament.
Aquestes claus serveixen per delimitar blocs de codi:

1 public class Program {
2 // Comentari: aquí aniria la resta del codi del programa
3 }
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Per acabar, fixeu-vos que a l’exemple anterior s’ha afegit un comentari. Aquests
ens ajuden a explicar o especificar què fa el codi. Per afegir un comentari al
codi s’utilitza la doble barra (/). Tot el que es troba a la dreta d’aquestes barres és
considerat un comentari i no és executat per l’ordinador (el compilador ho ignora).
L’IDE normalment mostra d’un altre color aquests comentaris.

2.3 Variables

En programació, una variable és un valor que pot canviar i ens referim a ell mit-
jançant una etiqueta. A partir d’aquesta podem utilitzar-la per operar, recuperar
el seu valor o assignar-li un de nou.

Un bon símil seria comparar-la amb un calaix on es guarden coses. En aquest
calaix se li posa un nom per distingir-lo d’altres i podem posar-hi coses (assignar)
o mirar què hi ha dins (consultar).

Per exemple, en la programació de videojocs en seran d’utilitat per guardar el nom
d’un personatge, els punts d’experiència d’un jugador o jugadora, si el personatge
pot usar una habilitat concreta, si l’usuari ha fet login... A la figura 2.19 podeu
veure un exemple de com els elements d’un joc es relacionen amb dades i variables
bàsiques.

Figura 2.19. Exemple de variables que guarden valors en un joc

2.3.1 Definició i declaració de variables

En C#, per definir una variable s’utilitza la següent sintaxi:

1 tipus nom;

Encara que molt habitualment s’assignarà un valor al mateix temps que es declara:

1 tipus nom = valor;
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Tipus de notació

Podeu trobar més informació
sobre els diferents tipus de

notació utilitzada en
programació, en el següent

enllaç: bit.ly/3U5SDaA.

La diferència entre definir o declarar una variable és que quan es declara
s’assigna un valor.

Per exemple, per guardar el nivell del joc en què es troba un usuari, podem utilitzar
la declaració int nivell = 15;. Aquesta es descompon en:

• Tipus: definim el tipus de variable, és a dir, el tipus de dades que
emmagatzemarem. En l’exemple utilitzem int, això vol dir que la variable
contindrà un valor de tipus enter.

• Nom: ens permet identificar la variable. El nom d’aquesta variable és
nivell.

• =: indica que se li assigna un valor.

• valor: s’assigna el valor 15 a la variable. En aquest cas es tracta d’un valor
enter, ja que el valor ha de coincidir amb el tipus de variable que hem definit.

Requisits a l’hora d’anomenar una variable

• Els noms han de ser identificatius respecte a la dada que es guarda. Per exemple: per
guardar una puntuació, punts; per guardar un nom, nom, per guardar la velocitat d’un projectil,
velocitatProjectil...

• Poden contenir lletres de l’alfabet anglès, dígits i el caràcter de subratllat _. És a dir, no feu
servir ñ, ç ni lletres amb accents en el nom de les variables.

• Han de començar per una lletra o una barra baixa _ i no poden contenir espais en blanc.

• C# distingueix entre majúscules i minúscules, per tant, s’ha de tenir compte. Per exemple,
puntsJugador i puntsjugador són noms de variable diferents.

• Les paraules reservades del llenguatge com int, string, namespace, class..., no es poden fer
servir com a nom de variable.

• Per convenció el nom de les variables s’escriu en format camelCase: la primera lletra en
minúscula i si el nom està compost per múltiples paraules la primera lletra de cadascuna
d’aquestes paraules en majúscules. Per exemple, nom, puntsJugador, puntsDeVidaMaxim...

A la taula 2.2 podeu veure alguns exemples de noms correctes i incorrectes.

Taula 2.2. Tipus de variables

Nom de variable Validesa Raó

nivell Correcte Usar lletres és vàlid.

_nivell Correcte El caràcter de subratllat és vàlid al principi.

alçada Incorrecte Els caràcters especials com “ç” i “ñ” no sempre són
correctament interpretats, per tant, cal evitar-los.

nom jugador Incorrecte No pot contenir espais, això s’interpreta com dos mots
diferents i es produirà un error.

nomJugador Correcte Es poden utilitzar lletres majúscules i minúscules. A més, per
convenció s’usa aquest format: la primera lletra de cada
paraula després de la primera es posa en majúscules.
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Taula 2.2 (continuació)

Nom de variable Validesa Raó

nom_jugador Vàlid El caràcter de subratllat es pot fer servir en qualsevol part del
nom, però per convenció no es fa servir aquest format.
Aquesta notació és coneguda com a snake_case: tot en
minúscules i els espais es canvien per una barra baixa _.

function Incorrecte function és una paraula reservada del llenguatge.

1jugador Incorrecte Només pot començar per _ o una lletra

jugador1 Correcte Les variables poden contenir lletres, el caràcter _ i lletres

equip2punts Correcte Les variables poden contenir nombres en mig i al final.

puntuació Incorrecte Els accents no sempre són correctament interpretats, per
tant, cal evitar-los.

Imagineu-vos que es vol guardar el nom i el nivell on es troba el jugador del joc.
Per fer-ho es crearan dues variables, una per a cada valor que volem guardar:

1 int nivell = 14;// declarem la variable nivell
2 string nom = "Illidan"; // declarem la variable nom

En aquests codi, hem declarat dues variables:

• Una anomenada “nivell” de tipus enter que li hem assignat un valor enter.

• Una anomenada “nom” de tipus string (cadena de text) que li assignem un
text (entre cometes).

Fixeu-vos que en tots els casos s’ha assignat un valor a cada variable, aquest tipus
de valor directe s’anomenen literals. És a dir, a la variable nivell se li assigna
el literal 14 i a la variable nom se li assigna el literal Illidan.

Mostrar els valors a través de consola

Si volem comprovar que els valors s’han assignat correctament, podem fer servir
les ordres Console.WriteLine() i Console.Write(), ja que aquestes ens permet
mostra els valors a través de la consola:

1 int nivell = 14;// declarem la variable nivell
2 string nom = "Illidan"; // declarem la variable nom
3

4 // Mostrem els valors de les dues variables a través de la
consola

5 Console.WriteLine(nivell);
6 Console.WriteLine(nom);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/PWaljW.

Fixeu-vos que la sortida del programa mostra un valor en cada línia perquè s’ha
fet servir WriteLine:
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.NET Fiddle només suporta
Console.ReadLine() com a

mètode d’entrada per teclat.

1 14
2 Illidan

Però si es fa servir Write la sortida serà diferent:

1 Console.Write(nivell);
2 Console.Write(nom);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/DQKu2a.

Com Write no afegeix el salt de línia es mostra el valor de totes les variables un
a continuació de l’altre:

1 14Illidan

Assignar valors a les variables

De la mateixa manera que a una variable s’assigna un literal, també es pot assignar
el valor d’una altra variable, per exemple:

1 string nom = "Jaina"; // declarem la variable i li assignem el
valor literal "Jaina"

2 string nomCopia = nom; // creem una variable i li assignem el
valor de la variable nom

3

4 // Mostrem els continguts per pantalla
5 Console.WriteLine(nom);
6 Console.WriteLine(nomCopia);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/LX3Ppn.

Com el seu propi nom indica, el valor de les variables pot canviar al llarg del
temps, és a dir, els podem reassignar:

1 // Declarem dues variables a i b
2 int a = 2;
3 int b = 8;
4 Console.WriteLine(a); // mostrarà 2
5 Console.WriteLine(b); // mostrarà 8
6

7 // Modifiquem el contingut de les dues variables
8 a = 19;
9 b = 42;
10 Console.WriteLine(a); // mostrarà 19
11 Console.WriteLine(b); // mostrarà 42

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/spmK5g.

Entrada per teclat a C#

Per rebre l’entrada del teclat a C# en una aplicació de consola s’utilitzen els ordres:
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• Console.ReadLine(): Llegeix l’entrada per teclat fins que es prem enter i retorna aquesta
entrada com una cadena de text (string).

• Console.Read(): Llegeix l’entrada per teclat fins que es prem qualsevol tecla i retorna el codi
ASCII corresponent com un valor de tipus enter (int).

• Console.ReadKey(): Llegeix l’entrada per teclat fins que es prem qualsevol tecla i retorna un
objecte amb informació sobre aquesta.

Quan ses fa servir qualsevol de les tres variants el sistema queda a l’espera de què es
premi una o més tecles, és a dir, no continua l’execució del codi fins que no s’ha pres enter
en el cas de Console.ReadLine() o qualsevol tecla en el cas de les altres dues.

Fixeu-vos que en aquest cas també s’utilitza la classe Console, però aquestes
funcions sí que retornen un valor, sigui el text entrat o la tecla pitjada.

Per guardar aquests valors i utilitzar-los posteriorment només cal assignar-los a
una variable com es pot veure en el següent exemple:

1 Console.WriteLine("Quin és el teu nom?");
2 string nom = Console.ReadLine(); // Guardem la resposta de l’

usuari a la variable nom
3

4 string resposta = "Benvingut " + nom + "!!"; // Declarem una
variable amb el missatge de benvinguda

5 Console.WriteLine(resposta); // Mostrem el missatge

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/UphjhE.

Com es pot apreciar, l’entrada per teclat s’assigna a la variable nom, i després es
concatenen el valor d’aquesta variable amb alguns literals per crear la resposta.

Un altre ús que es pot donar a aquestes funcions és evitar que es tanqui un
programa en finalitzar. Quan s’executa des de Windows o des de l’editor de Visual
Studio, pot afegir-se al final Console.Read(), d’aquesta manera el programa no
finalitzarà fins que es premi una tecla. Per exemple:

1 Console.WriteLine("Prem una tecla per sortir");
2 Console.Read();

2.3.2 Tipus de variables

Quan programem necessitarem guardar dades de diferents tipus. En C#, quan es
defineixen les variables se’ls ha d’assignar un tipus i aquest no pot canviar al llarg
del temps. És a dir, si una variable s’ha definit com a int només es podran assignar
valors enters.

A la taula 2.3 podeu veure alguns dels tipus més utilitzats a C#.
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Taula 2.3. Tipus de variables

Tipus C# Descripció

Enter int Nombres enters amb signe o sense: 1, 0, -1, 1500

Real float Nombres reals, amb decimals, amb signe o sense: 3.1416f,
19f, -3.2f

double Nombres reals amb més precisió, amb decimals, amb signe
o sense: 3.1416, 19.0, -3.2

Càracter char Un únic caràcter* com: ‘a’, ‘J’, ‘k’, ‘1’

Cadena de text string Una cadena de text* com: “Salutacions viatger!”, “Ironforge”,
“Guerrer”·

Booleà bool Cert o fals: true,false

Enumeracions enum Són un tipus especial creats pel programador. Per exemple
Direccions.Nord, Direccions.Sur, Condicio.Atordit,
Condicio.Cec...

* Els caràcters es posen entre cometes simples i les cadenes de text entre cometes dobles.

En el següent exemple podeu veure com s’assignen valors a diferents tipus de
variables. És important que us fixeu en les particularitats de la nomenclatura de
cada tipus: els string van amb doble cometa, els char amb cometa simple, els
float sempre acaben amb una f i els bool només poden tenir valors true o false.
Per exemple:

1 int nivell = 14; // nombre enter
2 float gravetat = 9.81f; // nombre real. Per definir un float

sempre haurem d’utilitzar una f al final dels decimals.
3 double pi = 3.1415926535897932384; // nombre real amb gran

precisió
4

5 string nom = "Illidan"; // les cadenes van entre cometes dobles
6 char lletra = ’f’; // els caràcters van entre cometa simple
7 bool sortir = false; // les variables booleanes poden ser certes

o falses

Si voleu comprovar quin és el tipus d’una variable, C# ens ofereix el mètode
GetType() per esbrina-lo. Utilitzant l’ordre nom.GetType().Name. Per exemple:

1 Console.WriteLine(nivell.GetType().Name);
2 Console.WriteLine(gravetat.GetType().Name);
3 Console.WriteLine(pi.GetType().Name);
4 Console.WriteLine(nom.GetType().Name);
5 Console.WriteLine(lletra.GetType().Name);
6 Console.WriteLine(sortir.GetType().Name);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/Mw9wlY.

La sortida per pantalla del codi anterior serà la següent:

1 Int32
2 Single
3 Double
4 String
5 Char
6 Boolean



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 77
Desenvolupament d

f a l s e ' aplicacions multidispositiu

El tipus retornat per GetType().Name no sempre és el mateix, depèn del tipus amb què
es declara, ja que aquest mètode és utilitzat per treballar amb objectes i quan s’utilitza
amb mètodes primitius (int, double, float...) es fa una conversió automàtica a l’objecte
corresponent. Per exemple:

• Int32 per int.

• Single per float.

• Double per double.

Així, si es declara com a int, la funció GetType().Name retorna Int32. És un fet que s’ha de
tenir en compte perquè el resultat no serà l’esperat.

En la majoria dels casos, aquest canvi es limita a canviar la lletra inicial a majúscula, com
és el cas de String, Char i Boolean.

Valor per defecte

Cal destacar que les variables sempre s’han de declarar abans d’utilitzar-se. Si no
es fa l’assignació en el moment de la declaració, s’assigna automàticament un
valor per defecte que depèn del tipus:

• nombre (int, double, float): 0 o 0.

• string: “”, buit

• bool: false

• char: ‘\0’

• objectes i arrays: null

En el següent exemple podeu veure com nivell, nom i autenticat es declaren
sense assignar cap valor, per tant, quan s’imprimeixen per consola es mostraran
els valors per defecte (0, “” i false):

1 using System;
2

3 public class Program
4 {
5 public static void Main()
6 {
7 int nivell; // definim la variable nivell com a integer
8 string nom; // definim la variable nom com a string
9 bool autenticat; // definim la variable autenticat com a

booleana
10

11 // mostrem els continguts per pantalla
12 Console.WriteLine(nivell);
13 Console.WriteLine(nom);
14 Console.WriteLine(autenticat);
15 }
16 }

Aquest codi no funciona a .NET Fiddle, però si l’executeu amb Visual Studio
obtindreu un resultat similar a:



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 78 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

1 0
2 false

Tractament dels nombre reals

Tingueu en compte que per tractar amb nombres reals s’acostuma a usar el tipus
float en lloc de double perquè requereix menys espai de memòria encara que té
menys precisió. A C# les característiques de cada tipus són les següents:

• float: la seva mida és 32 bits, amb una precisió 6 a 9 dígits, per exemple
3.141593.

• double: la seva mida és 64 bits, amb una precisió de 15 a 17 , per exemple
3.14159265358979.

Tipus de variables i ús de la memòria

Cada tipus de variable reserva una quantitat de memòria per emmagatzemar les dades,
per aquest motiu els llenguatges de programació ofereixen diferents tipus de variables per
valors d’una mateixa classe.

Per exemple, a C# es compta amb el tipus double i float pels valors reals, int i long pels
valors enters. A l’hora d’utilitzar aquests altres tipus cal afegir un sufix, en el cas de float
s’afegeix una ‘f’ al final, i en el cas de long una ‘l’.

Per simplificar, en aquests materials s’han usat els tipus de dades que no requereixen
sufixos, encara que el més recomanable és fer servir sempre el tipus que millor s’ajusti a
les necessitats del programa.

Assignació dels valors segons tipus

A una variable només se li poden assignar valors del tipus amb la qual l’hem definit.
En cas contrari, es produirà un error. Per exemple, no podem assignar un enter a
un string o una cadena de text a un float.

Si proveu d’executar el següent codi, produeix un error; com es pot apreciar a la
figura 2.20, ja que les variables són de diferents tipus:

1 string nom = 19; // declarem la variable i li assignem el valor
literal 19

2

3 // El resultat no es mostrara perquè mai arriba a compilar
4 Console.WriteLine(nom);

Podeu veure aquest codi erroni en el següent enllaç: dotnetfiddle.net/fmTkHu.
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Figura 2.20. Programa amb errors en .NET Fiddle

Fixeu-vos a la figura 2.20 que l’error està ressaltat en vermell, i en posar el cursor a
sobre proporciona més informació sobre l’error: No es pot convertir explícitament
del tipus int a string. Per solucionar aquests problemes, C# ens proporciona la
conversió de tipus.

2.3.3 Conversió de tipus

De vegades és necessari canviar el tipus d’una variable, per exemple per mostrar
per pantalla un nombre enter (tipus int) s’ha de convertir en una cadena de text
(tipus string) o si es rep una cadena de text (tipus string) que sabem que es
tracta d’un número i el volem sumar a un altre número (tipus double).

Per això, la majoria de programaris ens ofereixen uns mètodes per poder fer una
conversió de tipus de variables. A la taula 2.4 trobareu els mètodes que s’utilitzen
amb C#:

Taula 2.4. Exemples de conversió

Tipus origen Tipus destí Codi Notes

int string string cadena = enter.ToString()

string int int enter = int.Parse(cadena)

string float float real = float.Parse(cadena)

int float float real = int Automàtic

string double double real = double.Parse(cadena)

int double double real = int Automàtic

double int int enter = Convert.ToInt32(real)

double int int enter = Convert.ToInt32(real)

string char char lletra = Convert.ToChar(“L”)

A continuació podeu veure un exemple de conversió de tipus, on es mostra el valor
convertit i el tipus:

1 using System;
2

3 public class Program
4 {
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Casting

En programació un casting és
una conversió de tipus, però

s’utilitza per indicar una manera
concreta de fer-ho: afegint entre

parèntesis el tipus cap el que fem
el casting. És important la

diferenciació perquè hi ha moltes
maneres de fer un canvi de tipus,

però el casting és un canvi de
tipus explícit sense fer servir cap

funció auxiliar.

5 public static void Main()
6 { // Valor inicial
7 int enter = 42;
8 Console.WriteLine($"{enter} {enter.GetType().Name}");
9

10 // Canvi de nombre a string per crida a ToString()
11 enter = 19;
12 valor = enter.ToString();
13 Console.WriteLine($"{valor} {valor.GetType().Name}");
14

15 // Canvi de string a int per crida a Parse();
16 valor = "1999";
17 enter = int.Parse(valor);
18 Console.WriteLine($"{enter} {enter.GetType().Name}");
19

20 // Canvi de string a double per crida a Parse();
21 valor = "2.71828";
22 double real = double.Parse(valor);
23 Console.WriteLine($"{real} {real.GetType().Name}");
24

25 // Canvi de int a double automàtic
26 real = enter;
27 Console.WriteLine($"{real} {real.GetType().Name}");
28

29 // Canvi de double a int mitjançant Convert.ToInt32() (
arrodonit)

30 real = 9.81;
31 enter = Convert.ToInt32(real);
32 Console.WriteLine($"{enter} {enter.GetType().Name}");
33

34 // Canvi de double a int mitjançant casting (truncament)
35 real = 3.1416;
36 enter = (int) real;
37 Console.WriteLine($"{enter} {enter.GetType().Name}");
38

39 // Canvi de string a caràcter
40 char lletra = Convert.ToChar("L");
41 Console.WriteLine($"{lletra} {lletra.GetType().Name}");
42 }
43 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/lZEnZe.

Interpolació del valor

En aquest últim exemple per mostrar la informació per consola s’utilitza un sistema
anomenat interpolació del valor. Fixeu-vos que si afegim un signe de dòlar davant de
les dobles cometes, es pot fer servir el nom de les variables i operacions entre claudàtors.
En molts casos, aquest sistema és més fàcil d’implementar i s’entén millor que si utilitzem
la concatenació a partir de la suma dels elements. No obstant això, tots dos sistemes són
correctes i podeu emprar el que preferiu. Vegem un parell de situacions:

1 string nom = "John Doe";
2 // Les següents dues línies són equivalents
3 Console.WriteLine($"Benvingut, {nom}"); // Interpolació del valor
4 Console.WriteLine("Benvingut, " + nom + "!"); // Concatenació
5
6
7 int a = 5;
8 int b = 6;
9 // Les següents dues línies són equivalents

10 Console.WriteLine($"La suma de {a} i {b} és {a + b}!"); // Interpolació
del valor

11 Console.WriteLine("La suma de " + a + " i " + b + " és " + (a + b)); //
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Concatenació

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfiddle.net/xa8P6y

Una situació d’ús habitual de la conversió de tipus és quan demanem a l’usuari
que introdueixi un nombre per teclat. Però la funció Console.ReadLine() sempre
retorna una string, no un número. Així, si demanem a l’usuari que introdueixi un
número i després volem operar amb aquest número, haurem de fer una conversió
de tipus.

Fixeu-vos en el següent d’exemple, es demanen dos números a l’usuari i després
volem mostrar per consola el resultat de la suma d’aquests dos nombres:

1 Console.WriteLine("Introdueix el nombre A:"); // Demanem el
primer nombre

2 string entradaA = Console.ReadLine(); // Guardem el nombre que
introdueix l’usuari com a string

3 int nombreA = int.Parse(entradaA); // Fem la conversió de cadena
de text (string) a enter (int)

4

5 Console.WriteLine("Introdueix el nombre B:");
6 string entradaB = Console.ReadLine();
7 int nombreB = int.Parse(entradaB);
8

9 int suma = nombreA + nombreB; // Aquí podem fer la suma perquè
hem convertit les cadenes de text en enters

10 Console.WriteLine($"El resultat de la suma és: {suma}");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/L1h2Ll.

Per altra banda, per convertir qualsevol tipus de variable a string només cal utilitzar
ToString(). Per exemple, per fer una conversió explicita d’un nombre enter a una
cadena de text, es faria de la següent manera:

1 int nivell = 19;
2 string nivellTextual = nivell.ToString();

Conversions automàtiques

En alguns casos, els llenguatges de programació permeten fer una conversió
automàtica entre tipus similars. Per exemple, en C# a una variable de tipus double
se li pot assignar un valor de tipus float o int perquè es tracta de tipus similars i
la seva capacitat és major (ocupa més bits de memòria que els altres dos), per tant,
es pot assignar directament:

1 int nivell = 19;
2 Console.WriteLine(nivell);
3

4 // Conversió automàtica de int a float
5 float nivellFloat = nivell;
6 Console.WriteLine(nivellFloat);
7

8 // Conversió automàtica de int a double
9 double nivellDoble = nivell;
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10 Console.WriteLine(nivellDoble);
11

12 // Conversió automàtica de float a doublefloat gravetat = 9.81f;
13 Console.WriteLine(gravetat);
14 double gravetatDoble = gravetat;
15 Console.WriteLine(gravetatDoble);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/SMjxA1.

La sortida d’aquest programa és la següent:

1 19
2 19
3 19
4 9.81
5 9.8100004196167

Fixeu-vos que en el cas de la conversió de float a double el nombre ha canviat
de 9.81 a 9.8100004196167. Aquest és un problema habitual amb el càlcul de
nombres reals a tots els llenguatges i no heu de donar-li importància.

En altres casos (com en la conversió de nombres enters), no s’aprecia cap
diferència entre els diferents tipus perquè a la consola els mostra tots com a
cadenes de text, però es pot utilitzar GetType().Name per comprovar els tipus
encara que la seva representació sigui idèntica:

1 int nivell = 19;
2 float nivellFloat = 19f;
3 double nivellDouble = 19;
4 string nivellText = "19";
5

6 Console.WriteLine($"{nivell}: {nivell.GetType().Name}");
7 Console.WriteLine($"{nivellFloat}: {nivellFloat.GetType().Name}"

);
8 Console.WriteLine($"{nivellDouble}: {nivellDouble.GetType().Name

}");
9 Console.WriteLine($"{nivellText}: {nivellText.GetType().Name}");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/RLT7jd.

2.3.4 Constants

Les constants són similars a les variables, però amb la diferència que el seu valor
no es pot canviar i s’assigna en el moment de la seva declaració. Per declarar una
variable com a constant només haurem de posar const abans de la declaració de
tipus:

1 const tipus nom = valor;
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Constants a C#

Per convenció, les constants a C#
s’escriuen en notació Pascal
Case (la primera lletra de cada
paraula en majúscules, però en
altres llenguatges s’acostuma a
escriure-les amb totes les lletres
en majúscules (com PI o
MAX_AMPLADA).

Les constants s’utilitzen per fer més llegible el codi i facilitar la seva modificació.
Per exemple:

1 const double Pi = 3.14159; // El nombre pi és constant i s’
utilitza en càlculs trigonomètrics

2 const int MaxAmplada = 10; // Una constant que defineix l’
amplada màxima

3

4 Console.WriteLine(Pi); // Mostra 3.14159
5 Console.WriteLine(MaxAmplada); // Mostra 10

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/qE3skI.

Definint Pi com a constant, a l’hora de fer qualsevol operació amb el nombre PI
utilitzarem sempre Pi en lloc del literal 3.14159. Això vol dir que si en qualsevol
moment volem incrementar la precisió del nombre afegint més decimals, només
cal modificar-lo on s’assigna el valor a la constant i tot el programa quedarà
actualitzat. A més s’evita el perill d’haver escrit malament el nombre en algun
punt i que els resultats no siguin els esperats.

També es guanya en llegibilitat, com es pot apreciar en el següent exemple:

1 const double Pi = 3.14159; // El nombre pi és constant
2

3 double calcul1 = 2 * 3.14159 + 3.14159;
4 Console.WriteLine(calcul1);
5

6 double calcul2 = 2 * Pi + Pi;
7 Console.WriteLine(calcul2);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/CAVVVV.

Penseu que aquestes constants poden ser utilitzades en múltiples llocs del vostre
codi, així que en cas d’haver de canviar-les és més fàcil perquè només s’ha de
canviar en un lloc. Per exemple es podrien afegir més decimals al nombre PI com
s’ha comentat abans per augmentar la seva precisió, o l’amplada podria passar a
ser 15.

Per exemple, hem de comprovar si la posició d’un objecte és menor a l’amplada
màxima. En aquest exemple, no sabem què representa el nombre 10:

1 if (posicio < 10)
2 {
3 posicio++;
4 }

En canvi, amb una constant no hi ha dubte:

1 if (posicio < MaxAmplada)
2 {
3 posicio++;
4 }
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Operadors per a C#

Per accedir a la referència de tots
els operadors que ofereix C#,

podeu consultar la pàgina
goo.gl/KP7AQy.

Nombres màgics

No és recomanable utilitzar literals al codi, sempre és més adient canviar-los per una
variable o una constant segons escaigui, ja que millora la llegibilitat i queda més clar a què
fa referència aquest valor. Per altra banda, als nombres sense explicació se’ls anomena
nombres màgics, perquè semblen arbitraris i no tenen context.

2.4 Operadors

La base de tots els programes informàtics és la capacitat d’operar entre diferents
valors, siguin variables, constants o literals.

Per operar s’utilitzen els operadors, que serveixen per crear expressions
que retornen un resultat.

Els principals tipus d’operadors a C# són els que es mostren a la taula 2.10:

Taula 2.5. Tipus d’operadors

Tipus Descripció Exemples

Aritmètics Permeten fer operacions aritmètiques com la suma, divisió o
multiplicació.

+, -, *, /

Comparació Serveixen per comparar si un valor és major o menor que
altre.

>, <

Igualtat Emprats per comprovar si dos valors són iguals o diferents.
Bàsicament, hi ha el següents tipus d’operadors: aritmètics,
d’assignació, de comparació i condicionals.

==, !=

Lògics Utilitzats per comprovar si es compleixen dues o més
condicions i per negar-les.

&&, ||

2.4.1 Operadors aritmètics

Els operadors aritmètics s’utilitzen per realitzar operacions matemàtiques bàsi-
ques (vegeu la taula 2.6).

Taula 2.6. Operadors aritmètics Operador Descripció

+ Suma

- Resta

* Multiplicació

/ Divisió

% Mòdul de la divisió entera

Aquest és un exemple de com fer operacions amb operadors aritmètics:

1 int a = 5;
2 int b = 2;
3 int suma = a + b;
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4 int resta = a - b;
5 int multiplicacio = a * b;int divisio = a / b;
6 int modul = a % b;
7

8 Console.WriteLine($"a = {a}");
9 Console.WriteLine($"b = {b}");
10 Console.WriteLine($"la suma de a i b és = {suma}");
11 Console.WriteLine($"la resta de a i b és = {resta}");
12 Console.WriteLine($"el producte de a i b és = {multiplicacio}");
13 Console.WriteLine($"el quocient de a i b és = {divisio}");
14 Console.WriteLine($"el mòdul de a i b és = {modul}");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/tRjgJB.

A continuació, trobareu un exemple d’ús dels operadors aritmètics aplicats a un
joc de rol. En aquest cas, modificarem els punts de vida d’un Goblin que és atacat
per una maga:

1 int puntsVidaGoblin = 10;
2 int atacMaga = 3;
3

4 Console.WriteLine($"La maga ataca al goblin i li causa {atacMaga
} punts de mal.");

5

6 // Ataquen el goblin, restem 3 punts a la vida
7 puntsVidaGoblin = puntsVidaGoblin - atacMaga;
8 Console.WriteLine($"Al goblin li queden {puntsVidaGoblin} punts

de vida.");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/XhJi9L.

De manera semblant, si volguéssim simular un atac més fort (emboscada), podrí-
em utilitzar el multiplicador:

1 int puntsVidaGoblin = 10;
2 int atacAssassina = 3;
3

4 // Embosquem al goblin, multipliquem el mal per 3
5 int dany = atacAssassina * 3;
6

7 Console.WriteLine($"L’assassina embosca al goblin i li causa {
dany} punts de mal.");

8 puntsVidaGoblin = puntsVidaGoblin - dany;
9 Console.WriteLine($"Al goblin li queden {puntsVidaGoblin} punts

de vida.");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/3L8zSO.

Un cas habitual que cal destacar es dona quan s’utilitza l’operador de divisió.
Aquest retornarà un nombre enter si operem amb nombres enters. En canvi, si fem
la mateixa operació amb nombres definits com a reals el resultat serà diferent:

1 // Declarem dos nombres enters
2 int enter1 = 5;
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3 int enter2 = 2;
4 // Declarem dos nombres reals
5 double real1 = 5;double real2 = 2;
6 // Fem dues divisions: una entre enters i l’altra entre reals
7 double divisoEnters = enter1 / enter2;
8 double divisoReals = real1 / real2;
9

10 Console.WriteLine($"el quocient entre enters és = {divisoEnters}
");

11 Console.WriteLine($"el quocient entre reals és = {divisoReals}")
;

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/HFrI9Y.

Operadors aritmètics d’assignació

Hi ha un tipus especial d’operadors que combina les operacions aritmètiques
amb l’assignació. Aquests operadors permeten simplificar les operacions sobre
una variable, per exemple, per incrementar el seu valor en 5 punts s’utilitzaria
l’operador += seria:

1 int experiencia = 3;
2 // Utilitzant l’operador aritmètic li sumem 5 a experiència, per

tant el seu valor serà 8.
3 experiencia = experiencia + 5;
4

5 // Utilitzant l’operador d’assignació, fem la mateixa operació,
el valor també serà 8.

6 experiencia += 5;

Podeu veure un exemple d’aquest codi en funcionament en el següent enllaç:
dotnetfiddle.net/tZWAOD.

Aquest exemple que hem vist amb la suma és vàlid per a la resta d’operadors
aritmètics. A la taula 2.7 es poden veure els operadors combinats d’assignació
aritmètics.

Taula 2.7. Operadors aritmètics d’assigna-
ció

Operador Descripció

+= Sumar i assignar

-= Restar i assignar

*= Multiplicar i assignar

/= Dividir i assignar

Per exemple, seguint l’exemple del joc de rol, es pot utilitzar aquest tipus
d’operador per reduir els punts de vida:

1 int puntsVidaGoblin = 10;
2 int atacMaga = 3;
3

4 Console.WriteLine($"La maga ataca al goblin i li causa {atacMaga
} punts de mal.");

5 puntsVidaGoblin -= atacMaga;
6 Console.WriteLine($"Al goblin li queden {puntsVidaGoblin} punts

de vida.");
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Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/NAn81N.

Fixeu-vos que s’ha assignat a puntsVidaGoblin el valor que tenia anteriorment
menys el valor de l’atac de la maga.

Operadors unaris d’increment i decrement

En els operadors aritmètics també s’inclouen els operadors unaris: ++ i -- que
s’utilitzen per incrementar o disminuir només en una unitat el valor d’una variable
(vegeu la taula 2.8).

Taula 2.8. Operadors unaris
d’increment i decrement

Operador Descripció

++ Increment, augmenta en 1 unitat

-- Decrement, redueix en 1 unitat

Per exemple:

1 int punts = 10;
2 punts++; // Li sumen 1 unitat a punts
3 Console.WriteLine(punts); // Mostra 11 per pantalla
4

5 punts++; // Li sumen 1 unitat a punts
6 punts++; // Li sumen 1 unitat a punts
7 punts++; // Li sumen 1 unitat a punts
8 Console.WriteLine(punts); // Mostra 14 per pantalla

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/ou8uqM.

El funcionament de -- és igual, disminuint el valor en una unitat, per exemple:

1 int vides = 3;
2 vides--;
3

4 Console.WriteLine($"Vides restants: {vides}"); // Mostra "Vides
restants: 2"

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/FkP8QM.

Aquests operadors s’utilitzen quan s’ha d’incrementar o disminuir una variable
exactament en una unitat. Un ús molt comú és en els bucles, on cal comptar el
nombre de repeticions, per reduir el nombre de vides, per incrementar el nombre
d’enemics...

Equivalència dels operadors ++ i - -

• variable++ equival a variable = variable + 1

• variable-- equival a variable = variable - 1
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2.4.2 Expressions Booleanes

Les variables de tipus booleà només accepten dos valors: cert (true) o fals
(false).

Una expressió booleana és aquella que un cop avaluada dona com a resultat
cert o fals.

Per exemple, donada la següent expressió “una persona és major de 65 anys?”,
aquesta només pot ser certa o falsa. Si la persona té 23 anys, l’expressió serà falsa
i si en té 85 serà certa.

A més, les expressions booleanes poden ser complexes, ja que pot haver-hi més
d’un condicionant. Per exemple, vull saber si una persona és major de 65 anys,
té els ulls verds i no porta ulleres. Perquè aquesta expressió sigui certa, s’han de
donar 3 condicionants.

Per avaluar les expressions booleanes els llenguatges de programació ofereixen
diferents operadors. En aquest apartat estudiarem els operadors de comparació,
igualtat i els lògics que ens permetran crear expressions booleanes complexes.

2.4.3 Operadors de comparació i d’igualtat

Aquests operadors s’utilitzen per fer comparacions (major que, menor que, igual
o diferent), per tant el resultat d’aquestes operacions sempre serà cert o fals
(tipus booleà) i seran expressions booleanes.

A la taula 2.9 es mostra la llista d’operadors condicionals i d’igualtat.

Taula 2.9. Operadors de comparació i d’igualtat

Operador Descripció Exemples

> Major que. 5 > 3 : cert, 3 > 5 : fals

>= Major o igual. 5 >= 3 : cert, 3 >= 3 : cert, 3 >= 5 : fals

< Menor que. 5 < 3 : fals, 5 > 3 : cert

<= Menor o igual que. 5 <= 3 : fals, 3 <= 3 : cert, 3 <= 5 : cert

!= Diferents. Compara que els dos elements
no siguin iguals

5 != 3 : cert, 5 != 5 : fals

== Iguals. Compara que els dos elements
tinguin el mateix valor

5 == 3 : fals, 5 == 5 : cert

! Negació. Si el valor era cert passa a ser fals
i si era fals passa a ser cert

!cert : false

En el següent exemple podeu veure una demostració amb tots els casos de la taula
2.9:
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Ordres de precedència

Podeu consultar la llista
completa d’ordres de
precedència en el següent enllaç:
bit.ly/3TWJ9yn.

1 int a = 5;int b = 3;
2 int c = 5;
3

4 // Comparació
5 Console.Write("A és major que B: ");
6 Console.WriteLine( a > b);
7 Console.Write("A és major o igual que B: ");
8 Console.WriteLine(a >= b);
9 Console.Write("A és menor que B: ");
10 Console.WriteLine(a < b);
11 Console.Write("A és menor o igual que B: ");
12 Console.WriteLine(a <= b);
13

14 // Igualtat
15 Console.Write("A és igual a B: ");
16 Console.WriteLine(a == b);
17 Console.Write("A és igual a C: ");
18 Console.WriteLine(a == c);
19 Console.Write("A és diferent a B: ");
20 Console.WriteLine(a != b);
21 Console.Write("A és diferent a C: ");
22 Console.WriteLine(a != c);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/o5nIhO.

No confongueu l’operador de comparació d’igualtat == que serveix per
comprovar si dos valors són iguals amb l’operador d’assignació = que
assigna un nou valor a la variable.

Precedència dels operadors

Com passa en les matemàtiques, quan s’utilitzen múltiples operadors en una expressió
s’aplicaran per ordre de precedència. En general s’apliquen d’esquerra a dreta, però amb
algunes excepcions:

• Els operadors unaris com !, ++, i -- s’apliquen abans.

• Els operadors multiplicadors com *, / i % tenen prioritat sobre les sumes i les restes.

• S’apliquen sumes i restes.

• Al final s’apliquen altres operadors com els que desplacen bits, els operadors de comparació
i els operadors lògics.

Per exemple, com que l’operador de multiplicació té precedència sobre la suma,
el resultat de la següent expressió és 18, ja que primer es resol el producte 5 * 3
i després s’aplica la suma:

1 3 + 5 * 3 = 18:

Si volem canviar aquest ordre, es pot fer servir parèntesis per agrupar els operands,
per exemple, si es posa (3 + 5) llavors primer es resoldrà la suma que es troba
dins dels parèntesis, i després el producte:
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1 (3 + 5) * 3 = 45

Com es pot apreciar, segons en quin ordre s’apliquin les operacions el resultat
pot ser molt diferent, així que en cas de dubte és millor fer servir els parèntesis
per garantir que l’operació s’efectuarà com espereu. A continuació es mostra una
expressió amb els mateixos operands però canviant la posició dels operadors:

1 int a = 5 + 3 * 3;
2 int b = 5 * 3 + 3;
3 int c = (5 + 3) * 3;
4 int d = 5 + (3 * 3); // Aquest és l’ordre de precedència, igual

que a
5 Console.WriteLine(a); // Mostra 14
6 Console.WriteLine(b); // Mostra 18
7 Console.WriteLine(c); // Mostra 24
8 Console.WriteLine(d); // Mostra 14

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent en-
llaç:dotnetfiddle.net/F0Qzbd.

2.4.4 Operadors lògics

Els operadors lògics s’utilitzen per avaluar una combinació de condicions o
restriccions. A C# hi ha tres operadors lògics (vegeu la taula 2.10).

• && (and): conjunció, s’usa per crear expressions en les quals tots els valors
han de ser certs.

• || (or): disjunció, permet crear expressions que s’avaluaran com a certes si
qualsevol dels elements és cert.

• ! (not): negació, operador unari que permet negar o invertir un valor. Si
s’aplica a una expressió o variable que s’avaluava com a certa passa a ser
falsa i al contrari.

Taula 2.10. Operadors lògics

Operador Descripció Exemples

&& Conjunció i, les dues bandes de l’expresió
han de ser certes

true && true = true, true && false =
false, false && false = false

|| Conjunció o, només cal que una de les
expressions sigui certa

true && true = true, true && false =
true, false && false = false

! Negació. Si el valor era cert passa a ser fals
i si era fals passa a ser cert

!true = false

Atès que aquestes expressions es poden combinar utilitzant múltiples operadors
de conjunció i disjunció, i el nombre de casos s’incrementa geomètricament, no
és pràctic mostrar-lo de forma textual. Per aquest motiu s’acostumen a fer servir
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taules de veritat on, a partir d’una expressió i un operador, s’obté un resultat per
l’expressió. En són exemples les taules de veritat de:

• L’operador de conjunció (AND)

• L’operador de disjunció (OR)

• L’operador de negació (NOT)

Operador de conjunció (AND)

Utilitzant l’operador de conjunció (AND), representat al codi per &&, podem ava-
luar casos més complexos on es requereix que siguin certes múltiples condicions
simultàniament, tal com es veu a la taula 2.11:

Taula 2.11. Taula de ve-
ritat AND

CERT FALS

CERT CERT FALS

FALS FALS FALS

El següent exemple mostra el resultat de les quatre combinacions amb l’operador
&&:

1 Console.WriteLine(true && true); // true
2 Console.WriteLine(true && false); // false
3 Console.WriteLine(false && true); // false
4 Console.WriteLine(false && false); // false

Com podeu apreciar, el resultat només és cert (true) quan tots els valors són certs.

Imagineu que un personatge d’un videojoc només pot saltar si es prem la tecla
“espai” (barra espaiadora) i si està a terra. Trobarem els següents casos:

• S’ha premut la tecla “espai” = cert i el jugador està a terra = cert, llavors
comença el salt = cert. Per tant, pot saltar.

• S’ha premut la tecla “espai” = fals i el jugador està a terra = cert, llavors
comença el salt = fals. Per tant, NO pot saltar.

• S’ha premut la tecla “espai” = cert, el jugador està a terra = fals, llavors
comença el salt = fals. Per tant, NO pot saltar.

• S’ha premut la tecla “espai” = fals, el jugador està a terra = fals, llavors
comença el salt = fals. Per tant, NO pot saltar.

El següent exemple representa a l’algorisme anterior. Proveu de canviar els valors
de les variables estaEspaiPres i estemATerra per veure com afecta el resultat
mostrat:

1 bool estaEspaiPres = true;
2 bool estemATerra = true;
3 bool saltem = estaEspaiPres && estemATerra;
4 Console.WriteLine("Saltem? " + saltem);
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Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/cTNRlC.

Continuant l’exemple utilitzat en els operadors de comparació i igualtat, afegirem
operadors de conjunció per veure el seu funcionament:

1 int a = 5;
2 int b = 3;
3 int c = 5;
4

5 Console.Write("A és major que B i A és igual a C: ");
6 Console.WriteLine( a > b && a==c);
7 Console.Write("A és major que B i A és igual a B: ");
8 Console.WriteLine( a > b && a==b);
9 Console.Write("A és menor que B i A és igual a C: ");
10 Console.WriteLine( a < b && a==c);
11 Console.Write("A és menor que B i A és igual a B: ");
12 Console.WriteLine( a < b && a==b);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/ogePUD.

Operador de disjunció (OR)

Per altra banda, utilitzant operadors de disjunció (OR) representat al codi per
||, es pot avaluar on el resultat sigui cert si alguna de les variables és certa:

1 Console.WriteLine(true || true); // true
2 Console.WriteLine(true || false); // true
3 Console.WriteLine(false || true); // true
4 Console.WriteLine(false || false); // false

Com es pot apreciar a la taula 2.12, l’expressió només és falsa si tots els valors
són falsos.

Taula 2.12. Taula de ve-
ritat OR

CERT FALS

CERT CERT CERT

FALS CERT FALS

Imagineu que un personatge d’un videojoc només agafar l’espasa màgica si és un
guerrer o un barbar, agafa l’espasa màgica:

• Si classe = guerrer, llavors agafa espasa màgica = cert.

• Si classe = barbar, llavors agafa espasa màgica = cert.

• Si classe = druida, llavors agafa espasa màgica = fals.

I la seva implementació seria aquesta:

1 string classe = "druida";
2 bool potAgafarEspasa = classe == "guerrer" || classe == "barbar"

;
3 Console.WriteLine("Pot agafar l’espasa màgica? " +

potAgafarEspasa);
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Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/MbKTku.

Continuant l’exemple fet servir en els operadors de comparació i igualtat, afegirem
operadors de disjunció per veure el seu funcionament:

1 int a = 5;
2 int b = 3;
3 int c = 5;
4

5 Console.Write("A és major que B o A és igual a C: ");
6 Console.WriteLine( a > b || a==c);
7 Console.Write("A és major que B o A és igual a B: ");Console.

WriteLine( a > b || a==b);
8 Console.Write("A és menor que B o A és igual a C: ");
9 Console.WriteLine( a < b || a==c);
10 Console.Write("A és menor que B o A és igual a B: ");
11 Console.WriteLine( a < b || a==b);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/momvtx.

Operador de negació (NOT)

Cal destacar que sovint el que s’ha de comprovar és el contrari, si no s’acompleix
un criteri, en aquests casos s’utilitza l’operador de negació (NOT) representat
per !, que indica que el valor que es comprova és el contrari, per tant, si una cosa
és certa, s’avaluarà com a falsa i viceversa.

La taula de veritat de l’operador de negació és la que mostra la taula 2.13.

Taula 2.13. Taula de veri-
tat NOT

RESULTAT

CERT FALS

FALS CERT

Per exemple, per controlar si ha de finalitzar el joc es podria comprovar si el
jugador no té vides:

• té vides = cert, !té vides = fals, llavors acaba el joc = fals.

• té vides = fals, !té vides = cert, llavors acaba el joc = cert.

Podeu veure els resultats de la negació en el següent exemple:

1 Console.WriteLine(!true); // mostra false
2 Console.WriteLine(!false); // mostra true

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/cKLa4F.

Continuant l’exemple fet servir en els operadors de comparació i igualtat, afegirem
operadors de disjunció per veure el seu funcionament:
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.NET Fiddle només suporta
la interpolació de cadenes
de text amb el compilador

Roslyn.

1 int a = 5;
2 int b = 3;
3 int c = 5;
4 Console.Write("A no és igual a C: ");
5 Console.WriteLine(!(a==c));
6 Console.Write("A no és menor que B: ");
7 Console.WriteLine(!(a < b));

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/L4fvnw.

2.4.5 Tractament de cadenes de text

Cal tenir en compte que, quan s’utilitza l’operador + amb el tipus string, es
produeix una concatenació, de manera que la cadena resultant és la suma de
totes dues:

1 string nom = "Sylvanas";
2 string cognom = "Windrunner";
3

4 string nomComplet = nom + " " + cognom;
5 Console.WriteLine(nomComplet);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/nP68dB.

Per altra banda, com ja hem vist, quan es treballa amb cadenes de text pot ser més
adient utilitzar la interpolació del valor, de manera que el codi queda més net. Per
exemple, per interpolar el valor de dues variables dins d’una frase:

1 Console.WriteLine("Quin és el teu nom?");
2 string nom = Console.ReadLine();
3

4 Console.WriteLine("Quin és el teu cognom?");
5 string cognom = Console.ReadLine();
6

7 string resposta = $"Hola {nom} {cognom}, quedat una estona i
escolta";

8 Console.WriteLine(resposta);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/YHATUQ.

Fixeu-vos que s’ha d’afegir un signe de dòlar davant de les dobles cometes i s’ha
posat el nom de les variables entre claudàtors.

En qualsevol cas el funcionament és el mateix, podeu fer servir el format que us
sembli més adient.
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2.5 Estructures de selecció

Les estructures de selecció són les que permeten avaluar una expressió i executar
un bloc de codi segons el resultat de l’expressió. Aquestes ens ajuden a controlar
el flux d’un programa.

Els següents exemples representen algunes situacions en les quals cal utilitzar
alguna estructura de selecció en un joc:

• En el menú principal d’un joc si es clica sobre el botó jugar, s’ha d’iniciar
el joc, però si es clica el botó sortir, s’ha de tancar.

• El jugador ataca a un enemic, però només encertarà si el seu atac és major
que la defensa, en cas contrari fallarà el cop.

• La jugadora obre un cofre i segons la seva sort trobarà una armadura màgica
o una espasa de fusta.

• Si els punts de vida del monstre són iguals o inferiors a 0, aquest serà
derrotat.

• Si es prem el botó de saltar i el jugador és a terra, el jugador salta.

• Si un jugador ha introduït correctament la seva contrasenya, pot començar
el joc, si no ha de tornar a introduir-la.

• En crear un personatge es pot escollir entre un soldat d’infanteria, un psíquic
o un enginyer i cadascun començarà el joc amb un equip i característiques
diferents segons la seva classe.

• Les tendes dels pobles només obren de 8 h a 16 h.

Per resoldre aquestes situacions, C# compta amb dues estructures de seleccions:

• if, if-else: quan només cal comprovar una expressió, o s’ha d’escollir
entre el resultat entre diverses expressions.

• switch-case: quan hi ha una llista d’opcions concretes.

L’estructura if-else permet usar expressions, mentre que switch-case
només permet escollir entre diferents opcions com poden ser un número
o un text exacte.

2.5.1 if, if-else

Aquesta és l’estructura que s’utilitza més habitualment en qualsevol de les seves
variants, també són conegudes com a condicionals. Sempre comença amb if que
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avaluar una expressió booleana entre parèntesis.

Important: tingueu en compte que per simplificar els exemples d’aquest apartat, simulem
les accions que es portarien a terme mostrant-lo per pantalla. Podeu suposar que, en lloc
de mostrar el missatge, es farien operacions per portar a terme la tasca descrita.

if

Es fa servir quan un bloc de codi s’ha d’executar només quan l’expressió s’avalua
com a certa:

1 if (expressio)
2 {
3 // codi a executar si es compleix l’expressió
4 }

A continuació podeu veure un exemple senzill, controlem si un jugador o jugadora
ha clicat el botó jugar per iniciar el joc:

1 bool jugarClicat = true;
2

3 // Com que jugarClicat és cert, es mostra el missatge "Començar
el joc!" per consola.

4 if (jugarClicat)
5 {
6 Console.WriteLine("Començar el joc!");
7 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/xudc0m.

Com ja s’ha mencionat, if accepta expressions que retornin un valor booleà, això
permet fer comparacions entre valors, per exemple si un valor és menor que un
altre.

Seguint amb l’exemple dels jocs de rol, l’expressió de selecció permet comprovar
només si l’atac de la Maga ha impactat en l’Orc. Per això, l’atac de la Maga ha de
ser superior que la defensa de l’Orc:

1 int atacMaga = 3;
2 int defensaOrc = 2;
3

4 if (atacMaga > defensaOrc)
5 {
6 Console.WriteLine("L’atac de la maga impacta a l’orc");
7 }

Fixeu-vos que en aquest cas si l’expressió no s’avalua com a certa, el programa no
farà res.
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if-else

S’utilitza quan volem comprovar múltiples expressions excloents i realitzar només
una de les accions (executa un bloc de codi diferent):

1 if (expressio) {
2 // codi a executar si es compleix l’expressió, és a dir si l’

expressió és certa (true)
3 } else{
4 // codi a executar si NO es compleix l’expressió, és a dir si

l’expressió és falsa (false)
5 }

El cas més simple és l’execució d’un bloc de codi quan s’avalua com a certa una
expressió, i un altre en cas contrari:

1 if (a == b) {
2 // Si són iguals
3 } else {
4 // Si són diferents
5 }

Per exemple, podem reescriure l’exemple de l’apartat anterior per gestionar en el
cas que l’atac falli:

1 int atacMaga = 3;
2 int defensaOrc = 5;
3

4 if (atacMaga > defensaOrc) {
5 Console.WriteLine("L’atac de la maga impacta a l’orc");
6 } else {
7 Console.WriteLine("L’atac de la maga ha fallat");
8 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/KoVHUy.

Com es pot apreciar, s’ha augmentat la defensa de l’Orc i ara la maga sempre falla
l’atac. Tot i que aquest exemple és vàlid es força avorrit perquè el resultat sempre
serà el mateix.

Per fer-ho més interessant es pot utilitzar un valor aleatori, com si fos una tirada
de dau, per modificar el resultat cada vegada que executem el programa.

Generar nombres aleatoris

En C# per generar nombres aleatoris s’usa la classe Random. Primerament, s’ha de crear
una instància del generador de nombres aleatoris i guardar-la com una variable, i després
es poden obtenir cridant a la funció Next(maxim).

Per crear una instància del generador s’ha de crear una variable de tipus Random, escollir
un nom (per exemple generador) i assignar-li el valor new Random(): Random generador =
new Random();

El nombre retornat per Next(maxim) es trobarà entre 0 i maxim - 1, és a dir, el nombre màxim
no està inclòs.
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Si es vol simular un dau de 6 cares, s’han de tenir aquestes característiques en compte,
per tanta una tirada seria representada per: int tirada = generador.Next(6) + 1.

És a dir, Next(6) retornarà un nombre entre 0 i 5, i a aquest nombre li sumem 1 per obtenir
la tirada de dau: un valor entre 1 i 6.

Amb la utilització dels generadors de nombres aleatoris i les instruccions de
selecció podem començar a fer jocs simples d’atzar, per exemple, un simulador
per jugar a cara o creu:

1 Random generador = new Random();
2 Console.WriteLine("El jugador sempre escull cara");
3 // Si traiem un 0 ho considerem cara
4 // Si traiem un 1 ho considerem creu
5 int tirada = generador.Next(2); // es genera un nombre entre 0 i

1, el màxim no està inclòs
6 if (tirada == 0)
7 {
8 Console.WriteLine("CARA. Guanya el jugador!");
9 }
10 else
11 {
12 Console.WriteLine("CREU. Perd el jugador!");
13 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/5eZW42.

Es recomana executar els codis amb nombres aleatoris diverses vegades per
veure com es mostren diferents resultats.

Amb aquesta millora es pot ampliar l’exemple de combat anterior per utilitzar un
nombre aleatori: la tirada d’atac. Per exemple:

1 Random generador = new Random();
2

3 int atacMaga = 2;
4 int defensaOrc = 5;
5 int tiradaAtac = generador.Next(5)+1;
6

7 Console.WriteLine($"Tirada d’atac: {tiradaAtac}");
8

9 int atacTotal = atacMaga + tiradaAtac;
10

11 if (atacTotal > defensaOrc)
12 {
13 Console.WriteLine("L’atac de la maga impacta a l’orc");
14 } else {
15 Console.WriteLine("L’atac de la maga ha fallat");
16 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/GHNWJg.
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else if

En alguns casos s’han d’avaluar múltiples expressions excloents entre elles, en
aquest cas es poden anar afegint amb else if (expressió) fins a cobrir totes
les opcions:

1 if (a < b)
2 {
3 // a es menor que b, has perdut!
4 }
5 else if (a > b)
6 {
7 // a es mayor que a, has guanyat!
8 }
9 else
10 {
11 // deduïm que a ha de ser igual que b, empat!
12 }

Si no s’afegeix cap expressió a un else, aquest s’executarà sempre que no es
compleixi cap dels anteriors, per aquest motiu sempre ha d’anar al final.

Per exemple, en un joc de daus on cada jugador fa una tirada i es comprova el
resultat es poden donar tres resultats possibles: guanya el primer jugador, guanya
el segon jugador o hi ha un empat.

Una possible implementació seria la següent:

1 Random generador = new Random();
2

3 Console.WriteLine("Tira el primer jugador");
4 // Es genera un nombre entre 0 i 5 i sumem 1
5 // per obtenir un nombre entre 1 i 6
6 int tirada1 = generador.Next(6) + 1;
7 Console.WriteLine($"Resultat del jugador 1: {tirada1}");
8

9 Console.WriteLine("Tira el segon jugador");
10 // Es genera un nombre entre 0 i 5 i sumem 1
11 // per obtenir un nombre entre 1 i 6
12 int tirada2 = generador.Next(6) + 1;
13 Console.WriteLine($"Resultat del jugador 2: {tirada2}");
14

15 if (tirada1 > tirada2)
16 {
17 Console.WriteLine("Guanya el jugador 1!");
18 }
19 else if (tirada1 < tirada2)
20 {
21 Console.WriteLine("Guanya el jugador 2!");
22 }
23 else
24 {
25 Console.WriteLine("Empat!");
26 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/l0iF51.
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Fixeu-vos que el generador s’ha instanciat només una vegada (al principi del
programa) i un cop instanciat, només cal cridar a la funció Next(maxim) com
s’aprecia a l’assignació de tirada1 i tirada2 per obtenir un nombre aleatori per
cada variable.

if amb expressions compostes

S’ha de tenir en compte que el que avalua if és una expressió, per tant, es poden
crear expressions booleanes tan complexes com sigui necessari, combinant els
operadors lògics, de comparació i d’igualtat.

A continuació, podeu veure un exemple en el qual es genera una carta fent servir
dos variables (el pal i el valor) i se simula l’execució d’una acció o altra segons
les diferents combinacions de pals i valors:

1 using System;
2

3 public class Program
4 {
5 public const int ESPASES = 0;
6 public const int COPES = 1;
7 public const int OR = 2;
8 public const int BASTOS = 3;
9 public static void Main()
10 {
11 Random generador = new Random();
12 // Valor entre 0 i 3, corresponent als pals
13 int pal = generador.Next(4);
14 // Valor entre 1 i 12, corresponent al valor de la carta
15 int valor = generador.Next(12) + 1;
16

17 Console.WriteLine($"Pal: {pal}");
18 Console.WriteLine($"Número: {valor}");
19

20 if (pal == ESPASES && valor == 12) // Si el pal és espases i
el valor és 12

21 {
22 Console.WriteLine("Es causen 5 punts de dany");
23 }
24 else if (pal == COPES || valor > 8) // Si el pal és copes

o el valor és major que 8
25 {
26 Console.WriteLine("Es recuperen 2 punts de vida");
27 }
28 else if (pal == ESPASES || pal == BASTOS) // Si el pal és

espases o bastos
29 {
30 Console.WriteLine("Es causen 2 punts de dany");
31 }
32 else if (pal != BASTOS) // Si el pal és diferent de bastos
33 {
34 Console.WriteLine("Cap efecte");
35 }
36 }
37 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 101 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

le.net/MNe5J0.

Fixeu-vos que s’han fet servir constants per fer més fàcil identificar de quin pal es
tracta.

if niats

De vegades és més eficient o més simple utilitzar un if dintre d’un altre, és a dir,
un if niat. D’aquesta manera es pot comprovar que una expressió s’avalua com a
certa, i només en aquest cas porta a terme altres comprovacions. Per exemple:

1 if (a)
2 {
3 if (b)
4 {
5 // Executar codi 3
6 }
7 else if (c)
8 {
9 // Executar codi 4
10 }
11 else
12 {
13 // Executar codi 5
14 }
15

16 // Executar codi 1
17 }
18 else
19 {
20 // Executar codi 2
21 }

En aquest cas només cal avaluar l’expressió a una vegada, i si aquesta no es
compleix, no cal comprovar les expressions b ni c.

En canvi, si es nien els if, cal repetir l’avaluació d‘a en múltiples línies:

1 if (a)
2 {
3 // Executar codi 1
4 }
5

6 if (a && b)
7 {
8 // Executar codi 3
9 } else if (a && c)
10 {
11 // Executar codi 4
12 } else if (a)
13 {
14 // Executar codi 5
15 } else
16 {
17 // Executar codi 2
18 }
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Primer cal avaluar a per executar o no el codi 1, seguidament cal comprovar si
tant a com b avaluen com a cert, si no s’acompleix, s’avalua a i c i finalment es
torna a avaluar a per determinar si cal executar el codi 5 o el codi 2.

L’elecció d’un sistema o altre dependrà del programa que esteu implementant, en
cas de dubte heu d’escollir sempre la que faci el codi més fàcil d’entendre:

1 Random generador = new Random();
2 // En aquest exemple la maga és més poderosa
3 // i sempre impacta!
4 int atacMaga = 6;
5 int poderMaga = 2;
6 int puntsVidaOrc = 10;
7 int defensaOrc = 5;
8

9 int tiradaAtac = generador.Next(6) + 1;
10 Console.WriteLine($"Tirada d’atac: {tiradaAtac}");
11

12 int atacTotal = atacMaga + tiradaAtac;
13

14 // Si l’atac total és major a la defensa de l’Orc
15 if (atacTotal > defensaOrc)
16 {
17 Console.WriteLine("L’atac de la jugadora impacta a l’Orc");
18 int dany = poderMaga; // El dany normal és el poder de la

jugadora
19

20 // Si la tirada és un 1, l’atac causa la meitat de dany
21 if (tiradaAtac == 1)
22 {
23 Console.WriteLine("L’atac ha estat molt dèbil...");
24 dany = dany / 2;
25 // Si la tirada és un 6, l’atac es multiplica per 2
26 } else if (tiradaAtac == 6) {
27 Console.WriteLine("Atac crític!");
28 dany = dany * 2;
29 }
30 Console.WriteLine($"L’orc rep {dany} punts de dany");
31 puntsVidaOrc = puntsVidaOrc - dany;
32

33 }
34 else
35 {
36 Console.WriteLine("L’atac de la jugadora ha fallat.");
37 }
38

39 Console.WriteLine($"Punts de vida de l’orc: {puntsVidaOrc}");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/l5w9gy.

Com es pot apreciar en aquest exemple, és possible niuar selectors dins d’altres
selectors. De manera que el selector intern només s’executarà si l’expressió
s’avalua com a certa al selector extern. En aquest cas, s’ha de complir atactTotal
> defensaOrc abans de comprovar el resultat de tiradaAtac.

Fixeu-vos especialment en el if-else intern. Primerament, es comprova si
l’atacTotal supera a la defensa de l’orc, i si és així executa un altre bloc de codi
on es fan més comprovacions. És a dir, aquest bloc intern només s’executa quan
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l’atac ha impactat, si l’atac falla, només es mostra el missatge per la consola, i en
qualsevol cas es mostren els punts de vida restants de l’orc.

A continuació podeu veure com seria el codi per implementar les regles d’un joc
de cartes on cada carta té un efecte diferent, segons el seu pal i el seu valor:

1 using System;
2

3 public class Program
4 {
5 public const int ESPASES = 0;
6 public const int COPES = 1;
7 public const int OR = 2;
8 public const int BASTOS = 3;
9 public static void Main()
10 {
11 Random generador = new Random();
12 // Valor entre 0 i 3, corresponent als pals
13 int pal = generador.Next(4);
14 // Valor entre 1 i 12, corresponent al valor de la carta
15 int valor = generador.Next(12) + 1;
16

17 Console.WriteLine($"Pal: {pal}");
18 Console.WriteLine($"Número: {valor}");
19

20 if (pal == ESPASES)
21 {
22 if (valor == 12)
23 {
24 Console.WriteLine("Es causen 5 punts de dany");
25 }
26 else if (valor > 5)
27 {
28 Console.WriteLine("Es causen 2 punts de dany");
29 }
30 else
31 {
32 Console.WriteLine("L’atac falla");
33 }
34 }
35 else if (pal == COPES)
36 {
37 if (valor == 11)
38 {
39 Console.WriteLine("Es recuperen tots els punts de vida")

;
40 }
41 else if (valor > 8)
42 {
43 Console.WriteLine("Es recuperen 2 punts de vida");
44 }
45 else
46 {
47 Console.WriteLine("Cap efecte");
48 }
49 }
50 else if (pal == OR)
51 {
52 if (valor > 9)
53 {
54 Console.WriteLine("L’enemic està enverinat");
55 }
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56 else if (valor > 4)
57 { Console.WriteLine("L’enemic està lleugerament enverinat

");
58 }
59 else if (valor == 1)
60 {
61 Console.WriteLine("T’enverines durant dos torns");
62 }
63 else
64 {
65 Console.WriteLine("Cap efecte");
66 }
67 }
68 else
69 {
70 Console.WriteLine("Es causa 1 punts de dany");
71 if (valor == 6)
72 {
73 Console.WriteLine("L’enemic està atordit 2 torns");
74 }
75 else
76 {
77 Console.WriteLine("L’enemic està atordit 1 torn");
78 }
79 }
80

81 }
82 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/ejoeEA.

2.5.2 switch-case

Aquesta estructura de selecció s’utilitza quan hem de realitzar una acció o una altra
segons un valor determinat (no una expressió).

La seva estructura es compon de:

• La paraula clau switch amb la variable que s’avaluarà entre parèntesis.

• Un bloc de casos entre claus, cada cas inclou la paraula clau case un dels
possibles valors de la variable, dos punts i un seguit d’instruccions.

• Per acabar, cal fer servir la paraula clau break per indicar que ha finalitzat
el cas i no continuar executant el switch-case.

Opcionalment, es pot assignar un cas per defecte usant la paraula clau default
seguida de dos punts. Si el valor de la variable no coincideix amb cap cas,
s’executarà aquesta secció:

1 switch (variable)
2 {
3 case valor1:
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4 // codi 1
5 break;
6 case valor2: // codi 2
7 break;
8 case ...:
9 // codi ...
10 break;
11 case valorN:
12 // codi N
13 break;
14 default:

Un bon exemple del seu ús és utilitzar-lo per processar la selecció d’una opció
d’un menú:

1 Console.WriteLine("A - Començar la partida");
2 Console.WriteLine("B - Veure el tràiler");
3 Console.WriteLine("C - Sortir del joc");
4

5 Console.WriteLine("Selecciona una opció: A, B o C i prem enter")
;

6 string opcio = Console.ReadLine();
7

8 switch (opcio)
9 {
10 case "A":
11 Console.WriteLine("Comença l’aventura!");
12 break;
13 case "B":
14 Console.WriteLine("Reproduint tràiler");
15 break;
16 case "C":
17 Console.WriteLine("Sortint del joc...");
18 break;
19 default:
20 Console.WriteLine("Opció incorrecta");
21 break;
22 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/wHrU9D.

Suposeu que teniu un joc que, en acabar el nivell, ofereix una recompensa aleatòria
al jugador, i tenim una taula amb 6 recompenses possibles. Es podria implementar
amb un codi similar al següent:

1 Random generador = new Random();
2 string recompensa = "Cap recompensa";
3

4 int tirada = generador.Next(6) + 1;
5 Console.WriteLine($"Tirada de recompensa: {tirada}");
6

7 switch (tirada)
8 {
9 case 1:
10 recompensa = "100 monedes de plata";
11 break;
12

13 case 2:
14 recompensa = "3 pocions de salut";
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15 break;
16 case 3: recompensa = "1 pergamí de bola de foc";
17 break;
18

19 case 4:
20 recompensa = "Cota de malla +1";
21 break;
22

23 case 5:
24 recompensa = "500 monedes d’or";
25 break;
26

27 case 6:
28 recompensa = "Espasa màgica +2";
29 break;
30 }
31

32 Console.WriteLine($"Recompensa obtinguda: {recompensa}");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/UFUqNi.

Fixeu-vos que sempre s’ha de posar un break entre casos perquè si no s’executarien
un darrere l’altra. En alguns casos això pot ser el que volem, en aquests casos és
recomanable comentar-lo:

1 switch (resultat)
2 {
3 case 1:
4 case 2:
5 case 3:
6 // caiguda intencionada
7 // Atac fallit
8 break;
9 case 4:
10 case 5;
11 // caiguda intencionada
12 // Atac amb èxit
13 break;
14 case 6;
15 // Atac crític!
16 break;
17 default;
18 break;
19 }

Cal tenir en compte que dintre de cada cas pot haver-hi més d’una línia de codi, el
programa continuarà executant-se fins a trobar la paraula clau break:

1 // Cada arquetip tindrà unes característiques inicials
2 int atac = -1;
3 int defensa = -1;
4 int poder = -1;
5 int puntsVida = -1;
6

7 string arquetip = "Sense assignar";
8

9 Console.WriteLine("A - Assassina");
10 Console.WriteLine("D - Druida");
11 Console.WriteLine("G - Guerrer");
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12 Console.WriteLine("Selecciona un arquetip: A, D o G i prem enter
");

13 string opcio = Console.ReadLine();
14 switch (opcio)
15 {
16 case "A":
17 arquetip = "Assassina";
18 atac = 4;
19 defensa = 1;
20 poder = 6;
21 puntsVida = 4;
22 break;
23

24 case "D":
25 arquetip = "Druida";
26 atac = 3;
27 defensa = 2;
28 poder = 4;
29 puntsVida = 6;
30 break;
31

32 case "G":
33 arquetip = "Guerrer";
34 atac = 2;
35 defensa = 5;
36 poder = 2;
37 puntsVida = 6;
38 break;
39

40 default:
41 Console.WriteLine("Opció incorrecta");
42 break;
43 }
44

45 // Mostrem les dades de la classe escollida
46 Console.WriteLine($"{arquetip}. A: {atac}, D: {defensa}, P: {

poder}, PV: {puntsVida}");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/xVYtFM.

2.6 Arrays

De vegades és necessari treballar amb moltes dades del mateix tipus i no és pràctic
utilitzar una variable per cadascuna. En aquests casos cal usar algun tipus de
col·lecció que permeti gestionar-les més fàcilment, els arrays.

Per declarar un array s’utilitza el tipus normalment seguit de les claus d’obertura
i tancament, a continuació se li assigna un array buit amb la paraula clau new i
el nombre màxim d’elements entre claus. En C# sempre cal definir la mida de
l’array:

1 tipus[] nom = new tipus[nombre elements];
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Tots els valors que es desen en un array han de ser del tipus amb el qual es
defineix l’array.

El codi següent crea un nou array anomenat arquetips, de tipus string amb 5
posicions. És a dir, permet guardar fins a 5 valors de tipus string:

1 string[] arquetips = new string[5];

Figura 2.21. Array buit de 5 posicions

Tots els arrays tenen un índex, aquest que permet identificar en quina posició es
troba cada valor. El primer valor sempre se situa en la posició 0 de l’índex. Com
es mostra a la figura 2.21 tot i que la mida de l’array és 5, les posicions van des de
0 fins a 4. Si compteu les caselles veureu que és correcte, per un array de mida 5
hi ha 5 posicions vàlides que van des de 0 fins a 4.

En molts casos caldrà saber quina és la mida de l’array, per obtenir-la es pot
utilitzar la propietat Length de l’array:

1 string[] arquetips = new string[5];
2 Console.WriteLine(arquetips.Length); // Mostrarà 5 per pantalla

L’índex permet accedir al valor emmagatzemat en aquesta posició, però també
assignar-lo. Per exemple, si volem assignar a la posició 0 i 2 les cadenes
de text “Assassina” i “Guerrer” respectivament els assignaríem indicant l’índex
corresponent entre claus:

1 arquetips[0] = "Assassina";
2 arquetips[2] = "Guerrer";

Fixeu-vos que no cal que assignem els valors de forma consecutiva, en aquest cas
hem assignat un valor a les posicions 0 i 2, ignorant la posició 1. El contingut de
l’array serà el que es mostra a la figura 2.22:

Figura 2.22. Array buit de 5 posicions

Per recuperar aquests valors s’usa el nom de la variable i el seu índex entre claus,
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Quan es llença una
excepció durant la
depuració (debug), el
programa s’atura mostrant
la mateixa informació que si
es trobés amb un punt
d’interrupció: els valors de
les variables a la memòria i
la pila de crides.

per exemple:

1 Console.WriteLine(arquetips[0]);
2 Console.WriteLine(arquetips[1]);
3 Console.WriteLine(arquetips[2]);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/BBYBKD.

Com es pot apreciar, s’ha consultat el valor de l’índex 1 encara que no l’hem
assignat en cap moment. Com en el cas de les variables, a cada posició de l’array
se li assigna un valor per defecte que depèn del seu tipus. En el cas de string
aquest valor és la cadena buida, en el cas d’un int el valor és 0, en el cas dels
objectes és el valor null...

Per altra banda, si s’intenta accedir o assignar un valor fora dels límits de l’array
es produirà un error en temps d’execució. És a dir, el programa compilarà, però
fallarà en realitzar l’assignació o consulta de l’índex forà dels límits.

Per exemple, intentar usar els següents índexs produeix un error, perquè es troben
fora dels límits:

1 arquetips[-1] = "Maga"; // Incorrecte, per sota del límit
2 arquetips[5] = "Sacerdot"; // Incorrecte, per sobre del límit
3

4 Console.WriteLine(arquetips[-1]); // Incorrecte, per sota del lí
mit

5 Console.WriteLine(arquetips[5]); // Incorrecte, per sobre del lí
mit

6 Console.WriteLine(arquetips[10]); // Incorrecte, per sobre del l
ímit

Podeu veure com falla aquest codi en el següent enllaç: dotnetfiddle.net/385alx.

Recordeu que la primera posició de l’array correspon a l’índex 0 i la
darrera correspon a la llargada - 1.

Per canviar el valor d’una posició de l’array només cal tornar a assignar el valor
d’aquesta posició i el resulat serà el que es mostra a la figura ??.

1 arquetips[0] = "Assassina";
2 arquetips[2] = "Guerrer";
3

4 // Reassignem la primera posició
5 arquetips[0] = "Caçadora";
6 arquetips[1] = "Druida";
7

8 Console.WriteLine(arquetips[0]);
9 Console.WriteLine(arquetips[1]);
10 Console.WriteLine(arquetips[2]);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/MsAEBA.
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Figura 2.23. Array amb la primera posició reassignada

Com es pot apreciar, treballar amb arrays és igual que treballar amb variables, amb
la diferència que cal indicar l’índex de la posició que es vol assignar o consultar.

A continuació es mostra un altre cas d’ús, suposeu que es vol emmagatzemar les
millors puntuacions d’un joc. Utilitzant variables s’ha de crear una variable per
cada puntuació:

1 // malament: utilitzant variables
2 int punts1, punts2, punts3, punts4, punts5;

En canvi, amb un array només s’ha de crear una variable:

1 // be: creem un array amb 5 posicions
2 int[] punts = new int[5];

Un cop declarat l’array es poden assignar valors a cada posició de l’array usant el
seu índex (començant pel 0 i acabant per 4, el nombre d’elements - 1). El contingut
de l’array serà el que mostra la figura 2.24.

1 // S’assignen els valors
2 punts[0] = 18; // assignem la puntuació 18 a l’índex 0
3 punts[1] = 20; // assignem la puntuació 20 a l’índex 1
4 punts[2] = 6; // assignem la puntuació 20 a l’índex 1
5 punts[3] = 190; // assignem la puntuació 20 a l’índex 1
6 punts[4] = 8; // assignem la puntuació 20 a l’índex 1

Figura 2.24. Array amb puntuacions

Per llegir els valors emmagatzemats només cal indicar l’índex corresponent:

1 // Es mostren els valors per pantalla
2 Console.WriteLine(punts[0]);
3 Console.WriteLine(punts[1]);
4 Console.WriteLine(punts[2]);
5 Console.WriteLine(punts[3]);
6 Console.WriteLine(punts[4]);
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Arrays amb més d’una
dimensió

En aquests mòdul no
s’aprofundirà en els arrays amb
més d’una dimensió. Si voleu
saber-ne més sobre el tema,
podeu consultar aquest enllaç:
bit.ly/3RrOM5X.

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/1fl3HH.

Una altra manera molt més concisa d’assignar valors als arrays és fer-ho al
mateix temps que es declara afegint els valors separats per comes entre claudàtors.
L’exemple anterior amb aquest format quedaria així:

1 // Es crea un array amb 5 posicions i s’assignen els valors
2 int[] punts = new int[5] {18, 20, 6, 190, 8};
3

4 // Es mostren els valors per pantalla
5 Console.WriteLine(punts[0]);
6 Console.WriteLine(punts[1]);
7 Console.WriteLine(punts[2]);
8 Console.WriteLine(punts[3]);
9 Console.WriteLine(punts[4]);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/KXPqE5.

Cal destacar que els índexs són nombres naturals, per tant, podria utilitzar-se una
variable en lloc d’un índex ,com es mostra en el següent exemple:

1 int posicio = 3; // Només mostrarem la posició 3
2 Console.WriteLine(punts[posicio]);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/1fl3HH.

Aquesta característica permet accedir als elements dels arrays dinàmicament, per
exemple es podria demanar al jugador quina puntuació vol consultar o quin
arquetip vol seleccionar i recuperar la informació directament des de l’array
utilitzant l’índex corresponent.

Tingueu en compte que en aquests exemples s’ha treballat amb tipus bàsics de
variables i arrays, però existeixen altres tipus complexos, predefinits pel sistema o
que poden ser creats per vosaltres mateixos, que es poden fer servir de la mateixa
manera.

Per exemple, podria haver-hi un tipus Sprite que servis per guardar les dades d’un
Sprite. Llavors es podria usar un array per guardar tots els sprites que formen una
animació com es mostra a la figura 2.25. Això permetria reproduir l’animació fent
servir l’array i fent avançar l’índex.

Figura 2.25. Array de sprites per reproduir una animació
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Una repetició o volta d’un
bucle és una iteració.

2.7 Estructures de repetició

Les estructures de repetició serveixen per repetir un bloc de codi un nombre
determinat de vegades o fins que es compleix una condició de fi (que es tracta
d’una expressió booleana). Els dos tipus bàsics de repetició són for, per repetir
un bloc un nombre determinat de vegades, i while, per repetir un bloc fins que
es compleix una condició. Encara que com veureu existeixen variants de tots dos
tipus.

2.7.1 for

S’utilitza aquesta estructura quan es coneix prèviament el nombre de vegades que
s’ha de repetir un bloc de codi. La seva sintaxi és la següent:

1 for (inicialitzacio del comptador; expressió condició final;
modificador del comptador)

2 {
3 //bloc de codi a repetir
4 }

S’ha de diferenciar entre les següents seccions:

• inicialització del comptador: normalment s’inicialitza una variable que
serà l’encarregada de comptar les iteracions. Haibutalment, es declara una
variable de tipus enter i se li assigna el valor de 0.

• expressió condició final: expressió que determina quan finalitza el bucle i
per tant el codi que hi ha a l’interior del bucle es deixa d’executar.

• modificador del comptador: al final de cada iteració i abans de comprovar
la condició final es modifica el valor del comptador.

En el següent exemple es demana a un usuari introduir 5 noms. És més
adient emprar un bucle for que repetir cinc vegades les ordres Conso-
le.WriteLine(“Introdueix un nom:”); i Console.ReadLine();. Per exemple:

1 // Aquest bucle es repeteix 5 vegades.
2 for (int i = 0; i < 5; i++) {
3 Console.WriteLine("Introdueix un nom:");
4 Console.ReadLine();
5 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/SywRR7z.

Si analitzem les diferents seccions del for, veiem que:
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• Utilitzem l’ordre int i = 0; per inicialitzar el comptador. El valor incial del
comptador serà 0.

• Utilitzem l’ordre i < 5; per definir quina és l’expressió condició final. La
condició deixarà de ser certa quan el comptador, i, sigui igual o superior a
5 i en aquest punt el bucle finalitzarà.

• Utilitzem l’ordre i++ per modificar el valor del comptador. En aquest cas,
al final de cada iteració se li suma una unitat.

El bucle for es repeteix mentre la condició indicada sigui certa. Si en iniciar-
se la iteració (abans d’executar res) la condició es falsa, el bucle finalitza.

Convencions a l’hora d’utilitzar un bucle for

• El comptador comença per 0 i no per 1.

• La comprovació sempre es fa amb menor què i no igual o menor que.

• Es fa servir l’operador d’increment ++, en lloc de la forma llarga i = i + 1

• Per convenció, el nom de la variable del comptador de les repeticions és i, però es pot fer
servir qualsevol nom, sempre que tingui sentit en el vostre codi.

En l’exemple anterior es demanen 5 noms, però aquests no s’estan guardant enlloc,
així que no es pot fer res amb ells. La solució és utilitzar un array de string per
guardar aquests valors.

Fixeu-vos que tenim una variable i que va canviant a cada iteració, que comença
per 0 i es repeteix mentre la condició quan i < 5, és a dir, el valor de i anirà des
de 0 fins a 4. En la primera iteració val 0, en la segona val 1, en la tercera 2, en la
quarta 3 i en la cinquena 4. Com que en la sisena val 5, sortim del bucle.

Recordeu que els límits dels arrays van des de 0 fins a la mida -1, per tant, els
índexs d’un array de 5 elements van des de 0 fins a 4, igual que el bucle que
s’acaba de descriure.

Aprofitant aquesta característica, podem modificar el programa anterior per desar
tots els noms entrats i després mostrar-los per pantalla:

1 string[] noms = new string[5];
2

3 // Aquest bucle es repetirà 5 vegades.
4 for (int i = 0; i < 5; i++)
5 {
6 Console.WriteLine("Introdueix un nom:");
7 noms[i] = Console.ReadLine(); // Emmagatzem els noms dins de

cada posició de l’array
8 }
9

10 // Aquest bucle mostra els noms entrats
11 for (int i = 0; i < 5; i++)
12 {
13 Console.WriteLine(noms[i]);
14 }
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Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/guUeOC.

Encara es pot fer una altra millora sobre aquest codi. En aquesta versió es recorren
els bucles 5 vegades, però si canvia la mida de l’array, s’ha de canviar també als
blocs for. La solució és recórrer la mida de l’array en lloc de fer servir nombres
màgics:

1 for (int i = 0; i < noms.Length; i++)
2 {
3 // codi a repetir ...
4 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/8a7jRK.

Cal destacar que els bucles for es poden recórrer en sentit contrari; per fer-ho,
s’han de dur a terme els següents canvis:

• Inicialitzar el comptador amb el valor final.

• Canviar la condició de finalització per fer que es repeteixi mentre el
comptador sigui igual o superior a 0.

• Disminuir el comptador en lloc d’incrementar-lo.

Per exemple, si es vol mostrar una llista de punts en ordre invers, es podria fer així:

1 // Es crea un array amb 5 posicions i s’assignen els valors
2 int[] punts = new int[5] {18, 20, 6, 190, 8};
3

4 // Es mostren els valors per pantalla en ordre invers
5 for (int i = punts.Length - 1; i>=0; i--)
6 {
7 Console.WriteLine(punts[i]);
8 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/qnCFgc.

De la mateixa manera que es pot aplicar un increment o decrement al comptador,
es podria modificar el seu valor en qualsevol quantitat, sigui positiva o negativa
i utilitzar expressions de finalització més complexes, però no és habitual. Per
exemple, es podria incrementar el comptador de 3 en 3 amb “i = i + 2”.

2.7.2 do-while i while

Aquestes estructures de repetició s’utilitzen quan no coneixem a priori quantes
vegades s’haurà de repetir el bucle; per exemple:
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• Repetir fins que el jugador encerta una lletra.

• Repetir mentre el jugador tingui punts de vida.

• Repetir fins que un enemic surt de la pantalla.

Les estructures do-while i while són molt similars. La diferència entre do-while
i while és que amb do-while sempre s’executa el codi intern com a mínim un cop
(la comprovació es fa al final) i amb while la comprovació es fa al principi; llavors,
si no s’acompleix, no s’executa.

L’estructura dels bucles do-while és aquesta:

1 do
2 {
3 // bloc de codi on canviaran els valors que formen part de l’

expressió
4 } while (expressió)

Aquesta estructura s’interpreta de la següent manera:

• do (fes): executa el següent bloc de codi.

• bloc de codi (entre claus): bloc de codi a repetir.

• while(expressió) (mentre): s’avalua l’expressió, i mentre aquesta sigui
certa torna a repetir el bloc de codi.

Per altra banda, l’estructura dels bucles while és:

1 while (expressió)
2 {
3 // bloc de codi on canviaran els valors que formen part de l’

expressió
4 }

En aquest cas s’interpreta així:

• while(expressió) (mentre): s’avalua l’expressió, i mentre aquesta sigui
certa es repetirà el bloc. És a dir, si no s’avalua com a certa des del
principi el bloc de codi no s’executarà cap vegada.

• bloc de codi (entre claus): bloc de codi a repetir.

Els bucles es repeteixen mentre l’expressió booleana s’avaluï com a certa;
un cop s’avalua com a falsa, deixa de repetir-se.

Fixeu-vos en els següents exemples on es mostra la diferència. En el primer cas,
exemple sobre do-while, es demana a l’usuari un nombre i no es pot continuar fins
que aquest sigui igual o major que 10. El bucle finalitzarà només quan el valor de
continuar canviï a false:
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1 bool continuar = true;
2 do
3 {
4 Console.WriteLine("Introdueix un nombre:"); string nombre =

Console.ReadLine();
5 if (int.Parse(nombre)>= 10)
6 {
7 continuar = false;
8 }
9 } while (continuar);
10 Console.WriteLine("Fi del bucle");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/cnAtuo.

En aquest exemple, inicialment s’assigna el valor true a la variable continuar,
llavors s’executa el bloc de codi que es troba entre clau i finalment s’avalua
l’expressió continuar. Si l’expressió s’avalua com a true es torna a repetir el
bloc de codi i, en acabar, es tornarà a avaluar fins que sigui false.

Per consegüent, aquest bucle continuarà repetint-se fins que l’usuari no introdueix
un nombre igual o major que 10 i el valor de continuar canviï a false.

Fixeu-vos que sigui quin sigui el valor de continuar, el codi que es troba dins del
do s’executarà almenys una vegada, atès que la comprovació de l’expressió es fa
al final.

Per altra banda, en aquest segon cas, exemple sobre while, s’incrementarà la
variable posició fins que la posició surt de la pantalla (maxAmplada):

1 const int maxAmplada = 10;
2 int posicio = 5
3 while (posicio < maxAmplada)
4 {
5 posicio++;
6 };
7 Console.WriteLine("Fi del bucle");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/yB3Djd.

Dins del bucle s’incrementa la posició en una unitat cada vegada, així que la
seqüència d’execució seria la següent:

• posicio = 5, posicio < maxAmplada és igual que 5 < 10, per tant, és cert
i continua el bucle.

• posicio = 6, posicio < maxAmplada és igual que 6 < 10, per tant, és cert
i continua el bucle.

• posicio = 7, posicio < maxAmplada és igual que 7 < 10, per tant, és cert
i continua el bucle.

• posicio = 8, posicio < maxAmplada és igual que 8 < 10, per tant, és cert
i continua el bucle.
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• posicio = 9, posicio < maxAmplada és igual que 9 < 10, per tant, és cert
i continua el bucle.

• posicio = 10, posicio < maxAmplada és igual que 10 < 10, com 10 no
és menor que 10 s’avaluarà com a fals i finalitzarà el bucle i s’executarà la
línia Console.WriteLine(“Fi del bucle”);.

En aquest cas si el valor de la posició inicial fos igual o major que l’amplada
màxima, el codi del bucle no s’executaria mai. Podeu comprovar-ho canviar el
valor inicial de posició per 10 o major.

Com es pot apreciar, aquest segon exemple també es podria haver implementat
com un bucle for.

Amb les estructures do-while i while es pot implementar la funcionalitat
del bucle for, però el bucle for ofereix una sintaxi més concisa per aquests
casos.
Sempre heu de fer servir l’estructura més adient en cada cas:

• Es coneix el nombre de repeticions? for

• S’ha de repetir fins que es compleixi una o més condicions?

– És necessari que s’executi com a mínim una vegada? do-while
– Pot ser que no s’executi? while

Cal tenir en compte que de vegades cal combinar que es compleixi una condició
amb un límit de repeticions, en aquest cas el més recomanable és utilitzar un bucle
while o do-while. Per exemple, si es demana el nom d’usuari i contrasenya a un
usuari i té com a màxim 3 intents per encertar.

Un cop us trobeu amb problemes de certa complexitat, és recomanable primera-
ment plantejar la solució com un algorisme i llavors programar-lo. Per exemple,
l’algorisme de l’exemple següent podria ser aquest:

1. Nombre màxim intents = 3

2. Repetir:

(a) Demanar nom

(b) Demanar contrasenya

(c) Comprovar nom d’usuari i contrasenya. Són correctes?

i. Sí: Usuari autenticat = cert

(d) Descomptar intent

3. S’ha autenticat amb èxit o el nombre d’intents és 0?

(a) Si: passar al punt 4

(b) No: tornar al punt 2
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4. S’ha autenticat amb èxit:

(a) Si: mostrar missatge de benvinguda

(b) No: mostrar missatge d’error

I aquest seria el programa corresponent:

1 // Aquestes dades es trobarien al servidor
2 // així que el programa s’executaria en una
3 // altra banda, però per aquest exemple
4 // les hem escrit aquí.
5 const string USUARI = "Liandra";
6 const string CONTRASENYA = "Sunc4113r";
7

8 bool autenticat = false;
9 int intents = 3;
10

11 do
12 {
13 Console.WriteLine($"Intents restants {intents}");
14 Console.WriteLine("Introdueix el teu nom d’usuari:");
15 string nom = Console.ReadLine();
16 Console.WriteLine("Introdueix la teva contrasenya:");
17 string pass = Console.ReadLine();
18

19 // Si el nom de l’usuari i contrasenya coincideixen, canvien
autenticat a true per sortir del bucle

20 if (nom == USUARI && pass == CONTRASENYA)
21 {
22 autenticat = true;
23 }
24

25 intents--;
26 }
27 while (!autenticat && intents > 0); //Si no s’ha autenticat i

encara té intents es repeteix el codi que hi ha dins del do
28

29 if (autenticat)
30 {
31 Console.WriteLine("Autenticada, benvinguda!");
32 }
33 else
34 {
35 Console.WriteLine("Has superat el nombre d’intents, no pots

connectar");
36 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/9kRcui.

Fixeu-vos que hem utilitzat una variable anomenada autenticat per detectar
quan s’ha autenticat l’usuari i una altra per comptar els intents. Un error molt
freqüent és intentar fer tot al mateix temps i això complica la lògica del programa,
i el fa més difícil d’entendre.

Així que, per una banda, controlem els intents i per altre si el nom de l’usuari i la
contrasenya són correctes. Un cop finalitza el bucle només hem de comprovar el
valor de autenticat per determinar si s’ha de mostrar la salutació o el missatge
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d’error.

2.8 Funcions

Les funcions són subprogrames en els quals encapsulem operacions complexes
que poden retornar un resultat. En alguna literatura se les anomena subrutines
quan no retornen un valor i funció si en retornen.

Per altra banda, quan parlem de programació orientada a objectes s’acostuma a
anomenar-les mètodes, encara que tots fan referència al mateix concepte.

Els noms funció, subrutina i mètode es refereixen al mateix concepte.
A l’acció d’utilitzar una funció se li pot dir cridar, invocar o executar
indistintament.

Entre els avantatges de les funcions es poden destacar les següents:

• Facilita de lectura del programa: el codi és més fàcil de llegir, ja que en
lloc de treballar en programes amb centenars o milers de línies, es treballa
amb blocs molt més curts i com les funcions han de tenir noms clars és fàcil
saber que fa el programa.

• Reutilització: una funció pot cridar-se múltiples cops des de qualsevol punt
del programa, per tant, s’evita la repetició de codi i es facilita la reutilització.
Per exemple: una funció que sumi dos nombres, una altra que calculi si un
atac ha impactat o una que mostri el menú d’opcions del joc.

• Divisió de problemes complexos en problemes més simples: es poden
crear funcions per solucionar problemes simples com fer un càlcul o obtenir
un valor a partir d’una entrada de dades, i cridar a aquestes funcions des del
programa principal (el problema complex)

Per crear noves funcions en C# s’ha d’utilitzar la següent sintaxi:

1 tipusRetorn NomFuncio(tipus1 parametre1, tipus2 parametre2, ...,
tipusN parametreN)

2 {
3 // codi funció
4

5 return resultat; // es retorna el resultat en el cas que
sigui necessari

6 }

Cal tenir en compte que les funcions poden retornar un resultat i poden requerir
rebre dades externes per treballar. Per exemple, una funció que suma dos nombres,
retornarà el resultat de la suma i requerirà rebre els dos nombres a sumar, mentre
que altres no retornaran res o no requeriran cap informació addicional.
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Notació ’PascalCasing’

Per convenció, el nom de les
funcions s’escriu emprant la

notació PascalCasing. En
aquesta notació s’escriu la

primera lletra de cada paraula en
majúscules.

Els elements que formen part d’aquesta sintaxi són:

• Tipus de retorn: si la funció retorna algun tipus de valor, s’ha d’indicar
el tipus (ja sigui un valor primitiu com un enter o una cadena de text, o un
tipus complex com són els objectes). En cas e no retornar res s’indicarà
void com el tipus de retorn.

• Nom de la funció: serveix per identificar a la funció. Quan es vol cridar a
aquesta funció es farà sempre utilitzant aquest nom.

• Paràmetres: algunes funcions requereixen paràmetres i altres no. Quan
la funció requereix paràmetres, aquests s’han de passar quan es crida a la
funció, i aquesta els podrà fer servir com si fossin variables normals dintre
del bloc de codi.

• Codi funció: el codi que s’executarà per realitzar accions o càlculs.

• Retorn: si la funció indica un tipus de retorn diferent de void ha de retornar
un valor del tipus apropiat. Per exemple, si es defineix com a tipus de retorn
int haurà de retornar un enter, si és de tipus string s’haurà de retornar una
cadena de text. Per retornar, sempre farem servir la paraula return abans
del valor a retornar.

Important: per simplificar, en aquesta secció es defineixen totes les funcions com
estàtiques amb la paraula clau static. Això permet utilitzar les funcions sense necessitat
de conèixer la base de la programació orientada a objectes.

En C#, una funció sempre ha d’indicar el tipus de valor que retorna (o void si no
retorna res), un nom i opcionalment un o més paràmetres (valors que passem a la
funció).

La combinació del tipus de retorn, nom i paràmetres d’entrada es coneix
com la signatura de la funció.

Fixeu-vos en les signatures d’algunes de les funcions que han estat usades en
aquests exemples:

• void Main(string[] args): funció que no retorna res i rep com argu-
ment un array de cadenes de text (opcional). Aquesta funció és cridada
automàticament en executar el programa, i l’array de strings són els
arguments que s’han passat des de la línia d’ordres (en aquests exemples
sempre és buit).

• string objecte.ToString(): funció que retorna un string que repre-
senta l’objecte, per exemple en un número enter o real retorna el mateix
número com a cadena de text.

• void Console.Write(string text): funció que no retorna res, accepta
com a paràmetre una cadena de text i la mostra per pantalla .
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• void Console.WriteLine(string text): igual que l’anterior però afe-
gint un salt de línia al final.

• string Console.ReadLine(): funció que retorna una cadena de text
entrada per teclat i no accepta cap paràmetre. Atura l’execució del codi
fins que es prem enter.

• int random.Next(int max): funció que retorna un número generat ale-
atòriament entre 0 i el valor passat com a argument -1. L’argument és
opcional, si no es passa, es genera un nombre entre 0 i el límit dels nombres
enters.

Aquestes funcions formen parts de les funcions predefinides del sistema o de les
biblioteques.

2.8.1 Executar una funció

Per executar (també es pot anomenar cridar o invocar) una funció només cal
emprar el nom de la funció i, en el cas que en tingui, enviar-li els paràmetres
entre parèntesis:

1 // Per cridar una funció sense paràmetres només cal posar el nom
acompanyat d’un parèntesi buit.

2 NomFuncio();
3

4 // Per cridar una funció amb paràmetres cal posar els paràmetres
dins del parèntesi separats per comes

5 NomFuncio(parametre1, parametre2);

Les funcions que retornen valors també es poden associar a variables o a alguna
operació. Vegem tres exemples imaginant que la funció ens retorna un resultat
enter:

1 // Guardem el retorn de la funció dins de la variable resultat
2 int resultat = NomFuncio(parametre1, parametre2);
3

4 // Mostrem per pantalla el retorn d’una funció
5 Console.WriteLine("El resultat és: " + NomFuncio(parametre1,

parametre2));
6

7 // Avaluem el retorn d’una funció
8 if (NomFuncio(parametre1, parametre2) > 5)
9 {
10 // Codi a executar
11 }

Si no s’envien el mateix nombre de paràmetres i els tipus de dades enviats
no coincideixen amb els definits per la funció, el sistema mostrarà error.
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2.8.2 Funcions sense retorn ni paràmetres

La funció més simple que es pot definir és una que no retorni res i que no accepti
cap paràmetre. Per exemple, es podria crear una funció que mostres un menú
d’opcions:

1 using System;
2

3 public class Program
4 {
5 public static void Main()
6 {
7 MostrarMenu();
8 Console.WriteLine("Selecciona una opció:");
9 }
10

11 public static void MostrarMenu()
12 {
13 Console.WriteLine("+--------------------+");
14 Console.WriteLine("| 1. Iniciar el joc |");
15 Console.WriteLine("| 2. Veure crèdits |");
16 Console.WriteLine("| 3. Sortir |");
17 Console.WriteLine("+--------------------+");
18 }
19 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/oc9U75.

Com es pot apreciar, aquesta funció només mostra el menú, no afegeix cap tipus
de lògica, per tant, no requereix que es passi cap argument ni ha de retornar res.

El funcionament del programa és el següent:

1. S’executa la funció Main() automàticament (com en qualsevol programa de
C#).

2. Es crida a la funció MostrarMenu() sense passar cap paràmetre perquè la
signatura de la funció indica que el retorn és de tipus void.

3. S’executa el codi de la funció MostrarMenu() i es mostra per la consola el
menú del joc.

4. En finalitzar l’execució del programa continua l’execució a partir de la
següent línia de la funció Main().

5. Es mostra el missatge Selecciona una opció.

Quan es crida a una funció el flux d’execució salta a la funció i en finalitzar
l’execució d’aquestael flux retorna a la línia següent a la crida de la funció.

A l’hora de fer un programa s’ha d’intentar que el codi de cada funció sigui el més
curt i endreçat possible perquè així es millora la llegibilitat i el reaprofitament.
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Per aquest motiu, encara que tècnicament es podria haver posat el codi del menú
dintre de Main(), és millor extreure-ho a una funció independent.

Les funcions es defineixen dintre d’una classe, però fora d’altres funcions.

2.8.3 Funcions amb retorn, però sense paràmetres

En alguns casos interessarà crear una funció que retorni un valor, però en la que
no caldrà enviar-li cap paràmetre.

Quan demanem un número a l’usuari i volem operar amb ell ens interessarà fer la
conversió del string a int i gestionar la possible excepció. Per simplificar aquest
procés es pot crear una funció que extregui aquest comportament, fixeu-vos en la
funció LlegirEnter() del codi següent:

1 using System;
2

3 public class Program
4 {
5 public static void Main()
6 {
7 Console.WriteLine("Entra un número:");
8 // Assignem la funció LlegirEnter() a la variable numero
9 int numero = LlegirEnter();
10

11 Console.WriteLine("Entra un multiplicador:");
12 // Assignem la funció LlegirEnter() a la variable

multiplicador
13 int multiplicador = LlegirEnter();
14

15 int total = numero * multiplicador;
16 Console.WriteLine($"{numero} * {multiplicador} = {total}");
17 }
18

19 /*
20 * Aquesta funció llegeix un enter per teclat. Retorna un

enter (int) i no envia cap paràmetre
21 *
22 */
23 public static int LlegirEnter()
24 {
25 string entrada = Console.ReadLine();
26 int enter = int.Parse(entrada);
27 return enter;
28 }
29 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/pwmziY.

En aquest cas, el flux d’execució és el següent:

1. S’executa automàticament la funció Main().
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2. Es crida a la funció LlegirEnter(). Aquesta funció retorna un nombre
enter (fixeu-vos en la signatura), per tant, es pot assignar aquest valor de
retorn a una variable.

3. S’executa el bloc de codi LlegirEnter()

• Es demana l’entrada per teclat.

• Es converteix la cadena en un enter.

• Es retorna aquest enter.

4. S’assigna a la variable numero l’enter retornat per la funció LlegirEn-
ter().

5. Es mostra el missatge Entra un multiplicador: i es torna a cridar a la
funció LlegirEnter().

• Es demana l’entrada per teclat.

• Es converteix la cadena en un enter.

• Es retorna aquest enter.

6. S’assigna a la variable multiplicador el valor retornat per la funció
LlegirEnter().

7. Continua l’execució de la funció Main(), es fa la multiplicació dels dos
nombres i es mostra el resultat per pantalla.

Fixeu-vos en el bloc principal del programa, dins de la funció Main(). Com s’ha
extret el comportament per fer la conversió de l’entrada a la funció LlegirEnter
el codi queda molt més endreçat, és més fàcil d’entendre i com podeu veure, és
reutilitzable: en aquest cas fem servir la funció dues vegades.

2.8.4 Funcions amb retorn i paràmetres

Aquesta funció encara es pot millorar fent que sigui la funció LLegirEnter() la
que mostri el missatge de text. Per fer-ho hem d’afegir a la signatura de la funció
LlegirEnter un paràmetre de tipus string:

1 using System;
2

3 public class Program
4 {
5 public static void Main()
6 {
7 int numero = LlegirEnter("Entra un número:");
8 int multiplicador = LlegirEnter("Entra un multiplicador:");
9

10 int total = numero * multiplicador;
11 Console.WriteLine($"{numero} * {multiplicador} = {total}");
12 }
13

14 /*
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15 * Aquesta funció llegeix un enter per teclat
16 */
17 public static int LlegirEnter(string missatge)
18 { Console.WriteLine(missatge);
19 string entrada = Console.ReadLine();
20 int enter = int.Parse(entrada);
21 return enter;
22 }
23 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/5omWBJ.

Fixeu-vos que la utilització de funcions fa que els programes s’assimilin més als
algorismes que s’escriuen amb pseudocodi, centrant-se en el contingut de la funció
Main() i fent una abstracció de les funcions:

Algorisme del programa:

1. Llegeix un número a multiplicar.

2. Llegeix un número multiplicador.

3. Multiplica els dos números.

4. Mostra el resultat.

Algorisme per llegir un número amb missatge (corresponent a la funció Llegi-
rEnter()):

1. Mostra el missatge.

2. Llegeix una cadena de text.

3. Converteix la cadena en un número.

4. Retorna el número.

Utilitzant aquesta estratègia, en lloc de solucionar un problema més complicat se
solucionen dos problemes més simples, millorant la qualitat del codi.

S’ha de tenir en compte que una funció es pot definir per rebre més d’un paràmetre,
per exemple, es pot crear una funció Suma que accepti dos paràmetres i retorni la
suma d’aquests:

1 using System;
2

3 public class Program
4 {
5 public static void Main()
6 {
7 int resultat = Suma(42, 1);
8 Console.WriteLine($"Resultat: {resultat}");
9 }
10
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11 public static int Suma(int a, int b)
12 {
13 return a + b;
14 }
15 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç:: dotnetfidd-
le.net/LLdyQO.

De la mateixa manera es pot declarar una funció amb tres paràmetres:

1 static int SumaTres(int a, int b, int c)
2 {
3 return a + b + c;
4 }

També cal destacar que no és necessari que tots els paràmetres siguin del mateix
tipus, tal com es demostra en el següent exemple:

1 using System;
2

3 public class Program
4 {
5 public static void Main()
6 {
7 MostrarPuntuacio("Arthas", 2000);
8 }
9

10 public static void MostrarPuntuacio(String nom, int punts) {
11 Console.WriteLine($"{nom} : {punts} punts");
12 }
13 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç:: dotnetfidd-
le.net/WwuLmM.

2.8.5 Àmbit de bloc

A C# existeix una limitació d’àmbit de bloc. És a dir, les variables que es declaren
dintre d’un bloc, limitat entre claudàtors {}, només existeixen dintre d’aquest bloc.

Des de l’interior d’un bloc es pot accedir als valors de blocs més externs, però no
al contrari. Per exemple, en el cas d’un bucle for les variables definides dintre del
bloc no són accessibles des de fora:

1 int a = 8;
2

3 for (int i=0; i<10; i++)
4 {
5 // Accessibles: a, i
6 if (i > 3)
7 {
8 // Accessibles: a, i, b
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9 bool b = false;
10 }
11 // Inaccessible: b}
12

13 // Inaccessibles: b, i

En el cas de les funcions, la funció només coneix les dades que ha rebut com
arguments, no té cap informació del context original des del qual s’ha cridat a la
funció i al contrari, des d’on es crida a la funció no es té cap coneixement dels
valors que es tractin dintre de la funció. És més, quan una funció retorna, totes les
variables que s’han fet servir dintre s’eliminen de la memòria.

2.9 Enumeracions

Els enums són un tipus especial de variable que permet assignar uns valors propis
que poden utilitzar-se amb altres estructures i que fan el codi més entenedor. Per
exemple, podem definir un enum amb els dies de la setmana, l’estat del joc o les
direccions:

1 public enum Dia
2 {
3 Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte,

Diumenge
4 }
5

6 public enum EstatJoc
7 {
8 Esperant, Jugant, Finalitzat
9 }
10

11 public enum Direccio
12 {
13 Nord, Est, Oest, Sud
14 }

El codi complet per utilitzar l’enum Dia, incloent-hi la declaració de l’enum,
quedaria així, fixeu-vos que se separa el nom de l’enum del valor amb un punt:

1 using System;
2

3 public class Program
4 {
5 public enum Dia
6 {
7 Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte,

Diumenge
8 }
9

10 public static void Main()
11 {
12 Dia avui = Dia.Dimarts;
13

14 if (avui == Dia.diumenge)
15 {
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16 Console.WriteLine("Avui és Festa!");
17 } else { Console.WriteLine("Avui és laborable");
18 }
19 }
20 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/NmHnpm.

Fixeu-vos que els enums no es declaren dins de la funció Main(), han d’anar
fora de la funció, al mateix nivell que la funció Main() o inclús fora de la classe
Program.

Quan utilitzar un enum?

En general, si només hi ha dos estats possibles (l’enemic es viu o mort?, la peça
és blanca o negre?, es pot passar o no?) es fan servir variables booleanes; però
quan hi ha més opcions, com és el cas de les direccions, els estats d’un semàfor o
l’estat d’un joc, és més adient utilitzar un enum.

Altres exemples d’ús d’un enum són:

1 public enum Boto
2 {
3 Premut, Alliberat, ASobre, Desactivat
4 }
5

6 public enum EstatPersonatge
7 {
8 Aturat, Corrent, Saltant
9 }
10

11 public enum Semafor
12 {
13 Parar, Alerta, Seguir
14 }

Un altre avantatge d’utilitzar enums és que són compatibles amb el selector
switch-case:

1 // Suposem que s’ha entrat alguna ordre per teclat
2 // que assigna aquesta direcció.
3 Direccio direccio = Direccio.Est;
4 string personatge = "pistoler";
5

6 switch (direccio)
7 {
8 case Direccio.Nord:
9 Console.WriteLine($"El {personatge} es desplaça al nord");
10 break;
11

12 case Direccio.Est:
13 Console.WriteLine($"El {personatge} es desplaça a l’est");
14 break;
15

16 case Direcció.Sud:
17 Console.WriteLine($"El {personatge} es desplaça al sud");
18 break;
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19

20 case Direccio.Oest: Console.WriteLine($"El {personatge} es
desplaça al oest");

21 break;
22 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/zGLM4D.

Un altre cas d’ús pels enums és canviar l’estat del cervell del controlador de la
intel·ligència artificial dels enemics.

Els enums s’utilitzen molt en els motors de videojocs perquè fan més clar als
desenvolupadors que signifiquen, per exemple un dels enums utilitzats a Unity
s’utilitza per establir el tipus dels colliders (uns components utilitzats per detectar
col·lisions):

1 enum ColliderType
2 {
3 Box,
4 Capsule,
5 Compound,
6 Convex,
7 Cylinder,
8 Mesh,
9 Quad,
10 Sphere,
11 Triangle
12 }

Com podeu veure, és molt més fàcil entendre a quin component ens referim si
s’utilitza un enum, que si s’utilitza una alternativa, un nombre enter, per definir a
quin tipus de component ens referim:

1 ColliderType collider = ColliderType.Box; // és clarament una
caixa

1 int collider = 0; // Què és 0? T’obliga a mirar la documentació

2.10 Altres aspectes de la programació d’aplicacions

A banda de comprendre els fonaments de la programació estructurada és important
conèixer altres conceptes lligats a la programació com són les bones pràctiques
relacionades amb el llenguatge amb el qual es treballa, com documentar el codi, i
com compilar i depurar un programa.

Tampoc no es pot deixar de banda la utilització de biblioteques, sia les proporci-
onades pel mateix llenguatge o les de tercers, ja que sense aquestes només seria
possible crear els programes més simples. Per exemple, sense la biblioteca System
de C# no seria possible llegir l’entrada de l’usuari i mostrar-la per pantalla perquè
Console.ReadLine() Console.WriteLine() formen part d’aquesta biblioteca.
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Convencions de codificació
de C#

Podeu trobar les convencions de
programació C#, en el següent

enllaç: bit.ly/3eFg75X.

En programació, sagnar (en
anglès, indent) fa referència

al fet de deixar uns espais
cap a la dreta, per moure

una línia de codi i millorar la
seva llegibilitat.

2.10.1 Bones pràctiques

Sempre que es comença a aprendre un nou llenguatge és important conèixer quines
són les bones pràctiques per aquest context. Aquestes bones pràctiques poden
consistir en la manera d’organitzar el projecte, com documentar-lo o quina és la
convenció de codi que s’ha de seguir.

Convencions

En cas de treballar en equip cal arribar a un consens sobre les convencions
a utilitzar i ajustar-se a aquesta.

Encara que en alguns llenguatges aquestes convencions estan molt esteses, cada
companyia o grup de desenvolupadors pot haver escollit unes diferents o pot no
existir un consens universal. Per exemple, mentre que Microsoft estableix una
convenció per C# molt clara, Unity no s’ha pronunciat oficialment al respecte i
explorant el seu codi i tutorials es pot veure que no s’apliquen les convencions de
forma consistent.

A l’hora de formatar el codi, tingueu en compte les línies en blanc, els espais al
principi o al final d’un element o la posició de les claus (en la mateixa línia que el
codi o en una línia independent). Això no afecta el programa de cap manera, però
hi ha convencions d’ús que les regulen. Per exemple, el següent codi és correcte,
però és més difícil d’entendre:

1 using System;
2 public class Program{
3 public static void Main(String[] args){
4 Console.WriteLine("Hola Món!");}}

En qualsevol cas, cal definir el sagnat (indent) del codi correctament, és a dir,
ha d’haver-hi una separació que correspongui al “nivell” de sagnat o indentació.
Cada vegada que s’afegeixen unes claus s’incrementa aquest nivell:

1 using System;
2

3 class Program
4 {
5 public static void Main(String[] args)
6 {
7 Console.WriteLine("Hola Món!");
8 }
9 }

Fixeu-vos com s’ha indentat l’exemple anterior:

• using System; i class Program no es troben dintre d’un bloc, per tant,
no cal indentar.
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Convencions per
programació orientada a
objectes

Cal tenir en compte que algunes
d’aquestes convencions fan
referència a elements de la
programació orientada a objectes
(POO) que no es tracten en
aquest apartat.

• Public static void Main () es troba dins d’un bloc, per tant s’ha afegit
un nivell d’indentació (nivell 1), així que s’utilitza 1 tabulador per indentar-
lo.

• Console.WriteLine(“Hola Món!”); es troba dins d’un altre bloc (nivell
2), per tant, cal indentar-lo amb 2 tabulacions.

En Visual Studio podeu auto-indentar el codi prement CTRL+K, CTRL+D.
Això us ajudarà a detectar si heu tancat els blocs correctament.

Quan treballeu en equip us heu d’ajustar a les convencions de l’equip perquè el
codi tingui un aspecte homogeni, en canvi, quan treballeu sols podeu escollir
la convenció que més us agradi (normalment tots els llenguatges tenen ja unes
convencions al respecte), excepte amb llenguatges com Python que utilitzen les
tabulacions per determinar els blocs en lloc de les claus, i, per consegüent, s’han
de respectar sempre o el codi no funcionarà.

Segons Microsoft, els avantatges d’emprar convencions són:

• Es crea un aspecte consistent per tot el codi que facilita la lectura.

• Permet als lectors entendre el codi més ràpid basant-se en experiències
prèvies

• Es facilita copiar, canviar i mantenir el codi.

• Demostra les millors pràctiques de C#.

S’utilitza el format PascalCasing (la primera lletra de cada paraula en majúscula),
en els següents casos:

• Noms de classes i estructures (POO): Program, BibliotecaDeCombat.

• Noms d’interfícies, que aniran prefixades per una I (POO): ICombat,
INavegable.

• Noms de propietats públiques (POO).

• Noms de funcions i mètodes. Sumar(), Main(string[]).

S’utilitza camelCase (la primera lletra sempre minúscula, la primera lletra de cada
paraula subsegüent en majúscula), en els següents casos:

• Noms de variables i paràmetres: atacJugador, puntsDeVidaMaxims.

• Noms de propietats privades, que addicionalment aniran prefixades per _:
_puntsDeVidaActuals

En Visual Studio es pot usar la drecera CTRL+K, CTRL+D per reorganitzar
el codi de tot el document automàticament, això indenta el codi i col·loca els
claudàtors a la seva posició correcta.
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El codi ha d’estar correctament indentat, és a dir, cada vegada que es crea un
bloc de codi, al seu interior s’ha d’incrementar la indentació. Normalment, la
indentació és una tabulació o 4 espais:

1 if (true)
2 {
3 // Indentació
4 for (int i=0; i<100; i++)
5 {
6 // Indentació
7 }
8 }

Les claus d’obertura i tancament han d’anar en una nova línia:

1 // EXEMPLE INCORRECTE
2 if (true) { // clau a la mateixa línia
3 // Codi indentat incorrectament
4 }
5

6 for (int i=0; i<10; i++) { // clau a la mateixa línia
7 // Codi indentat incorrectament
8 }
9

10 // EXEMPLE CORRECTE
11 if (true)
12 {
13 // Codi
14 }
15

16 for (int i=0; i<10; i++)
17 {
18 // Codi
19 }

El llenguatge permet utilitzar if i for sense claus quan només s’ha de
tractar amb la següent línia, però això es considera una mala pràctica.

1 // EXEMPLE INCORRECTE
2 if (true)
3 // 1 línia de codi
4

5 // EXEMPLE CORRECTE
6 if (true)
7 {
8 // 1 línia de codi
9 }

Es recomana utilitzar la interpolació de cadenes sempre que sigui possible i les
cadenes no siguin massa llargues:

1 string inter ="interpolada";
2 int count = 2;
3 string text = $"Això és una cadena {inter} amb {count} variables

";
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Comentaris i comentaris multilínia

Per fer el codi més entenedor, i per documentar-lo, s’empren comentaris. Aquests
textos que poden ser d’una o més línies no són compilats ni interpretats, de manera
que pel que fa al programa és com si no existissin. Veieu el funcionament dels
comentaris simples amb aquest exemple:

1 // això és un comentari i no es compila
2 Console.WriteLine("Salutacions viatger!");

Si proveu aquest codi a Visual Studio, veureu que el comentari es ressalta d’un
altre color, i que efectivament el programa funciona igual, no ha afectat de cap
manera.

Els comentaris poden ser d’una sola línia com el que hem vist a l’exemple anterior.
En aquest cas van precedits per dues barres. Tot el que trobi a continuació
d’aquestes queda comentat, és a dir, no es compila ni s’executa. Poden posar-
se en una línia independent o al final d’una línia amb altres codis. Fixeu-vos que
només la part comentada queda exclosa de l’execució:

1 // Aquesta línia no es mostra
2 Console.WriteLine("Salutacions viatger!"); // El codi d’aquesta

línia s’executarà
3 //Console.WriteLine("A reveure!"); aquesta línia no s’executarà

perquè està comentada des del començament.

Com es pot apreciar a l’exemple anterior, els comentaris es poden utilitzar també
per desactivar parts del codi. Això pot ser interessant per fer proves.

En alguns casos és interessant fer un comentari multilínia, la diferència amb els
anteriors és que es comentarà tot des de la marca d’inici fins a la marca de fi. Això
permet afinar molt més i inclús comentar només una secció d’una sola línia. La
marca d’obertura del bloc comentat és /* i */ la de tancament:

1 /* aquí comença un comentari multilínia
2 això encara està comentat
3 i a partir de la marca finalitza */

Els comentaris simples són més adients quan cal comentar alguna cosa referent a
alguna línia de codi, mentre que els comentaris multilínia s’acostumen a emprar
per documentar el codi. Per exemple, afegint una explicació del que fa una funció
o per a què s’utilitza una classe:

1 /*
2 * El mètode Main és cridat quan s’executa el programa.
3 */
4 public static void Main(String[] args)
5 {
6 // Mostrem un missatge per pantalla
7 Console.WriteLine("Salutacions viatger!");
8 }

Fixeu-vos que el comentari multilínia s’ha “decorat”, afegint un asterisc per formar
una columna. Això no és necessari, s’acostuma a fer per motius estètics.
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Enquesta sobre els ’bugs’

Podeu veure l’anàlisi de
l’enquesta Survey: Fixing Buts

Stealing Time from Development
en el següent enllaç:

bit.ly/3B8SURk.

2.10.2 Depuració

Tan important com escriure codi és detectar i corregir errors, és a dir depurar-lo.
Segons una enquesta de l’any 2021 a 950, el 64% consideren que dediquen entre
un 25% i un 50% del seu temps a solucionar errors, o bugs com són coneguts en
informàtica.

Alguns d’aquests errors es poden detectar a simple vista, ja que els editors inclouen
eines per facilitar aquesta tasca, a aquest primer grup se’ls anomena errors en
temps de compilació; entre d’altres:

• Una paraula que no es reconeix.

• Falta un punt i coma al final d’una expressió,

• No hi ha correspondència entre els claudàtors d’obertura i tancament.

• Els paràmetres de la funció no són correctes

Quan succeeix algun d’aquests errors, el sistema:

• Ens avisa de l’error detectat amb una icona vermella, que situa al costat del
número de la línia on ha trobat l’error.

• Si posem el cursor a sobre, ens mostra una descripció del que està passant.

• Clicant sobre la bombeta, ens suggereix una possible solució (que pont no
ser encertada).

• A la finestra Errors List es mostra la informació. Això és útil perquè, quan
es treballa amb projectes complexos, aquests tindran diferents fitxers amb
codi, i en aquesta finestra s’informa d’on s’està produint l’error i a quina
línia. A més, fent doble clic, hi accediríem directament.

La majoria d’aquests errors es detecten en temps de compilació, és a dir, quan
s’intenta fer la build del programa donarà un error i no s’executarà. Podeu veure
un exemple d’error d’aquest tipus a la figura 2.26.
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Figura 2.26. Error en temps de compilació amb els indicadors d’error de Visual Studio

Consideracions si la creació de la ’build’ falla

Si la build del programa falla, Visual Studio mostra un diàleg avisant i demanant si es vol
executar la darrera versió creada amb èxit. S’ha de tenir molt compte amb això perquè la
versió executada no serà la corresponent al vostre codi, sinó a la darrera vegada que
us va funcionar.

A més, si heu marcat la casella Do not whow this dialog again i heu clicat el botó yes, no
veureu cap canvi en el programa fins que compili correctament, i no se us mostrarà
cap altre alerta.

Per fer que torni a aparèixer aquest diàleg heu de seleccionar al menú principal
Tools->Options, dins d’options seleccioneu Projects and Solutions->Build And Run. Al
desplegable On Run, when build or deployment errors occur: seleccioneu Prompt to
launch.

El segon grup d’errors són els errors en temps d’execució i aquests són més
difícils de detectar. Aquests es poden produir per molts motius, per exemple:

• S’intenta accedir a un array fora dels seus límits.

• S’intenta dividir un nombre per 0.

• S’ha programat incorrectament un bucle i aquest no acaba mai.

• El resultat de les operacions no és l’esperat.

• S’ha intentat obrir un fitxer i no existeix.

• S’ha intentat escriure un fitxer, però no es tenen permisos.
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Per exemple, si intenteu executar el següent codi, es produirà un error d’aquesta
mena i es mostrarà l’excepció de la figura 2.27:

1 int divisor = 0;
2 double divisioPerCero = 7 / divisor;

Fixeu-vos que en principi el codi sembla correcte, però l’error es produeix només
quan el divisor és 0. Si fos qualsevol altre nombre, no es produiria cap error. Per
exemple:

1 int divisor = 1;
2 double divisioPerCero = 7 / divisor; // això ja no divideix per

0!

Aquest és el perill d’aquest tipus d’error, pot ser que el programa només falli
en determinades situacions i dona lloc a la clàssica frase “en el meu ordinador
funciona!”

En aquest l’exemple és fàcil veure on és el problema, però imagineu què passaria
si aquesta informació arriba des de fora, enviada des de la xarxa, l’entrada per
teclat d’un usuari o llegida d’un fitxer. Potser només es llegeix el nombre 0 una
de cada 1000 vegades!
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Figura 2.27. Error en temps d’execució. Divisió per zero

Per poder solucionar aquest tipus d’errors podem fer servir dues tècniques:

• Logs (registres): afegir una línia de log en punts clau del programa per
anar mostrant quins valors arriben, quins càlculs es fan... Per exemple, amb
Console.WriteLine() que o bé es mostra per la consola o bé es guarda en
un fitxer extern.

• Depurar: fer servir el debugger inclòs en l’IDE per fer el seguiment del
programa. Tots els IDE inclouen aquesta funcionalitat, encara que de
vegades es poden trobar com a programes externs. Els depuradors permeten
establir punts d’interrupció on el programa s’atura i podem inspeccionar
l’estat del programa: valors de les variables, els objectes, continguts de la
memòria, la pila d’execució i molta més informació.

Per depurar un programa en execució (un que no es llança des de Visual
Studio automàticament) cal adjuntar-lo (attach). En el cas d’Unity com està
integrat amb Visual Studio es fa automàticament.
En alguns casos aquest procés no és trivial; per exemple, en depurar
aplicacions que es troben en dispositius externs, com un mòbil o unes ulleres
de realitat virtual.

Per depurar els continguts tots els IDE permeten afegir punts d’interrupció
(break point en anglès). En Visual Studio per afegir un punt d’interrupció només
cal fer clic a la barra esquerra a l’alçada de la línia on volem afegir el punt. A la
figura 2.28.
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Figura 2.28. Punt d’interrupció a la línia 13

Fixeu-vos que el tipus de build ha de ser Debug, en el mode Release no es pot
depurar. Si s’intenta, Visual Studio mostra un missatge d’alerta i el programa no
s’atura en ells.

Un cop s’ha establert algun punt d’interrupció i s’inicia el programa, l’execució
s’aturarà en el punt marcat, en el cas de la figura 2.29 en la línia 13, sense executar-
la, i l’entorn mostrarà les següents seccions:

• Botons de la barra de depuració: la barra d’eines de la part superior canvia
per mostrar aquest botó:

• Continue (on es trobava el botó start): continuar l’execució fins al següent
punt d’interrupció.

• Stop Debugging (més a la dreta): aturar la depuració.

• Restart: reinicia l’execució en mode de depuració.

• Step Into: executa la instrucció en la posició on s’ha aturat el programa, si
hi ha alguna crida a funció la depuració s’endinsa en la funció.

• Step Over: executa la instrucció en la posició on s’ha aturat el programa,
però pasant per sobre, si hi ha una funció, l’executa però sense depurar-la.

• Step Out: executa tot el codi fins al final de la funció actual i continua la
depuració en la següent línia des de la qual es va cridar la funció.

• Locals: finestra a la zona inferior esquerra. Mostra els valors de totes les
variables i propietats dintre del context d’execució. A la figura 2.29, el
context és la funció Main(), per tant, les variables que es troben són args,
divisor i divisorPerCero.

• Call Stack: finestra a la zona inferior dreta. Mostra la pila d’execució del
programa, en aquest cas el programa només compta amb la funció Main(),
així que no es mostra res més. En altres casos mostra una llista de funcions
que permet fer el seguiment de com s’ha arribat a aquesta línia. A més en
canviar de línia de l’ stack es pot veure també les variables del context des
d’on es va cridar.

• Diagnostic Tools: A la dreta es troben diferents eines que mostren el
consum de memòria, CPU, events...



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 139 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

Quan es depura una
aplicació en Unity no es
mostren les eines de
diagnòstic, i encara que
s’activin manualment no
mostren cap informació.

Figura 2.29. Depuració C# a la línia 13

A l’hora de depurar un programa els elements més importants són: punts
d’interrupció, botó Continue, botons Step Over i Step Out, finestra
Locals i finestra Call Stack

Aquest mateix debugger és el que s’utilitza a Unity. La diferència és que en obrir
un projecte d’Unity en comptes del botó Start trobem el botó Attach to Unity. Un
cop es prem aquest botó l’editor queda lligat a Unity i s’aturarà quan el codi passi
per un punt d’interrupció, com es pot veure a la figura 2.30.

Com es pot apreciar en aquesta darrera captura d’un projecte en Unity, a Local
es poden veure moltes més dades, per una banda, unes pròpies d’Unity com
Active Scene, les variables i i j corresponents als dos bucles for que es veuen
al codi (amb valor 0 en aquest punt), i algunes dades més que relacionades amb la
programació orientada a objectes.
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Figura 2.30. Depuració Unity a la línia 48

Per altra banda, al Call Stack es pot apreciar la pila d’execució, les línies en gris
són crides internes d’Unity, i les blanques pertanyen al codi del programa. En
aquest cas podem entendre que la funció SpawnEnemyWaves va ser invocada per
EnemySpawner:StartSwpan que al seu torn va ser invocada per StartLevel, tal
com es ressalta a la figura 2.31.

Figura 2.31. Pila d’execució (callstack) d’un programa en Unity

És molt habitual haver de depurar codi, però només en algunes circumstàncies
concretes, per exemple, dintre d’un bucle que no dona el resultat esperat a partir
d’uns valors concrets. Amb un punt d’interrupció el programa s’atura a cada
iteració, cosa que fa feixuc, i potser impossible, depurar l’error. En aquests casos
es pot afegir una o més condicions al punt d’interrupció, de manera que només
s’atura quan es dona la condició.

A l’exemple de la figura 2.32 s’afegeix un punt d’interrupció a la línia 17 amb la
condició: i>40. Així doncs, el punt d’interrupció només s’aturarà pels valors 41,
42, 43..., i 49.
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Per afegir un punt d’interrupció condicional primer s’ha d’afegir el punt de
ruptura, fer clic amb el botó dret del ratolí a sobre i seleccionar Conditions.
Les opcions seleccionades per defecte són vàlides per la majoria dels casos,
només cal afegir l’expressió que s’ha d’acomplir per aturar l’execució.

Figura 2.32. Punt d’interrupció condicional

Quan depurar un programa

Sempre que el programa compili i el resultat no sigui el que s’espera és recomanable
depurar el programa. Es poden posar tots els punts d’interrupció que siguin necessaris.

Alguns punts crítics on pot ser interessant aturar l’execució per comprovar si el resultat és
el que s’espera:

• Abans de cridar a una funció que no retorna el que s’espera, per comprovar si els arguments
que es passen són correctes

• Abans de retornar d’una funció, per comprovar que el resultat és correcte.

• La línia on heu detectat que hi ha un error, per comprovar si les dades que es troben al context
són les esperades.

Comenceu utilitzant punts d’interrupció genèrics i els condicionals només si són necessaris.
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2.10.3 Opcions de compilació

Com heu vist compilar un programa consisteix a crear un fitxer executable que
permetrà executar el programa en una plataforma concreta. Per exemple, quan es
compila un programa per a Windows a Visual Studio sempre es crea un fitxer amb
extensió .EXE (i altres carpetes i fitxers que contenen el codi de les biblioteques i
altres fitxers de suport). Quan es copien aquests fitxers en un altre ordinador amb
el mateix sistema operatiu, es podrà executar el programa fent doble clic sobre
aquest fitxer .EXE.

Com que el procés de creació d’un executable va més enllà de la compilació,
s’acostuma a anomenar a aquest procés build (construir).

Quan es crea un nou projecte a Visual Studio, es recomana compilar-lo abans de
fer cap canvi per comprovar que l’entorn funciona correctament. Si en un projecte
buit (tipus “Hola Món”) no es pot executar, és que l’entorn no està ben configurat.

S’ha de tenir en compte que cada vegada que s’executa un programa des de Visual
Studio es compilaran tots els fitxers necessaris abans d’executar-lo. Per fer-ho s’ha
d’utilitzar el botó “Start” de la barra d’eines, com mostra la figura 2.33.

Figura 2.33. Barra d’eines

En aquesta barra es poden seleccionar les següents opcions:

• Debug o Release: segons si es vol fer una build per depurar (debug) o per
publicar (release).

• Arquitectura: a la figura 2.33 està seleccionada l’opció Any CPU, però
en aquest desplegable es poden trobar (segons el tipus de projecte) altres
arquitectures de processador com x86, x64, ARM...

• Start: aquest botó és el que arrenca el que inicia la construcció del
programa.

Quan s’usa Visual Studio amb Unit, no cal fer la construcció del programa,
el motor s’encarrega de compilar els fitxers necessaris cada vegada que es
detecten canvis.

Com es pot apreciar en la :figura 2.33 està seleccionada la configuració debug
per qualsevol arquitectura. Si es despleguen aquests botons, es pot canviar la
configuració. Això permet mantenir configuracions diferents per la versió de
depuració i la de producció.

Quan es crea una build es pot veure a la finestra output el resultat de la construcció
i on s’ha creat:
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1 Build started...1>------ Build started: Project: HolaMon,
Configuration: Release Any CPU ------

2 1> HolaMon -> C:\Users\xavie\source\repos\HolaMon\HolaMon\bin\
Release\HolaMon.exe

3 ---------- Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped
----------

Fixeu-vos que s’indica on s’ha creat l’executable del programa. Si aneu a la
carpeta, veureu que es troba l’executable juntament amb altres fitxers. Tots aquests
fitxers són necessaris per poder executar el programa, així que per copiar-lo a un
altre equip cal copiar-los tots.

De forma predeterminada, les builds de depuració (debug) es creen dins d’un
directori anomenat Debug mentre que les de producció (Release) es guarden en
un directory anomenat Release.

Per defecte, el desplegable de la part superior indica que s’estan fent les builds en
mode de depuració (debug). Això vol dir que s’està compilant el codi mentre s’està
construint, amb una sèrie de característiques que ajuden a provar-ho i corregir
errors. Quan aquesta fase finalitza, s’ha de canviar el mode a producció (Release):
en aquest mode es realitzen una sèrie d’optimitzacions internes, en les quals ara
no entrarem en detall, i es perdran certes característiques de la depuració.

Recordeu que si un programa no atura l’execució en cap moment, quan s’intenta
obrir des de Windows es tancarà automàticament quan acabi la seva execució.
En canvi, si l’obriu des del símbol del sistema (o terminal) la finestra continuarà
oberta. Per executar manualment el programa heu d’obrir el programa Símbol del
sistema de Windows, copiar la ruta on es troba l’executable (sense el nom del
programa) i escriure cd seguit de la ruta, un cop dins de la carpeta només cal
escriure el nom de l’executable amb l’extensió:

1 Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1826]
2 (c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
3

4 C:\Users\xavie>cd C:\Users\xavie\source\repos\HolaMon\HolaMon\
bin\Release

5 C:\Users\xavie\source\repos\HolaMon\HolaMon\bin\Release>HolaMon.
exe

Per passar arguments al programa es pot fer des de la terminal o es pot configurar
a Visual Studio, per exemple, des de la terminal podeu escriure:

1 HolaMon.exe Varian Wrynn

O podeu configurar-lo a Commands line arguments: en la finestra de configuració
del botó start com mostra la figura 2.34

Heu de guardar els canvis de configuració perquè aquests tinguin efecte.
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Figura 2.34. Configuració del botó ’start’ per utilitzar arguments

Com recordareu, la funció Main és la primera funció que s’executa en qualsevol
programa de C#, i rep com a paràmetre un array de cadenes de text que es
corresponen amb els arguments que s’han passat des de la línia d’ordre. Es pot
comprovar amb el següent exemple i la configuració anterior:

1 using System;
2

3 public class Program
4 {
5 public static void Main(String[] args)
6 {
7 Console.WriteLine($"Benvingut, {args[0]} {args[1]}!");
8 }
9 }

Distribuint l’aplicació

Quan s’executa una versió de producció correctament, es pot passar a distribuir
l’aplicació.

Per fer-ho, s’ha d’accedir a l’opció del menú principal: Build->Publicar “nom
de l’aplicació”. Apareixerà una pantalla com la que podeu veure a la figura 2.35.
S’ha d’indicar en quina carpeta es volen crear els arxius de distribució (publish\ a
l’exemple) i clicar Next.

Sempre que es crea una build per distribuir, ha d’utilitzar una configuració
de tipus Release.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 145 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

Web Services

Un servei web és qualsevol
servei que es pot trobar a internet
i que exposa una API per poder
realitzar-hi consultes. La
comunicació amb aquests serveis
es porta a cap mitjançant els
protocols d’internet i els
missatges es codifiquen en
format XML o JSON. Per usar
aquests serveis amb la vostra
aplicació, caldrà fer servir
alguna biblioteca que permeti fer
aquests tipus de peticions.

Figura 2.35. Configurar publicació

Per aquest exemple, a la propera pantalla es marca l’opció From a CD-ROM or
DVD-ROM i després Next. En aquest cas no és necessari comprovar actualització,
així que es prem Next i finalment el botó Finish. En acabar es mostrarà el directori
amb l’instal·lador del programa.

Per distribuir l’aplicació, heu de copiar tots els fitxers i directoris generats
per la publicació. En executar setup.exe l’aplicació s’instal·larà al sistema
de l’usuari.

2.10.4 Interfícies de programació d’aplicacions (API)

Tots els programes tenen una part pública i una part privada, encara que aquest
és un concepte del paradigma de programació orientada a objectes i no es tracta
en aquesta unitat.

Una API és un tipus de programari que ofereix un servei a altres peces de
programari.

Quan es crea una API, el que es desenvolupa és una aplicació que exposa aquesta
part pública amb la intenció de què sigui utilitzada per altres programes o altres
sistemes en el cas de les aplicacions de servidors.

Així podem distingir entre diferents tipus d’API: les biblioteques de programari,
els frameworks, els serveis web, del sistema operatiu, de controladors o drivers
per a un dispositiu...
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’Boxing & unboxing’

El procés de conversió de tipus
primitiu a objecte i a la inversa

s’anomena boxing (primitiu a
objecte) i unboxing (objecte a

primitiu).

Documentació de la classe
’String’

Podeu trobar tota la
documentació de la classe
String al següent enllaç:

bit.ly/3xocAzB.

Biblioteques

Tots els llenguatges de programació compten amb un conjunt de paraules clau
i sentències que permeten construir els programes, però aquestes capacitats són
molt limitades, així que es complementen amb biblioteques que afegeixen noves
funcionalitats.

Les biblioteques permeten gestionar l’entrada per teclat, la sortida per pantalla,
usar col·leccions, treballar amb fitxers, amb imatges, gestionar la xarxa i inclús
crear jocs.

Per fer servir una biblioteca del sistema només cal importar-la (a C# es fa amb la
paraula clau using, però en el cas de les biblioteques de tercers s’han de configurar
correctament en el projecte seguint les instruccions del fabricant.

Biblioteques estàndard de C#

Quan es crea un nou projecte de C# a Visual Studio s’afegeixen algunes bibliote-
ques automàticament:

1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;

D’aquestes biblioteques cal destacar les següents:

• System: aquesta biblioteca és la que permet utilitzar les funcions de
Console, Random, Math, String i moltes altres. Si s’elimina de qualsevol
programa, és molt possible que deixi de funcionar, ja que conté funcionali-
tats clau.

• System.Collections.Generic és la biblioteca per usar llistes i diccionaris.

• System.Linq és una biblioteca que serveix per realitzar consultes comple-
xes sobre col·leccions.

System.String:

Una de les característiques que pot confondre de treballar amb llenguatges
orientats a objectes és que sembla que les variables de tipus primitius com int
o string poden tractar-se com objectes o estructures.

És fàcil comprovar-ho, només cal declarar una variable d’aquest tipus i veure com
Visual Studio us suggereix autocompletar amb un seguit de propietats i mètodes
si premeu la tecla “.” (punt).

La raó és que internament C# fa la conversió dels tipus primitius int i string
als objectes equivalents System.Int32 i System.String (amb S majúscula), i es
mostren les funcions i mètodes d’aquests.
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Gràcies a aquest fet, es poden utilitzar les següents funcions per manipular les
cadenes de text:

• variable.Length: propietat que retorna la mida de la cadena.

• variable.ToLower(): retorna el text en minúscules.

• variable.ToUpper(): retorna el text en majúscules.

• variable.Trim, variable.TrimEnd, variable.TrimStart: retorna el
text eliminant els espais en blanc dels extrems, del final o del principi
respectivament.

• variable.Split(char separador): retorna un array de string dividint
la cadena de text pel caràcter separador indicat.

• String.Join(string separador, string[] array): retorna una cade-
na de text a partir d’un array de string units pel separador indicat.

• variable.IndexOf(string text): retorna un enter amb la posició en la
qual s’ha trobat el text dintre de variable.

• variable.Substring(int inici, int mida): retorna una part del text
retallant des de la posició indicada d’inici fins a arribar a la mida indicada.
Per exemple, si la mida és 3 ,es retornarà un string de 3 caràcters si la
posició i la mida total del text ho permet.

El següent exemple mostra aquestes funcions aplicades a un títol:

1 var titol = " Trenca La Cadena ";
2

3 Console.WriteLine($"Títol en minúscules: |{titol.
ToLower()}|");

4 Console.WriteLine($"Títol en majúscules: |{titol.
ToUpper()}|");

5 Console.WriteLine($"Títol sense espais laterals: |{titol.Trim
()}|");

6 Console.WriteLine($"Títol sense espais al final: |{titol.
TrimEnd()}|");

7 Console.WriteLine($"Títol sense espais al principi: |{titol.
TrimStart()}|");

8

9 // Dividim el títol en fragments pels espais en blanc
10 // Primer hem d’eliminar els espais al principi i al final
11 string cadenaNeta = titol.Trim();
12 string[] fragments = cadenaNeta.Split(’ ’);
13 Console.WriteLine($"Títol fragmentat |{fragments

[2]}_{fragments[1]}_{fragments[0]}|");
14

15 // Unim la cadena utilitzan comes
16 string nouTitol = String.Join(", ", fragments);
17 Console.WriteLine($"Títol reconstruït: |{nouTitol}|

");
18

19 // Calculem la posició on es troba "La"
20 int posicio = nouTitol.IndexOf("La");
21 Console.WriteLine($"Posició de \"La\": |{posicio

}|");
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22

23 // Extraiem 7 caràcters a partir de la posició de "La" en
endavant

24 string tros = nouTitol.Substring(posicio, 7);Console.WriteLine($
"Tros de títol |{tros}|");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/IXvsWb.
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Funcionalitats de la classe
”Math’

Podeu consultar totes les
funcionalitats de la classe Math
en el següent enllaç:
bit.ly/3d7lB9d.

System.Math:

Una altra biblioteca fonamental que inclou System és la biblioteca Math. Els
operadors estàndard només permeten fer operacions simples, però aquesta biblio-
teca permet realitzar càlculs trigonomètrics, calcular els valors absoluts, arrodonir
valors, calcular potències i arrels quadrades entre moltes altres coses.

A continuació es mostren alguns exemples d’ús:

• Math.Max(a, b): retorna el valor més gran dels dos.

• Math.Min(a, b): retorna el valor més petit dels dos.

• Math.Sqrt(double a): retorna l’arrel quadrada del nombre.

• Math.Round(double a): retorna el nombre real arrodonit a l’enter més
proper.

• Math.Pow(double base, double potencia): retorna el nombre base
elevat a la potència indicada.

A continuació podeu veure un exemple de la utilització d’aquestes funcions:

1 int a = 10;
2 int b = 5;
3

4 Console.WriteLine($"Màxim entre {a} i {b}: {Math.Max(a, b)}");
5 Console.WriteLine($"Mínim entre {a} i {b}: {Math.Min(a, b)}");
6 Console.WriteLine($"Arrel quadrada de 144: {Math.Sqrt(144)}");
7 Console.WriteLine($"Potencia 2 de 12: {Math.Pow(12.0, 2.0)}");
8 Console.WriteLine($"Potencia 6 de 12: {Math.Pow(12.0, 6.0)}");
9 Console.WriteLine($"PI = {Math.PI} arrodonit: {Math.Round(Math.

PI)}");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/nKACb3.

Com es pot apreciar, és possible utilitzar crides a funcions dintre d’una interpola-
ció, encara que en casos més complexos no és recomanable.

Frameworks

Un framework és una estructura sobre la qual es construeix el programari. Serveix
com a base i conté ja una gran part de funcionalitats implementades i biblioteques
que formen part del mateix sistema.

Normalment els frameworks s’inicien automàticament i ofereixen uns punts que
són cridats automàticament pel framework, i és on el programador pot lligar les
seves funcionalitats.

Per exemple, Unity es pot considerar un framework, ja que proporciona una base
sobre la qual es construeixen els jocs. Els programadors només han de centrar-
se a implementar el que fa únic el seu joc, mentre que el framework proporciona
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Etiquetes XML

Podeu consultar totes les
etiquetes XML disponibles per
generar la documentació, en el
següent enllaç: bit.ly/3ezh9R7.

Per utilitzar els caràcters > i
< entre les etiquetes XML,

cal utilitzar la versió
codificada &gt; i &lt;

respectivament.

Quan escriviu tres barres
(///) seguit d’un espai davant
d’una funció o classe, Visual

Studio us autocompleta
l’estructura de la
documentació.

totes les biblioteques necessàries (gràfics, so, entrada/sortida, físiques...) i inclou
exposa un seguit de handlers perquè el programador pugui afegir les seves
funcionalitats.

Handlers i handlers a Unity

Depenent del framework, els punts on els programadors poden lligar el seu comportament
reben un nom o un altre, per exemple handlers.

A Unity s’anomenen event i podem destacar els punts que formen part del cicle de vida de
l’apliació: Awake(), Start(), Update(), OnDestroy()...

Software Development Kit (SDK, programari)

Un Software Development Kit o SDK és un programari que ofereixen els fabricants de
dispositius perquè els programadors puguin desenvolupar jocs i aplicacions per aquests.

Pot consistir només en programari, com és el cas dels SDK de Meta per les seves ulleres
de realitat virtual o el d’Android, i el seu funcionament és el mateix que el d’un framework
o biblioteca de tercers.

S’afegeixen al projecte seguint les indicacions del fabricant i s’ha de consultar la
documentació on es descriurà el seu funcionament i la seva API per poder integrar-lo a
la vostra aplicació.

2.10.5 Documentar el codi

La documentació del codi en C# es fa utilitzant tres barres (///) per indicar que el
que hi ha a continuació és documentació i etiquetes XML. En aquests materials
només es mencionaran les etiquetes més habituals.

Cal diferenciar entre la documentació del codi en general (utilitzant comentaris)
i la documentació que serveix per exportar o imprimir:

• Documentació mitjançant comentaris estàndard: aquest tipus de comentaris
s’han de fer servir el mínim possible.

• Documentació de l’aplicació: aquests comentaris s’afegeixen a les capça-
leres de classes, funcions i propietats (POO) per mostrar clarament quina
és la finalitat de cada element. L’avantatge d’aquests comentaris, si estan
formatats amb tres barres (///) i les etiquetes XML, és que el seu contingut
es mostra als tooltips. Com es pot veure a la figura 2.36.
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Figura 2.36. Documentació de funció pròpia mostrada com a ’tooltip’

Un bon comentari ha d’explicar per què es fa alguna cosa, i el codi ha de
deixar clar què és el que s’està fent mitjançant la divisió de les tasques en
funcions i la utilització de noms apropiats.

Algunes de les etiquetes XML més utilitzades són:

• <summary></summary>: tot el que hi ha entre aquestes etiquetes es mostra
als tooltips (intellisense). Aquesta etiqueta s’ha de posar a tots els elements
que es vulguin documentar, siguin Classes, paràmetres o funcions.

• <param name=“nom del paràmetre”>descripció</param>: mostrarà el
paràmetre i la seva descripció al tooltip.

• <return>text</return>: descripció de què és el que es retorna, no el seu
tipus perquè això ja ho deixa clar la signatura de la funció.

També poden usar-se etiquetes HTML per ressaltar els continguts:

• <b>text</b>: aplica l’estil negreta al text.

• <i>text</i>: aplica l’estil cursiva al text.

• <u>text</u>: aplica l’estil subratllat al text.

• <tt>text</tt>: (obsolet a HTML): aplica l’estil monoespaiat al text.

• <br/>: afegeix un salt de línia.

A continuació podeu veure un exemple de codi documentat:
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1 using System;
2

3 /// <summary>
4 /// Aquest és un programa de prova per mostrar
5 /// com <u>documentar</u> un <b>programa en C#</b>
6 /// </summary>class Program
7 {
8 /// <summary>
9 /// <value>És el <b>poder d’atac</b> de l’atacant</value>
10 /// </summary>
11 static int poderAtacant = 2;
12

13 static void Main(string[] args)
14 {
15 for(int i=0; i<10;i++)
16 {
17 int dany = CalcularDany(poderAtacant, i);
18 Console.WriteLine(dany);
19 }
20 }
21

22 /// <summary>
23 /// Aquesta <b>funció</b> <i>calcula el dany</i> segons el <b>

poder d’atac de
24 /// l’atacant</b>, i la <b>resistència del defensor</b>.
25 /// <br/>
26 /// Com a <u>mínim</u> causarà <tt>1</tt> punt de dany.
27 /// </summary>
28 /// <param name="poder">poder de l’atacant</param>
29 /// <param name="resistencia">resistència del defensor</param>
30 /// <returns>punts de dany calculats</returns>
31 static int CalcularDany(int poder, int resistencia)
32 {
33 return Math.Max(1, poder - resistencia);
34 }
35 }

Com es pot apreciar, la generació d’aquest tipus de documentació fa més difícil
entendre el codi a l’editor, però millora notablement la informació aportada pels
tooltips com es pot comprovar a la figura 2.37.

Figura 2.37. Documentació enriquida d’una funció pròpia mostrada com a ’tooltip’

Un avantatge d’utilitzar aquest sistema de documentació és que es pot exportar per
després convertir-la en un document HTML per consultar al web o per imprimir-la.

Per exportar la documentació heu d’anar al menú principal i seleccionar Project-
>nom del vostre projecte properties (es trobarà al final de la llista). A la finestra
que s’obrirà (figura 2.38) seleccioneu Build (a la columna de l’esquerra) i a la
secció Output marqueu la casella XML Documentation file (també podeu canviar
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el nom del fitxer).

Figura 2.38. Finestra de propietats de la ’build’

La documentació es farà en compilar el projecte, per fer-ho aneu a l’opció del
menú principal Build->Build Solution o premeu F6. Dins de la carpeta del
projecte/bin/Debug trobareu el fitxer amb la documentació amb un contingut
similar al següent, corresponent a l’exemple anterior:

1 <?xml version="1.0"?>
2 <doc>
3 <assembly>
4 <name>HolaMon</name>
5 </assembly>
6 <members>
7 <member name="T:Program">
8 <summary>
9 Aquest és un programa de prova per mostrar
10 com <u>documentar</u> un <b>programa en C#</b>
11 </summary>
12 </member>
13 <member name="F:Program.poderAtacant">
14 <summary>
15 <value>És el <b>poder d’atac</b> de l’atacant</value>
16 </summary>
17 </member>
18 <member name="M:Program.CalcularDany(System.Int32,System.

Int32)">
19 <summary>
20 Aquesta <b>funció</b> <i>calcula el dany</i> segons el <

b>poder d’atac de
21 l’atacant</b>, i la <b>resistència del defensor</b>.
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Programar en C#

En aquest enllaç trobareu la
documentació oficial sobre C#:

bit.ly/2GvviwS.

I en aquest, videotutorials amb
exemples pràctics:

bit.ly/3d8KXDI.

A Visual Studio, quan es
mostra la finestra de

recomanació es pot prémer
la tecla “Tab” per

seleccionar l’element de la
llista.

22 <br/>
23 Com a <u>mínim</u> causarà <tt>1</tt> punt de dany. </

summary>
24 <param name="poder">poder de l’atacant</param>
25 <param name="resistencia">resistència del defensor</param>
26 <returns>punts de dany calculats</returns>
27 </member>
28 </members>
29 </doc>

A partir d’aquest fitxer poden utilitzar-se eines com doxygen (doxygen.nl) per fer
la conversió a HTML i altres formats.

2.10.6 Documentació i eines per aprendre C#

Microsoft ofereix una gran quantitat de recursos per conèixer totes les caracterís-
tiques del llenguatge i aprendre a programar en C# a la seva pàgina web, però un
cop tenim una base, gràcies a les millores que aporten les IDE obtenir informació
molt més ràpidament.

La primera d’aquestes ajudes és l’autocompleció del codi. Quan es comença a
escriure en l’editor, al cap d’uns instants mostrarà un desplegable amb les paraules
que comencen (o en alguns casos, que inclouen) el que s’ha escrit. Aquesta llista
a més inclou un tooltip amb la descripció i informació addicional.

Com es pot apreciar a la figura 2.39, mostra el resultat de començar a escriure
Con. Si es completa la paraula i prement el punt (en les paraules que inclouen
propietats i funcions), es mostraran més opcions amb altres informacions, com
mostra la figura figura 2.40.
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Figura 2.39. Autocompleció de Con
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A Visual Studio, si premeu
CTRL+clic a sobre d’una

funció o variable s’obrirà el
punt on es declara.

Figura 2.40. Autocompleció de Console

Amb les fletxes dalt i avall es pot recórrer la llista d’opcions, de manera que encara
que no es recordi exactament com es diu la funció o la propietat que s’està cercant,
es poden revisar mitjançant i descobrir gràcies l’autocompleció.

Fixeu-vos que a més de mostrar els noms de les funcions i propietats, també us
mostra quins arguments accepta. És més, quan una funció accepta diferents tipus
d’argument, un cop escriviu els parèntesis uns mostra un quadre amb les diferents
versions i podeu clicar els botons dalt i avall per veure la descripció de totes elles,
com mostra la figura 2.41.

Una altra ajuda molt útil per saber més de les biblioteques i del mateix programa
són els tooltips. Si es posa el cursor del ratolí sobre algun nom de variable o funció
es mostra un tooltip amb més informació sobre aquesta, com mostra la figura 2.42.

En cas de tenir algun dubte sobre alguna paraula clau del llenguatge podeu
seleccionar la paraula (o fer clic a sobre) i prémer F1 per obrir la pàgina web
corresponent a la documentació oficial.
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Figura 2.41. Autocompleció de Console.WriteLine()

Figura 2.42. Tooltip a Visual Studio
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Quan el codi no és correcte, ja sigui per què s’ha detectat un error o un avís, l’IDE
us mostrarà diferents avisos. Per exemple, a la figura 2.43 s’ha escrit malament el
nom de la funció, així que aquesta surt subratllada en vermell, la finestra de la
llista d’errors proporciona tota la informació de l’error:

• Codi d’error (que es pot clicar per carregar la documentació)

• Descripció del problema

• Nom del projecte on s’ha detectat (recordeu que en una única solució poden
haver-hi múltiples projectes)

• En quin fitxer es troba.

• En quina línia s’ha detectat l’error.

Figura 2.43. Tooltip sobre l’error

A més, es mostrarà també el tooltip amb el codi i la descripció. Si es prem
Alt+Enter com recomana el tooltip es mostrarà una llista de possibles arranja-
ments. També apareix una bombeta a l’esquerra de la línia que en clicar-la ofereix
opcions similars.

Fixeu-vos en la figura 2.44 on es proposen dues opcions:

• Generate method Program.CalcularDan: seria incorrecte, el problema és
que el nom està malament, no cal crear res de nou.
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• Change ‘CalcularDan’ to ‘CalcularDany’: aquesta és la solució correcta,
solucionar el typo (error tipogràfic).

Figura 2.44. Solucions proposades per l’IDE

Els suggeriments que es mostren amb Alt+Enter de vegades ens estalvien
feina, però s’ha d’entendre bé que és el que proposa perquè moltes
vegades cap dels suggeriments és correcte, així que no es pot confiar a
cegues.

Depenent del tipus de projecte, Visual Studio ofereix informació addicional sobre
les funcions i mètodes. Per exemple, treballant amb un projecte per a consola C#
a sobre de cada funció es troba el nombre de referències que es fan a aquesta. Si
es fa clic a sobre, es mostra en quins fitxers i en quines línies s’està cridant a la
funció, tal com es mostra a la figura 2.45.
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Figura 2.45. 2 referències a una funció en un projecte de consola C#

En altres tipus de projectes, per exemple en un videojoc d’Unity, s’afegeixen dades
addicionals. A la figura 2.46 podeu veure com es detalla quants i quins objectes
de joc (game objects) fan servir el component “Weapon”.

Figura 2.46. 3 referències d’un component a Unity

Com s’ha vist, la mateixa IDE proporciona moltes ajudes per facilitar la
programació sempre que es tingui una bona base, ja que no cal recordar
tots els noms de les funcions, biblioteques, paràmetres..., però cal tenir clar
com treballar amb variables, estructures de selecció i repetició, arrays i
funcions.
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Millorar l’usabilitat

Podeu consultar les 10 claus de
la usabilitat de Steve Krug al
següent enllaç: bit.ly/3RIhPlh.

3. La interfície d’usuari

En els inicis de la computació, la interacció home-màquina era molt rudimentària:
cables que es connectaven o es desconnectaven, interruptors, targetes perforades...
De mica en mica van aparèixer elements que van facilitar aquesta comunicació,
com els monitors, els teclats i els ratolins. Tot i disposar de perifèrics especialitzats
en l’entrada i sortida de dades, les interfícies encara eren molt bàsiques, sovint
basades en comandes que s’havien de memoritzar. L’aparició dels entorns gràfics
va suposar un gran avenç en aquest àmbit.

Avui dia la indústria del software dedica molts recursos al disseny de les interfícies
dels seus programes, ja que s’espera que siguin fiables, ergonòmiques i que
s’adaptin a qualsevol dispositiu; que responguin al ratolí i alhora als diferents
gestos realitzats amb els dits en una pantalla tàctil. Les diferents plataformes de
programació en són conscients i ofereixen tot un conjunt d’eines orientades a
facilitar aquesta tasca (vegeu la figura 3.1).

Figura 3.1. Cada plataforma té diferents característiques

Tot i que l’experiència d’usuari (UX) no entra dintre de l’abast d’aquests
materials, és un aspecte que cal tenir molt en compte a l’hora de dissenyar
qualsevol mena d’interfície, sense deixar de banda el disseny centrat en l’usuari.

En aquests materials es farà un repàs a les diferents tècniques per crear interfícies
d’usuari multiplataforma, però centrant-se en la creació d’interfícies d’usuari amb
Unity.

3.1 Interfícies independents de la plataforma

A l’hora de treballar amb jocs i aplicacions multiplataforma cal que la interfície
sigui homogènia entre les diferents versions. Per exemple, el joc Hearthstone que
es mostra a la figura 3.2 es pot jugar en macOS, Windows, tauletes Android i iPad.
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Llenguatges de marques

Podeu consultar una llista de
llenguatges de marques per

interfícies d’usuari al següent
enllaç: bit.ly/3Bf8TPa.

Trobareu més informació
sobre el desenvolupament

d’aplicacions d’escriptori
amb Windows Forms, a la
secció “Annexos” del web

del mòdul.

Figura 3.2. Hearthstone a un iPad

Autor: Sergiy Galyonkin. CC BY-SA 2.0. flic.kr/p/nnu2mu

En aquest sentit, es pot encara el problema mitjançant dues aproximacions
diferents:

• Llenguatges de marques per interfícies d’usuari: molts d’aquests llen-
guatges estan basats en el llenguatge de marques XML i permeten crear
interfícies que poden ser interpretades per programes en diferents platafor-
mes.

• Programes que exporten a diferents plataformes: aquests programes
utilitzen el seu propi sistema per crear les interfícies, però fan la conversió
per cada plataforma de destí.

3.1.1 Llenguatges de la interfície d’usuari XML

Aquests llenguatges permeten renderitzar els continguts de la interfície en dife-
rents plataformes, però requereixen que o bé el programa en el qual es codifica
l’aplicació l’exporti a diferents formats o que sigui interpretat per un altre
programa.

La major part d’aquests llenguatges han quedat obsolets en els darrers anys,
amb la notable excepció de XAML, usat per la creació d’interfícies a la
plataforma .Net.

A continuació es mostra un exemple d’implementació d’una interfície amb XAML
per un programa en C# i Windows Forms, on a través d’un XML s’envien les
característiques que he de tenir la interfície:
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1 <Window x:Class="Exercici5.MainWindow"
2 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/

presentation"
3 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
4 xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-

compatibility/2006"
5 xmlns:local="clr-namespace:Exercici5"
6 mc:Ignorable="d"
7 Title="MainWindow" Height="460" Width="800">
8 <Grid>
9 <Grid.ColumnDefinitions>
10 <ColumnDefinition Width="1*" />
11 <ColumnDefinition Width="1*" />
12 </Grid.ColumnDefinitions>
13 <Image Source="/BG.png" Grid.ColumnSpan="2" Stretch="

Fill"/>
14 <StackPanel Margin="20,20,20,5.1">
15 <TextBlock HorizontalAlignment="Left" Margin="

0,0,0,0" Text="Jugador/a:" TextWrapping="Wrap"
VerticalAlignment="Top" FontWeight="Bold"
Foreground="#FFFF6666" FontStyle="Italic"
FontSize="20"/>

16 <TextBox x:Name="textBoxNomJugador"
HorizontalAlignment="Stretch" Margin="0,5,0,0"
Text="Yui" TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment=
"Top" Background="#FF3A4547" BorderBrush="#
FF1A2527" Foreground="#FFABD7FF" FontSize="30"/>

17 <ProgressBar x:Name="saludJugador" Height="5" Margin
="0,5,0,0" Background="Red" BorderBrush="#
FF0D1516" Maximum="3" />

18 <Image Source="Idle__001.png" Margin="0,50,0,0"
Height="200" RenderTransformOrigin="0.5,0.5"/>

19 <Button x:Name="botoAtac" Content="Atacar!" Margin="
0,5,0,0" Foreground="#FFE7F3FF" BorderBrush="#
FF0D1516" Background="#FF193439" Height="50"
Width="200" FontSize="30" FontWeight="Bold"
VerticalAlignment="Bottom" Click="
ButtonAtacar_OnClick"/>

20 </StackPanel>
21 <StackPanel Margin="20,20,20,5.1" Grid.Column="1">
22 <TextBlock HorizontalAlignment="Right" Margin="

0,0,0,0" Text="Enemic" TextWrapping="Wrap"
VerticalAlignment="Top" FontWeight="Bold"
Foreground="#FFFF6666" FontStyle="Italic"
FontSize="20"/>

23 <TextBox x:Name="textBoxNomEnemic"
HorizontalAlignment="Stretch" Margin="0,5,0,0"
Text="Zombi" TextWrapping="Wrap"
VerticalAlignment="Top" Background="#FF3A4547"
BorderBrush="#FF1A2527" Foreground="#FFABD7FF"
FontSize="30" TextAlignment="Right"/>

24 <ProgressBar x:Name="saludEnemic" Height="5" Margin=
"0,5,0,0" Background="Red" BorderBrush="#FF0D1516
" Maximum="3" />

25 <Image Source="/Idle (8).png" Margin="0,50,0,0"
Height="200" RenderTransformOrigin="0.5,0.5">

26 <Image.RenderTransform>
27 <TransformGroup>
28 <ScaleTransform ScaleX="-1"/>
29 <SkewTransform/>
30 <RotateTransform/>
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31 <TranslateTransform X="0"/>
32 </TransformGroup> </Image.RenderTransform>
33 </Image>
34 <TextBlock x:Name="registreCombat"

HorizontalAlignment="Stretch" Margin="0,5,0,0"
TextWrapping="Wrap" Background="#FF3A4547"
Foreground="#FFE5F2FF" Height="50"
VerticalAlignment="Stretch" RenderTransformOrigin
="0.5,0.5" Padding="5,0,5,0">

35 <TextBlock.RenderTransform>
36 <TransformGroup>
37 <ScaleTransform/>
38 <SkewTransform/>
39 <RotateTransform/>
40 <TranslateTransform X="-2"/>
41 </TransformGroup>
42 </TextBlock.RenderTransform><Run Language="es-es

" Text="Ha aparegut un zombi."/><LineBreak/><
Run Language="es-es"/><Run Text="Comença el
combat!"/><Run Language="es-es" Text="!"/></
TextBlock>

43 </StackPanel>
44 </Grid>
45 </Window>

Una alternativa que s’utilitza molt professionalment, tot i no tractar-se estrictament
d’un llenguatge per la creació d’interfícies d’usuari, és HTML5, ja que permet
crear qualsevol classe d’interfície combinant HTML, CSS i JavaScript, com
mostra la figura 3.3. Aquesta interfície és interpretable i fàcilment adaptable per
qualsevol navegador modern, per tant, és multiplataforma.

Figura 3.3. Interfície web en diferents dispositius

Autor: Jeremy Keith, CC 2.0. flic.kr/p/bmYJt6

3.1.2 Programes que exporten a diferents plataformes

Els motors de jocs com Unreal Engine i Unity, així com els programes per la
creació d’aplicacions multiplataforma com Xamarin i Flutter, permeten exportar
jocs i aplicacions a diferents plataformes sense haver de crear una interfície
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Descàrrega d’Unity

Es pot descarregar Unity des del
seu lloc web
unity.com/download. Es
recomana instal·lar l’Unity Hub
per poder gestionar diferents
versions del motor i Visual
Studio si no es troba ja instal·lat
al vostre equip (s’afegeix com a
mòdul en instal·lar qualsevol
versió d’Unity).

El cost d’un SDK de
PlayStation 4 estava al
voltant dels 3.000 dòlars, el
cost del SDK per Nintendo
Switch té un cost aproximat
de 450 dòlars.

diferent per cada build de l’aplicació.

• Tot i que Xamarin pot fer servir XAML, els programes compilats per altres
plataformes com Android i iOS no fan servir aquest llenguatge, per tant,
Xamarin genera les interfícies en un format propi per cada plataforma. Com
Visual Studio inclou una eina per modificar les interfícies implementades,
proporciona una vista prèvia en temps real.

• En el cas de Flutter les interfícies es creen utilitzant el llenguatge Dart, no
hi ha un editor com en altres plataformes, i es creen interfícies natives per
iOS i Android.

• Tant Unity com Unreal Engine compten amb un editor avançat per crear les
interfícies i veure els resultats en temps real (vegeu la figura 3.4). Aquestes
interfícies són adaptades a cada plataforma de destí en el moment de crear
les builds. L’avantatge d’aquests motors de joc és que compten amb eines
per visualitzar diferents mides de pantalla i faciliten la creació d’interfícies
adaptatives.

Figura 3.4. Disseny d’una interfície amb Unreal Engine

3.2 Introducció a Unity

Unity és el motor de videojocs més usat en l’actualitat, amb més de 700000
jocs publicats en desenes de plataformes. Es pot fer servir de manera gratuïta
fins a arribar a una facturació anual superior a 100.000 dòlars i s’utilitza el
llenguatge C# per programar-los, el que ho fa idoni per introduir-se en el món
del desenvolupament de videojocs i aplicacions multimèdia interactives.

Cal tenir en compte que en Unity i Unreal Engine es poden crear jocs per consoles
com PlayStation, XBox i Nintendo Switch, però requereixen SDK (programari
i maquinari) que són proporcionats pels fabricants i aquests es reserven el dret
d’aprovar la sol·licitud o no.
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3.2.1 Unity Hub

Unity hub és un programari que centralitza els projecte d’Unity i la instal·lació de
diferents versions d’Unity, de manera que es poden mantenir versions concretes
d’Unity per diferents projectes (vegeu la figura 3.5).

Aquest és un factor important perquè, en canviar de versió un projecte, pot ser que
es produeixin incompatibilitats. Tanmateix, quan es treballa en equip tothom ha
de treballar amb la mateixa versió.

Figura 3.5. Unity Hub: projectes

A banda dels projectes propis i les versions d’Unity, també permet accedir a
projectes d’aprenentatge i a les darreres notícies de la comunitat.

Cal tenir en compte que els canvis de versió menor han de ser compatibles entre
ells, per exemple la versió 2022.2.5 ha de ser compatible amb la versió 2022.2.1,
però Unity instal·la totes les versions per separat, no l’actualitza.

Mòduls

Des de la secció Installs d’Unity Hub poden instal·lar-se noves versions o afegir mòduls a
les versions ja instal·lades, com es mostra a la figura 3.6.
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Funcionalitats a Unity

Les funcionalitats d’Unity es
divideixen en paquets (packages
en anglès), de manera que cada
projecte només inclou els
paquets que utilitza, per exemple
un projecte 3D no inclou els
paquets per treballar amb
animacions 2D.

Figura 3.6. Unity Hub: mòduls

Els mòduls permeten crear les builds per diferents plataformes (Android, Windows,
Linux, Web...), la documentació i Visual Studio si no es troba ja instal·lat al sistema.

Templates

Quan es crea un nou projecte des de l’Unity Hub s’ha de seleccionar una plantilla
(template en anglès) segons el tipus de joc o aplicació que es vulgui crear (vegeu
la figura 3.7).

Figura 3.7. Unity Templates

La diferència entre templates és la configuració per defecte, els continguts inicials
i els paquets inclosos. Així, si s’escull el template 2D, la interfície es mostrarà
en el mode 2D, però això no implica que no es pugui treballar en 3D, només cal
canviar la configuració i afegir els paquets que siguin necessaris.

Si us fixeu, en la descripció dels templates s’indica quin és el renderer emprat,
en el cas dels projectes 2D Core i 3D Core es fa servir el built-in mentre que
els projectes 3D Sample Scene (HDRP) i 3D Sample Scene (URP) fan servir el
HDRP i URP respectivament. Aquesta diferència és important, perquè inclouen
paquets i configuracions de renderitzat diferents.
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• built-in renderer: és el renderitzador estàndard d’Unity, en el futur
serà reemplaçat per URP.

• URP (Universal Render Pipeline) renderer: és el renderitzador
universal preparat per treballar en totes les plataformes: dispositius
mòbils, realitat virtual, consoles i ordinadors.

• HDRP (High Definition Render Pipeline) renderer: és el
renderitzador d’alta definició, orientat a obtenir la màxima qualitat
gràfica.

En qualsevol cas, és possible canviar aquesta configuració per a qualsevol projecte,
però és més costos fer-ho en un projecte ja creat.

Només els templates bàsics són inclosos automàticament, la resta s’han de
descarregar quan sigui necessari.

Hi ha tres tipus de templates diferents, els Core que inclouen els templates bàsics
per crear jocs 2D, 3D, realitat virtual o augmentada...; els Sample que inclouen
continguts i configuracions d’exemple; i els Learning que són jocs de diferents
gèneres ben documentats:

• Core: 2D, 3D, VR, AR, Third Person, First Person, 3D Mobile, 2D Mobile

• Sample: 3D Sample Scene (HDRP), 3D Sample Scene (URP), Autoshow-
room

• Learning: Lego Microgame, 2D Platformer Microgame, Karting Microga-
me, FPS Microgame

Un cop seleccionat el template s’arrancarà el projecte per primera vegada, s’im-
portaran els paquets i es configuraran. Aquest procés pot trigar uns minuts, però
en inicis posteriors serà molt més ràpid perquè no caldrà inicialitzar els paquets.
Un cop iniciat es mostrarà la interfície de l’editor (vegeu la figura 3.8).
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Figura 3.8. Interfície d’Unity

3.2.2 Interfície d’Unity

La interfície d’Unity es divideix en diferents seccions:

• Menú principal: conté pràcticament totes les opcions del motor de videojoc.

• Barra superior i Barra d’eines flotant: permeten realitzar algunes de les
accions més habituals com canviar el mode de desplaçament dels objectes
a l’escena i seleccionar les eines per manipular la posició i rotació entre
altres.

• Jerarquia: conté tots els GameObjects actius a l’escena, ordenats de forma
jeràrquica.

• Inspector: mostra els components i la seva configuració pel GameObject
seleccionat.

• Projecte: mostra tots els recursos, codi i paquets que formen l’aplicació.

• Consola: mostra missatges informatius, d’alerta i d’error.

• Scene: àrea on es col·loquen els elements del joc.

• Game: mostra el joc quan s’està reproduint i la vista de la càmera principal
quan el joc està aturat.

Aquestes seccions es poden adaptar al gust del desenvolupador. Per canviar-les de
lloc només cal arrossegar-la pestanya fins a la nova posició. La maquetació (layout
en anglès)) es pot restaurar des del menú principal Window->Layout i seleccionant
una de les configuracions predeterminades, incloent-hi el layout per defecte.
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Cal tenir en compte que alguns assets o paquets afegeixen noves opcions als menús,
inclús noves categories al menú principal.

A continuació es descriu el contingut del layout per defecte.

Menú principal

La barra de menú principal es troba a la part superior de la pantalla, tal com es
mostra a la figura 3.9 i pot contenir diferents desplegables segons els paquets i
assets importats.

Figura 3.9. Unity: Menú principal

A continuació s’enumeren les opcions principals que mostra aquest menú princi-
pal:

• File: accions per crear i obrir escenes; desar; crear, obrir i guardar projectes;
configurar i crear les builds del joc.

• Edit: diferents tipus de selecció, copiar, enganxar... Inclou també les acci-
ons per iniciar i aturar el joc, configurar la graella, i mostra les propietats
del projecte.

• Assets (actua sobre la finestra de projecte): inclou les accions per crear
nous assets (apareixeràn a la secció de projecte), obrir la posició dels assets
al disc, importar nous assets i paquets...

• GameObject (actua sobre la jerarquia): permet afegir nous elements a la
jerarquia d’objectes de joc a l’escena i alinear la vista de la càmera amb
l’orientació dels objectes i al contrari

• Component (actua sobre l’inspector): aquest menú mostra les opcions
per afegir components. Aquests s’agreguen al GameObject seleccionat per
afegir noves funcionalitats i es configuren a l’inspector.

• Window: conté les opcions per restaurar el layout, mostrar i amagar
diferents finestres i l’accés al package manager (gestor de paquets/ i asset
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A Unity 2021 i versions
anteriors la barra d’eines
estava ancorada a la barra
superior.

store on es poden descarregar els assets adquirits prèviament per importar-
los al projecte.

• Help: inclou un quadre de cerca que facilita localitzar les accions als menús
i accessos directes a diferents blocs de documentació i recursos informatius
que es consulten fora de l’aplicació.

Al gruix de les accions dels menús Assets, GameObject i Component es
pot accedir més ràpidament utilitzant altres mètodes:

• Crear GameObjects: fent clic dret sobre la finestra de la jerarquia.

• Crear o Afegir Assets: fent clic dret sobre la finestra de Projecte, a
l’àrea on es mostren els assets.

• Afegir components: fent clic sobre el botó Add Component que hi ha
al final de la llista de components de cada GameObject a l’inspector.

Barra superior i barra d’eines flotant

A la part superior de la pantalla es troba la barra d’eines que inclouen els botons de
connexió de l’usuari i serveis a l’esquerra; els botons per iniciar, aturar i aturar
el joc al centre; i els botons per veure les capes i canviar el layout a la dreta, tal
com mostra la figura 3.10.

Figura 3.10. Unity: Barra principal

Unity: Barra d’eines flotant

La barra d’eines flotant, inclou els botons que permet canviar entre el mode de
desplaçar la pantalla, moure l’element seleccionat, rotar-lo i escalar-lo.

Les dues opcions restants són: Rect tool que s’utilitza per canviar el requadre de
les interfícies i trasform tool que permet moure, rotar i escalar al mateix temps
l’element seleccionat.

Project (projecte)

A la secció inferior es troba l’àrea de projecte (com una pestanya, vegeu la figura
3.11) que compta amb un arbre de carpetes a la dreta, el contingut de la carpeta
seleccionada a l’esquerra i una barra superior amb diverses opcions, incloent-hi
un cercador.
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Figura 3.11. Unity: Project i assets

A Unity tots els elements que s’afegeixen a un projecte es consideren assets,
això inclou models, animacions, textures, fitxers de so..., però també fitxers
de codi, configuracions, escenes, controladors d’animació, i molts més.

La interfície d’Unity es divideix en les següents seccions:

• Barra superior. L’element principal d’aquesta barra és un cercador que
permet filtrar els resultats per nom.

– A l’esquerra del cercador es troba el botó per obrir el cercador avançat
(accessible també amb la drecera CTRL+K).

– A la banda esquerra hi ha dos botons que permeten filtrar per tipus i
per etiqueta.

– Finalment, es troba el botó per desar la cerca que afegeix la cerca actual
com a favorit.

• Arbre de carpetes. Es divideix en tres subseccions: favorits, assets i
paquets.

– Favorites. Es tracta d’una llista cerques. Per defecte s’inclou All
Materials, All Models i All Prefabs que cerquen tots els materials,
models i prefabs del projecte respectivament.

– Assets: aquesta secció inclou totes les carpetes de la secció d’assets.
Això inclou els assets importants, així com les escenes que s’hagin
creat, scripts, prefabs...

– Packages: en aquesta secció es troben tots els paquets afegits al
projecte. Això permet veure tots els fitxers que el componen, incloent-
hi el fitxer README amb informació sobre el component, el codi font
i el codi de proves. Aquests fitxers no s’han de modificar mai.

• La secció esquerra mostra els continguts de la carpeta seleccionada o el
resultat de la cerca. A la cantonada inferior esquerra hi ha un lliscador que
permet reduir l’espai que ocupa cada element, des de la mida mínima que
es mostra com una llista fins a icones grosses.

– Segons el tipus de fitxer, es representarà com una icona o una previsu-
alització de l’element (textures i models).

– Alguns dels elements són desplegables, per exemples els fitxers
importants amb models 3D. En aquest cas es mostra una fletxa a la
dreta per desplegar-lo.
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– Per importar nous elements només cal arrossegar-los dins d’aquesta
àrea. Si el tipus és correcte, canviarà el cursor mostrant un símbol + i
s’afegirà a la carpeta que estigués seleccionada.

Fent clic dret a sobre d’una carpeta o l’espai buit de l’àrea d’assets mostra moltes
opcions, entre aquestes les més destacables són create per crear nous assets,
remove per eliminar una carpeta o asset i rename per reanomenar.

Afegir nous assets

Hi ha diferents mètodes per crear nous assets a Unity:

• Per crear un nou prefab a partir d’un GameObject que es troba a l’escena només cal
arrossegar-lo a l’àrea d’assets.

• Poden afegir-se nous assets fent clic amb el botó esquerre sobre la zona buida o a sobre
d’una carpeta i seleccionant l’opció create (vegeu la figura 3.12).

• Es pot prémer el botó + a la cantonada superior esquerra de l’àrea de projecte. Mostra el
mateix contingut que l’opció create.

• Des del menú principal Asset->create mostra la mateixa llista que les opcions anteriors.

Figura 3.12. Unity: Creació d’un nou asset

Hierarchy (jerarquia)

A Unity, una escena conté tots els objectes del joc que formen un “nivell” o
“pantalla” del joc. Quan es canvia d’escena tots els objectes són descartats i es
carreguen els de la nova escena. A la figura 3.13 podeu veure la jerarquia d’una
escena pel joc IOC Invaders 2.
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Prefab

Un prefab és un GameObject
que s’ha arrossegat a l’àrea

d’assets per poder reutilitzar-lo
amb la mateixa configuració com

si fos una “plantilla”.

Figura 3.13. Unity: Jerarquia d’IOC Invaders 2

Fixeu-vos que l’element superior de la jerarquia és Space, aquest és el nom de
l’escena carregada.

Els objectes de joc (GameObject) d’una escena s’organitzen com un arbre, on
tots els objectes pengen de l’escena o d’algun dels GameObject que s’han afegit
anteriorment.

Aquesta jerarquia (hierarchy) es troba a l’esquerra i permet seleccionar fàcilment
els elements que formen part de l’escena a més de reorganitzar-los (es poden
arrossegar).

Els elements d’una escena es poden seleccionar clicant-lo a la jerarquia o
clicant la seva representació dins de l’escena.

Per afegir nous elements a la jerarquia es pot fer servir el menú GameObject o fer
clic amb el botó dret a sobre de la jerarquia. En qualsevol cas es podrà seleccionar
entre crear un nou objecte buit o seleccionar algun tipus concret (llum, càmera,
esfera, cub...).

També poden afegir-se elements a l’escena arrossegant un asset o prefab des de
la secció de projecte a la jerarquia o a la finestra de l’escena. En qualsevol cas
l’element s’afegirà a la jerarquia.

Des de la jerarquia es poden amagar perquè no es vegin a l’escena i/o bloquejar-
los per evitar que es puguin seleccionar clicant les icones de l’ull i del dit que es
troben a l’esquerra.

Fixeu-vos que en tot moment es parla de jerarquia. Això és degut al fet que
de la mateixa manera que l’escena conté GameObjects, cada GameObject pot
contenir qualsevol quantitat de GameObjects, que al seu torn poden contenir altres
GameObjects fins a formar un arbre de gran profunditat.

Gràcies a aquesta característica quan es crea un prefab d’un objecte complex es
guarda tota la seva branca, de manera que si hi havia 5 GameObjects descendent
d’aquest GameObject, el prefab també els inclourà.
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L’estructura de la jerarquia es correspon amb un arbre (un tipus de graf)
i no un sistema de capes. L’ordre dels elements dintre d’un mateix nivell és
irrellevant. És a dir, tant se val que un element es trobi més amunt o més
avall que l’altre. La visibilitat dels elements dependrà de si estan actius o
no i la seva posició al món i no a la jerarquia.

Per exemple, a la figura 3.13, es pot canviar la posició de Fader i GameUI per
posar-los just a sota de Space i no canviaria res. Aquest ordre només serveix per
organitzar-lo com resulti més adient al desenvolupador.

Inspector

A la dreta de la pantalla es troba l’inspector, tal com mostra la figura 3.14. En
aquesta finestra es mostra el detall del GameObject seleccionat i es divideix en
dues seccions.

Figura 3.14. Unity: Inspector

• A la secció superior es troben:

– Nom de l’objecte: a la seva esquerra una casella per activar i
desactivar-lo.

– Static: marcar un objecte com estàtic, això variarà el seu comporta-
ment respecte a la il·luminació estàtica i la creació de malles de
navegació.

– Tag: estableix una etiqueta per l’objecte, per defecte no s’assigna
cap (untagged). El tag permet crear programes que filtrin o cerquin
objectes amb tags determinats, o comprovar el tag d’un objecte amb
el qual s’hagi col·lidit. Per exemple, si es dispara una bala i impacta
contra alguna cosa, es podria comprovar si el tag és “enemic” abans
de causar mal.
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Copiar component i
enganxar valors

L’opció de copiar el component
és especialment útil perquè

permet copiar el component i
després enganxar-lo en algun

altre objecte (Paste component
as new), o enganxar els seus

valors en un component ja
existent (Paste component

values).

– Layer: els layers (o capes) s’utilitzen conjuntament amb el sistema de
físiques per establir quines capes poden interactuar amb quines altres
i amb les càmeres per crear càmeres que només renderitzin algunes
capes. Per exemple, es pot emprar una càmera que capturi la imatge
i la mostri en un mirall, i no volem que aquesta càmera capturi la
interfície d’usuari, llavors es desactivaria per aquesta càmera aquesta
capa (Culling Mask).

• Components: En aquesta secció es troben tots els components del Game-
Object i un botó per afegir nous components.

– Transform: A Unity tots els GameObjects tenen un component
anomenat Transform, que conté la informació de la localització de
l’objecte a l’escena: position (posició), rotation (rotació) i scale
(escala).

– Cada component té les seves propietats i poden trobar-se en formats
molt variats: llistes de variables com en el cas de Transform, desple-
gables amb diferents opcions, quadres de text per introduir nombres o
textos, selectors per establir altres GameObjects...

– En Unity, els programes creats pels desenvolupadors i desenvolupado-
res són components i s’han d’afegir en aquesta secció. Per afegir-los
es pot seleccionar de la llista que mostra el botó Add Component o
arrossegant el fitxer des de l’àrea de projecte.

El botó Add Component permet afegir nous components dels que ja hi ha al
sistema o crear un nou script, si se selecciona New component.

Excepte alguns components concrets, com Transform la majoria de components
poden activar-se i desactivar-se de forma independent. Per activar o desactivar un
component des de l’editor només cal desmarcar la casella que es troba a l’esquerra
del nom del component. Si no es troba la casella és que aquest component concret
no es pot desactivar.

Per executar un programa en Unity sempre s’ha de crear un Component que
s’afegeix a un GameObject.

Fixeu-vos que a la cantonada dreta de cada component es troben 3 botons:

• Veure ajuda: mostra la informació del component.

• Preset: permet guardar o carregar configuracions concretes.

• Menú tres punts: mostra diverses opcions com reset (reinicia tots els valors
del component), eliminar el component, copiar-lo.

En el següent vídeo podeu veure una explicació de com treballar amb la jerarquia,
l’inspector i la pestanya de projecte:
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https://player.vimeo.com/video/749078909

Console (consola)

La finestra de la consola es troba a l’àrea inferior com una pestanya, tal com es
mostra a la figura 3.15. Aquesta finestra permet veure els missatges, alertes i errors
que es produeixen a Unity.

Figura 3.15. Unity: Consola

Aquesta consola s’utilitza per mostrar tots els missatges, tant els d’Unity com els
dels programes.

La consola és molt important a l’hora de depurar un programa perquè és
aquí on es mostren els errors i avisos, a banda de poder usar-la per mostrar
els vostres missatges de depuració.

Quan es clica sobre un missatge a l’àrea inferior es mostren més detalls i, en molts
casos, en quin fitxer i quina línia s’ha produït.

Es pot fer doble clic sobre un missatge, o sobre alguna de les línies que surten
subratllades en color blau a la zona inferior, per obrir en l’IDE el fitxer en la línia
que ha provocat que es mostri el missatge.

A banda d’un cercador per filtrar els resultats, és possible filtrar els missatges per
mostrar o amagar les tres categories fent servir els botons de la secció superior
dreta.

Scene (escena)

Aquesta finestra es troba al centre de la pantalla i mostra l’escena en la qual s’està
treballant com una pestanya (vegeu la figura 3.16).
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A partir de la versió 2022,
moltes accions que abans
formaven part de la barra

superior ara es troben com
barres dins de la finestra

d’escena.

Snapping

Quan l’snapping està activat, els
elements arrossegats s’ajusten

automàticament a les posicions
properes a les configurades. Per
exemple, si s’activa l’snapping
de la graella, el desplaçament

sempre es fa a les posicions
marcades per la graella.

Figura 3.16. Unity: Escena

Per desplaçar-se per l’escena es poden utilitzar dreceres de teclat i l’eina
move-tool de la barra d’eines flotant.

A la banda superior es troba una barra amb les següents accions:

• Pivot/Center: canvia el punt des del qual s’executen els desplaçaments,
rotacions i escalat dels elements.

• Global/Local: canvia els valors que mostra el component transform segons
si es vol mostrar els valors globals (relatius a l’escena) o locals (relatius a
l’objecte pare).

• Mostrar/Amagar la graella.

• Snapping: activa/desactiva i configura l’snapping per la graella.

• Increment Snapping: configura l’snapping incremental, aquest s’aplica
quan es prem CTRL mentre es fa un desplaçament, escala o rotació i fa que
els increments siguin fixes en la quantitat indicada.

• Opcions de visualització: per defecte mostra la representació dels models
amb textures, però es pot canviar per altres tipus de representació, incloent-
hi moltes opcions de depuració com visualitzar la complexitat de l’escena i
l’overdraw (elements dibuixats uns a sobre d’altres).

• 2D: activa/desactiva el mode 2D, en aquest mode la pantalla es veu de front,
es plana, ortogràfica i ortogràfica. En escenes 3D es recomana utilitzar
aquest mode per crear les interfícies d’usuari.

• Activar/Desactivar llums

• Activar/Desactivar audio

• Efectes: permet activar o desactivar la caixa del cel, efectes de postproces-
sat, boira, partícules...

• Càmera: permet canviar la configuració de la càmera que mostra l’escena
(no la càmera del joc).
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Quan la pantalla està en mode 3D, a la cantonada superior dreta apareix un
indicador dels eixos x, y i z. Si es fa clic sobre qualsevol d’aquests eixos, es canvia
la vista per centrar-la a l’escena. Això permet veure cada element exactament des
del front, el darrere, dreta, esquerra, dalt i sota.

Si es fa clic sobre el cub central dels eixos, s’alterna entre la vista en perspectiva
i l’ortogràfica (es descarta la profunditat).

Per explicar el funcionament de la interfície de Unity s’utilitzarà el projecte IOC
Invaders 2, un shooter vertical desenvolupat amb Unity:

https://player.vimeo.com/video/749097720

En el següent vídeo podeu veure una explicació de l’ús del menú principal,
l’escena i la barra d’eines:

https://player.vimeo.com/video/749077244

Game

Aquesta finestra es troba a la secció central com una pestanya. Quan s’inicia el joc
aquesta finestra sempre passa al primer pla.

És molt recomanable canviar el color de la interfície quan el joc s’inicia, de
manera que sigui fàcil adonar-se si el joc està funcionant o no perquè tots els
canvis fets als prefabs són descartats quan s’atura el joc. Es pot canviar la
configuració del tint del Playmode a Edit->Preferences i a la finestra Colors-
>Playmode tint (vegeu la figura 3.17).
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Figura 3.17. Unity: Canviar el color del tint pel Playmode

Les dues característiques més rellevants d’aquesta finestra són que permet alternar
entre els modes Game i Simulator:

• Game: mostra el joc com una finestra, en aquest mode cal ajustar la
relació d’aspecte (per defecte és free aspect) per ajustar-la a la resolució
del dispositiu objectiu. Per exemple, un joc per a PC tindrà com a mínim
una resolució de 1920:1080, que es correspon amb la ràtio 16:9 (vegeu la
figura 3.18).

• Simulator: mostra el joc com es visualitzaria en diferents dispositius com
són les tauletes i els dispositius mòbils. S’afegeixen botons per girar el
dispositiu a dreta i esquerra, però no permet canviar la ràtio d’aspecte,
perquè això depèn del dispositiu (vegeu la figura 3.19).

Figura 3.18. Unity: Game
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Dreceres per a Unity

Podeu trobar més dreceres per a
Unity en el següent article:
bit.ly/3Sh7gX1.

Figura 3.19. Unity: Simulador

S’ha d’ajustar la ràtio d’aspecte o escollir el dispositiu al simulador com
més aviat millor. Així s’evita haver de fer canvis a les interfícies i àrees
de joc per no haver treballat des del principi amb les àrees de visualització
correctes.

En el següent vídeo podeu veure una explicació de com executar el joc a l’editor:

https://player.vimeo.com/video/749078269

Dreceres

A l’editor Unity s’utilitzen moltes dreceres que faciliten molt treballar amb ell. A
la taula 3.1 es troba una llista de les més usades.

Tingueu en compte que la importància de les dreceres de moviment és
cabdal, ja que a l’hora de dissenyar un nivell, si no es té soltesa en el
moviment es farà molt feixuc.
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Taula 3.1. Dreceres de teclat més utilitzades

Tecles Nom Descripció

Q Hand tool Activa el mode de desplaçament de la pantalla

W Move tool Permet moure l’element o elements seleccionat

E Rotation tool Permet rotar l’element o elements seleccionats

R Scale tool Permet escalar l’element o elements seleccionats

F Frame Encuadra la càmera de l’editor per enfocar a l’element seleccionat

Majus. + F Lock view Fixa la càmera de l’editor perquè segueixi a l’element seleccionat quan s’inicia el
joc

Ratolí Dret + W, A, S, D Desplaçament Permeten desplaçar-se per l’escena.

Majus. + desplaçament - Augmenta la velocitat de desplaçament

CTRL+D Duplicate Duplica l’element seleccionat a la mateixa posició

CTRL+K Cercar Obre un cercador avançat

CTRL (escala, desplaçament o escala) snapping Activa el snapping amb increments fixos

També pot utilitzar-se CTRL+C, CTRL+X i CTRL+V per copiar, tallar i enganxar.

3.2.3 Programació en Unity

Unity utilitza una arquitectura basada en components, de manera que tot el codi
creat pels desenvolupadors són components que afegeixen dades i/o comporta-
ments als GameObjects.

Per exemple, si es crea un cub a l’escena (clic dret sobre la jerarquia, 3D Object-
>Cube) i l’inspeccioneu, veureu que a l’inspector per aquest GameObject es
mostren els següents components (vegeu la figura 3.20):

• Cube (Mesh Filter): el component és Mesh Filter, i només té una propietat
que indica la malla a carregar, en aquest cas un cub (anomenat cube). Si es
prem el botó a l’adreta de la malla, es pot seleccionar alguna altra malla i la
seva representació canvia per mostrar la nova.

• Mesh Renderer: aquest és el component responsable de mostra la malla.
Permet canviar els materials i configurar com afecta la llum, ombres i
reflexions a aquest objecte. Si es desactiva l’element, no es renderitza.

• Box Collider: aquest component té una forma de caixa (es veu el seu
contorn en color verd) i permet configurar la zona de col·lisió amb aquest
objecte. Això permet detectar si dos objectes es toquen o si xoquen i
determina com es resolen aquestes col·lisions. Per exemple, si s’afegeix
un component Rigid Body per afegir propietats físiques a l’element, un
col·lisionador de tipus esfera rodarà, una càpsula caurà a terra i una caixa
romandrà força estable.
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Llista de components

Si premeu el botó Add
Component es pot veure una
llista de components ordenats
per categories, això inclou tots
els components carregats (els
bàsics i els que afegeixen els
diferents paquets) a més dels que
hàgiu creat per aquest projecte.

• Material: no es tracta d’un component, aquest panell s’afegeix automàti-
cament en afegir el mesh renderer i mostra els materials seleccionats per
aquell component.

Figura 3.20. Escena buida amb un cub

Unity: "Hola Món!"

En aquesta secció veureu com crear el clàssic exemple “Hola Món!” com un
component d’Unity.

Recordeu que en Unity es treballa amb components, això vol dir que no treballem
amb programes escrits des de zero, sinó que sempre tenim com a base aquests
components, anomenats MonoBehaviours, i a aquests programes se’ls anomena
scripts.

Primerament, heu de crear un objecte a l’escena, podeu fer clic a sobre de la
jerarquia i seleccionar Create Empty o qualsevol altre tipus.

Seleccioneu aquest nou element de manera que es mostri a l’inspector. Premeu el
botó Add Component, seleccioneu New Script i escriviu com a nom HolaMon. Al
cap d’uns instants apareixerà el nou component al final de la llista de components
del GameObject i veureu que s’ha creat un fitxer amb el nom HolaMon dins de
Assets a la zona de projectes.

Si feu doble clic sobre aquest fitxer a l’àrea de projecte (el script), o sobre el nom
del fitxer que mostra el component (propietat script) s’obrís l’IDE instal·lada (per
defecte, Visual Studio).

El contingut d’aquest script serà el següent:

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
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HolaMon és una subclasse
de MonoBehaviour i hereta

les seves característiques.

4

5 public class HolaMon : MonoBehaviour{
6 // Start is called before the first frame update
7 void Start()
8 {
9

10 }
11

12 // Update is called once per frame
13 void Update()
14 {
15

16 }
17 }

Com es pot apreciar, el seu contingut és molt similar al d’un programa en C#, però
amb les següents diferències:

• S’han importat automàticament les biblioteques System.Collections i
System.Collections.Generic que contenen les llistes i diccionaris.

• S’ha importat la biblioteca UnityEngine, pròpia d’Unity. Per tant, estaran
disponibles les seves funcionalitats.

• Al darrere del nom del programa (HolaMon) i separat per dos punts posa
MonoBehaviour. Això s’interpreta com que HolaMon és un MonoBehaviour,
per tant, tindrà accés a les seves funcionalitats.

• No hi ha funció Main(), per consegüent, no es podria executar com un
programa independent.

• Es troben dues funcions definides, Start() i Update(). Aquestes funcions
formen part del framework d’Unity i es criden automàticament.

Per aquest exemple només cal treballar amb la funció Start(). Aquesta funció
es crida automàticament quan s’inicia el component i això acostuma a ser quan
s’inicia el joc. Per tant, com només es vol mostrar el missatge quan comença el
lloc s’implementarà la funcionalitat dins de la funció Start():

1 using UnityEngine;
2

3 public class HolaMon : MonoBehaviour
4 {
5 // Start is called before the first frame update
6 void Start()
7 {
8 Debug.Log("Hola Món!");
9 }
10

11 }

Fixeu-vos que en lloc de Console.WriteLine() com es feia servir a C#, s’ha
utilitzat Debug.Log(). Recordeu que Console.WriteLine() mostra text per la
sortida estàndard, que en un programa de consola és la terminal, però Unity el que
hem de fer és mostrar-lo per la finestra Console. Per tant, el mètode propi de C#
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Les propietats forma part
del paradigma de la
programació orientada a
objectes i es tractarà en
detall a la unitat
Programació orientada a
objectes.

no serveix, s’ha de fer servir Debug.Log, una funció pròpia d’Unity per mostrar
missatges per la finestra consola.

Després de fer els canvis, deseu-los i torneu a Unity. Si inicieu el joc veureu que
a la finestra console es mostra el missatge (vegeu la figura 3.21).

Fins que no es desen els canvis en l’IDE no s’actualitza el component a
Unity.

Figura 3.21. Primer component en Unity: Hola Món!

En el següent vídeo podeu veure com crear nous GameObjects i com afegir
components a partir de C#:

https://player.vimeo.com/video/749079933

En el vídeo Creació de nous GameObjects i components podeu veure
també com crear el programa “Hola món!” amb Unity.

Propietats

Totes les dades que es mostren als panells dels components són propietats. Són
dades que poden modificar-se per configurar-los i s’estableixen des del codi. Una
propietat és com una variable, amb la diferència que el seu àmbit és un objecte
en lloc d’un bloc. S’ha de declarar dins de la classe i s’ha d’especificar el seu
tipus, igual que si fos una variable. Veieu com es declaren aquestes propietats en
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En aquest apartat només es
tractarà amb propietats i

funcions públiques.

un programa de C#:

1 using System;
2

3 public class Program
4 {
5 public static int puntuacio = 10;
6

7 public static void Main()
8 {
9 Console.WriteLine($"{puntuacio} dins de Main");
10 MostrarPuntuacio();
11 }
12

13 public static void MostrarPuntuacio() {
14 Console.WriteLine($"{puntuacio} dins de MostrarPuntuacio");

15 }
16 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/BwxPPk.

Fixeu-vos que s’ha declarat la propietat puntuacio, de tipus int, fora de les
funcions, però dins de la classe Program. Això indica que puntuacio és una
propietat de la classe Program.

Com és una propietat, es pot accedir i modificar des de qualsevol funció de la clas-
se, així que es pot consultar el seu valor tant a Main() com a MostrarPuntuacio()
sense haver de passar-la com a paràmetre.

Tanmateix, a Unity no es mostren totes les propietats, només es mostren les
propietats públiques. Si us fixeu en el codi anterior, a la propietat puntuacio
se li ha afegit el prefix public que indica que es tracta d’una propietat pública.

En el següent exemple es mostrarà com afegir una propietat per guardar la
puntuació del jugador que es mostri al jugador i a la consola. Primerament, s’ha
de crear un nou component, en un GameObject ja existent o un nou GameObject.
Premeu el botó Add Component i escriviu com a nom Punts.

Veureu que a l’inspector no es mostra cap propietat per aquest script. Obriu-lo
fent doble clic a sobre del seu nom o el fitxer a l’àrea d’assets i afegiu la propietat
puntuacio de la següent manera:

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4

5 public class Punts : MonoBehaviour
6 {
7 public int Puntuacio = 10;
8

9 // Start is called before the first frame update
10 void Start()
11 {
12

13 }
14
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15 }

Fixeu-vos que es troba al mateix nivell que la funció Start(), es troba dins de la
classe Punts, però fora de qualsevol funció. Un altre detall és que en aquest cas
no s’ha afegit la paraula clau static. Això no serà necessari en Unity.

Ara a l’inspector es mostrarà el component Punts amb la puntuació amb el valor
10, tal com mostra la figura 3.22.

Figura 3.22. Consola d’Unity mostrant la puntuació

Per mostrar-la per pantalla només cal modificar la funció Start():

1 void Start()
2 {
3 Debug.Log($"Puntuació: {Puntuacio}");
4 }

Si inicieu el joc veureu que a la consola es mostrarà la puntuació. Atureu-lo,
modifiqueu el valor de puntuació dins del component i torneu a posar en marxa el
joc.

Tots els canvis a les propietats que es realitzen amb el joc en funcionament
són descartats quan el joc s’atura.

Quin valor es mostra? El que s’ha assignat al programa o el que heu establert al
component? A la figura 3.23 s’ha canviat el valor a 42, i com es pot apreciar el
resultat mostrat és 42, encara que no s’ha modificat el codi.

El valor assignat des de l’editor a una propietat té preferència sobre els
valors per defecte assignats al codi.
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Figura 3.23. Consola d’Unity mostrant la puntuació modificada al component

Start i Update

Start i Update són dues funcions fonamentals en la creació de scripts per Unity.
Start permet realitzar accions d’inicialització o que només s’han d’executar una
vegada, mentre que Update és cridat automàticament en cada frame.

Tots els jocs tenen una taxa de FPS (frames per second) que és el nombre
de vegades que s’actualitza la imatge per son. Amb una taxa de 60 FPS la
representació del joc es refresca 60 vegades per segon, és a dir, una vegada cada
16,67 ms.

Per tant, si el joc està funcionat a 60 FPS, la funció Update() s’invocarà 60
vegades per segon. Per comprovar-ho només cal crear un petit script que mostri
un missatge cada vegada que es cridi a aquesta funció.

S’ha de tenir molt de compte amb què i com s’afegeix el codi al mètode
Update(), ja que només ha d’incloure el que s’hagi d’executar a cada
frame.

Per comprovar-ho, afegiu un nou GameObject a l’escena, afegiu-li un nou compo-
nent anomenat ComptadorFrames, obriu-lo amb l’IDE i afegiu el següent codi:

1 using UnityEngine;
2

3 public class ComptadorFrames : MonoBehaviour
4 {
5 public int Frames;
6

7

8 // Update is called once per frame
9 void Update()
10 {
11 Debug.Log($"Frames: {Frames}");
12 Frames++;
13 }
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14 }

Un cop s’inicia el joc apareixerà un missatge cada vegada que es cridi a la funció
Update()mostrant el nombre de frames acumulat. A més, si us fixeu a l’inspector,
el valor de Frames s’actualitza automàticament, com es mostra a la figura 3.24.

Figura 3.24. Propietat del component actualitzada contínuament

Mentre s’executa el joc, el valor de les propietats mostrat a l’inspector és
sempre el valor actualitzat d’aquestes propietats.

En el següent vídeo podeu veure una demostració de com utilitzar els mètodes
Start() i Update():

https://player.vimeo.com/video/749081083

GameObjects i Prefabs

La diferència entre GameObjects i prefabs és subtil. Tots els prefabs són
GameObjects i tenen la mateixa jerarquia i els mateixos components, però la
diferència és que els prefabs s’utilitzen com a plantilles (prefabricats) amb una
configuració ja establerta, i a partir d’aquestes es creen els GameObject que es
troben a l’escena. Per exemple, es pot crear un cub, modificar la seva escala per
fer-lo més llarg (al component Transform), afegir-li un script propi i arrossegar-
lo des de la jerarquia a l’àrea d’assets per crear un prefab. Llavors, podem fer
l’operació inversa i arrossegar el prefab des de l’àrea d’assets a la jerarquia com
es pot veure a la figura 3.25.
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Si es crea un GameObject
d’un tipus predefinit o

s’arrossega un prefab a una
escena on ja hi ha un

GameObject amb el mateix
nom, s’afegirà un número

com a sufix del nom.

Figura 3.25. Prefabs i GameObjects

A la jerarquia es mostren en color blau els GameObjects lligats a un prefab,
mentre que la resta són de color blanc. A més, a la seva dreta es mostra un
símbol > que permet obrir el prefab en mode d’edició.

Es crearà un nou GameObject amb les mateixes característiques que el prefab.
Es pot repetir múltiples vegades aquesta operació per crear múltiples objectes
idèntics.

A més, tots aquests GameObjects queden lligats al prefab, de manera que si s’edita
(canviant alguna propietat, afegint nous components o nous GameObjects a la
seva pròpia jerarquia), aquests canvis s’aplicaran a tots els elements creats a partir
d’aquest prefab.

Per editar un prefab cal fer doble clic sobre ell a l’àrea d’assets. Els canvis
fets s’aplicaran a tots els GameObjects creats a partir d’aquest objecte amb
excepció de les propietats que s’hagin modificat en les còpies individuals,
aquestes no seran sobreescrites.

Per altra banda, els canvis que es facin a una còpia no afecten ni a la resta
de GameObjects de l’escena ni als prefabs. Així què es poden afegir nous
components a una còpia, o nous elements a la seva jerarquia, sense que això afecti
per a res a la resta.
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És possible aplicar els canvis fets a un GameObject al prefab des de
l’inspector. Quan se selecciona un objecte lligat a un prefab, a la zona
superior, sota de Tag i Layer, apareixen dos nous botons i un desplegable:

• Open obre el prefab en mode edició.

• Select selecciona el prefab a l’àrea de projecte, de manera que es pot
comprovar on es troba.

• Overrides aquest desplegable mostra les diferències entre aquest
GameObject i el prefab i permet aplicar-les al prefab o restablir els
canvis al GameObject.

En el següent vídeo podeu veure una explicació de què són els GameObjects i els
Prefabs i com crear-los:

https://player.vimeo.com/video/749081918

3.2.4 Eines i documentació per aprendre Unity

Visual Studio està preparat per treballar amb Unity de la mateixa manera que es
treballa amb C#. Per consegüent, quan es treballa amb un component d’Unity es
pot comptar amb les mateixes ajudes: tooltips, autocompleció, llista de variants
quan una funció admet diferents tipus de paràmetres... Addicionalment, Visual
Studio (i altres IDEs com Visual Code i Rider) afegeixen informació addicional
pels desenvolupadors d’Unity. Per exemple, com es pot apreciar a la figura 3.26,
s’indiquen algunes dades extres:

• A la capçalera del component indica Unity Script (3 asset referen-
ces), això vol dir que existeixen 3 prefabs que utilitzen aquest component
i, si es fa clic a sobre, mostra quins són.

• A sobre de les funcions Awake i Start, que formen part del framework d’U-
nity i s’identifiquen com Unity Message (funcions que crida el framework
automàticament).
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Figura 3.26. Projecte Unity mostrat a Visual Studio

Des de l’Unity Hub es pot consultar la secció Learn que mostra enllaços a guies,
tutorials i projectes d’aprenentatge, tal com mostra la figura 3.27.

Figura 3.27. Unity Hub: Learn

També es pot consultar la documentació des de l’opció Help del menú principal
d’Unity (figura 3.28), i de cada component concret prement sobre la icona amb
l’interrogant que es mostra a la dreta del nom de cada component afegit a un
GameObject.
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Sistema d’interfície d’Unity

Podeu consultar la documentació
del sistema d’interfície d’Unity
al següent enllaç: bit.ly/3BilIby.

Figura 3.28. Unity: Accés a l’ajuda d’un
component

A la web d’Unity Learn podeu trobar una gran quantitat de recursos, a més de
recomanacions, rutes d’aprenentatge per orientar-vos segons els vostres interessos
i un sistema ludificat (vegeu la figura 3.29) que pot ajudar-vos a millorar les vostres
habilitats.

Figura 3.29. Unity: Accés a l’ajuda d’un component

Per acabar, val la pena dir que hi ha molts altres recursos, tant gratuïts com de
pagament, per aprendre Unity. Per exemple a YouTube.com es poden trobar milers
de cursos sobre Unity, programació en C# i desenvolupament de jocs en general.

3.2.5 Creació d’interfícies amb Unity

La creació d’interfícies amb Unity és molt intuïtiva, només cal afegir els Game-
Object de tipus UI i configurar-los, ja sigui utilitzant l’eina rect tool per ajustar la
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mida i la posició, la modificació de les àncores per ajustar l’alineació i configurant
les propietats de cada component.

A diferència d’altres programes, a Unity les interfícies es mostren superposats
sobre dos dels eixos del nivell, de manera complica treballar amb la visualització
3D i no la representació no és fidel al que es mostra a la vista de joc. A més,
la mida de les interfícies és desproporcionada, per tant, cal fer zoom per poder
visualitzar-la.

Per treballar amb interfícies d’usuari es recomana activar la vista 2D a
la barra superior de la finestra d’escena, seleccionar l’element que es vol
modificar i prémer la tecla F per ajustar la càmera de l’editor a l’element.

Cal tenir en compte que a l’hora de dissenyar una interfície aquesta no es visualitza-
rà igual en qualsevol mena de pantalla, s’ha de configurar correctament perquè els
elements s’alineïn als eixos més adequats, d’aquesta manera les interfícies seran
adequades per ordinadors, tauletes i mòbils.

Aspecte de la pantalla

Si esteu treballant en un joc per a mòbil en posició vertical, és recomanable que canvieu
la relació d’aspecte de la finestra Game a 900:1600 o similar (rati 9:16) en canvi, si es
tracta d’un joc per a ordinador o per dispositius amb pantalla apaïsada, 16:9 serà més
apropiada. D’aquesta manera, si canvieu la mida de la pantalla del dispositiu (per exemple
al simulador), l’aspecte serà més consistent.

En aquesta secció es mostrarà com crear una interfície simple amb un camp de
text i un botó, i com enllaçar aquests elements amb un petit programa en C#.

Canvas i alineació dels components

Per afegir una interfície a Unity el primer que s’ha de fer és crear un Canvas.
Aquest GameObject contindrà la resta d’elements que formen la interfície. Per
crear-lo podeu fer clic amb el botó dret a sobre de la jerarquia i seleccionar UI-
>Canvas, el resultat serà similar a la figura 3.30.

Si s’intenta afegir un element d’interfície fora d’un canvas, o sense haver afegit un
primerament, es crearà un automàticament i l’element s’afegirà com a fill d’aquest
Canvas.

Juntament amb el canvas s’afegirà un únic GameObject anomenat EventSystem.
No cal modificar-lo, però és imprescindible perquè la interfície respongui als
esdeveniments (per exemple, clic als botons).

Els elements d’interfície, inclòs el canvas, no compten amb un component
Transform, sinó que fan servir Rect Transform. Cal tenir en compte que aquesta
secció variarà segons el tipus de component i la seva posició a la jerarquia. Per
exemple, els valors del canvas arrel no es poden modificar.
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A la barra d’eines flotant es
troba l’eina rect tool
(drecera T) serveix per
modificar el rect transform
dels elements de la
interfície que ho permetin.

Figura 3.30. Unity: Nou canvas afegit a l’escena

El canvas es crea amb altres tres components:

• Canvas: permet canviar com es renderitzarà la interfície:

– Overlay: és el mode per defecte, es renderitza plana sobre la càmera
principal.

– Camera: es renderitza sobre una càmera concreta en lloc de la càmera
principal.

– World Space: es comporta com un objecte 3D, cosa que permet crear
interfícies diegètiques.

• Canvas Scaler: aquest component controla com es comporta la interfície
segons la mida de la pantalla. Podeu fer servir els valors per a la resolució
de referència de 1920x1080 (apaisat) o 1080x1920 (vertical, vegeu la figura
3.31) amb Match a 0.5 com a base i ajustar-lo si és necessari per al vostre
projecte.

• Graphic Raycaster: no cal modificar-lo, aquest component és el que
permet que aquesta interfície intercepti els clics de la pantalla.
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Figura 3.31. Unity: Canvas i ’Game’ configurat per un joc vertical

Abans d’encetar un projecte multidispositiu és important que decidiu quina
serà la resolució per defecte o base que fareu servir, i l’assigneu a la propietat
Reference Resolution, amb Match 0.5.

Quan s’afegeix algun altre element d’interfície dintre del canvas es pot veure com
el component Rect Transform del fill es troba habilitat i pot modificar-se, com es
mostra a la figura 3.32.

Figura 3.32. Unity: Rect Transform

El botó a la cantonada superior esquerra mostra els Anchor presets i permet
alinear aquest element a una cantonada del seu pare, amb l’amplada, l’alçada, el
centre..., tal com mostra la figura 3.33.
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Documentació sobre
TextMesh Pro

Podeu trobar la documentació
sobre TextMesh Pro al següent
enllaç: bit.ly/3cTWcjd.

Figura 3.33. Unity: Anchor Presets

La utilització d’aquests presets facilita molt ajustar la posició dels elements, però
fixeu-vos que el que es fa és modificar els valors del component, així que en
canviar-los pot ser necessari reajustar-los.

Les propietats Width i Height canvien la mida de l’element, això afecta el
posicionament i als elements que s’afegeixin dintre d’aquest element.

Fixeu-vos que la utilització dels Anchor Presets també modificar els valors de
Anchor min i max. Aquests valors es poden ajustar manualment per fer que els
elements s’ancorin a la dreta o l’esquerra, a la part superior o inferior, segons sigui
necessari.

Unity: Alineació de la interfície a ’IOC
Invaders 2’. S’hi ha alineat el text del
poder d’atac i la barra de salut a la
cantonada inferior esquerra, la ràtio
de disparament i la puntuació a la
cantonada inferior dreta i el nom del
nivell en relació amb el centre de la
pantalla.

Per descomptat, pot canviar-se la rotació i l’escala de l’element, si es modifiquen
les seves respectives propietats.

TextMesh Pro

La utilització d’aquests components
permet crear interfícies molt més
atractives, com aquesta on s’han
utilitzat textos de tipus TextMesh Pro
amb diferents fonts i estils.

A Unity conviuen dos tipus d’elements textuals, els clàssics amb menys opcions
i que representen un text de baixa qualitat i els que formen part del paquet
TextMesh Pro. Per aquest motiu existeixen diferents versions dels components
Text, InputField i Button. La resolució dels textos amb TextMesh Pro és molt
més gran, el que es tradueix en textos de major qualitat, a més d’oferir opcions
addicionals com:

• Ajust automàtic de la mida dels textos per encaixar dins de la mida del
component.

• Alineació vertical i horitzontal.

• Ajustar l’espai entre caràcters.

• Afegir efectes especials com brillantor o vores al voltant del text.
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Existeixen altres
components per agrupar

automàticament els
elements verticalment i

horitzontalment o en
graelles.

9-slicing sprites

Podeu trobar més informació
sobre 9-slicing sprites al següent

enllaç: bit.ly/3qgV24E.

Per fer servir TextMesh Pro cal importar els TMP Essentials. Es mostrarà
un diàleg per importar-los quan s’intenta afegir un element d’aquest tipus a
l’escena. No es recomana fer servir les versions amb text estàndard en
cap situació.

Components bàsics per crear interfícies d’usuari

Els components més emprats per crear una interfície d’usuari són Text per mostrar
textos, Image per mostrar imatges, Panel per mostrar un fons i una vora, Button
per mostrar botons amb els quals pot interactuar el jugador, InputField perquè el
jugador pugui introduir textos i els Sliders per crear lliscadors o utilitzar-los com
a barres de salut o de recursos.

Utilitzeu sempre la versió amb el sufix TextMesh Pro, si hi ha més d’una
versió de l’element que voleu fer servir, per exemple els textos i els botons.

• Text: permet mostrar un text, alinear-lo, decorar-lo, usar diferents fonts (cal
importar-les al projecte), decorar-les amb diferents colors i efectes.

• InputField: aquest element permet al jugador introduir textos, per exemple
el nom pel seu personatge, el seu nick per una taula de classificació o la
resposta a una pregunta en una partida de trivial. Aquest component te més
opcions de configuració perquè es tracta d’un component interactuable i
permet enllaçar-lo amb altres scripts fent servir events (OnValueChanged,
OnEndEdit, OnSelect, OnDeselect).

• Imatge: poden emprar-se com decoració, com a fons d’altres elements,
tenyir-se de colors, i canviar la seva transparència. També es pot combinar
amb altres components com Mask per mostrar o amagar els elements que
es trobin dintre de l’element.

• Button: els botons permeten fer servir com imatge un sprite al qual se li hagi
aplicat la tècnica 9-slicing que consisteix a dividir el sprite en 9 seccions,
corresponents a les vores i les cantonades, de manera que la imatge no
es deforma en canviar la seva mida. El botó pot incloure un element de
text que es configura de forma independent i es considera un component
interactuable que emet un únic event, OnClic.

• Slider: aquest element es pot considerar estàtic o interactuable. Per
exemple, en un panell de configuració es pot utilitzar un slider per ajustar
el so del joc.

• Panel: els panells són elements decoratius que permeten afegir un color de
fons o una imatge i s’utilitzen per agrupar altres elements de la interfície.
Per exemple, per mostrar un menú flotant es pot fer servir un panell amb els
botons penjant d’aquest.
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Exemples d’interfícies
diegètiques

Podeu trobar més exemples
d’interfícies diegètiques en el
següent enllaç: bit.ly/3D2UNBI.

Cal tenir en compte que molts d’aquests components són modificables i permeten
canviar el color, afegir o eliminar imatges de fons, canviar la transparència o inclús
afegir una màscara per mostrar o ocultar altres elements d’interfície que pengin
d’aquest GameObject.

En el següent vídeo podeu veure crear una interfície estàtica utilitzant canvas,
textos, imatges i panells:

https://player.vimeo.com/video/749082545

En el següent vídeo podeu veure crear una interfície interactiva utilitzant botons,
camps d’entrada d’usuari i sliders:

https://player.vimeo.com/video/749083403

Interfícies diegètiques

Una interfície diegètica és una interfície que es troba dins del món de joc,
normalment tridimensional, en lloc de trobar-se superposades a la càmera com és
el cas de les interfícies clàssiques. Per exemple, el jugador pot portar un rellotge
que mostri l’hora real o una arma pot mostrar la munició restant. Molts jocs
inclouen tots dos tipus d’interfícies, i en alguns casos aquestes són redundants,
però permeten al jugador consultar la mateixa informació on els sigui més còmode.

Per exemple, al joc World of Warcraft la classe Warlock poden obtenir fragments
d’ànima que es mostren flotant al seu voltant fins que són utilitzats, aquest seria
un exemple d’interfície diegètica. Al joc Dead Space 2 (vegeu la figura 3.34) i
Dead Space 3 es mostra la salut del jugador a l’esquena de l’armadura.

Figura 3.34. Dead Space 2

Autor: Tom Francis. CC-BY-SA 2.0. flic.kr/p/9hCoVk
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Quan es produeix un event
es diu que s’ha disparat

l’event.

Aquest tipus d’interfícies s’usa molt en jocs i aplicacions per a realitat
virtual, ja que no es recomana utilitzar interfícies superposades a les
càmeres perquè resulta molest pels usuaris. La utilització d’aquest tipus
d’interfícies augmenta la immersió del joc, però acostuma a ser més costós
d’implementar.

3.3 Programació orientada a esdeveniments

Utilitzant imatges, textos, botons i quadres d’entrada de text es poden crear tota
mena d’interfícies (vegeu una interfície simple a la figura 3.35), des de les més
simples a les més complexes; però si no s’enllacen aquests elements amb el codi,
no serviran per a molt. És a dir, caldrà lligar el codi subjacent amb els possibles
events que disparen els botons, per exemple quan es prem un botó, quan canvia el
valor d’un camp de text o quan es desplaça un lliscador.

Figura 3.35. Unity: Disseny d’una interfície simple

Per respondre a aquestes situacions alguns components com Button, Slider i In-
putField inclouen unes propietats especials anomenades UnityEvents. Aquestes
propietats permeten assignar funcions que s’han d’executar quan es dispari un
event concret.

Els events relacionats amb aquests components són els següents:

• Button

– OnClick: es dispara quan es fa clic al botó

• InputField
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– OnValueChange: es dispara cada vegada que canvia el contingut del
camp de text, per exemple en escriure una lletra o esborrar.

– EndEdit: es dispara quan finalitza l’edició (la condició concreta
dependrà del dispositiu, a PC pot correspondre a prémer enter).

• Slider

– OnValueChange: es dispara cada vegada que canvia la posició de les
manetes del lliscador.

Primerament, cal tenir clar que és el que volem programar, ho podem escriure
amb pseudocodi com un algorisme:

1. Es mostra el text “Quin és el nom del teu personatge?”

2. Es mostra un quadre d’entrada de text, amb el placholder “Entra el nom del
personatge”.

3. Es mostra un botó amb l’etiqueta “Guardar”

4. Es guarda la referència a l’entrada de text.

5. Si el jugador prem el botó “Guardar” -> Es mostra el valor de l’entrada de
text per la consola.

Per afegir la funcionalitat a aquesta interfície es crea un nou component, que
anomenarem InputFormController (l’elecció del nom és arbitrària) fent clic a
Add Component i seleccionant New Ssctip, i l’afegirem a l’element Canvas perquè
és on té més sentit, ja que tractarà amb altres elements continguts per aquest.

Fent doble clic sobre el nom del script a l’inspector, o al fitxer InputFormCon-
troller.cs que s’haurà afegit a la carpeta Assets de la secció de projectes, s’obrirà
Visual Studio i mostrarà el codi del component:

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4

5 public class InputFormController : MonoBehaviour
6 {
7 // Start is called before the first frame update
8 void Start()
9 {
10

11 }
12

13 // Update is called once per frame
14 void Update()
15 {
16

17 }
18 }
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Fixeu-vos que, segons l’algorisme, no cal inicialitzar res; l’única acció que s’ha de
portar a terme està lligada a l’acció del jugador: prémer el botó. Per tant, es poden
deixar les funcions Start() i Update() sense modificar, no cal implementar res.

Com que s’ha de mostrar el nom introduït a l’InputField, necessitem una referèn-
cia. La manera més simple de fer-ho és declarar una propietat d’aquest tipus al
codi i configurar-la a l’editor d’Unity. Però hi ha dos problemes:

• Si escriviu InputField veureu que no funciona i no aporta cap informació
ni suggeriment útil. Això és perquè els elements d’interfície formen part
de la biblioteca UnityEngine.UI, per consegüent, cal importar-la abans de
poder utilitzar-la.

• Els components que s’ha afegit en aquest exemple són TextMesh Pro, així
que no estan definits a UnityEngine.UI sinó a la biblioteca TMPro. Per
tant, és aquesta la que s’ha d’importar. Un problema similar es troba
amb el nom del component, ja que acostuma a ser igual al nom que es
mostra a l’inspector, però aquest no és el cas. Afortunadament, podeu
editar el component per veure el seu codi fent clic en els 3 punts a la
dreta del component i seleccionant Edit Script, allà trobareu el nom real
del component, com mostra la figura 3.36.

Figura 3.36. Unity: Edició del script d’un component d’Unity

Quan algun component no funciona com s’espera o no es coneix el nom de
la biblioteca que l’inclou, es recomana fer una cerca a Google similar a How
to use [component o característica] amb C# o Unity al final, segons quin
sigui el context del problema. En pràcticament tots els casos la solució la
trobareu a la primera pàgina, si no és així proveu de refinar la cerca.

Un cop afegida, Visual Studio reconeixerà el tipus TMP_InputField i es podrà
declarar normalment. El codi complet seria el següent:

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using TMPro;
5

6 public class InputFormController : MonoBehaviour
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7 {
8 public TMP_InputField entradaNom;}

Amb la propietat declarada i el fitxer desat, Unity mostrarà la nova propietat al
component tal com mostra la figura 3.37.

Figura 3.37. Unity: Component amb nova propietat en blanc

Per assignar el component d’entrada de text tenim dues opcions:

1. Fer clic en el cercle que hi ha a la dreta de la propietat per veure totes les
opcions possibles, en aquest cas mostrarà l’únic element acceptable que es
troba a l’escena.

2. Arrossegar l’element des de la jerarquia fins al quadre amb el valor de la
propietat.

En alguns casos serà més convenient un sistema o altre, però el resultat és el
mateix, el component TMP_InputField quedarà enllaçat i es podrà fer servir des
del component InputFormController.

El següent pas és crear la funció que mostrarà el contingut de l’entrada de l’usuari
per la consola:

1 public void mostrarNomPerConsola()
2 {
3 string nom = entradaNom.text;
4 Debug.Log($"El nom entrat és: {nom}");
5 }

Fixeu-vos que primerament es declara la variable nom i se li assigna el valor de
entradaNom.text. entradaNom conté tota la informació del camp d’entrada
perquè és un tipus complex (concretament, un objecte), per tant, s’ha d’accedir
a les seves funcions i propietats utilitzant l’operador punt.
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Visual Studio mostra totes les opcions d’autocompletar en prémer el punt, però
en aquest cas només mostra les signatures de les funcions, així que, per tenir més
clar que es busca, cal observar les propietats del component: el valor que es vol
obtenir és el que es mostra a la propietat Text, per tant, el nom que cerquem ha de
ser aquest (o similar).

Ara només resta lligar l’event click del botó amb el component InputFormCon-
troller. Per fer-ho s’ha de seleccionar el botó, i al quadre OnClick del component
prémer el botó +. Són necessàries dues dades per configurar un event:

• GameObject on es troba la funció que es vol cridar quan es dispari l’event.

• Funció que es vol cridar (primer s’ha de seleccionar l’anterior).

En aquest cas és més difícil trobar el GameObject utilitzant el selector, així que
s’ha d’arrossegar l’element que conté el component, el canvas, a la propietat. Un
cop assignat, s’habilita el desplegable per escollir la funció. Veureu que està
classificat per components, i dintre de cada component es troben les funcions pú-
bliques de cadascun. Seleccioneu InputFormController->MostrarNomPerConsola
com mostra la figura 3.38.

Figura 3.38. Unity: Selecció de GameObject i funció per un Event

Com es pot apreciar, el component InputFormController només té una funció,
però a la llista de funcions elegibles han aparegut funcions i propietats que no heu
definit vosaltres: bool enabled, string name, BroadcastMessage(string)...

Cal recordar que tots els components hereten de MonoBehaviour, així que encara
que no s’afegeixi res més, tots els components sempre tindran un seguit de
propietats i funcions que són declarades en aquesta classe.

Interactuables i events que canvien de valor

Alguns elements d’interfície disparen events quan es produeix un canvi de valor, per
exemple si s’activa o desactiva un botó toggle, si canvia el valor d’un lliscador o el contingut
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d’un camp d’entrada de text. En aquests casos s’ha de tenir cura a l’hora de seleccionar la
funció que es crida, ja que en el menú es mostraran dues versiones: crida a la funció amb
el nou valor (es troben al principi de la llista) i crides sense passar el valor.

Figura 3.39. Unity: Exemple d’interfície funcionant

En aquest exemple s’ha vist com consultar el valor d’una propietat d’un component
i mostrar-lo per la consola (vegeu la figura 3.39), però també és possible modificar
aquests valors i cridar funcions a partir de la referència. A continuació ampliarem
l’exemple anterior per afegir un panell que mostri el nom de l’usuari un cop es
premi el botó de guardar.

L’algorisme per la nova funcionalitat “Mostrar missatge de benvinguda quan es
prem el botó” seria el següent:

1. Llegir el valor d’entrada de text.

2. Assignar l’entrada llegida al component text del panell de benvinguda.

3. Mostrar el panell de benvinguda.

Com s’ha vist a l’exemple anterior, per poder actuar sobre altres objectes neces-
sitem una referència, així que primerament afegirem el component de tipus text
per mostrar el missatge, però desactivat perquè no sigui visible, tal com mostra la
figura 3.40.
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Figura 3.40. Unity: Nou component deshabilitat

Fixeu-vos en dos detalls:

1. S’ha canviat el nom de l’element a Text_Benvinguda (TMP), això fa que
sigui més clar saber quina és la seva finalitat.

2. S’ha desmarcat la casella al costat esquerre del component, per tant, aquest
component no està activat i no es mostrarà a l’escena.

El següent pas és enllaçar aquest nou text amb el codi de InputFormControl.
Necessitarem afegir una nova propietat i assignar-lo com s’ha fet en el cas
anterior, arrossegant Text_Benvinguda (TMP) a la propietat o seleccionant-la del
desplegable.

El codi complet del component InputFormControl quedarà així:

1 using UnityEngine;
2 using TMPro;
3

4 public class InputFormController : MonoBehaviour
5 {
6 public TMP_InputField entradaNom;
7 public TMP_Text textBenvinguda;
8

9 public void MostrarNomPerConsola()
10 {
11 string nom = entradaNom.text;
12 Debug.Log($"El nom entrat és: {nom}");
13

14 // Nou codi
15 string missatgeBenvinguda = $"Hola {nom}!!";
16 textBenvinguda.text = missatgeBenvinguda;
17 textBenvinguda.enabled = true;
18 }
19 }
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Com es pot apreciar, els objectes TMP_Text també tenen una propietat text que
conté el text que mostren i es pot consultar o actualitzar, així que només és
necessari assignar el nou valor per canviar el text mostrat per pantalla. Tanmateix,
cal activar el component per fer-ho visible. Aquesta és la finalitat de la propietat
enabled (comuna a tots els components), el component s’activa o desactiva
segons si el seu valor és cert o fals.

La figura 3.41 mostra el resultat complet. Cal destacar que s’han canviat els noms
dels GameObjects per altres més adients, per deixar clara la finalitat de cadascuna.

És recomanable canviar sempre el nom de tots els elements per un que sigui
significatiu pels desenvolupadors. Habitualment aquestes nomenclatures es
defineixen a la guia d’estil, però si no hi ha, seleccioneu un criteri i sigueu
consistents.

Figura 3.41. Unity: Exemple d’interfície funcionant

En el següent vídeo podeu veure com programar funcions i lligar-les a botons,
camps d’entrada de texts i sliders:

https://player.vimeo.com/video/749083864

Per altra banda, també és possible lligar els esdeveniments amb les funcions
definides pels GameObjects, tal com es mostra al següent vídeo:
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PlayerPrefs

Podeu trobar la documentació
oficial de PlayerPrefs al següent

enllaç: bit.ly/2GIeZtQ.

https://player.vimeo.com/video/749084456

3.4 Emmagatzematge i administració de dades

En tots els jocs i aplicacions cal treballar amb dades, i molt sovint aquestes dades
han de ser persistents. És a dir, s’han de desar i s’han de poder recuperar per
utilitzar-les més endavant. Per exemple, un cop has connectat a un joc no ha de
ser necessari tornar a connectar cada vegada que l’obres, quan el jugador completa
un nivell s’ha de guardar el seu avanç per poder continuar en aquest nivell en la
propera sessió, si s’aconsegueix un record aquesta nova puntuació i les altres que
formen la taula de rècords, ha de continuar existint si es tanca el joc. Hi han
moltes maneres d’implementar aquesta funcionalitat:

• En fitxers amb un format propi, aquest és el sistema més adequat si les dades
a desar són complexes i/o sensibles.

• Al núvol, fent servir un servei propi de la plataforma (Google Play a Android
o iCloud a iOS, per exemple) o una plataforma de tercers com Firebase o
PlayFab.

• En un fitxer de preferències. A Unity aquest sistema s’anomena PlayerPrefs.
Aquests fitxers serveixen per guardar dades de forma simple, usant parells
de clau-valor.

Cal destacar que les preferències del jugador com el volum, el nivell de gamma, la
dificultat, configuració de controls..., són també dades que han de ser persistents
entre sessions i aquest tipus de dades es troben en qualsevol joc. Per aquest
tipus el més adient és emprar un fitxer de preferències, ja que encara que sigui
multiplataforma, aquestes configuracions han de ser independents i només caldrà
desar-les en el dispositiu.

3.4.1 PlayerPrefs

PlayerPrefs és una classe estàtica (és a dir, funciona com Console, no cal tenir
cap referència) i admet només tres tipus de valors:

• int: valors enters, es pot fer servir també per desar valors booleans com 0
per fals i 1 per cert.
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Quan es recupera un valor
es pot afegir un segon
paràmetre amb un valor per
defecte que s’assignarà en
cas que no existeixi aquesta
clau a les preferències.

• float: valors reals.

• string: cadenes de text.

Per desar una dada s’usen les funcions SetInt(clau, valor), SetFloat(clau,
valor) o SetString(clau, valor). La clau és un string i el valor ha de ser del
tipus indicat: enter, real o cadena de text respectivament. Per exemple:

1 string nomJugador = "Zappy Boy";
2 int puntuacio = 123;
3

4 // Desem el nom de l’usuari i la seva puntuació
5 PlayerPref.SetString("Nom", nomJugador);
6 PlayerPref.SetInt("Punts", puntuacio);

Per recuperar les dades s’utilitzen les funcions GetInt(clau), GetFloat(clau)
i GetString(clau):

1 // Recuperem el nom de l’usuari i la seva puntuació
2 string nomJugador PlayerPref.GetString("Nom");
3 int puntuacio = PlayerPref.GetInt("Punts");

A continuació podeu veure un exemple en el qual l’usuari introdueix el nom del
seu personatge i aquest es desa a les preferències del jugador; de manera que
quan es torna a executar el programa es carrega automàticament i es mostra el
text recuperar al camp d’entrada:

1 using UnityEngine;
2 using TMPro;
3

4 public class InputFormController : MonoBehaviour
5 {
6 public TMP_InputField entradaNom;
7 public TMP_Text textBenvinguda;
8

9 // Nou codi
10 private void Start()
11 {
12 string nom = PlayerPrefs.GetString("Nom");
13 entradaNom.text = nom;
14 }
15

16 public void MostrarNomPerConsola()
17 {
18 string nom = entradaNom.text;
19

20 Debug.Log($"El nom entrat és: {nom}");
21

22 string missatgeBenvinguda = $"Hola {nom}!!";
23 textBenvinguda.text = missatgeBenvinguda;
24 textBenvinguda.enabled = true;
25

26 // Nou codi
27 PlayerPrefs.SetString("Nom", nom);
28 }
29 }
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Fixeu-vos que en aquest cas sí que és necessari realitzar una acció quan s’inicia
el programa: carregar la dada i assignar-la al camp d’entrada de text, així que
s’implementa aquest fragment de codi dins de la funció Start().

A Unity, PlayerPrefs és el sistema més simple per desar i recuperar dades
entre sessions.
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Introducció

La tendència dins de la programació d’aplicacions interactives i videojocs és anar
unificant el procés de desenvolupament per famílies cada vegada més diverses
de dispositius fent servir eines com les llibreries cross-platform i, en els darrers
temps, entorns integrats que permeten produir versions per tots ells des d’una
mateixa finestra. Aquestes aplicacions fan servir típicament llenguatges orientats
a objectes.

Aquesta unitat té l’objectiu de presentar aquestes eines i que les entengueu dins
del seu context, ja que tot i els avenços que s’han fet encara necessiten una
comprensió per part del desenvolupador de com han arribat a aquest punt. Així
mateix, introduirem els fonaments del llenguatge de programació que fareu servir
pròximament per desenvolupar els vostres projectes.

En el primer apartat, “Programació orientada a objectes (OOP)“, veureu com
la programació orientada a objectes és el paradigma de programació dominant
des de fa algunes dècades i, per tant, tot programador i programadora ha de saber-
lo fer servir; parlarem d’aquest paradigma, l’emmarcarem en el seu context i en
presentarem els elements principals.

En el segon apartat, “Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu”, veureu
que avui dia també és molt estrany que una aplicació només existeixi a un tipus
de dispositiu. Per aquesta raó, cal saber dissenyar i generar versions diferents per
cada tipus. Això ens obliga a conèixer les diferents famílies i plataformes, així
com les eines que proporciona cadascuna.

Finalment, en el tercer apartat, “Verificació i validació”, veureu com necessi-
tarem verificar i validar aquestes aplicacions, i conèixer les particularitats que té
aquest procés en el cas de les aplicacions multidispositiu. Ens ajudaran, en aquesta
qüestió, eines com els emuladors, la virtualització, la connexió amb els diferents
dispositius mitjançant cable o un enllaç de xarxa.

Esperem que els continguts siguin útils i els podeu assolir correctament. Per
tal d’assegurar-vos-en, cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats
proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que
així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Implementa projectes multimèdia multidispositiu, tenint en compte les especifi-
cacions tècniques de cada tipus de dispositiu amb el qual es va accedir al projecte
multimèdia.

• Adequa els dissenys dels elements multimèdia a les especificacions tècni-
ques d’emmagatzematge, connectivitat, interactivitat i visualització pròpies
de cada tipus de dispositiu (ordinadors personals, dispositius mòbils i
superfícies tàctils, entre altres) de les aplicacions multimèdia específiques
per a cada tipus de dispositiu.

• Realitza un disseny en capes de les aplicacions interactives per a la seva
adequació als diferents dispositius, buscant l’optimització dels desenvolu-
paments i la seva reutilització.

• Desenvolupa les aplicacions interactives per a entorns multidispositiu, uti-
litzant llenguatges orientats a objectes i buscant-ne l’optimització.

• Desenvolupa aplicacions interactives que incorporen les funcions i les
característiques de maquinari pròpies dels diferents dispositius.

• Verifica i valida els desenvolupaments en els diferents entorns multidispo-
sitiu.

• Implementa solucions per a la difusió d’aplicacions multidispositiu, garan-
tint la correcta emissió dels continguts.
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1. Programació Orientada a Objectes (OOP)

La programació orientada a objectes o POO (OOP, en anglès) és un paradigma
de programació que ens permet estructurar un model de programació basat en
classes i objectes que contenen dades i funcionalitats associades.

Ús de la programació orientada a objectes per modelar la realitat

Una primera aproximació per entendre la programació orientada a objectes és entendre-
la com una forma de modelar la realitat, tenint en compte que un model és una
representació simplificada utilitzada per explicar com funciona el món real.

Per exemple, si estem desenvolupant un videojoc es poden crear classes que representin
al jugador, enemic o a les armes que s’utilitzen en el joc. Aquestes classes, que serviran de
model per crear objectes, contindran totes les dades (propietats) i funcionalitats (mètodes)
necessàries per comunicar-se i relacionar-se entre si.

Els conceptes fonamentals d’aquest paradigma són l’herència, l’encapsulament
i el polimorfisme. El primer permet crear jerarquies de classes que hereten
mètodes i propietats per millorar el reaprofitament del codi, el segon limita a
quines dades i com es pot accedir a elles i el tercer fa referència a la capacitat de
canviar el comportament d’una classe respecte a altres de la mateixa jerarquia.

Tenir clar aquests fonaments és essencial perquè la majoria de motors de videojocs
es programen amb llenguatges orientats a objectes. En el cas d’Unity s’utilitza el
llenguatge orientat a objectes C# per crear nous components i utilitzar les classes
proporcionades per les diferents biblioteques que formen el framework.

Entre els avantatges de la programació orientada a objectes es troben els
següents:

• Construcció de programes a partir de mòduls que es comuniquen entre ells,
en lloc d’escriure tot el codi des de zero per a cada funcionalitat.

• Facilitat per reutilitzar el codi mitjançant l’herència.

• Flexibilitat a través del polimorfisme.

• Creació de programes més segurs gràcies al principi d’encapsulació, ocul-
tant el codi que no ha de ser accessible per altres desenvolupadors.

• Divisió de programes en problemes petits que poden ser resolts fàcilment.

• Creació de sistemes més escalables, des dels més simples fins a projectes
distribuïts com jocs multijugador com Genshin Impact o proveïdors de
continguts audiovisuals com Netflix.
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Disseny de diagrames

Per dissenyar diagrames de
classes es pot fer servir

l’aplicació en línia
app.diagrams.net.

1.1 Conceptes bàsics

Per mostrar la relació entre les classes, els elements que les formen i les seves
relacions amb altres classes, s’usen diagrames de classes UML. Aquests diagra-
mes mostren la relació que hi ha entre les classes, els objectes, les propietats, els
mètodes, i les relacions d’herència.

Mitjançant els diagrames UML, també se simplifica la visualització de les
col·leccions, utilitzades per emmagatzemar diferents tipus d’objectes amb un
antecessor comú, i com es relacionen amb les diferents classes.

1.1.1 UML

L’element fonamental de la programació orientada a objectes és la classe i la seva
relació amb altres classes de l’aplicació. Per tant, és necessari poder representar-
les fàcilment per realitzar el disseny de l’aplicació.

Cada classe agrupa un seguit de propietats i mètodes. Les propietats permeten
emmagatzemar dades i tenen un tractament similar a les variables, mentre que
els mètodes són similars a les funcions i permeten afegir comportament.

Propietats i mètodes

Cada llenguatge té les seves pròpies convencions per anomenar a aquests elements. Els
mètodes en altres llenguatges es poden anomenar operacions o funcions, mentre que les
propietats també són conegudes com a atributs o membres.

Per exemple, una classe comuna dels videojocs podria ser la que representi els
diferents personatges. A aquesta classe l’anomenarem Personatge i definirem
les propietats, dades que ens interessa conèixer; i els seus mètodes, accions o
operacions què poden fer. En aquest cas, les propietats seran el nom del personatge,
el nivell de poder que té i la posició en què es troba en cada moment. Com ens
interessarà poder-lo moure, crearem un mètode que ens permeti modificar la seva
posició.

Diagrama UML d’una classe simple

Els diagrames de classe UML permeten representar les classes com a caixes, amb
3 seccions:

• Nom de la classe: en la secció es mostra el nom de la classe Personatge.

• Propietats: la segona mostra les propietats, una a cada fila. De cada
propietat s’indica el seu tipus i el nom de la propietat nom de tipus string,
nivell de tipus int i posició del tipus complex Vector2.

• Mètodes: la darrera secció mostra els mètodes, en aquest cas mou-
re(Direccio direccio)
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Notació per a propietats i mètodes

El format en el qual s’escriuen les propietats i mètodes és lliure, mentre es representi tota
la informació i sigui consistent en tot el diagrama.

Atès que els mètodes sempre inclouen parèntesis es fa palès quan es tracta d’una
secció de mètodes i quan de propietats, per consegüent, si una classe no conté
(o no es vol mostrar) alguna de les seccions es pot obviar, deixant-la buida o,
simplement, eliminant-la.

Per altra banda, les associacions entre classes es representa utilitzant diferent
tipus de fletxes, com mostra la figura 2.33.

Figura 1.1. Associacions en un diagrama UML

• Associació: Aquesta classe conté l’altra, de vegades es representa sense
línies de fletxa i pot ser bidireccional, totes dues classes es referencien
mútuament.

• Herència: La classe de la qual surt la fletxa és descendent de la classe
apuntada.

• Realització/Implementació: Similar a l’anterior, però indicant que imple-
menta una interfície.

• Dependència: La classe usa la classe apuntada per la punta de fletxa.

• Agregació: Quan una classe està formada per diversos elements/objectes
d’una altra classe, però aquests encara existeixen si la classe de recipient és
eliminada. La classe connectada al rombe conte múltiples instàncies de la
classe a l’altre costat de la línia (per exemple, en un array o llista).

• Composició: Aquesta relació és similar a l’agregació, però quan la classe
que conté les classes és eliminada, les altres també ho són. Com en
l’anterior, la classe connectada al rombe conte múltiples instàncies de l’altra
classe.

UML inclou un mecanisme per fer més entenedors els diagrames: els estereotips.
Consisteix a afegir una etiqueta entre símbols de desigualtat doble a sobre del nom:

1 <<estereotip>>
2 NomClasse
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En aquests materials es
representen els objectes

amb les cantonades
arrodonides.

La utilització d’estereotips permet afegir informació addicional als diagrames,
per exemple, en aquests materials s’utilitzen els estereotips Monobehaviour,
Singleton per indicar que una classe és un Monobehaviour o que una classe
implementa el patró de disseny Singleton. A la figura 3.2 podeu veure un exemple
de classes associades on s’han fet servir estereotips.

Figura 1.2. Exemple d’associacions de classes UML

Aquest fet és clau, perquè per poder accedir als mètodes i propietats d’una classe
primerament cal instanciar-la. Per tant, normalment no es poden invocar mètodes
ni consultar propietats d’una classe.

1.1.2 Classes i Objectes

Es pot entendre una classe com una plantilla que s’utilitza per crear copies. Aquest
procés s’anomena instanciació i les copies creades són objectes. És a dir:

• A partir d’una classe s’instancien objectes.

• Aquests objectes són instàncies de la classe.

Mentre que una classe pot tenir propietats amb uns valors per defecte, cada
objecte té uns valors propis i modificar els d’un no afecta la resta. Per exemple,
com es mostra a la figura 3.5, a partir de la classe Personatge es creen dues
instàncies: PersonatgeMercy i PersonatgeGenji.

La sintaxi per crear una classe en C# és la següent:

1 class NomClasse {
2 // Mètodes i propietats
3 }

Les propietats i mètodes es declaren dins de la classe entre les claus. Per exemple,
la classe Personatge de la figura 3.5 seria així:

1 class Personatge {
2 string Nom;
3 int Nivell;
4 Vector2 Posicio;
5
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6 void Moure(Direccio direccio) {
7 // Implementació del mètode
8 }
9 }

Figura 1.3. Representació d’una classe i dues instàncies

Una altra característica que cal tenir en compte és que els objectes es guarden
com a referències i no com a valor. Això vol dir que quan es passa un objecte
com a paràmetre a un mètode i aquest el modifica, els canvis afectaran
l’objecte original perquè es tracta del mateix objecte.

De la mateixa manera, si s’assigna una instància d’un objecte a una propietat,
qualsevol canvi a aquest objecte en altres punts del programa es veuran reflectits
en la propietat, perquè en realitat només existeix una còpia d’aquest objecte
i el que es guarda són referències a aquest. A la figura 1.4 podeu veure una
conceptualització d’aquest fet.

Figura 1.4. Referències a un objecte

Només existeix una instància de ”Genji”, totes les propietats i mètodes reben la seva referència.
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Encara que en els exemples s’acostuma a escriure tot el codi en un sol fitxer,
el normal és que cada classe es trobi en un fitxer independent amb el mateix
nom de la classe. Per exemple, la classe Personatge es trobaria en un fitxer
anomenat Personatge.cs

Instanciació d’objectes

Per instanciar una classe cal fer servir l’operador new:

1 nomClasse nomObjecte = new nomClasse();

Per exemple:

1 Personatge personatgeMercy = new Personatge();
2 Personatge personatgeGenji = new Personatge();

Un cop instanciades, es pot accedir als seus mètodes i propietats utilitzant
l’operador punt:

1 personatgeMercy.Nom = "Mercy";
2 personatgeMercy.Nivell = 3;
3 personatgeMercy.Moure(Direccio.Oest);
4 Console.WriteLine($"Fi del torn de {personatgeMercy.Nom}");
5

6 personatgeGenji.Nom = "Genji";
7 personatgeGenji.Moure(Direccio.Nord);
8 Console.WriteLine($"Fi del torn de {personatgeGenji.Nom}");

Podeu consultar aquest exemple, amb algunes ampliacions per fer-lo funcionar, al
següent enllaç: dotnetfiddle.net/ixa6do.

Com es pot apreciar, és possible assignar i consultar valors, així com cridar als
mètodes, a partir de la instància. La diferència amb utilitzar variables o funcions
és que s’ha d’afegir primer la instància a la qual volem afectar.

Vegeu el següent vídeo explicatiu:

https://player.vimeo.com/video/760203419

Constructors

Els constructors són un tipus especial de mètode que és cridat automàticament
quan es crea una classe i que no té tipus de retorn. Això permet configurar les
classes abans de fer-les servir. El constructor és un mètode que es defineix amb el
mateix nom que la classe:
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A C#, i la majoria de
llenguatges, el nom del
constructor sempre és el
nom de la classe.

Ordre de declaració de
propietats i mètodes

Per convenció, les propietats
d’una classe sempre es
col·loquen al principi, seguides
dels constructors i després la
resta de mètodes. D’aquesta
manera és més fàcil trobar-les.

1 class Personatge {
2 Personatge() {
3 // Codi d’inicialització
4 }

Els constructors no s’afegeixen als diagrames UML.

La declaració del constructor pot incloure paràmetres, en aquest cas caldrà passar
tots els arguments en el moment de la instanciació:

1 public class Personatge {
2 // Propietats
3

4 public Personatge(string nom, int nivell) {
5 Nom = nom;
6 Nivell = nivell;
7 Posicio = new Vector2(10, 10);
8 }
9

10 // Mètodes
11 }

Si modifiquem el constructor, també caldrà canviar la instanciació, ja que haurà
d’incloure els paràmetres definits en el constructor:

1 Personatge personatgeMercy = new Personatge("Mercy", 3);
2 Personatge personatgeGenji = new Personatge("Genji", 2);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/Z8ThMt.

Fixeu-vos que, en aquesta versió, es passen el nom i el nivell com a arguments al
constructor de Personatge i aquests s’assignen automàticament a les variables. A
més, es crea la posició, amb un valor preestablert. El funcionament de la resta del
programa és igual, però fixeu-vos que ja no ens cal fer l’assignació manualment
de cada propietat després d’instanciar els objectes, atès que les hem enviat com a
paràmetres.

A més, C# ens permet tenir múltiples constructors d’una mateixa classe. Seguint
l’exemple anterior, imagineu que ens interessa crear personatges només a partir del
seu nom, ja que el nivell i la posició inicial és la mateixa per a tots. Per fer això,
podem afegir a la classe un nou constructor que només rebi com a paràmetre el
nom i que defineixi per defecte el valor de nivell i de posició.

1 public Personatge(string nom) {
2 Nom = nom;
3 Nivell = 1;
4 Posicio = new Vector2(10, 10);
5 }

En aquest cas, quan fem la instanciació, només haurem d’enviar el nom del
personatge:



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 16 Programació d'aplicacions multidispositiu

Alguns llenguatges
permeten crear classes

internes i en aquests casos
també s’apliquen les regles

de visibilitat.

1 Personatge personatgeNou = new Personatge("Nou Personatge");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/zkdd88.

Per acabar, heu de tenir en compte que, mentre no hi ha cap constructor declarat,
es pot utilitzar el constructor buit, equivalent en aquest cas a Personatge(),
de forma implícita. En canvi, un cop s’ha creat un o més constructors, ja
no és possible instanciar la classe sense cap paràmetre. Aleshores, si intenteu
instanciar un personatge amb Personatge() donarà error, perquè en existir un o
més constructors explícits s’ha d’instanciar l’objecte fent servir algun d’aquests
constructors.

Per tant, si es vol usar d’aquesta forma, un cop s’ha afegit un constructor, caldrà
declarar-lo a la classe explícitament, per exemple:

1 public Personatge() {
2 Nom = "Desconegut";
3 Nivell = 1;
4 Posicio = new Vector2(10, 10);
5 }

Com es pot apreciar, aquesta implementació fa que si es crea una instància de
la classe sense passar cap argument al constructor, se li assignen uns valors per
defecte.

Vegeu el següent vídeo explicatiu:

https://player.vimeo.com/video/760203687

1.1.3 Propietats i mètodes

Una diferència important de les propietats i mètodes respecte a les variables i
funcions és el seu àmbit i la visibilitat. És a dir, en les classes podem definir
des d’on es pot accedir a les propietats i als mètodes. La majoria de llenguatges
orientats a objectes reconeixen tres tipus de visibilitat:

• Pública (public): es permet accedir des de qualsevol classe.

• Privada (private): només es pot accedir des de la mateixa classe.

• Protected (protected): es pot accedir des de la mateixa classe i les
subclasses.
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En aquests materials farem
servir la recomanació de la
guia d’estil de C# pels
exemples de codi, però es
mantindran els noms de les
propietats privades sense _
i amb notació PascalCase
pels diagrames UML.

Classe amb propietats i mètodes
públics i privats

Per indicar la visibilitat d’una propietat o mètode en un diagrama UML s’afegeix
un símbol per indicar la seva visibilitat:

• + pública.

• -: privada.

• #: protegida.

Aquesta capacitat de limitar l’accés a les dades es coneix com a
encapsulació, ja que permet amagar la implementació i treballar només amb
les crides als mètodes. Per exemple, es poden crear mètodes que retornin
valors calculats al moment en lloc d’emmagatzemar-los com a propietats
com podria ser el percentatge de salut d’un personatge. Aquest mètode seria
consultat per la interfície per mostrar la barra de salut, però no sabria com
s’obté.

Propietats

Mentre que una variable només pot ser consultada i modificada dintre del bloc
de codi on es declara, una propietat pot ser usada en qualsevol punt de la classe.
A més, segons la seva visibilitat es pot consultar i modificar inclús des d’altres
classes.

En C#, si no s’especifica la visibilitat, es considera que l’element és privat.

1 class Personatge {
2 public string Nom;
3 private int _nivell;
4 Vector2 _posicio;
5 }

Fixeu-vos que en aquesta versió de la classe Personatge el Nom és públic, per
tant, es pot assignar des d’altra classe. En canvi, _nivell és privat i si s’intenta
consultar o modificar des de fora de la classe el programa no compilarà.

Convencions de codi: propietats privades

Segons la guia d’estil de Microsoft, els noms de les propietats privades comencen amb la
barra baixa _ i s’escriuen amb notació camel case.

En el cas de _posicio tampoc es podrà modificar des de fora de l’objecte perquè
com que no s’ha especificat la visibilitat es considera privat:

1 class Program {
2 public static void Main() {
3 Personatge nouPersonatge = new Personatge();
4 // Això és correcte, perquè Nom és públic
5 nouPersonatge.Nom = "Mercy";
6 // Això és incorrecte, perquè Nivell és privat
7 nouPersonatge._nivell = 42;
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’this’

La paraula clau this fa
referència al mateix component i

serveix per evitar possibles
confusions. Per exemple, es pot

especificar this.Nom per
distingir-lo d’una possible

variable anomenada Nom, el
primer sempre farà referència a

la propietat.

8 // Això és incorrecte, perquè no s’ha indicat la visibilitat
de Posició, per tant, és privat

9 nouPersonatge._posicio = new Vector2(3, 4);
10 }
11 }

En general, les propietats s’han de declarar com a privades, de manera que no es
pugui modificar el seu valor de forma incorrecta i poder controlar com s’accedeix
a aquestes.

La visibilitat recomanada per les propietats és privada.

En moltes situacions això és suficient perquè moltes propietats només s’utilitzen
internament, però en altres pot ser necessari donar accés només a la consulta del
valor o permetre només establir-lo.

La solució en aquests casos és emprar Getters i Setters, això permet consultar el
valor o establir-lo respectivament, però sense modificar la propietat directament
des de fora de la instància.

Getters i Setters

La majoria de llenguatges de programació no compten amb una sintaxi especial
per declarar els Getters i Setters, així que s’implementen com a mètodes estàndard:

1 public int GetNivell() {
2 return _nivell;
3 }
4

5 public void SetNivell(int nivell) {
6 _nivell = nivell;
7 }
8

9 public Vector2 GetPosicio() {
10 return _posicio;
11 }
12

13 public void SetPosicio(Vector2 posicio) {
14 _posicio = posicio;
15 }

Fixeu-vos que a la signatura del getter és del tipus de la propietat que es vol
consultar i no accepta cap paràmetre:

1 public int GetNivell() {
2 return _nivell;
3 }

En canvi, als setters el tipus de retorn és void, perquè no ha de retornar cap valor,
i tenen un únic paràmetre del mateix tipus que l’atribut que es vol actualitzar:

1 public void SetNivell(int nivell) {
2 _nivell = nivell;
3 }
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Llavors, per consultar o modificar els valors només cal cridar al getter o setter
corresponent:

1 class Program {
2 public static void Main() {
3 Personatge nouPersonatge = new Personatge();
4 // Això és correcte, perquè Nom és públic
5 nouPersonatge.Nom = "Mercy";
6 // Això és correcte, es crida al setter
7 nouPersonatge.SetNivell(42);
8 // Això és correcte, es crida al getter
9 int nivell = nouPersonatge.GetNivell();
10 Console.WriteLine(nivell);
11 }
12 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/Cft9TH.

Per convenció, els getters es prefixen amb Get i els setters es prefixen amb
Set.

Tingueu en compte que els getters i setters mai seran privats, ja que llavors no es
podria accedir a ells i no servirien de res.

Cal tenir en compte que ni els getters ni els setters s’afegeixen als diagrames
UML.

Mètodes

Segons la seva visibilitat, els mètodes podran ser invocats o no des d’altres
classes. En principi, els mètodes es recomana declarar-los com a públics, però
això dependrà de quina sigui la seva finalitat.

Enviament de missatges

En algunes fonts s’anomena enviar un missatge a l’acció de cridar o invocar a una funció
o mètode. En aquest sentit, Unity inclou un mètode anomenat SendMessage que permet
cridar a una funció en un objecte, que pot existir o no, sense haver de fer cap comprovació
i sense donar error encara que la funció no es trobi.

Quan un mètode només fa una operació interna s’ha de declarar com a privada,
però si ha de ser cridada des d’altres classes, es declararà com a pública.

Funcions públiques i privades

Aquesta limitació d’accés també serveix per indicar a altres desenvolupadors que no han
de cridar aquests mètodes. Sense anar més lluny, una funció que controli el moviment
del jugador pot ser pública, perquè haurà de ser cridada per altres classes, mentre que la
funció que implementa la lògica del desplaçament hauria de ser privada.

Per exemple, en el següent codi (imaginari) es permetria a altres classes indicar que el
jugador es pot moure a dreta i esquerra (la funció és pública), però no permet manipular la
posició directament perquè Traslladar és privada.
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En un programa en C#
només pot haver-hi una

classe que implementi el
mètode Main().

Si no fos així, altres classes podrien modificar directament la posició del jugador, passant
altres vectors amb majors distàncies o en direccions no vàlides. És a dir, si es permetés
cridar a altres classes al mètode amb el vector (0, 10) es desplaçaria el jugador 10 posicions
cap a dalt, mentre que el moviment legal és només 1 posició a la dreta o l’esquerra.

1 // Suposeu que EDirecció és un enum, i el mètode
2 // Moure Personatge és cridat per una altra classe
3
4 // Vector2D seria un tipus de dades complex per guardar
5 // les coordenades X i Y
6 public void MourePersonatge(EDireccio direccio) {
7
8 switch (direccio):
9 case EDireccio:Dreta:

10 Traslladar(Vector2D(1, 0));
11 break;
12 case EDireccio:Esquerra:
13 Traslladar(Vector2D(-1, 0));
14 break;
15 }
16
17 // Aquesta funció aplicaria el desplaçament a la posició
18 // del jugador
19 private void Traslladar(Vector2D vectorDireccio) {
20 Jugador.posicio = Jugador.posicio + vectorDireccio;
21 }

Vegeu el següent vídeo explicatiu:

https://player.vimeo.com/video/760203961

En el cas de Unity, l’accés a mètodes i propietats és una mica més complex. Vegeu
el següent vídeo explicatiu:

https://player.vimeo.com/video/760204411

1.1.4 Execució de programes en C# i elements estàtics

Primerament, cal tenir clar que tots els programes de C# s’implementen com a
classes, i per poder accedir als mètodes i propietats d’una classe cal instanciar-
la. Però quan es crea un nou programa per C# sempre s’afegeix un mètode
Main() i aquest és executat sense instanciar cap classe. És més, aquest mètode és
cridat automàticament quan s’executa el programa. Aquesta invocació és possible
gràcies a la paraula clau static. Fixeu-vos en la seva declaració:

1 static void Main(string[] args)
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En la programació orientada a objectes, el mètode Main() s’utilitza per
instanciar i inicialitzar els objectes que formen del programa, i no per
desenvolupar la part lògica.

Altres exemples de mètodes estàtics a C# es troben a la classe Console, que exposa
els mètodes Console.Write(), Console.WriteLine(), Console.ReadLine()...
Fixeu-vos que no cal crear cap instància de la classe consola per poder utilitzar els
mètodes, sinó que es criden als mètodes directament a partir de la classe. Això és
possible perquè estan definits com a estàtics, per exemple, la definició del mètode
WriteLine és la següent:

1 public static void WriteLine (string format, object? arg0,
object? arg1);

Aquest tipus de mètodes són molt emprats a biblioteques perquè normalment no
cal conservar un estat intern. També, és el cas de la classe Math, que proporciona
un seguit de mètodes per fer diferents operacions matemàtiques. Com els valors
amb els quals s’ha de treballar es reben per paràmetre, no cal que guardi aquesta
informació i, per tant, no cal crear cap instància.

Per exemple, el mètode estàtic Round de la classe Math ens permet arrodonir al
valor enter més pròxim. Per cridar-lo, només cal utilitzar el nom de la classe i el
de mètode separats per un punt(.), Math.Round(). Vegeu el següent exemple:

1 class Program
2 {
3 static void Main(string[] args)
4 {
5 Console.WriteLine(Math.Round(4.99));
6 }
7 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/0cHvTu.

Declarar propietats i mètodes estàtics

La sintaxi per declarar propietats i mètodes estàtics és la següent:

1 // Propietat
2 static TipusPropietat NomPropietat = ValorPerDefecte;
3

4 // Mètode
5 static TipusRetorn NomMetode(paràmetres) {
6 // Cos del mètode
7 }

Per exemple, per definir una classe amb una propietat que guardi una instància de
la classe Random i un mètode estàtic que retorni el resultat d’una tirada de daus es
podria fer de la següent manera:

1 using System;
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Si es declara una classe
com estàtica, aquesta no

podrà ser instanciada ni es
podran afegir mètodes ni
propietats que no siguin

estàtics.

2

3 public class SistemaCombat
4 {
5 private static Random generador = new Random();
6

7 // Genera un resultat entre el mínim i el màxim (inclòs)
8 public static int TirarDau(int min, int max)
9 {
10 int tirada = SistemaCombat.generador.Next(max + 1) + min;
11 return tirada;
12 }
13 }

La definició d’aquesta classe permet utilitzar aquests mètodes sense instanciar la
classe:

1 public class Program
2 {
3 public static void Main()
4 {
5 int tiradaD6 = SistemaCombat.TirarDau(1, 6);
6 Console.WriteLine($"Tirada D6: {tiradaD6}");
7

8 int tiradaD20 = SistemaCombat.TirarDau(1, 20);
9 Console.WriteLine($"Tirada D20: {tiradaD20}");
10 }
11 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/h3r4Q9.

Els mètodes i propietats estàtiques poden utilitzar-se sense necessitat
d’instanciar la classe. Un mètode estàtic només pot accedir a propietats
estàtiques i cridar a mètodes estàtics, per altra banda, una propietat estàtica
és única per a tota la classe, no hi ha una còpia a cada instància, per tant, si
es canvia el valor d’aquesta canviarà per a totes les instàncies.

Diagrama UML d’una classe amb
propietats i mètodes estàtics

En un diagrama UML s’indica que una classe, mètode o propietat són estàtics
subratllant-lo:.

1.1.5 Herència

L’herència és un dels conceptes fonamentals dels llenguatges orientats a objectes.
Aquest mecanisme permet crear una classe (subclasse o classe filla) que hereti
d’una altra (superclasse o classe pare). La classe filla hereta totes les propietats i
mètodes públics i protegits de la classe pare. A més, pot afegir-ne noves propietats
i mètodes, o sobreescriure els mètodes heretats.

Jerarquia de classes

Per exemple, estem modelant els ítems del nostre videojoc i volem separar els ítems
equipables dels usables, ja que tenen característiques diferents. Per fer-ho, podem tenir
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una classe principal anomenada Item amb les propietats Nom, Valor i Raresa, que seran
compartits per tots els ítems del joc, i un seguit de subclasses que formaran una jerarquia
(vegeu la figura 1.5):

• Item: classe pare que conté les propietats nom, valor i raresa de l’ítem. Aquestes propietats
les compartiran totes les subclasses.

– ItemEquipable: subclasse de Item que afegeix els mètodes “Equipar” i “Desequipar”.
Dins d’aquesta subclasse podrien trobar-se:

* Arma: que afegeix el mètode Atacar.

* Armadura: que en equipar-se incrementa la defensa del personatge.

* Anells: que afegeixen noves habilitats al jugador.

– ItemUsable: subclasse de Item que afegeix el mètode “Usar”. Dins d’aquesta
subclasse podrien trobar:

* Poció de sanació: incrementa la salut del jugador en usar-la i després es
consumeix.

* Rossinyol: en usar-lo permet obrir portes tancades.

Figura 1.5. Jerarquia de classes

Quan una classe hereta d’una altra subclasse hereta també totes les
propietats i mètodes de tots els antecessors en la jerarquia: el pare de
la subclasse, el pare del pare de la subclasse, el pare del pare del pare de la
subclasse...

La sintaxi per crear una subclasse és la següent:

1 public class ClasseFilla : ClassePare {
2 // Mètodes i propietats propis de la classe filla
3 }

A continuació, seguint amb la classe personatge, veurem un exemple simple de
com i per què ens pot interessar emprar l’herència en una aplicació. Imagineu
que pel nostre videojoc voleu diferenciar entre els dos tipus de personatges: els
Orcs, que podran córrer, i els Trols, que tindran un atac molt potent. Tots dos
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compartiran les propietats i els mètodes de la classe pare, però se n’afegiran
de nous que ens permetin diferenciar-los i implementar les seves funcionalitats
especials.

La classe Personatge tindrà les següents característiques:

• Propietats:

– Nom - Propietat pública on guardem el nom del personatge.

– Nivell - Propietat protected (hi tenen accés només la classe i les
subclasses) on es defineix el nivell de força del jugador. Es defineix
com a protected perquè necessitarem accedir al seu valor des de les
classes filles.

– _posicio - Propietat on es defineix el vector amb la posició del
personatge. Es defineix com a privada, només serà accessible des de
la classe personatge.

– Velocitat - Propietat protected on es defineix la velocitat del personat-
ge. Per defecte tindrà valor 1. Es defineix com a protected perquè
necessitarem accedir al seu valor des de les classes filles.

• Mètodes:

– Els dos constructors: Personatge() i Personatge(string nom, int nivell)

– Getter de nivell: ens permeten consultar el valor del nivell respectiva-
ment.

– Getter i Setter de _posicio: ens permet consultar i definir el valor de
la posició respectivament.

– Getter de velocitat: ens permet consultar el valor de la velocitat.
Aquest mètode es defineix com a virtual perquè haurà de ser reescrit
en una de les subclasses.

– Moure(): ens permet moure el personatge cap a una direcció.

La classe PersonatgeOrc, a banda de les propietats i mètodes que heretarà de
Personatge , s’afegiran les següents característiques:

• Propietat:

– Córrer: propietat booleana que consultarem per saber si el personatge
està corrent. Serà privada, ja que només es farà servir en la classe
PersonatgeOrc.

• Mètodes:

– Getter i Setter de córrer: ens permeten consultar i definir si el
personatge està corrent.

– Getter de velocitat: en aquest mètode definirem la velocitat de l’Orc.
Sobreescriurem el mètode de Personatge, ja que l’Orc duplica la seva
velocitat quan corre.
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La classe PersonatgeTrol, a banda de les propietats i mètodes que heretarà de
Personatge , tindrà només un nou mètode:

• Mètode:

– Atac: ens permetrà realitzar un atac especial, que consistirà a duplicar
el valor del seu nivell.

Per representar l’herència en un diagrama UML s’utilitza una fletxa tancada
sense farciment amb la línia sòlida, que va des de les subclasses a la superclasse,
com es pot apreciar en la figura 1.6.

Figura 1.6. Diagrama de classes UML amb herència

Cal destacar que en un diagrama UML no s’afegeixen ni els constructors ni
els getters/setters, i a les subclasses només s’afegeixen les propietats i mètodes
nous, així com els mètodes sobreescrits. Per aquest motiu, a la subclasse
PersonatgeOrc es mostra el mètode GetVelocitat perquè és una sobreescriptura
d’un setter, però no es mostren els getters i setters per Correr. Per altra banda, la
subclasse PersonatgeTrol té un mètode, Atacar, per tant, s’afegeix al diagrama.

A continuació, vegeu la implementació en C#:

1 // Classe pare
2 public class Personatge
3 {
4 public string Nom;
5 protected int Nivell;
6 private Vector2 _posicio;
7 protected int Velocitat = 1; // definim la velocitat com a 1

per defecte
8

9 // Constructor sense paràmetres
10 public Personatge()
11 {
12 Nom = "Desconegut";
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13 Nivell = 1;
14 _posicio = new Vector2(10, 10);
15 }
16

17 // Constructor a partir del nom i del nivell
18 public Personatge(string nom, int nivell)
19 {
20 Nom = nom;
21 Nivell = nivell;
22 _posicio = new Vector2(10, 10);
23 }
24

25 // Getter de nivell
26 public int GetNivell()
27 {
28 return Nivell;
29 }
30 // Setter de nivell
31 public void SetNivell(int nivell)
32 {
33 Nivell = nivell;
34 }
35 // Getter de posició
36 public Vector2 GetPosicio()
37 {
38 return _Posicio;
39 }
40 // Setter de posició
41 public Vector2 SetPosicio(Vector2 posicio)
42 {
43 _posicio = posicio;
44 }
45

46 // Getter de velocitat. El definim com a virtual perquè serà
reescrit per la classe PersonatgeJugador

47 virtual public int GetVelocitat()
48 {
49 return velocitat;
50 }
51

52 // Mètode per moure el personatge
53 public void Moure(Direccio direccio)
54 {
55 Console.WriteLine($"{Nom} es mou");
56 int velocitat = GetVelocitat();
57 switch (direccio)
58 {
59 case Direccio.Nord:
60 // Modifica la posició basant-se en la velocitat
61 break;
62 case Direccio.Sud:
63 // Modifica la posició basant-se en la velocitat
64 break;
65 case Direccio.Est:
66 // Modifica la posició basant-se en la velocitat
67 break;
68 case Direccio.Oest:
69 // Modifica la posició basant-se en la velocitat
70 break;
71 }
72 }
73 }
74
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75 // Primera classe filla
76 public class PersonatgeOrc : Personatge
77 {
78 private bool _correr; // Variable booleana que defineix si el

personatge està corrent
79

80

81 // Getter de _correr
82 public bool GetCorrer() {
83 return _correr;
84 }
85 // Mètode Setter de la variable _correr. Definim si el

personatge està corrent
86 public void SetCorrer(bool estaCorrent)
87 {
88 // Codi per fer que el jugador corri
89 _correr = estaCorrent;
90 }
91

92 // Sobreescrivim el mètode GetVelocitat() de la classe pare
93 override public int GetVelocitat()
94 {
95 int velocitatOriginal = base.GetVelocitat();
96 // Si el personatge està corrent, multipliquem la velocitat

per 2
97 if (_correr == true)
98 {
99 velocitatOriginal = velocitatOriginal * 2;
100 }
101

102 return velocitatOriginal;
103 }
104 }
105

106 // Segona classe filla
107 public class PersonatgeTrol : Personatge
108 {
109 // Mètode que fa atacar al personatge
110 public void Atacar()
111 {
112 Console.WriteLine($"El Trol ha fet un atac de {Nivell*2}

punts.");
113 }
114 }

Fixeu-vos que les propietats Velocitat i Nivell s’han declarat com a protected,
això implica que només són accessibles des de la mateixa classe Personatge i
des de les seves subclasses: PersonatgeOrc i PersonatgeTrol. Per tant, podran
accedir i modificar tant el nivell com la velocitat. En canvi, la propietat _correr
s’ha declarat com a privada, per tant, només és accessible directament des de
PersonatgeOrc, encara que es poden emprar el getter i el setter per accedir-hi.
Aquest control d’accés és el que permet encapsular les dades i controlar qui i
com té accés.

A més, s’ha sobreescrit el mètode GetVelocitat a la subclasse de PersonatgeOrc
per canviar el seu comportament, és a dir, s’ha aplicat el polimorfisme. Cal
destacar, com veureu més endavant, que per indicar quins mètodes poden ser
sobreescrits s’ha d’utilitzar la paraula virtual en el mètode original, mentre que
els mètodes sobreescrits utilitzen la paraula override.
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Atès que PersonatgeOrc i PersonatgeTrol hereten de Personatge poden cridar-
se els seus getters i setters, així com accedir a la propietat pública Nom i els seus
propis mètodes, SetCorrer(), GetVelocitat() i Actar() respectivament. En el
següent exemple veurem com instanciar un objecte de les classes PersonatgeOrc
i PersonatgeTrol i com accedim a les propietats, tant d’aquestes classes com les
de la classe pare:

1 public static void Main()
2 {
3 Console.WriteLine($"***** PersonatgeOrc *****");
4 // Instanciem un objecte PersonatgeOrc i el guardem en una

variable de tipus PersonatgeOrc
5 PersonatgeOrc orc = new PersonatgeOrc();
6 // És pot tractar com un Personatge, definim les propietats
7 orc.Nom = "Thrall";
8 orc.SetNivell(12);
9 Console.WriteLine($"El nom de l’Orc és: {orc.Nom} i el seu

nivell és: {orc.GetNivell()}");
10 Console.WriteLine($"La velocitat és: {orc.GetVelocitat()}");
11 // i es pot tractar com un PersonatgeOrc, cridant el mètode

SetCorrer() i GetVelocitat()
12 orc.SetCorrer(true);
13 Console.WriteLine($"Definim la variable correr com a ’true’ i

la velocitat ha variat a: {orc.GetVelocitat()}");
14

15 Console.WriteLine($"\n***** PersonatgeTrol *****");
16 // Instanciem un objecte PersonatgeTrol i el guardem en una

variable de tipus PersonatgeTrol
17 PersonatgeTrol trol = new PersonatgeTrol();
18 // Es pot tractar com un Personatge, definint les propietats
19 trol.Nom = "Vol’jin";
20 trol.SetNivell(10);
21 Console.WriteLine($"El nom del Trol és: {trol.Nom} i el seu

nivell és: {trol.GetNivell()}");
22 // i es pot tractar com un PersonatgeTrol, cridant el mètode

Atac()
23 trol.Atacar();

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/g1QApM.

Una altra característica molt important és que, a l’hora d’assignar un valor a
una variable, es pot assignar tant un valor d’aquest tipus o d’un tipus que hereti
d’aquest. Per exemple, si el tipus d’una propietat és Personatge amb les sub-
classes PersonatgeOrc i PersonatgeTrol, es pot assignar qualsevol d’aquestes
subclasses a una variable de tipus Personatge. El problema succeirà si volem
accedir als mètodes que són exclusius de les classes filles, com SetCorrer() i
Atacar().

1 public static void Main()
2 {
3 // Instanciem un objecte PersonatgeOrc i el guardem en una

variable de tipus Personatge
4 Personatge orc = new PersonatgeOrc();
5 orc.Nom = "Thrall";
6 orc.SetNivell(12);
7 Console.WriteLine($"El nom de l’Orc és: {orc.Nom} i el seu

nivell és: {orc.GetNivell()}");
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Casting

És possible recuperar el tipus
original d’una classe aplicant un
canvi de tipus mitjançant el
casting: posar el tipus de la
classe entre parèntesis davant de
la variable:
(PersonatgeJugador)
jugador.

8 // orc.SetCorrer(true);
9 // Si descomenteu la instrucció orc.SetCorrer(true); no

funcionarà perquè la classe de la variable orc no té el mè
tode SetCorrer()

10

11 // Instanciem un objecte PersonatgeTrol i el guardem en una
variable de tipus Personatge

12 Personatge trol = new PersonatgeTrol();
13 trol.Nom = "Vol’jin";
14 trol.SetNivell(10);
15 Console.WriteLine($"El nom del Trol és: {trol.Nom} i el seu

nivell és: {trol.GetNivell()}");
16 // trol.Atacar();
17 // Si descomenteu la instrucció trol.Atacar(); no funcionarà

perquè la classe de la variable trol no té el mètode Atacar
()

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/jCSugx.

Com es pot apreciar, utilitzant aquesta característica es poden emprar els mètodes i
propietats de la classe Personatge, però es perd la capacitat d’utilitzar els mètodes
i propietats propis de cada subclasse.

És a dir, tots els elements guardats en variables de tipus Personatge seran tractats
com si fossin d’aquesta classe, per tant, no es pot accedir ni al mètode SetCorrer
de l’Orc ni el mètode Atacar del Trol

Aquest mecanisme es pot fer servir per treballar amb col·leccions. Per exemple,
per emmagatzemar tots els personatges en un array:

1 public static void Main()
2 {
3 Personatge[] personatges = new Personatge[4];
4 personatges[0] = new PersonatgeOrc();
5 personatges[0].Nom = "Thrall";
6 personatges[1] = new PersonatgeTrol();
7 personatges[1].Nom = "Vol’jin";
8 personatges[2] = new PersonatgeOrc();
9 personatges[2].Nom = "Saurfang";
10 personatges[3] = new PersonatgeTrol();
11 personatges[3].Nom = "Rokhan";
12 for (int i=0; i<personatges.Length; i++) {
13 Console.WriteLine($"Personatge: {personatges[i].Nom} (

classe:{personatges[i]})");
14 }
15 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/97umj8.

Com es pot apreciar, un array de la superclasse Personatge pot contenir instàn-
cies de PersonatgeOrc i de PersonatgeTrol. Així mateix, en tractar-se d’un
array es poden utilitzar estructures de repetició per recórrer-ho per consultar tots
els valors com en aquest cas, o per cridar algun dels mètodes de la superclasse.

Vegeu el següent vídeo explicatiu sobre l’herència i les jerarquies de classes:
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https://player.vimeo.com/video/760204893

Vegeu el següent vídeo explicatiu sobre com implementar l’herència i les jerarqui-
es de classes a C#:

https://player.vimeo.com/video/760205002

Sobreescriure un mètode

S’entén per sobreescriure un mètode, crear un mètode en la subclasse amb la
mateixa signatura que un altre mètode que existeix a la superclasse, de manera
que en cridar-lo s’executa aquest nou mètode. En cas de sobreescriure un mètode,
es poden donar dos casos diferents:

• Es descarta la crida al mètode de la subclasse.

• Es vol afegir un nou comportament a banda de l’habitual.

En el primer cas no cal fer res més, només sobreescriure el mètode. Però en el
segon, cal afegir una crida a la superclasse usant la paraula clau base seguida de
l’operador punt i el nom del mètode amb els arguments necessaris. Per exemple, si
se sobreescriu el mètode Moure i es vol cridar al mètode de la superclasse caldria
fer-ho de la següent manera:

1 public override void Moure(Direccio direccio) {
2 base.Moure(direccio);
3 Console.WriteLine("A tota velocitat!");
4 }

En aquest exemple s’executaria el codi de la funció de la superclasse i seguidament
el nou codi.

Fixeu-vos que s’ha fet servir la paraula clau override. Per poder sobreescriure
un mètode cal indicar-ho en el mètode de la superclasse utilitzant la paraula clau
virtual mentre que a les subclasses s’ha d’utilitzar override.

Per consegüent, si es preveu que un mètode d’una classe serà sobreescrit caldrà
afegir virtual a la seva signatura, i override a la signatura del mètode a la
subclasse.
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Alguns llenguatges com C++
una classe pot heretar de
múltiples classes. Aquest
tipus d’herència s’anomena
herència múltiple.

La capacitat de canviar el comportament a una subclasse es coneix com a
polimorfisme, una de les propietats principals de la programació orientada
a objectes.

Així doncs, la funció en la classe Personatge serà la següent:

1 public virtual void Moure(Direccio direccio) {
2 Console.WriteLine($"{Nom} es mou");
3 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/JsXLGQ.

En C# una classe només pot heretar d’una única classe, és a dir, no pot
tenir més d’una classe pare.

Definir els constructors a l’herència

En l’exemple anterior no ho hem vist, però les classes filles també poden tenir
constructors propis. Per fer-ho, caldrà fer servir la paraula clau base amb els
paràmetres que corresponen a la classe pare.

1 public ClasseFilla(string param1ClassePare, string
param2ClassePare) : base(param1ClassePare, param2ClassePare)

A continuació, us mostrem un exemple simplificat de Personatge, on es pot veure
com la classe Personatge té dues propietats: Nom i Nivell, definides en el
constructor. I com a la classe filla PersonatgeOrc se n’afegeix una de nova:
Velocitat.

1 // Classe pare
2 public class Personatge
3 {
4 public string Nom;
5 public int Nivell;
6

7 // Constructor de Personatge amb les propietats nom i nivell
8 public Personatge(string nom, int nivell)
9 {
10 Nom = nom;
11 Nivell = nivell;
12 }
13 }
14

15 // Classe filla
16 public class PersonatgeOrc : Personatge
17 {
18 public int Velocitat;
19 // Constructor de la classe PersonatgeOrc amb les tres

propietats
20 // Utilitzarem base() per enviar les propietats que

corresponen a la classe pare: nom i nivell
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21 public PersonatgeOrc(string nom, int nivell, int velocitat) :
base (nom, nivell)

22 {
23 Velocitat = velocitat;
24 }
25 }
26

27 public class Program
28 {
29 public static void Main()
30 {
31 // Instanciem un personatge Orc utilitzant tots els parà

metres del constructor
32 PersonatgeOrc orc = new PersonatgeOrc("Thrall", 10, 20);
33 Console.WriteLine($"Nom: {orc.Nom}. Nivell: {orc.Nivell}.

Velocitat: {orc.Velocitat}");
34

35 }
36 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/k1diH5.

També, cal tenir en compte que els constructors d’una jerarquia d’herència es cri-
den en cascada, començant pel constructor del primer antecessor. En el següent
exemple utilitzem una jerarquia amb tres classes (Personatge, PersonatgeJugador i
PersonatgeMultiJugador). Per comprovar-ho només cal que es mostri per pantalla
un missatge quan es crida el constructor:

1 using System;
2

3 public class Personatge {
4 public string Nom;
5 public int _nivell;
6

7

8 public Personatge() {
9 Console.WriteLine("Constructor: Personatge (buit)");
10 Nom = "Desconegut";
11 _nivell = 1;
12 }
13

14 public Personatge(string nom, int nivell) {
15 Console.WriteLine("Constructor: Personatge (2 paràmetres)");
16 Nom = nom;
17 _nivell = nivell;
18

19 }
20 }
21

22

23 public class PersonatgeJugador : Personatge {
24 private string _jugador;
25

26

27 public PersonatgeJugador() {
28 Console.WriteLine("Constructor: Personatge Jugador (buit)");
29 }
30

31 public PersonatgeJugador(string nom) : base(nom, 0) {
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32 Console.WriteLine("Constructor: Personatge Jugador (1 parà
metre)");

33 Nom = nom;
34 }
35 }
36

37 public class PersonatgeMultiJugador : PersonatgeJugador {
38 private string _jugador;
39 private int _num;
40

41 public PersonatgeMultiJugador(string nom) : base(nom) {
42 Console.WriteLine("Constructor: Personatge Multijugador (1

paràmetre)");
43 }
44

45 public PersonatgeMultiJugador(string nom, int nivell, int num)
: base(nom) {

46 Console.WriteLine("Constructor: Personatge Multijugador (3
paràmetres)");

47 _nivell = nivell;
48 _num = num;
49 }
50 }
51

52

53 public class Program
54 {
55 public static void Main()
56 {
57 Personatge personatgeMultijugador = new

PersonatgeMultiJugador("Reinhardt");
58 Console.WriteLine($"Personatge: {personatgeMultijugador.Nom}

(classe:{personatgeMultijugador})\n");
59

60 Personatge personatgeMultijugador3 = new
PersonatgeMultiJugador("Reinhardt", 12, 3);

61 Console.WriteLine($"Personatge: {personatgeMultijugador3.Nom
} (classe:{personatgeMultijugador3})");

62 }
63 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/mD88O1.

El resultat d’executar el codi anterior serà el següent:

1 Constructor: Personatge (2 paràmetres)
2 Constructor: Personatge Jugador (1 paràmetre)
3 Constructor: Personatge Multijugador (1 paràmetre)
4 Personatge: Reinhardt (classe:PersonatgeMultiJugador)
5

6 Constructor: Personatge (buit)
7 Constructor: Personatge Jugador (buit)
8 Constructor: Personatge Multijugador (3 paràmetres)
9 Personatge: Reinhardt (classe:PersonatgeMultiJugador)

Fixeu-vos en l’ordre en què s’executa el codi dels constructors:

1. S’executa el codi del constructor de Personatge, la superclasse de la
superclasse de PersonatgeMultijugador.
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2. S’executa el codi del constructor de PersonatgeJugador, la superclasse de
PersonatgeMultijugador.

3. Finalment, s’executa el codi del constructor de PersonatgeMultijugador.

Quan s’instancia una classe s’executa el codi de tots els antecessors abans
d’executar el codi del constructor propi.

Un altre detall important és que si no hi ha cap constructor amb paràmetres, les
crides es resolen automàticament cridant al constructor buit; però un cop s’afegei-
xen constructors amb diferent quantitat de paràmetres, cal indicar específicament
a quin constructor cal cridar, de manera que sempre existeixi una cadena des del
constructor de la classe fins a un dels constructors del seu primer antecessor.

Per fer-ho, s’afegeix la paraula clau base al final de la signatura del constructor
separada per dos punts (:) i indicant el mapatge dels paràmetres que es passaran
al constructor:

• public PersonatgeJugador(string nom) : base(nom, 0): crida al
constructor de la superclasse que té com a signatura (string, int), perquè
nom és una cadena i 0 és un enter. Com a primer argument passarà la cadena
nom i com a enter passarà el literal 0.

• public PersonatgeMultiJugador(string nom) : base(nom): crida
al constructor de la superclasse que té com a signatura (string), perquè nom
és una cadena de text. Com a primer argument passarà la cadena nom.

Si no s’indica a quin constructor es vol cridar, es cridarà al constructor buit;
però si la superclasse ja compta amb algun altre constructor, caldrà que es
defineixi el constructor buit explícitament.

Aquest és el cas del constructor amb tres arguments de PersonatgeMultijugador.
Com no s’indica a quin constructor cridar, sempre crida al constructor buit de la
seva superclasse, que al seu torn crida al constructor buit de la superclasse per la
mateixa raó:

• public PersonatgeMultiJugador(string nom, int nivell, int
num): no s’indica a quin constructor ha de cridar a la superclasse, per tant,
cridarà al constructor buit sense passar cap argument.

Vegeu com es resol la crida de cadascun d’aquests casos detalladament: la
instanciació de PersonatgeMultijugador(“Reinhardt”) a la figura 1.7 i la
instanciació de PersonatgeMultijugador(“Reinhardt”, 12, 3) a la figura
1.8.
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Figura 1.7. Ordre d’execució dels constructors amb 1 paràmetre

Figura 1.8. Ordre d’execució dels constructors amb 3 paràmetres

Vegeu el següent vídeo explicatiu sobre l’ordre d’execució dels constructors:

https://player.vimeo.com/video/760205694

Vegeu el següent vídeo explicatiu sobre com establir l’ordre d’execució dels
constructors en C#:

https://player.vimeo.com/video/760205810
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Interfícies

Les interfícies defineixen comportaments que les classes associades a
elles estan obligades a implementar. Això permet tractar a diferents
classes que implementin la mateixa interfície de la mateixa manera. El
concepte és similar a l’herència, però mentre que una classe no pot
heretar més que d’una classe, sí que és possible implementar múltiples
interfícies.

Exemple d’ús de la interfíce IUsable

Per exemple, es podria crear una interfície anomenada IUsable amb el mètode Usar per
implementar en tots els elements que el jugador pugui usar (vegeu la figura 1.9): una
espasa, una porta, una palanca...

Figura 1.9. Diagrama de classes heterogènies que implementen la mateixa interfície

Cadascun d’aquests elements tindrà la seva pròpia jerarquia de classes; aleshores, per
poder tractar-los de la mateixa manera, caldria que implementessin la interfície IUsable,
de manera que quan trobem un element amb aquesta interfície sabem que es pot cridar al
mètode Usar, ja que el contracte els obliga a implementar-lo.

Les interfícies només inclouen la signatura d’aquests mètodes perquè l’obligació
d’implementar-los és de les classes que implementen la interfície, en cas contrari
no compilaran (no compleixen la seva part del contracte).

Per declarar una interfície es fa servir la següent sintaxi:

1 public interface INomInterficie {}

La sintaxi per indicar que una classe implementa una interfície és igual que la
d’herència, només cal indicar el nom de la interfície separada per dos punts:

1 public class NomClasse : INomInterficie {}

Cal tenir en compte que una interfície pot heretar d’altres; això implica que una
classe que implementi alguna d’aquestes interfícies haurà d’implementar tots els
mètodes de la jerarquia.

Altres característiques de les interfícies

• Per convenció el nom de les interfícies comença sempre per I.
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• Una classe pot implementar una o més interfícies.

• Són independents de l’herència, és a dir, una classe pot heretar d’una altra classe i a més
implementar una o més interfícies.

Així mateix, una classe que implementa una interfície es pot tractar com si fos la
interfície, perquè aquest “contracte” ens assegura que la classe implementa tots
els mètodes de la interfície com es pot apreciar en el següent exemple:

En l’exemple, crearem una interfície anomenada Atacar() que ens permetrà que
totes les classes que l’implementin l’hagin d’utilitzar amb el contracte que s’ha
definit: void Atacar(string font, string objectiu);. En aquest cas, cre-
arem dues classes Arc() i Espasa() que hauran d’implementar el mètode Atacar().
Cadascuna tindrà el seu comportament, mentre amb l’espasa comprovaríem si
l’objectiu està a prop, amb l’arc es comprovaria si ens queden fletxes i si està dins
de l’abast de l’objectiu. El codi seria el següent:

1 public interface IArma {
2 void Atacar(string atacant, string objectiu);
3 }
4

5 public class Espasa : IArma {
6

7 public void Atacar(string atacant, string objectiu) {
8 // Aquí es comprovaria si està a distància melee
9 Console.WriteLine("Ataca amb una espasa a {objectiu}");
10 }
11 }
12

13 public class Arc : IArma {
14

15 int _fletxes;
16 int _rang;
17

18 public void Atacar(string atacant, string objectiu) {
19 // Aqui es comprovaria si està dins de l’abast
20 // de l’arc i si té fletxes
21 Console.WriteLine($"{atacant} agafa una fletxa");
22 Console.WriteLine($"{atacant} dispara {objectiu}");
23 }
24 }
25

26 public class Program
27 {
28 public static void Main()
29 {
30 IArma espasa = new Espasa();
31 IArma arc = new Arc();
32 string jugador = "Genji";
33 string enemic = "Hanzo";
34

35 espasa.Atacar(jugador, enemic);
36 arc.Atacar(enemic, jugador);
37 }
38 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/14PbNr.
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Encara que una classe no
contingui cap mètode

abstracte pot declarar-se
com abstracte per evitar que

sigui instanciada
directament i forçar a fer

servir sempre alguna de les
subclasses.

Fixeu-vos que s’han declarat dues variables de tipus IArma i s’ha assignat a
aquestes un objecte de tipus Espasa i un altre de tipus Arc, que són classes que no
tenen relació entre elles.

En els diagrames UML la relació d’implementació d’una interfície es representa
de forma similar a l’herència, amb una punta de fletxa buida, però amb una línia
de ratlles discontínua, com mostra la figura 1.10.

Figura 1.10. Diagrama de classes UML amb interfície

Classes abstractes

Una classe abstracta és una classe incompleta, en la que s’ha definit un o més
mètodes incomplets que només compten amb la signatura de la funció, però no
s’han implementat.

Atès que una classe abstracta és incompleta, no pot ser instanciada. Per tant,
necessàriament s’hauran de crear classes que heretin d’aquesta i que implementin
els mètodes abstractes.

Per exemple, es podria crear una classe abstracta anomenada Vehicle amb la
propietat abstracta Moure, que seria implementada de forma diferent per cada tipus
de vehicle: Avio, Camio, Vaixell, Submari, Coet... En aquest cas no té sentit que
existeixi una implementació de Moure perquè cada tipus de vehicle es mou d’una
manera diferent, per tant, és apropiat que sigui abstracta i que cada tipus faci la
seva pròpia implementació.

Quan una classe conté un o més mètodes abstractes, cal declarar-la obligatòri-
ament com abstracte, afegint la paraula clau abstract a la seva definició, que
també és emprada per declarar un mètode com abstracte:

1 public abstract class AtacAbstracte
2 {
3 public int Poder;
4 protected string _nom;
5 public AtacAbstracte(string nom, int poder)
6 {
7 _nom = nom;
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8 Poder = poder;
9 }
10

11 public string InfoAtac()
12 {
13 return $"{_nom}, poder {Poder}";
14 }
15

16 public abstract int Atacar(String personatge);
17 }

Com es pot apreciar a l’exemple anterior, a la classe AtacAbstracte s’han
declarat dues propietats, un constructor amb 2 paràmetres, un mètode públic i
un mètode públic abstracte que consta només d’una signatura, per tant, s’ha de
declarar com abstracta i les seves subclasses hauran d’implementar aquest mètode.

Ni les classes abstractes ni les interfícies poden instanciar-se perquè no són
completes, només poden instanciar-se les seves subclasses si implementen
els mètodes especificats.

A diferència de les interfícies, les classes abstractes poden incloure tant mètodes
normals com abstractes, de manera que les classes que hereten d’aquestes poden
aprofitar-los, per exemple, les subclasses d‘AtacAbstracte poden accedir a les
propietats i mètodes públics i protegits:

1 public class AtacPuny : AtacAbstracte
2 {
3 public AtacPuny(string nom, int poder) : base(nom, poder)
4 {
5 // Altre codi d’inicialització
6 }
7

8 public override int Atacar(string personatge)
9 {
10 Console.WriteLine($"Dones un cop de puny amb estil {_nom} a

{personatge} i causa {Poder} punts de dany");
11 return Poder;
12 }
13 }
14

15 public class AtacEspecial : AtacAbstracte
16 {
17 public AtacEspecial(string nom, int poder) : base(nom, poder)
18 {
19 // Altre codi d’inicialització
20 }
21

22 public override int Atacar(string personatge)
23 {
24 Random random = new Random();
25 // Aquest atac farà com a mínim el poder de l’atac i com
26 // a màxim el poder de l’atac * 2 - 1 (perquè el darrer

nombre
27 // del rang aleatori no s’inclou).
28 //
29 // Exemple: amb poder 3 farà 3 + (0 a 5) punts de dany = de

3 a 8.
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30 int dany = Poder + random.Next(Poder * 2);
31 Console.WriteLine($"Utilitzes {_nom} contra {personatge} i

li causa {dany} punts de dany");
32 return dany;
33 }
34 }

Fixeu-vos que cal fer servir la paraula clau override per indicar que s’està
sobreescrivint el mètode abstracte de la superclasse, tot i que a la superclasse no
cal indicar que és virtual perquè tots els mètodes abstractes són virtuals de forma
implícita. Per altra banda, com la superclasse té un constructor amb 2 paràmetres,
s’obliga les subclasses a implementar-los i cridar al constructor base amb aquests
dos paràmetres:

1 public AtacPuny(string nom, int poder) : base(nom, poder)
2 {
3 // Altre codi d’inicialització
4 }

L’alternativa seria afegir a la superclasse un constructor buit (el constructor per
defecte), però en aquest cas no s’establirien els valors de les propietats _nom i
Poder, conseqüentment, cal implementar els constructors amb dos paràmetres a
les subclasses.

La utilitat de les classes abstractes és similar a la de les interfícies, ja que permeten
definir un contracte que han de complir les subclasses, però incloent una
implementació de la funcionalitat comuna. Igual que en el cas de les interfícies
això ens permet declarar variables d’aquest tipus o col·leccions i emmagatzema
en aquestes les subclasses, per exemple:

1 public class Program
2 {
3 public static void Main()
4 {
5 AtacAbstracte[] atacs = new AtacAbstracte[]{
6 new AtacPuny("Uppercut", 2),
7 new AtacEspecial("Meteor", 3)
8 };
9 string enemic = "Winston";
10 Console.WriteLine("Quin atac vols fer servir contra {enemic

}?");
11 for (int i = 0; i < atacs.Length; i++)
12 {
13 Console.WriteLine($"{i} {atacs[i].InfoAtac()}.");
14 }
15

16 Console.WriteLine($"Entra un nombre entre 0 i {atacs.Length
- 1}");

17 // En aquest exemple no fem control d’errors.
18 string entrada = Console.ReadLine();
19 int opcio = int.Parse(entrada);
20 atacs[opcio].Atacar(enemic);
21 }
22 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/RKFKem.
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L’inconvenient d’utilitzar classes abstractes en lloc d’interfícies és que, en tractar-
se de classes, només es pot heretar d’una, mentre que es poden implementar
múltiples interfícies simultàniament. Tanmateix, cal tenir en compte que és
possible combinar l’herència d’una classe abstracta amb una o més interfícies.

En els diagrames UML les classes i els mètodes abstractes es representen posant
el seu nom en cursiva. La resta de la representació és idèntica a una relació
d’herència estàndard, tal com es pot apreciar a la jerarquia mostrada a la figura
1.11.

Figura 1.11. Diagrama de classes UML amb classe abstracta

1.1.6 Col·leccions

Encara que la utilització d’arrays acostuma a ser molt eficient, en C# trobem altres
tipus de col·leccions més flexibles com són les llistes (List).

List

Les llistes són el tipus de col·lecció més usada. La seva funció és similar a la dels arrays,
però no cal definir la mida a priori perquè aquesta s’ajusta automàticament. Els mètodes
més utilitzats són:

• Add(ítem): afegeix l’ítem a la llista.

• Remove(ítem): elimina l’ítem de la llista.

• RemoveAt(índex): elimina l’ítem a la posició indicada per índex.

• [índex]: retorna l’ítem a la posició indicada per índex.

• Clear(): buida la llista.

• Count: conté el nombre d’elements de la llista.

Per definir una llista, cal indicar quin és el tipus d’element que emmagatzema
entre claus:
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1 List<Tipus> nomLlista = new List<Tipus>();

Atès que les classes i les interfícies són considerats tipus, es poden emprar aquestes
col·leccions per guardar-los, com es mostra en el següent exemple:

1 public static void Main()
2 {
3 List<IArma> armes = new List<IArma>();
4 armes.Add(new Espasa());
5 armes.Add(new Arc());
6 armes.Add(new Espasa());
7 armes.Add(new Espasa());
8 armes.Add(new Arc());
9

10 string jugador = "Genji";
11 string enemic = "Hanzo";
12 for (int i=0; i<armes.Count; i++) {
13 armes[i].Atacar(jugador, enemic);
14 }
15 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/ulFKs8.

Fixeu-vos que la llista conté 5 elements, 3 espases i 2 arcs. Com que la llista és de
IArma, es pot tractar igual una espasa que un arc, perquè totes dues implementen
aquesta interfície.

Per poder utilitzar List, cal importar la biblioteca corresponent amb
using System.Collections.Generic;.

De la mateixa manera, les col·leccions són tipus de dades, per tant, es poden
declarar com a propietats:

1 public class Personatge {
2 List<IArma> _armes = new List<IArma>();
3 string Nom;
4

5 public Personatge(string nom) {
6 Nom = nom;
7 }
8

9 public void EquiparArma(IArma arma) {
10 _armes.Add(arma);
11 }
12

13 public void DesequiparArma(IArma arma) {
14 _armes.Remove(arma);
15 }
16

17 public void Atacar(string objectiu) {
18 for (int i=0; i<_armes.Count; i++) {
19 _armes[i].Atacar(Nom, objectiu);
20 }
21 }
22 }
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23

24 public class Program
25 {
26 public static void Main()
27 {
28 Personatge tracer = new Personatge("Tracer");
29 tracer.EquiparArma(new PistolaPulsos());
30 tracer.EquiparArma(new PistolaPulsos());
31 tracer.Atacar("Reaper");
32

33 }
34 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/6xpGZq.

En els diagrames UML a aquesta relació se l’anomena agregació i es representa
amb un rombe al costat de la classe que conté la col·lecció i una línia sòlida fins a
la classe continguda, tal com es mostra a la figura 1.12.

Figura 1.12. Diagrama de classes UML amb agregació

1.2 Arquitectura basada en components (Unity)

L’arquitectura basada en components consisteix en l’existència d’una classe entitat
(en el cas d’Unity és el GameObject) a la que s’afegeixen components. Són
aquests components els que contenen les dades (propietats) i afegeixen nous
comportaments (mètodes i gestió d’esdeveniments).

Tots els elements que es troben a la jerarquia d’una escena d’Unity són
GameObjects, mentre que tots els elements que es mostren a l’inspector
són components.
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Aquest tipus d’arquitectura permet combinar i reutilitzar els components, de
manera que només cal crear el component una vegada i llavors es pot instanciar
en múltiples GameObjects. Per exemple, quan es necessita que un GameObject
col·lisioni amb altres, s’afegeix un component de tipus Collider; si ha de produir
un so, s’afegeix un component AudioSource; si ha de mostrar un sprite, s’afegeix
un Sprite Renderer...

Arbres i jerarquies

Un arbre és un tipus de graf amb una arrel de la qual “pengen” una o més branques. Al
seu torn, cada branca pot tenir una o més branques, però només poden “penjar” de l’arrel
o d’una única branca. Les branques es considera que són “filles” de l’arrel o la branca de la
qual “pengen” mentre que la branca de la qual “pengen” es considera el “pare” d’aquestes.

Per tant, la jerarquia d’Unity es pot considerar un bosc on hi ha una escena de la qual
pengen un o més GameObjects (arbres), dels que poden penjar un o més GameObjects i
així successivament.

Figura 1.13. Jerarquia de GameObjects a Unity

Jerarquia d’Unity. Tal com es pot apreciar a la figura 1.13, si agafem
Exits com un arbre aquest té dues branques: Victory Volume (1) i Victory
Volume. Victory Volume està desplegat i es pot veure que té dues branques
més: BlackCube i light (que té més branques). Per tant, l’arrel d’aquesta
jerarquia serà Exits, que té dues branques (dues filles) i el seu pare és Exits;
VictoryVolume té dues filles més, i el pare d’aquestes és VictoryVolume; light
també té filles (que no es veuen perquè estan replegades), i el pare d’aquestes
seria light, i així successivament.

Aquests conceptes de pares i fills són molt importants perquè de vegades és
necessari cercar components en el mateix GameObject, en el pare o en els fills,
i cal tenir clar com es relacionen.
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Una propietat destacable d’aquestes jerarquies és que si es desactiva o s’elimina
un GameObject que es trobi en una posició superior de l’arbre, tots els elements
que pengen d’aquest queden desactivats o eliminats segons correspongui.

Una altra peculiaritat és que les dades del seu component Transform s’han
d’interpretar d’una manera o altra segons si penja directament de l’escena o es
penja d’un altre GameObject:

• Quan un element penja directament de l’escena, les dades del seu Transform
són relatives a l’escena (com es mostra a la figura 1.14).

Figura 1.14. Transform global

• Quan pengen d’algun altre GameObject (com en el cas que es mostra la
figura 1.15), són relatives al seu pare.

Figura 1.15. Transform local

Com es pot apreciar a les figures anteriors, la posició del canó està desplaçada
0.393 unitats en l’eix Y respecte a la nau, mentre que la nau es troba a les
coordenades -0.329, -5.028 de l’escena “Space”.
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Monobehaviour: propietats
i mètodes

Podeu consultar el llistat complet
de propietats i mètodes de la

classe Monobehaviour al
següent enllaç: bit.ly/3g76ON7.

En la majoria dels casos, un
cop s’ha creat el Prefab,

s’elimina l’objecte original.
Per exemple, si es crea un

Prefab d’una explosió, no té
sentit que es reprodueixi

cada vegada que s’inicia el
joc.

World vs. Local

Quan es treballa amb GameObjects a Unity (i en la majoria de motors de jocs i programari
de modelatge 3D) cal distingir entre les posicions, rotacions i escala locals de les mateixes
propietats relatives al món. Per això cal distingir entre:

• Local: el seu valor és relatiu a l’element anterior de la jerarquia. Si els seus valors són tots
0, la seva posició al món serà idèntica a la del pare, però si hi ha diferència es tractarà com
un òfset respecte a l’element pare. Per exemple, si a la mà del jugador hi ha una bola de foc
amb un òfset d’un metre cap endavant, en moure’s el jugador la seva posició local continuarà
sent 1 metre cap endavant, però la seva posició al món serà igual a la de la mà del jugador +
1 metre cap endavant.

• World (món): el seu valor és absolut, és la posició en la qual es troba el component respecte
a l’escena. Per tant, si l’element pare es desplaça, la posició en el món del component també
varia.

1.2.1 Herència a Unity

Els scripts en Unity estan escrits en C#, per tant, s’apliquen les regles de
l’herència de C# a aquests scripts (un component pot heretar d’un altre) i poden
implementar interfícies. És més, a Unity tots els components hereten de la classe
MonoBehaviour, tal com es pot apreciar en la creació de qualsevol nou script des
d’Unity:

1 public class NewBehaviourScript : MonoBehaviour {}

Per tant, com hereten de MonoBehaviour, qualsevol component creat té accés
a totes les propietats i mètodes públics i protegits de la classe MonoBehaviour:
gameObject, transform, enabled, GetComponent()...

S’ha de tenir en compte que a Unity es programa en C#, per tant, en cas
de dubte sobre el llenguatge es pot consultar la documentació de Microsoft
sobre C# (learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp) i aprofitar les característiques
d’autocompleció i ressaltat de sintaxi de les IDE.

Per altra banda, per conèixer el funcionament de les classes i components d’Unity
caldrà consultar la documentació d’Unity (docs.unity3d.com/Manual/index.html).

GameObjects i Prefabs

Quan es crea una configuració de GameObject complex amb múltiples compo-
nents i altres GameObjects pot ser interessant “guardar-lo” per poder reutilitzar-lo
en altres escenes. Per fer-ho només cal arrossegar aquest GameObject a l’àrea
de projecte i es convertirà en un Prefab (prefabricat). Aquest Prefab es podrà
reutilitzar en la mateixa i en altres escenes arrossegant-lo a la jerarquia o a l’escena
i modificant els seus valors.
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En un joc programat amb
Unity es poden crear
classes (no components) i
estructures estàndard, que
poden ser utilitzats
normalment pels
components. Aquests sí
que s’instancien amb
l’operador new.

La instanciació de
components en temps
d’execució queda fora de
l’abast d’aquest mòdul.

Existeixen altres variants de
Instantiate que permeten
instanciar els elements en
una posició i rotació
concretes.

Un Prefab és una plantilla que permet afegir a l’escena GameObjects
“prefabricats”. Un cop a l’escena, aquests nous elements es poden modificar
sense alterar l’estructura original, però afegint el que sigui necessari. Per
exemple, es poden modificar totes les propietats (la posició, el model, les
animacions, els textos...), afegir més components...

Un detall molt important a tenir en compte és que mai s’ha d’instanciar un
component o GameObject amb l’operador new. Recordeu que Unity és un
framework i per funcionar correctament s’han d’usar les eines que proporciona
per crear aquests elements, ja que han de ser registrats i configurats pel motor.

Per instanciar nous elements a l’escena s’utilitza el mètode estàtic
MonoBehaviour.Instantiate(), que instància un nou GameObject a
partir d’un Prefab.

És a dir, per crear nous elements al joc mitjançant codi, és imprescindible crear
primer un Prefab. Normalment, aquests Prefabs es referencien com a variables de
tipus GameObject que poden configurar-se a l’editor d’Unity.

1 // Suposeu que s’ha creat un prefab d’un projectil que es mou en
línia recta i pot impactar als enemics

2 // aquest prefab s’ha assignat des de l’editor a la propietat ’’
projectilPrefab’’

3 public class ArmaDistancia : MonoBehaviour {
4 public GameObject projectilPrefab;
5

6 public void Atacar() {
7 // Es crea una instància del prefab del projectil
8 // i es guarda en la variable projectil
9 GameObject projectile = MonoBehaviour.Instantiate(

projectilPrefab);
10

11 // Aquí es farien més operacions amb el projectil
12 // per exemple assignar-li la posició inicial, la rotació
13 // i el mal que fa en impactar.
14 }
15 }

Com es pot apreciar Instantiate és estàtic, per tant, es crida directament des de
la classe MonoBehaviour i no des d’una instància.

De vegades, pot ser interessant modificar un Prefab existent per reutilitzar-lo, però
sense deslligar-lo de l’original. Per exemple, es pot crear una Prefab anomenat
Omnic amb totes les dades genèriques dels omnics, però després es volen poder
crear instàncies de diferents tipus d’omnics, que tindran diferents característiques,
habilitats, models i animacions (ommnic sentinela, omnic ninja, omnic mega
executor...).

En aquest cas, es podria crear una còpia del Prefab Omnic i modificar-la, però
aquesta còpia no quedaria lligada a l’original, així que si es fan canvis (per exemple,
afegir nous components o modificar alguns valors base) no s’apliquen a la resta
de Prefabs copiats.
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Explorar les classes

En Visual Studio i altres IDE, en
escriure el punt, es desplega un

quadre que mostra totes les
propietats i mètodes, cosa que

permet explorar les classes.

La solució és fer servir un Prefab Variant, aquest tipus de Prefabs conserven
l’enllaç amb l’original, però conservant els valors sobreescrits i els seus propis
components. Com es pot deduir, es tracta d’una relació d’herència entre
Prefabs. Per crear un Prefab Variant només cal arrossegar el Prefab modificat
des de l’escena fins a l’àrea d’assets del projecte i prémer el botó Prefab Variant
del diàleg que mostra la figura 1.16.

Figura 1.16. Dialog de selecció per crear un Prefab variant

Així mateix, es pot considerar que la relació entre els GameObject i
els Prefabs és semblant a les de classes i objectes, ja que els objectes
s’instancien a partir d’una classe i els GameObject s’instancien a partir d’un
Prefab.

Components (MonoBehaviour)

Quan s’instància un component moltes de les seves propietats són inicialitzades,
dues de les més rellevants són gameObject i transform. La primera és la
referència al GameObject del que forma part mentre que la segona és la referència
a la seva posició, orientació i escala (relativa o global).

Aquestes propietats es poden utilitzar com qualsevol altre, però en tractar-se
d’objectes caldrà accedir a les seves propietats i mètodes mitjançant l’operador
punt:

1 // El mètode SetActive() ens permet activar o desactiva el
GameObject

2 gameObject.SetActive(true);
3

4 // La propietat position de Transform ens permet definir la
posició

5 transform.position = new Vector3(10, 10, 10);

De la mateixa manera que a C#, també podeu accedir a qualsevol de les propietats
que heu definit i, des d’Unity, modificar els seus valors inicials; però heu de tenir en
compte que a l’editor només es mostren les propietats públiques, no es mostraran
ni les protegides ni les privades.

[SerializeField]

Per mostrar el valor de propietats privades o protegides cal afegir l’etiqueta
[SerializeField] abans, per exemple: [SerializeField] private double _temps;.
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Hi ha variants per tots els
mètodes de tipus
GetComponent per obtenir
un array de components en
lloc d’un de sol.

En el cas d’usar, com a tipus d’una propietat, una classe que hereti de Component
o de GameObject, és possible assignar-los des de l’editor arrossegant l’element de
la jerarquia (o el Prefab des de la finestra d’assets del projecte si es tracta d’una
propietat GameObject), però això no és possible en tots els casos.

Quan s’ha de treballar amb objectes o components que encara no existeixen, per
exemple perquè s’instancien per codi i no es troben inicialment a l’escena, cal
utilitzar alguns dels mètodes especials que ofereix Unity:

• gameObject.GetComponent<T>(): Cerca entre els components del game-
Object i retorna el primer component d’aquest tipus que troba.

• gameObject.GetComponentInChildren<T>(): Cerca entre els compo-
nents del fill del gameObject i retorna el primer component d’aquest tipus
que troba.

• gameObject.GetComponentInParent<T>(): Cerca entre els components
del pare del gameObject i retorna el primer component d’aquest tipus que
troba.

T fa referència al tipus, aquest pot ser qualsevol component d’Unity o un nou creat
pel projecte, com: Transform, Collider, MeshRenderer...

Per exemple, en el següent exemple fixeu-vos que s’està cridant als mètodes des
del gameObject, per tant, retornaran els components que formin part del propi
gameObject al que està lligat aquest component:

1 // Retorna el primer component de tipus AudioSource que es troba
al gameObject que està associat a l’script

2 AudioSource audio = gameObject.GetComponent<AudioSource>();
3

4 // Retorna el primer component de tipus MeshRenderer que es
troba al gameObject que està associat a l’script

5 MeshRenderer meshRenderer = gameObject.GetComponentInChildren<
MeshRenderer>();

6

7 // Retorna el primer component de tipus SpriteRenderer que es
troba al gameObject que està associat a l’script

8 SpriteRenderer spriteRenderer = gameObject.GetComponentParent<
SpriteRenderer>();

Això no obstant, a vegades també ens interessarà accedir a components d’altres
Gameobjects, per fer-ho primer haurem d’instanciar el GameObject (aquest ha de
ser un prefab) i després accedir als components. En el següent exemple, creem
una instància de _enemicPrefab i, posteriorment, accedim al seu component
DadesBestiari. A partir d’aquí podem operar amb les dades del component.

1 public class Spawner : MonoBehaviour
2 {
3 // Definim _enemicPrefab com a [SerializeField] per mostrar-

lo a l’editor
4 [SerializeField] private GameObject _enemicPrefab;
5

6 private void Start()
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Valor null

El valor null és un valor
especial que indica que el valor

no és vàlid. Aquest és el valor de
qualsevol variable que té per

tipus una classe, però no s’ha
assignat cap valor.

Diagrama amb cicle de vida

Podeu veure un diagrama amb el
cicle de vida complet d’un

component d’Unity en el següent
enllaç: bit.ly/3EFnKnY.

Quan s’atura el joc tots els
components de l’escena

són desactivats (si escau) i
seguidament destruïts.

7 {
8 // Creem una instància de _enemicPrefab
9 GameObject enemic = MonoBehaviour.Instantiate(

_enemicPrefab);
10 // Accedim al component DadesBestiari
11 DadesBestiari dades = enemic.GetComponent<DadesBestiari

>();
12 // A partir d’aqui podem operar amb el comoponent dades
13 // per exemple establint el nivell, els punts de vida,
14 // el poder d’atac, etc.
15 }
16 }

Tant els components com els GameObjects són objectes, consegüentment,
es guarden com a referències i es pot guardar la referència a un component
per accedir més endavant en lloc de tornar a cridar a GetComponent().

En cas de no tenir accés a l’objecte, cal fer servir el mètode estàtic GameOb-
ject.Find que cerca a l’escena un GameObject amb el nom indicat i el retorna.

Existeixen dues variants d’aquest mètode, GameOb-
ject.FindGameObjectsWithTag i GameObject.FindWithTag, la diferència
amb l’anterior és que en lloc de cercar per nom se cerca pel tag (definit a l’editor).
El primer retorna un array de GameObjects actius, mentre que el segon retorna
només un GameObject.

En tots aquests mètodes, en cas de no trobar-se el component o el GameObject es
retorna null, excepte els que retornen un array que retornaran un array buit.

Les operacions de la familia GetComponent i Find són costoses i no es
recomana utilitzar-les dintre del mètode Update() o funcions que es cridin a
cada frame. En cas de necessitar accedir sovint a un component, és millor
desar-lo com a propietat i accedir a aquesta referència.

1.2.2 Cicle de vida d’un component a Unity

Quan s’afegeix un element a una escena o s’instancia un GameObject a partir
del mètode estàtic Monobehaviour.Instantiate(), tant el GameObject com els
seus components queden enregistrats al motor de jocs. Això permet a Unity cridar
automàticament a determinats mètodes que estan relacionats amb el seu cicle de
vida (quan es crea, quan s’activa, quan es destrueix...).

Entre aquests, cal destacar especialment als següents perquè són cridats en els
punts més rellevants per implementar les funcionalitats del joc:

• Awake(): és el primer mètode que s’invoca quan s’instancia el component,
inclús si està desactivat.
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• Start(): invocat només la primera vegada que s’ha activat el component. Es
crida després de OnEnable().

• OnEnable(): s’invoca cada vegada que s’activa el component, o automàti-
cament si estava activat en instanciar-se.

• OnDisable(): s’invoca cada vegada que es desactiva el component i abans
de destruir-se.

• Update() i LateUpdate(): es criden automàticament cada frame però en
diferents moments.

• OnDestroy(): es crida quan es destrueix el component, després de OnDisa-
ble().

Al mètode Start() és on s’acostuma a inicialitzar el component, de manera
similar als constructors en classes de C#, perquè només es crida una
vegada.

Podeu fer servir el següent script per veure en quin ordre es criden aquests mètodes,
només cal que l’afegiu a un GameObject buit, i proveu d’activar/desactivar les
caselles d’activació del component i del GameObject per veure a la consola quins
mètodes són cridats:

1 using UnityEngine;
2

3 public class CicleDeVida : MonoBehaviour
4 {
5 private void Awake()
6 {
7 Debug.Log("Awake");
8 }
9

10 private void OnEnable()
11 {
12 Debug.Log("OnEnable");
13 }
14

15 private void OnDisable()
16 {
17 Debug.Log("OnDisable");
18 }
19

20 private void OnDestroy()
21 {
22 Debug.Log("OnDestroy");
23 }
24

25 private void Start()
26 {
27 Debug.Log("Start");
28 }
29 }

Fixeu-vos que tant si activeu/desactiveu el GameObject com el component, es
criden als mètodes OnEnable() i OnDisable() respectivament.
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Els missatges que es mostraran a la consola, si inicieu el joc amb el GameObject
i el component activat, seran els següents:

1 Awake
2 OnEnable
3 Start

Si el GameObject està desactivat, no es mostrarà res, no es cridarà ni tan
sols al mètode Awake().

En canvi, si el GameObject està activat, però el component desactivat, sí que es
crida al mètode Awake():

1 Awake

Si proveu d’activar i desactivar múltiples vegades el GameObject i/o el component,
el resultat serà similar al següent:

1 Awake
2 OnEnable
3 Start
4 OnDisable
5 OnEnable
6 OnDisable
7 ...

Un cop atureu el joc, veureu que si el component estava activat, passarà a estar
desactivat abans de destruir-se:

1 OnDisable
2 OnDestroy

Hi ha molts altres mètodes que es criden automàticament en algunes situacions
com OnCollisionEnter i OnCollisionExit, però la majoria d’aquests mètodes
requereixen que s’afegeixin alguns components concrets per ser cridats. Per
exemple, els dos mètodes anteriors requereixen que el GameObject tingui un
component de tipus Collider actius per ser cridats quan es produeixi o finalitzin
una col·lisió.

Update

El mètode Update() és on s’han de fer les comprovacions i crides a altres mètodes
per afegir funcionalitat al joc. Per exemple, controlar si s’ha premut una tecla o si
el personatge ha tocat el terra. El més recomanable és fer només comprovacions i
cridar a altres mètodes que implementin la lògica necessària.

Descomposició d’un problema complex en algoritmes més simples

Imagineu que heu d’implementar un component per simular el moviment d’un jugador amb
intervals de temps. Us indiquen que quan el jugador premi la tecla W ha de mostrar
un missatge indicant que s’ha desplaçat al nord i quan premi la tecla S mostrarà que el
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desplaçament ha estat cap al sud. A més, cal mostrar quant de temps ha passat d’ençà
que es va prémer la darrera tecla.

Dividint aquest problema en problemes més petits es poden escriure els següents
algorismes, que com es pot apreciar es poden implementar com a diferents funcions o
mètodes:

Algorisme per controlar moviment amb temps:

1. Inicia el component de moviment

2. Repeteix:

(a) Gestiona l’entrada

(b) Incrementa el temps

3. Ha acabat el joc?

(a) Sí: finalitza el programa

(b) No: torna al punt 2

Algorisme per gestionar el control :

1. S’ha pres la tecla W:

(a) Sí: Mou amb direcció Nord

2. S’ha pres la tecla S:

(a) Sí: Mou amb direcció Sud

Algorisme per actualitzar el temps:

1. Suma el temps que ha passat des del darrer frame.

Algorisme per moure al jugador :

1. Mostra el missatge amb la direcció on s’ha mogut el jugador

2. Estableix el temps entre moviments a 0.

En haver dividit el problema, se simplifica molt la seva resolució. Per exemple,
l’algorisme per controlar el moviment amb temps no s’ha de preocupar de com se
gestiona l’entrada ni com incrementa el temps, de la mateixa manera, l’algorisme
per gestionar l’entrada no necessita saber com es resoldrà el problema de moure
al jugador.

A continuació es mostra com seria la implementació de l’exemple anterior a Unity,
utilitzant el mètode Update() per repetir el comportament del controlador de
moviment amb temps:

1 using UnityEngine;
2

3 public class ControladorMovimentAmbTemps : MonoBehaviour
4 {
5 // Guarda el temps que passa entre moviment i moviment
6 private double _temps;
7
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Input Sytem: documentació

Podeu trobar la documentació
del nou Input Sytem al següent

enllaç: bit.ly/3T95fNq.

8 protected void Update()
9 {
10 GestionarEntrada();
11 ActualitzarTemps();
12 }
13

14 // Mou al jugador segons si es prem la tecla W o la tecla S
15 protected void GestionarControl()
16 {
17 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.W))
18 {
19 Moure("Nord");
20 }
21

22 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.S))
23 {
24 Moure("Sud");
25 }
26 }
27

28 // Incrementa el temps que ha pasat des del darrer moviment
29 private void ActualitzarTemps()
30 {
31 _temps = _temps + Time.deltaTime;
32 }
33

34 // Mou, fictíciament, al jugador
35 protected void Moure(string direccio)
36 {
37 Debug.Log($"El jugador es mou cap a {direccio} al cap de {

temps}s");
38 _temps = 0;
39 }
40 }

Com es pot apreciar, s’ha decidit definir algunes de les funcions com a protegides
perquè es preveu haver de crear subclasses i si fossin privades no seria possible
cridar-les.

Classe Input

Unity compta amb dos sistemes per gestionar les entrades de l’usuari, un basat en la
utilització de la classe Input i els seus mètodes estàtics que és el que es mostra a
l’exemple anterior (Input.GetKeyDown(), Input.GetButton(), Input.GetAxis()...), i el nou
Input System que requereix la càrrega del seu paquet i es troba molt més integrat amb
l’editor.

Per usar el nou sistema cal carregar el seu paquet, afegir el component PlayerInput al
GameObject corresponent al jugador (o al seu controlador) i crear les accions d’entrada.
Per altra banda, per utilitzar l’antic no cal fer res, funciona automàticament.

Fixeu-vos que el codi de cada mètode és molt curt, això fa que sigui fàcil
d’entendre, d’ampliar i de mantenir. Per exemple, es podria crear una subclasse
on la gestió de l’entrada fos gestionada per un script d’“intel·ligència artificial” en
comptes del control per entrada de teclat, i la resta del programa es mantindria
igual (encara que la signatura de GestionarControl hauria de ser virtual):

Algorisme de moviment aleatori

Cal implementar un nou component que permeti moure al personatge, però en lloc de
comprovar l’entrada de teclat s’ha de moure aleatòriament seguint aquest patró:
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• 50% no es mou.

• 25% aleatòriament es mou al nord.

• 25% es mou al sud.

Algorisme per gestionar el control de la IA:

1. Es genera un nombre aleatori entre 0 i 99.

2. El resultat és menor que 50?

(a) Sí: no es mou.

(b) No: El resultat és menor que 75?

i. Sí: es Mou amb direcció Nord.

ii. No: es Mou amb direcció Sud.

Suposant que s’ha canviat la signatura de GestionarControl per protected
virtual void GestionarControl(), es podria crear el següent component que
només hauria de sobreescriure aquest mètode:

Antecessors

1 public class ControladorMovimentAmbTempsIA :
ControladorMovimentAmbTemps

2 {
3 protected override void GestionarControl()
4 {
5 int tirada = Random.Range(0, 100);
6

7 if (tirada < 50)
8 {
9 // No fem res
10 }
11 else if (tirada < 75)
12 {
13 Moure("Nord");
14 }
15 else
16 {
17 Moure("Sud");
18 }
19 }
20 }

Fixeu-vos que aquest component no hereta de MonoBehaviour sinó de Controla-
dorMovimentAmbTemps, però com aquest sí que hereta de MonoBehaviour, llavors
ControladorMovimentAmbTempsIA també és un MonoBehaviour i funciona
correctament.

Una classe sempre hereta totes les propietats i mètodes públiques i
protegides de tots els antecessors.

Cal tenir en compte que a Unity hi ha tres mètodes diferents que es criden
periòdicament. Aquests tres mètodes permeten afegir funcionalitats que s’han
d’executar contínuament, però amb diferents matisos:
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Els vectors poden
multiplicar-se per un altre

vector o per un escalar. Per
exemple, si es multiplica un

vector per tres, s’obtindrà un
vector amb la mateixa

direcció i sentit, però tres
vegades més llarg o, cosa

equivalent, amb una
magnitud tres vegades

major.

• Update(): aquest és el que s’usa habitualment, s’executa a cada frame abans
de processar les animacions.

• LateUpdate(): similar a l’anterior, però s’invoca després de processar les
animacions.

• FixedUpdate() s’executa abans que Update() i sempre s’executa en inter-
vals fixos de temps, s’executa abans que el sistema de físiques. Per tant,
aquí s’implementen els algorismes o crides a mètodes que afectin el sistema
de físiques (relacionades amb el component RigidBody, per exemple). Pot
executar-se múltiples vegades per frame.

1.2.3 Component Transform

El component Transform té la peculiaritat de trobar-se a tots els GameObjects
(substituït per la seva subclasse RectTransform en el cas de les interfícies). En
aquest component trobem tres files amb els valors corresponents a la posició,
rotació i escala (vegeu la figura 1.17).

Figura 1.17. Component Transform

A l’editor, les tres propietats es mostren com a vectors, on cada valor correspon
a un eix. Però en el cas de la rotació, encara que realment és un quaternió (una
construcció matemàtica), es mostra amb la notació en angles euler (que van de 0°
a 360°) que és molt més simple de manipular.

A la figura 1.18 podeu veure el diagrama UML simplificat de les classes (en
Unity estan implementats com estructures, però el funcionament és el mateix)
de les classes Vector3 i Vector2. Fixeu-vos que tenen 3 i 2 propietats públiques
respectivament que contenen els valors per cada eix del seu espai: x, y, z per
l’espai 3D i x, y per l’espai 2D. Fixeu-vos que també comptem amb el mètode
Normalize() que, en estar subratllat, ens indica que es tracta d’un mètode estàtic.

Figura 1.18. Diagrama UML dels vectors
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Transform: mètodes i
propietats

Podeu trobar el llistat de mètodes
i propietats de Transform al
següent enllaç: bit.ly/2K3fUoa.

Cal tenir en compte que
treballar amb la geometria
de l’espai no és senzill i és
necessari utilitzar conceptes
avançats de càlcul que
escapen de l’abast d’aquest
mòdul, com són el
tractament de matrius o la
utilització de quaternions.

Classes Vector3 i Vector2

En el desenvolupament de videojocs els vectors tenen molts usos, per això existeixen
classes concretes per representar-los i inclouen mètodes que faciliten treballar amb ells,
per exemple, per obtenir la seva magnitud o normalitzar-los, i inclús es pot operar amb
ells: sumar, restar, multiplicar, dividir i comprovar si dos vectors són iguals o diferents.

Alguns exemples dels seus usos són:

• Per representar un punt a l’espai 2D (Vector2, eixos X i Y ) o 3D (Vector3, eixos X, Y i Z ).

• Per representar una direcció (orientació i longitud). Per exemple, restant dos vectors diferents
s’obté el vector amb la direcció d’un a l’altra i la seva magnitud és la distància entre ells.

• Per emmagatzemar valors relacionats amb dos o tres eixos, aquesta és la manera en la qual
s’utilitza a l’editor per associar l’escala amb cadascun dels eixos.

• Per aplicar una força o establir una direcció a un component físic.

Podeu veure la representació d’un vector a la figura 1.19.

Figura 1.19. Vector

Quan el GameObject penja directament de l’escena aquests valors, seran referents
a l’escena i, per tant, es tractarà amb valors absoluts. En canvi, si pengen d’algun
altre GameObject, seran valors relatius a la posició, rotació i escala del seu pare.

Per exemple, en una jerarquia formada per un GameObject anomenat Personatge
del que penja un GameObject anomenat Ombra, la posició de l’ombra serà relativa
al personatge. Per tant, quan el personatge es mou l’ombra seguirà al personatge
sense haver de modificar la seva posició. De la mateixa manera, si es canvia
l’escala del personatge per fer-ho tres vegades més gran, l’ombra també es farà
tres vegades més gran.

El component Transform ofereix propietats i mètodes que permeten canviar la
posició i orientació del GameObject, així com afegir-lo a la jerarquia d’un altre
objecte o desenganxar-lo. Les principals propietats són les següents:

• position, localPosition: el primer és la posició al món (global), mentre que
la segona és la posició local (només per GameObjects que pengen d’altres
GameObjects).

• rotation, eulerAngles: aquestes propietats s’usen per consultar la rotació
o per establir-la. La primera és la rotació com a quaternió, mentre que la
segona és un vector amb el valor en graus euler per cada axis.
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Vectors unitaris

Un vector unitari és un vector
amb magnitud 1 que serveix per

indicar una direcció.

• lossyScale, localScale: el primer permet obtenir un valor aproximat per
l’escala global de l’objecte mentre que el segon permet consultar o assignar
l’escala relativa.

Els mètodes següents són els més utilitzats:

• LookAt(Transform): canvia la rotació del Transform perquè la di-
recció forward apunti directament a l’objectiu. És a dir, perquè
“miri” cap a l’objectiu. Per exemple, si es vol que un personat-
ge miri directament a un enemic es podria fer servir: personat-
ge.transform.LookAt(enemic.transform).

• Rotate(Vector3): gira el Transform en cada eix els graus indicats pel Vec-
tor3 passat com argument. Per exemple, si el vector passat és Vector3(45,
0, 0) girarà 45 graus en l’eix X. També, es pot emprar en components 2D,
utilitzant el mètode Rotate(Vector2).

• SetPositionAndRotation(Vector3, Quaternion): Estableix la posició i la
rotació al mateix temps, aquest procediment és més eficient que modificar-
les per separat.

• Translate(Vector3): desplaça aquest GameObject en la direcció passada
com argument. Per exemple si l’argument és Vector3(-3, 10, 5), el
GameObject es desplaçarà 3 posicions en l’eix X (direcció esquerra per ser
negatiu), 10 posicions en l’eix Y i 5 en l’eix Z. També, es pot emprar en
components 2D, utilitzant el mètode Translate(Vector2).

• SetParent(Transform): canvia el pare d’aquest GameObject al del Trans-
form passat com argument.

• Detach(): separa aquest GameObject del seu pare, de manera que passa a
penjar directament de l’escena.

El component Transform també facilita l’obtenció de tres vectors especials:

• forward: vector unitari que apunta cap endavant.

• right: vector unitari que apunta cap a la dreta.

• up: vector unitari que apunta cap a dalt.

Fixeu-vos que poden obtenir-se els vectors en sentit contrari canviant el signe. Per
exemple, per obtenir el vector que apunta cap avall es podria calcular així:

1 Vector3 down = -transform.up;

Regla de la mà dreta (Font:
Wikipedia)

A primera vista es pot pensar que no té gaire sentit que es facilitin aquests vectors,
perquè globalment el vector up serà (0, 1, 0), el vector right (1, 0, 0) i el vector
forward (0, 0, 1), però això deixa de ser així quan es rota el GameObject. Es pot
comprovar fàcilment observant la regla de la mà dreta, de manera que cada dit
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representa un eix, i si gireu la mà en el sentit de qualsevol dels eixos, veureu com
tots els eixos han canviat de posició (els dits apunten en diferents direccions).

Aquest és el problema que soluciona l’accés a aquests vectors, encara que es giri
l’objecte en qualsevol dels eixos, els vectors up, right i forward retornen la direcció
respecte a l’objecte. És a dir, si el GameObject fos un cotxe que avança en la seva
direcció forward, (cap endavant), quan aquest gira cap a la dreta o l’esquerra, el
seu vector forward continuarà apuntant cap endavant respecte al cotxe, però no
respecte als axis globals tal com es pot apreciar a la figura 1.20.

Figura 1.20. Vectors forward i right a Unity

La fletxa blava és el vector forward i la fletxa vermella el vector right, en una orientació diferent a la dels eixos globals que es mostren a la cantonada superior dreta.

Altres usos dels vectors

Altres exemples d’ús d’aquests vectors són:

• Quan el personatge salta es pot utilitzar el vector up per determinar en quina direcció s’ha de
saltar.

• En molts jocs s’usa el vector forward per calcular el desplaçament cap endavant del jugador
i el vector right per determinar el desplaçament lateral.

• Quan es dispara un projectil es pot fer servir el vector forward del jugador per determinar en
quina direcció s’ha de desplaçar, de manera que és igual en quina direcció s’estigui apuntant
originalment, sempre es desplaça en línia recta.

1.2.4 Moviment i rotació consistent en el temps (Time.deltaTime)

A l’hora de treballar amb els mètodes i tipus de dades que modificant la posició
i rotació dels elements del joc, cal tenir en compte un factor molt important: el
temps.
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El problema amb el temps és que cada processador executa les instruccions a
una velocitat diferent, per aquest motiu si proveu de jugar a jocs molt antics de
PC, trobareu que és impossible, perquè la velocitat dels processadors actuals és
centenars de vegades superiors als que existien quan es van desenvolupar.

Per solucionar aquest problema s’acostumen a emprar dos mecanismes:

• Limitar el nombre de frames per segons (nombre de vegades que es
renderitza el joc per segon) per no malbaratar els recursos del processador.

• Ajustar qualsevol desplaçament o rotació d’acord amb el temps que ha
passat des del darrer frame. D’aquesta manera, el desplaçament o rotació
sempre es basarà en el temps real (depèn del programari) i no en el nombre
de renderitzacions (depèn del maquinari).

A Unity es pot consultar el temps que ha passat des del darrer frame
mitjançant la propietat Time.deltaTime.

Per exemple, el següent component desplaça el GameObject amb una velocitat de
10 unitats cada frame, sense tenir en compte el temps que ha passat. Per tant, en un
ordinador on el joc corri a 60 fps al cap d’un segon s’haurà desplaçat 600 unitats,
mentre que un ordinador que només arribi a 30 fps es desplaçarà 300 unitats i en
un ordinador on es renderitzin 144 fps el desplaçament serà de 1400 unitats. A
més, en el cas que el nombre de fps no sigui estable, el desplaçament oscil·laria
de frame a frame.

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4

5 public class TestMovimentSenseTimeDelta : MonoBehaviour
6 {
7 float Velocitat = 10f;
8

9 // Start is called before the first frame update
10 void Start()
11 {
12 transform.position = new Vector3(0, 0, 0);
13 }
14

15 // Update is called once per frame
16 void Update()
17 {
18 transform.Translate(new Vector3(Velocitat, 0, 0));
19 }
20 }

Per altra banda, si es multiplica el vector de desplaçament pel valor de Ti-
me.deltaTime, el desplaçament estarà ajustat al temps. D’aquesta manera, un valor
de 10 per la velocitat implicarà que el desplaçament serà exactament 10 unitats per
segon, independentment de l’equip en el qual s’executi. Per exemple:

1 using System.Collections;



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 61 Programació d'aplicacions multidispositiu

2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4

5 public class TestMovimentSenseTimeDelta : MonoBehaviour
6 {
7 float Velocitat = 10f;
8

9 // Start is called before the first frame update
10 void Start()
11 {
12 transform.position = new Vector3(0, 0, 0);
13 }
14

15 // Update is called once per frame
16 void Update()
17 {
18 transform.Translate(new Vector3(Velocitat, 0, 0) * Time.

deltaTime);
19 }
20 }

És a dir, es pot multiplicar Vector * Time.deltaTime, una rotació Quaternion
* Time.deltaTime, un nombre real float * Time.deltaTime..., qualsevol mena
de valor que es necessiti que sigui consistent amb el transcurs del temps.

1.2.5 Introducció al sistema de físiques i col·lisions

La detecció de col·lisions és imprescindible en la majoria de jocs. Aquest
mecanisme permet detectar quan dos elements entren en contacte: quan es fa clic
sobre un objecte o un botó, si s’ha col·locat el cursor a sobre, si el protagonista i
l’enemic es toquen, si el jugador agafa un ítem, bloquejar el pas a través d’una
paret... Per treballar amb les col·lisions, Unity ofereix dos components: els
Colliders i el Rigibody.

Els colliders ens permeten definir quina part de l’objecte serà sensible a la col·lisió.
És a dir, si posem d’exemple els videojocs de Mario Bross, veiem que si es
col·lisiona amb els peus sobre el cap de l’enemic, l’enemic mor. En canvi, si
es col·lisiona lateralment, el que mor o es fa petit és en Mario.

Per altra banda, el Rigidbody permet als seus GameObjects actuar sota el control
de la física. El Rigidbody permet controlar la força de la gravetat sobre un objecte
i, per tant, controlar que els objectes es moguin d’una manera realista.

La relació i la parametrització entre aquests dos components és la que ens permetrà
controlar les col·lisions en els nostres videojocs. Com podreu comprovar, no és
fàcil i hi ha múltiples opcions.
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Si cal aplicar una força a un
RigidBody es recomana

fer-ho al mètode
FixedUpdate(), en lloc del

Update(), perquè les forces
interactuen amb el sistema

de físiques.

RigidBody

Els components de tipus RigidBody permeten que el GameObject reaccioni al
sistema de físiques d’Unity. Això implica que serà afectat per la gravetat i, si
compta amb el collider adequat, respondrà a les col·lisions amb altres objectes.
Les propietats del component RigidBody són (vegeu la figura 1.21):

Figura 1.21. RigidBody

• Mass: defineix la massa de l’objecte (en quilograms per defecte).

• Drag: quina resistència a l’aire té l’objecte quan es mou. 0 significa sense
resistència a l’aire, i infinit fa que l’objecte pari de moure’s immediatament.

• Angular Drag: quina resistència a l’aire té l’objecte quan aquest gira. 0
significa sense resistència a l’aire, i infinit fa que l’objecte pari de moure’s
immediatament.

• Use Gravity: si està activat, la gravetat afectarà l’objecte i aquest caurà.

• Is Kinematic: si està activat, l’objecte no serà controlat pel motor de física,
i només pot ser manipulat pel seu Transform.

• Interpolate: permet suavitzar el moviment de l’animació interpolant-ne els
fotogrames. Es poden definir els valors none (sense interpolació), interpola-
tion (interpola segons el fotograma previ) o extrapolation (interpola segons
el fotograma següent).

• Collision Detection: utilitzat per prevenir que objectes que s’estiguin mo-
vent ràpidament passin a través d’altres objectes sense detectar col·lisions.
Té quatre valors Discrete (per defecte), Continuous, Continuous Dynamic i
Continuous Speculative.

• Constraints: permet restringir (congelar) les físiques en algun dels eixos,
sigui en la posició o en la rotació.

Mentre que els components que no formen part del sistema de físiques s’han de
desplaçar canviant la seva posició a l’espai, la posició dels elements físics es
canvia modificant la seva velocitat o aplicant forces. L’efecte d’aquestes forces
serà diferent segons el punt on s’apliquin i la massa dels objectes (configurable al
component).
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Un dels paràmetres més emprats del Rigibody és de la gravetat (Use Gravity), ja
que si el desactivem, el nostre personatge estarà quiet, i si està activat, se li aplicarà
un força descendent i desapareixerà per la part inferior del llenç.

Angry Birds amb Unity

En el següent enllaç podeu veure com crear un joc de físiques com Angry Birds amb Unity:

https://www.youtube.com/embed/jqvAKRUlJWY?controls=1

Per exemple, en el joc Angry Birds es catapulten ocells per destruir als porquets
del nivell. Quan es deixa anar l’ocell se li aplica una força que dependrà de l’angle
i la distància del dit respecte al punt d’es d’on es troba l’ocell, llavors l’ocell és
propulsat i la seva trajectòria es veurà modificada per la gravetat fins que impacti
amb algun dels porquets o alguna de les peces de l’escenari. Aquestes peces tenen
diferent massa de manera que si la seva massa és molt baixa, l’efecte de l’impacte
serà molt gran, però si la seva massa és molt alta, pràcticament no es mourà.
Una propietat que canvia el funcionament d’aquest component és isKinematic
(cinemàtic). Quan aquesta propietat és certa l’objecte no respon al sistema de
físiques, això permet tenir un objecte amb aquest component en repòs. En el cas de
l’Angry Birds l’ocell s’utilitzaria isKinematic=true mentre el jugador estableix
la trajectòria de tir i un cop deixa anar el dit, es canvia a isKinematic=false i
s’aplica la força que el propulsa.

Humanoides: CharacterController vs. RigidBody

Dos dels mètodes més usuals per controlar un personatge humanoide a Unity són emprar
el component CharacterController o implementar un sistema a partir de RigidBody. En el
primer cas no es compta amb físiques, per tant, cal implementar per codi l’efecte de la
gravetat (controlant si el jugador és a terra i si no hi és aplicar un desplaçament cap a sota),
en canvi, amb el sistema de físiques aquest problema està resolt (activant o desactivant
el paràmetre Use Gravity), però el moviment serà menys suau, perquè no s’aplica un
desplaçament constant sinó una força que empeny al personatge.

Depenent del tipus de joc i la sensació que es vulgui transmetre, serà més adient una
solució o altra, o una barreja de totes dues.

La utilització d’un motor de físiques és molt habitual en tota mena de jocs,
sia per simular les trajectòries dels projectils, el moviment dels jugadors, la
implementació de físiques realistes per jocs de carreres, puzles físics... Inclús en
jocs d’estratègia es poden aplicar, com a la sèrie Total War, on utilitza físiques per
resoldre els impactes de les càrregues de cavalleria, dels monstres i la trajectòria
dels projectils.
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1.2.6 Colliders

A Unity, els colliders ens permetran definir quina part de l’objecte és la que
col·lisiona. Depenent de si el joc és 2D o 3D o de la forma del nostre objetce
caldrà fer servir un component diferent per afegir la detecció de col·lisions.

Els components relacionats amb les col·lisions 2D usen el sufix 2D, per exemple
CircleCollider2D o BoxCollider2D. Aquesta diferència és important, perquè
els jocs en 3D utilitzen objectes en tres (malles) mentre que els jocs en 2D utilitzen
Sprites i Tile Maps. Tots aquests components hereten de la classe Collider o
Collider2D.

En el cas dels jocs 2D, els colliders ens permeten configurar l’àrea de col·lisió
per cada Sprite. Haurem de triar el collider més adient a la forma que volem
definir. Es pot seleccionar una o més capes com a capa de col·lisió, que evita que
el personatge caigui o travessi determinats elements. Addicionalment, es poden
usar altres colliders de forma independent per crear zones de victòria que finalitzin
el joc o zones de mort que destrueixin al jugador si les toca (per exemple, si cau per
un forat o en un llac de lava). A la figura 1.22 podeu veure un CircleCollider2D
(cercle de color verd que envolta la nau).

Figura 1.22. Collider 2D

Altrament, els jocs 3D treballen principalment amb models 3D i cal escollir el
collider més adient per la forma, encara que es pot emprar un model 3D simplificat
o inclús el mateix model, però el cost computacional és abismalment major.

A la figura 1.23 es pot veure un personatge amb tres colliders (les esferes i la
capsula en color verd):

• Un CapsuleCollider centrar en el personatge (afegit pel CharacterContro-
ller).

• Dos SphereCollider configurats com a triggers. En aquest cas l’esfera
interna és l’àrea d’abast dels atacs del jugador, mentre que l’externa és l’àrea
de detecció d’objectes interactuables, com cofres i portes.
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En els jocs de tipus shooter
s’anomena Hit Box a l’àrea
que detecta les col·lisions
dels impactes.

Combinacions de
col·lisions

Poden consultar-se les
combinacions vàlides de
col·lisions al següent enllaç:
bit.ly/3rVOmJS.

Figura 1.23. Collider 3D

Per exemple, si el model és una paret, pot ser adient fer servir un BoxCollider
perquè que té forma de caixa, si la forma és esfèrica s’utilitzarà un SphereCollider,
si la forma és humanoide s’acostuma a fer servir CapsuleCollider, que té una
forma apropiada per simular l’espai que ocupa un personatge bípede i bloquejar
el seu pas per l’escenari... De la mateixa forma, si l’element és 2D i té forma
rectangular es farà servir un BoxCollider2D, però si té forma circular, es farà servir
un CircleCollider2D.

En el cas d’un objecte complex, hi ha dues opcions:

• Usar múltiples colliders simples, per exemple dues caixes, una caixa i una
càpsula, una esfera i dues càpsules...

• Usar un MeshCollider que fa servir una malla per determinar l’àrea de
col·lisió. Emprar aquest component és molt més costós, però es pot
optimitzar emprant una malla simplificada en lloc de la mateixa malla del
model 3D.

Quan el joc és simple i no és necessària gaire precisió pels personatges pot
utilitzar-se una càpsula per representar l’àrea de col·lisió del jugador, però aquesta
simplificació no és adequada per jocs on és important determinar la silueta del
jugador. Per exemple, en un shooter no és acceptable que un tret que passa a 30 cm
del cap jugador es detecti com un impacte. Malauradament, Unity no proporciona
una solució simple, així que caldria crear un seguit de colliders simples (caixes,
esferes i càpsules) que pengin de la jerarquia d’ossos del model 3D i s’ajustin a la
forma del model (cap, tronc, comes, braços, cames...).

El comportament estàndard d’un collider és col·lidir, és a dir, quan es detecta
una col·lisió s’atura el moviment de l’objecte, no es permet travessar-lo. El motor
detecta quan comença aquesta situació i quan finalitza la col·lisió i ho comunica a
tots els components afectats mitjançant els següents mètodes:

• OnCollisionEnter/OnCollisionEnter2D: invocat quan s’inicia la col·lisió.

• OnCollisionExit/OnCollisionExit2D: invocat quan finalitza el contacte.
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Només es detecten les col·lisions entre components de tipus collider sempre
que algun dels dos tingui també un component RigidBody i no sigui
cinemàtic (vegeu la taula 3.1), la resta són ignorats.

Taula 1.1.
Detecció de
col·lisions

Collider RigidBody RigidBody
cinemàtic

Collider Sí

RigidBody Sí Sí Sí

RigidBody
cinemàtic

Sí

Cal destacar que les col·lisions es produeixen entre components colliders i
utilitzant les formes de cadascun (esfera, caixa, càpsula...), independentment de
la representació. Per aquest motiu, és cabdal que els colliders s’ajustin a la forma
representada pel model o imatge.

Però aquest mètode no és útil en molts casos, per exemple per detectar si s’ha
entrat en una zona especial (una zona de victòria o una zona de mort) o quan
s’implementa un sistema d’interaccions complex o de combat, perquè el Game-
Object quedaria bloquejat en el límit del collider. En aquests casos cal activar la
propietat IsTrigger del component, de manera que el seu comportament és de
superposició.

Perquè Unity reconegui una superposició cal que, almenys, un dels
GameObjects tingui un component de tipus RigidBody (cinemàtic o no),
tal com mostra la taula 3.2.

Taula 1.2. Detecció de superposicions

Collider RigidBody RigidBody
cinemàtic

Collider su-
perposició

RigidBody
superposi-
ció

Rigidbody
cinemàtic
superposi-
ció

Collider Sí Sí

RigidBody Sí Sí Sí

RigidBody
cinemàtic

Sí Sí Sí

Collider su-
perposició

Sí Sí Sí Sí

RigidBody
superposi-

ció

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

RigidBody
cinemàtic
superposi-

ció

Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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Resumint, quan s’utilitza un component amb la superposició (propietat
isTrigger) activada, es detectarà sempre que toqui a qualsevol altre collider
amb un RigidBody, mentre que els colliders per si sols no disparen ni
col·lisions ni superposicions.

Els mètodes cridats automàticament quan es detecta una superposició són els
següents:

• OnTriggerEnter/OnTriggerEnter2D: invocat quan s’inicia la superposi-
ció.

• OnTriggerExit/OnTriggerExit2D: invocat quan finalitza la superposició.

En el cas dels triggers (superposicions) s’acostuma a usar els colliders bàsics i no
els complexos (MeshCollider), ja que no acostuma a ser necessària gaire precisió.

Altres exemples d’esdeveniments que poden ocórrer quan dispara un trigger
podrien ser els següents:

• S’activa una trampa quan el jugador el travessa.

• S’instancien tres enemics que corren cap al jugador.

• S’incrementa la velocitat del cotxe del personatge (turbo en una pista d’un
joc de carreres).

• El jugador és destruït (quan el jugador cau del mapa).

• El jugador finalitza el nivell (col·locat en un punt al final del mapa).

• El jugador toca una moneda i incrementa la puntuació.

• El jugador s’apropa a una porta i es mostra un missatge indicant que ha de
polsar la tecla E per obrir-la.

Triggers & Colliders

Per a més informació sobre les col·lisions, us recomanem que mireu el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/aTiryu91jJ0?controls=1

Matriu de col·lisions

En molts casos és necessari filtrar aquestes col·lisions, per exemple, per evitar
el “foc amic”. Si un enemic dispara a un jugador, habitualment no és desitjable
que els seus trets col·lideixin amb altres enemics i al contrari, que els trets del
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jugador danyin als seus aliats, o que un enemic pugui agafar les monedes que
s’han col·locat en un joc de plataformes. Per evitar aquestes situacions es combina
l’ús de les capes layers i la matriu de col·lisions, que es configura a Edit / Project
Settings, Layer Collision Matrix. Aquesta matriu indica quines capes interactuen
amb quines (per defecte, totes interactuen amb totes), de manera que si es vol que
el jugador i els enemics no puguin interposar-se entre ells mateixos cal desmarcar
les caselles de la matriu on la fila i la columna del jugador (vegeu un exemple a la
figura 1.24).

Figura 1.24. Matriu de capes de col·lisió

A la interfície d’Unity hi ha dues matrius de col·lisions diferents, una pels
components 3D i una altra pels components 2D.

La capa (layer) s’estableix per cada GameObject (o Prefab) de forma individual
des de l’inspector (a la part superior), per tant, pot ser que un dels GameObjects
de la jerarquia tingui assignada una capa i altres GameObjects altres. S’ha de
tenir molt de compte amb això perquè només es tindrà en compte la capa del
GameObject on s’ha afegit el component que col·lideix.

És recomanable crear noves capes i no utilitzar les ja existents perquè
aquestes poden ser utilitzades amb altres fins (per exemple, per controlar
la visibilitat de les càmeres o les interfícies).

1.2.7 Unity Packages

En treballar amb un llenguatge, un framework o altres eines de desenvolupament
és habitual que aquesta ofereixi moltes més funcionalitats de les que es necessiten.
Per exemple, en el cas d’Unity si s’està treballant en un joc 3D, la major part de
les funcionalitats 2D no són necessàries. Per consegüent, no té sentit carregar
al sistema aquestes llibreries que no s’utilitzaran, ni mostrar els components a la
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Gestor de paquets

Podeu trobar la documentació
del gestor de paquets al següent
enllaç: bit.ly/3VqYMP8.

Paquet URP

Podeu trobar la documentació
del paquet URP al següent
enllaç: bit.ly/3T0B6Q1.

llista, ni molt menys empaquetar-la en l’executable final per distribuir-lo, ja que
s’incrementa el seu pes innecessàriament.

Per solucionar aquest problema, s’acostuma a instal·lar o carregar només els
mòduls o connectors (plugins, en anglès) que usarà el projecte. Per exemple, en
instal·lar Visual Studio per treballar amb Unity, no s’instal·len tots els components,
només els necessaris per crear les builds per Windows i les relacionades amb C#,
mentre que es deixen sense instal·lar totes les relacionades amb altres aspectes
com el desenvolupament d’aplicacions amb C++, Xamarin i el motor de videojocs
Unreal Engine.

En el cas d’Unity s’han dividit les funcionalitats en paquets, i quan es crea un nou
projecte s’afegeixen automàticament un seguit de paquets depenent de la plantilla
utilitzada. Per exemple si es crea el projecte a partir de la plantilla 2D o 3D bàsica
no s’afegeixen els paquets de renderitzat URP; i si es crea amb un una plantilla
3D, no s’afegeixen els paquets per treballar amb sprites.

Per instal·lar un paquet a Unity s’usa el gestor de paquets (al menú principal,
Window / Package Manager). Des d’aquest gestor es poden afegir nous paquets,
actualitzar els que es troben instal·lats, eliminar-los i en alguns casos accedir a
alguna característica addicional com instal·lar exemples.

De cada paquet es proporciona un nombre de versió, aquest nombre és important
perquè no totes les versions dels paquets són compatibles amb totes les versions
d’Unity (encara que l’editor només mostra les versions compatibles). Això vol dir
que s’ha de tenir cura a l’hora de consultar la documentació, ja que si es consulta
la d’una versió anterior, pot ser que el comportament no sigui el mateix, i en la
de versions posteriors probablement s’hauran afegit noves característiques que no
estan disponibles en versions anteriors.

Per exemple, en el cas del paquet URP, la versió 15.0 només està disponible per
Unity 2023.1+, la versió 14.0 a Unity 2022.2, la versió 2020 només admet fins a
la versió 10.10 del paquet... En el cas de la versió 2020, com que només suporta
fins a la 10.10, no es podran utilitzar les característiques incorporades en versions
posteriors. Per exemple, la versió 11 del paquet va afegir les ombres de punt de
llum (Point Light Shadows), de manera que, si es vol emprar aquesta característica,
caldrà actualitzar el motor com a mínim fins a la versió 2021.1.

S’ha de tenir en compte que alguns paquets són experimentals i no es mostren
directament al llistat. Per accedir a aquests paquets pot ser necessari activar-lo
a la configuració, descarregar-los manualment o afegir-los mitjançant una adreça
d’un repositori Git. En aquests casos cal consultar la documentació del paquet i
seguir els passos indicats per instal·lar-los. </newcontent>
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2. Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

El desenvolupament d’aplicacions multidispositiu consisteix en el disseny i pro-
gramació d’aplicacions amb l’objectiu que s’executin a una àmplia varietat de
dispositius.

Per poder assolir aquest objectiu, cal conèixer les característiques que poden
tenir els diferents dispositius, les diferents famílies en què els podem agrupar,
les plataformes que faciliten a les aplicacions l’accés als seus components i les
estratègies i eines que podem fer servir per desenvolupar les diferents versions de
l’aplicació.

Un dispositiu és un aparell on podem executar una aplicació. Constarà com a
mínim dels components centrals d’un ordinador, és a dir, processador i memòria
principal, així com alguns perifèrics que permetin a l’usuari interactuar amb ells
(vegeu la figura 2.1). Mentre que els components centrals processen les instrucci-
ons de l’aplicació, els perifèrics comuniquen les dades que tracta l’aplicació cap
a l’exterior, en sentit invers o en ambdós. Per tal de poder programar aplicacions
que aprofitin bé i no excedeixin les capacitats d’un dispositiu, hem de conèixer
com funcionen i com mesurar les seves capacitats.

Figura 2.1. Components d’un dispositiu

A banda de complir amb els requisits tècnics per fer que el videojoc o aplicació
puguin executar-se en diferents plataformes, caldrà també complir amb els requi-
sits de les plataformes de distribució, ja que en cas contrari no serà possible fer-ho
arribar als usuaris o als jugadors. Per aquest motiu, és cabdal conèixer quines són
les plataformes de distribució i les seves característiques.
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2.1 Famílies de dispositius

Al mercat hi ha una gran varietat de dispositius de diferents models, cadascun
dels quals té uns components de diferent tipus i capacitats. Per tal de poder
desenvolupar aplicacions per a ells, el primer pas és agrupar-los en famílies. Els
dispositius de cada família compartiran una sèrie de característiques comunes,
com mida, capacitat de procés o presència d’alguns perifèrics, i això ens permet
dissenyar aplicacions amb la seguretat que el dispositiu admet aquestes caracte-
rístiques. Vegem-los detingudament (vegeu la figura 2.2):

Figura 2.2. Famílies de dispositius

• Ordinadors personals. Els ordinadors personals són equips relativament
voluminosos que l’usuari fa servir típicament assegut a un escriptori i que
compten amb una pantalla, un teclat i un ratolí. Entre totes les famílies
de dispositius, sempre que comparem dispositius de preus similars, és
la que presenta unes prestacions més altes, tant en l’àmbit de capacitat
d’emmagatzematge de dades com de procés i presència de perifèrics, amb
l’excepció dels perifèrics de posicionament i orientació que, en ser equips
que no es desplacen durant el seu ús, normalment no són necessaris.

• Consoles. Les consoles són una família de dispositius amb unes prestacions
similars a un ordinador personal però orientades a videojocs, i compten
amb un conjunt de perifèrics adaptats a aquesta finalitat específica. En
concret, disposen de joysticks i gamepads i, en comparació a un ordinador
personal amb un preu similar, tenen una capacitat de memòria i de procés
més baixa, que compensen amb una targeta gràfica amb una capacitat de
procés i de memòria més alta, almenys en el moment de la seva sortida al
mercat.

• Mòbils. Els mòbils són una família de dispositius que es caracteritza perquè
l’usuari els transporta amb ell i els fa servir principalment per comunicar-
se i consultar informació, fent servir com a perifèric d’entrada una pantalla
tàctil. En ser dispositius que no romanen a un mateix lloc, compten amb tot
un seguit de dispositius de posicionament i orientació com acceleròmetres
i GPS. Com que la seva mida ha de ser reduïda i han de limitar el consum
d’energia per tal que la bateria no s’esgoti ràpidament, les prestacions dels
seus components són més baixes en comparació amb un ordinador personal.

• Consoles portàtils. Les consoles portàtils són una família de dispositius
amb unes prestacions similars als mòbils, però amb una finalitat específica,
que és executar videojocs. Compten, per tant, amb gamepads i joysticks
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integrats i sovint també altres perifèrics d’entrada com pantalles tàctils i
càmeres. En comparació amb els mòbils, les seves capacitats solen ser
més altes, almenys en el moment de la seva sortida al mercat, i destaquen
especialment en l’aspecte gràfic.

• Sistemes de realitat virtual. En aquesta família de dispositius trobem els
dispositius que depenen dels ordinadors i els dispositius sense fils, basats
en tecnologia mòbil. Aquests darrers són els que dominen el mercat, ja
que tenen una barrera d’entrada més baixa perquè no requereix un PC de
gamma alta. A més tenen l’avantatge de què poden connectar-se a un PC
per gaudir de jocs amb una resolució més gran, perquè la seva tecnologia és
compatible amb la dels dispositius que depenen dels ordinadors. Aquests
dispositius compten amb unes ulleres situar al jugador en el món virtual i
dos controladors que li permeten interactuar, encara que alguns dispositius
compten amb seguiment de mans i es pot prescindir d’aquests controladors.

Figura 2.3. Sistemes de realitat virtual depenent de PC

2.2 Plataformes

Les aplicacions no s’executen directament sobre un dispositiu, sinó sobre una
plataforma. Aquesta està formada pel dispositiu més un sistema operatiu que
proveeix de tot el programari necessari perquè l’aplicació pugui interactuar amb
ell (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. Plataformes
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Trobareu més informació
sobre el kit de

desenvolupament en
aquest mateix apartat.

La importància de les plataformes està en el fet que permeten desenvolupar una
aplicació per a tota una família de dispositius sense haver de tenir en compte
les diferències en la forma de comunicació amb els perifèrics i els components
centrals de cada model, ja que el sistema operatiu ofereix a l’aplicació una
interfície comuna independent del dispositiu concret en què s’estigui executant.

D’altra banda, per desenvolupar una aplicació per a una plataforma concreta ne-
cessitarem un conjunt d’eines anomenat kit de desenvolupament (vegeu la figura
2.5). En el cas que hi hagi una organització responsable de la plataforma, aquesta
proveirà els desenvolupadors d’un conjunt d’eines “estàndard” anomenat kit de
desenvolupament estàndard o SDK (standard development kit), que consistirà en
eines de programari i, en algunes ocasions, maquinari específic.

Figura 2.5. ’Kit’ de desenvolupament

Si la plataforma és tancada, aquest responsable serà l’empresa propietària i només
farà arribar el kit als desenvolupadors que hagi autoritzat; en cas contrari, serà de
lliure accés.

2.2.1 Classificació de les plataformes

Una plataforma pot fer servir un dispositiu físic, per exemple un mòbil, però també
una màquina virtual, és a dir, un dispositiu idealitzat que no té una existència física.
En el primer cas parlem de plataformes hardware, i en el segon de plataformes
software (vegeu la figura 2.6).

Figura 2.6. Plataformes ’software’
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Les botigues virtuals
d’aplicacions són
conegudes genèricament
com a stores o
marketplaces.

Marketplace d’Apple

Aquest seria un exemple de
marketplace, el podeu consultar
a: www.appstore.com.

Dintre de les plataformes hardware, distingirem dos casos: aquelles en què
la família de dispositius sobre els quals s’executa el sistema operatiu és força
uniforme quant a les capacitats, o homogènies, i aquelles que presenten molta
variabilitat, heterogènies.

Tot i que el sistema operatiu “oculta” les complexitats de tractar amb el dispositiu,
l’aplicació pot consultar informació sobre aquest, com la presència de certs
perifèrics o la seva capacitat, i adaptar el seu comportament. En conseqüència,
el desenvolupament d’aplicacions per a plataformes heterogènies sol ser més
complex, ja que cal preveure alternatives en funció de les característiques del
dispositiu.

Distingirem també entre plataformes obertes o tancades, en funció de si existeix
un propietari que posa restriccions al desenvolupament d’aplicacions per a la
plataforma o no. Sovint aquest propietari proporciona també una botiga virtual
on els desenvolupadors poden publicar les seves aplicacions. Si la plataforma
és tancada, hi haurà un procés de revisió i aprovació de les aplicacions que s’hi
publiquen.

Diferències entre plataformes Mac i Windows

El sistema operatiu Mac ha d’executar-se obligatòriament sobre un ordinador fabricat per
a Apple. Aquesta empresa només fabrica uns pocs models diferents i, dintre d’un mateix
model, tots els dispositius tenen el mateix tipus de processador, memòria i perifèrics amb
unes característiques fixes o que presenten unes variacions mínimes. Això fa que un
desenvolupador d’aplicacions per a Mac pugui comptar que el dispositiu tindrà unes certes
capacitats, i podrà programar l’aplicació sense preocupar-se’n gaire.

En canvi, el sistema operatiu Windows pot executar-se sobre tot un ventall de models
d’ordinador de diferents fabricants, cadascun dels quals pot incloure components i
perifèrics lliurement, sempre que proveeixi Microsoft del software necessari perquè puguin
integrar-se al sistema operatiu. Això fa que un desenvolupador d’aplicacions per a
aquesta plataforma sovint hagi de consultar des del codi la presència i les capacitats
dels components i perifèrics del dispositiu, i preveure com adaptar el comportament de
l’aplicació en cas que algun d’ells no sigui present o la seva capacitat sigui insuficient.

2.2.2 Plataformes ’hardware’

Les plataformes hardware estan compostes per un sistema operatiu que pot
executar-se sobre una família de dispositius físics o bé sobre un conjunt concret
de dispositius dins una mateixa família. Aquestes són les més destacades:

1. PC/Windows. La plataforma PC/Windows és una plataforma propietària
de l’empresa Microsoft que s’executa a la família dels ordinadors personals.
És una plataforma heterogènia, és a dir, els dispositius sobre els quals
s’executa el sistema operatiu, tot i pertànyer a la mateixa família, poden
tenir capacitats molt diferents. Des del punt de vista de l’accessibilitat per
als desenvolupadors, la plataforma és oberta i el kit de desenvolupament
estàndard és públic i gratuït, tot i que per publicar al marketplace cal pagar
una taxa i passar per un procés de revisió.
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2. PC/Linux. La plataforma PC/Linux és una plataforma lliure que s’executa
a la família dels ordinadors personals. És extremadament heterogènia, ja
que s’executa sobre dispositius amb diferents capacitats sense cap mena de
restricció. Caldrà tenir en compte que:

• No existeix un únic sistema operatiu en aquesta plataforma, sinó
molts que comparteixen un nucli comú que proporciona les funcio-
nalitats principals.

• Des del punt de vista del desenvolupament d’aplicacions, la platafor-
ma és completament oberta, però no existeix un kit de desenvolupa-
ment oficial, sinó que cada desenvolupador és lliure de triar les seves
eines. Això fa que sigui un entorn ideal per aprendre a desenvolupar
aplicacions, tot i que no sigui una plataforma creada amb un objectiu
comercial.

3. Mac. La plataforma Mac és una plataforma propietària de l’empresa
Apple que s’executa a la família dels ordinadors personals. És una platafor-
ma homogènia, ja que la mateixa companyia selecciona el hardware que
s’integra als dispositius i limita aquests a uns pocs models. Tècnicament,
es tracta d’una plataforma oberta, ja que qualsevol desenvolupador pot
accedir al kit de desenvolupament estàndard i distribuir aplicacions, però
a la pràctica funciona com una plataforma tancada, perquè la seva base
d’usuaris està més habituada a fer servir el marketplace, i les aplicacions
han de passar per un procés de revisió i aprovació per accedir-hi.

4. Mòbil/Android. La plataforma Android és una plataforma propietària de
l’empresa Google que s’executa a la família dels mòbils. És una plataforma
heterogènia, ja que els dispositius sobre els quals s’executa el sistema
operatiu presenten una gran variabilitat quant a capacitats. Caldrà tenir en
compte que:

• Es tracta d’una plataforma oberta, ja que l’empresa no limita el
desenvolupament d’aplicacions i el kit de desenvolupament estàndard
és públic. Això no obstant, hi ha un marketplace, Google Play, on els
desenvolupadors han de pagar una petita taxa i passar per un procés
de revisió, però no és gaire exigent.

• En sentit estricte, hauríem de dir que es tracta d’una plataforma híbrida
hardware/software, ja que el sistema operatiu d’Android internament
fa servir una màquina virtual derivada de la Java Virtual Machine.

5. Mòbil/iOS. La plataforma iOS és una plataforma propietària de l’empresa
Apple que s’executa a la família dels mòbils. És una plataforma homogènia,
ja que Apple és responsable també de la fabricació els dispositius, i els
limita a uns pocs models que compten cadascun amb uns perifèrics i unes
capacitats concretes. Caldrà tenir en compte que:

• La plataforma és tancada i, tot i que el kit de desenvolupament
estàndard és públic, cal que els desenvolupadors passin per un procés
de registre i validació per tal de poder publicar les seves aplicacions
al marketplace, l’App Store, que és a més l’únic lloc on els usuaris
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poden obtenir les aplicacions. El desenvolupament de les aplicacions,
a més, s’ha de fer des d’una plataforma PC/Mac.

• Un altre aspecte diferencial és que el procés de validació de les
aplicacions és relativament exigent, i la mateixa empresa publica
unes guies amb tota una sèrie de requisits que han de complir les
aplicacions per obtenir l’aprovació.

6. Consola/Playstation. La plataforma Playstation és una plataforma propie-
tària de l’empresa Sony que s’executa a la família de les consoles. És una
plataforma extremadament homogènia, ja que només existeixen un pocs
models de dispositiu amb un hardware pràcticament idèntic. Caldrà tenir
en compte que:

• La plataforma és completament tancada i només els desenvolupadors
autoritzats per Sony poden rebre el kit de desenvolupament estàndard
i publicar aplicacions. Com que els mateixos dispositius no admeten
la instal·lació d’aplicacions durant el desenvolupament, cal també que
el kit inclogui una versió de desenvolupament de la consola, cosa
que encareix el preu que paga el desenvolupador.

• El procés de revisió i aprovació de les aplicacions, en aquest cas
jocs, és força extens i complex. La mateixa empresa fa arribar als
desenvolupadors unes guies amb els punts mínims que ha de complir
l’aplicació per poder publicar-se.

7. Consola portàtil/Nintendo Switch. Aquesta és una plataforma propietà-
ria de l’empresa Nintendo. Com en el cas de les consoles PlayStation es
tracta d’una plataforma extremadament homogènia i tancada. Per poder
desenvolupar per a aquesta consola, cal obtenir permís de Nintendo per
poder adquirir el kit de desenvolupament.

8. Realitat virtual. Els sistemes de realitat virtual són plataformes emer-
gents, en el sentit que encara s’estan donant les passes per establir uns
estàndards que han de complir tots els dispositius. Així i tot, algunes
companyies han fet alguns avenços, com la plataforma Meta, propietat de
Meta (anteriorment coneguda com a Facebook); i SteamVR propietat de
Valve. Aquestes plataformes permeten el desenvolupament d’aplicacions
per a dispositius de realitat virtual fent servir els dispositius comercials i
un kit de desenvolupament de programari. Totes dues plataformes es poden
integrar amb els motors de videojocs Unity i Unreal Engine.

Publicació d’apps

La publicació d’aplicacions a l’App Store és un procés relativament complex que s’inicia
registrant-se com a desenvolupador, pagant una quota i creant un perfil per a l’aplicació al
portal de desenvolupament i al de publicació.

Tot seguit cal descarregar l’SDK, programar l’aplicació i enviar-la a través d’una eina
específica i, passats uns dies o setmanes, es rep una notificació de si l’aplicació s’ha
aprovat o rebutjat.

En el segon cas l’equip de revisió fa saber quines normes incompleix l’aplicació i/o quines
accions hem de fer, i una vegada fetes les correccions s’envia una nova versió de l’aplicació
i el cicle es repeteix fins que es rep l’aprovat.
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2.2.3 Plataformes ’software’

Les plataformes software són aquelles que ofereixen a l’aplicació accés no a un
dispositiu físic, sinó a una màquina virtual, és a dir, un dispositiu que no existeix
al món real, però que es pot simular fent servir un programa.

En molts aspectes, el desenvolupament d’una aplicació per a una plataforma
software és similar al d’una aplicació per a una plataforma hardware, ja que la
plataforma ofereix uns serveis comuns a l’aplicació i també és necessari obtenir
un kit de desenvolupament del fabricant (vegeu la figura 2.7). Es diferencia en què
com que el dispositiu no existeix realment, per a una aplicació a una plataforma
software cal la presència d’un programari que simuli la màquina virtual.

Figura 2.7. Desenvolupament per a plataformes ’software’

Aquest programari, que s’anomena l’entorn d’execució o Runtime Environment,
al seu torn és també una aplicació i, per tant, necessita una plataforma hardware
per executar-se (vegeu la figura 2.8).

Figura 2.8. Condicions d’execució reals d’una plataforma ’software’
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El benefici de les plataformes software és que si el propietari proveeix d’entorns
d’execució per a diverses plataformes hardware, qualsevol aplicació desenvolupa-
da per la plataforma software podrà executar-se a aquestes plataformes (veure la
figura 2.9).

Figura 2.9. Plataforma ’software’ executant-se a diferents plataformes ’hardware’

Actualment, les plataformes software principals són Java i .Net:

• Java és una plataforma software que defineix una màquina virtual anomena-
da Java Virtual Machine. Es tracta d’una plataforma oberta i el seu SDK
és públic i gratuït. Com que és una màquina virtual, pot executar-se sobre
molts dispositius físics diferents.

• .Net és una plataforma software propietat de Microsoft. Defineix una
màquina virtual anomenada Common Language Runtime. Podem trobar-
la a ordinadors personals i compta amb una versió de codi obert anomenada
Mono.

Limitacions de les plataformes ’software’

El rendiment de les aplicacions que s’executen a una màquina virtual es veu
afectat pel fet que les instruccions de l’aplicació s’han de traduir del joc
d’instruccions de la màquina virtual al del dispositiu físic. Així, podem trobar
dues situacions:

Si aquesta traducció es fa progressivament durant l’execució de l’aplicació
(vegeu la figura 2.10), l’execució de l’aplicació a la màquina virtual serà força
més lenta que si la mateixa aplicació s’executés directament al dispositiu físic.
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Figura 2.10. Traducció progressiva de les instruccions de l’aplicació

Si es tradueixen totes les instruccions abans de començar l’execució (vegeu la
figura 2.11), l’aplicació trigarà més a iniciar-se, però una vegada ho faci el seu
rendiment serà pràcticament igual al que tindria si s’executés directament al
dispositiu físic.

Figura 2.11. Traducció en bloc de les instruccions de l’aplicació

2.2.4 Perifèrics d’entrada

Els perifèrics d’entrada serveixen per comunicar dades al processador i memòria
principal; per exemple, el codi de l’última tecla premuda en el cas d’un teclat
(vegeu la figura 2.12). Hi ha dues formes principals en què aquesta comunicació
pot tenir lloc:

Figura 2.12. Flux de dades als perifèrics d’entrada

• Si hi ha una necessitat contínua per part de l’aplicació de conèixer l’estat
del perifèric, l’accés es fa per enquesta (vegeu la figura 2.13); és a dir,
l’aplicació consulta cada cert temps el perifèric i li demana les dades
que tingui, per exemple un videojoc pot consultar el teclat cada cinquanta
mil·lisegons per saber on cal dirigir un personatge.
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Figura 2.13. Accés per enquesta

• Si l’aplicació té altres tasques a fer o pot esperar i només necessita saber
quan hi ha noves dades disponibles al perifèric, l’accés es fa per interrupció
(vegeu la figura 2.14); és a dir, el perifèric avisa el programa principal
mitjançant un esdeveniment i l’aplicació deixa el que estigui fent per
atendre’l. Aquest tipus d’accés és típic d’aplicacions interactives basades
en finestres, on per exemple un programa no fa res fins que l’usuari fa un
clic amb el ratolí sobre algun element.

Figura 2.14. Accés per interrupció

En cas que el perifèric hagi de comunicar una gran quantitat de dades a l’aplicació,
o bé si no hi ha una mida preestablerta sinó que la comunicació de dades és
contínua, es fa servir la tècnica del buffering o streaming, que consisteix a
reservar una àrea de memòria o buffer per tal que el perifèric desi allà les dades
a mesura que les vagi generant (vegeu la figura 2.15).
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Figura 2.15. Buffering

L’aplicació pot llavors interrogar el perifèric per saber si hi ha noves dades
disponibles o bé esperar i rebre un esdeveniment quan això succeeixi. Com que
la mida del buffer és limitada, pot donar-se la situació que s’ompli, de manera
que és important que l’aplicació llegeixi com més aviat millor les dades per poder
treure-les i desar espai per a altres de noves.

El teclat

El teclat és un perifèric d’entrada bàsic present a molts dispositius. Això fa que
normalment tinguem disponibles funcions per accedir-hi en qualsevol llenguatge
i entorn de programació. Quan hi accedim per interrupció, l’aplicació rep els
esdeveniments següents:

• Tecla premuda o key press, quan l’usuari prem la tecla.

• Tecla amunt o key up, quan l’usuari la deixa anar.

Juntament amb l’esdeveniment, l’aplicació rep un codi numèric que correspon al
codi de la tecla que s’ha premut o s’ha deixat anar. Hem de tenir en compte, però,
que aquest codi pot correspondre a diferents caràcters en funció de les preferències
d’idioma de l’usuari.

Una altra manera d’accedir a les dades del teclat és per la tècnica de buffering. En
aquest cas, es reserva un espai de memòria on s’emmagatzemen les últimes tecles
premudes i l’aplicació les llegeix “consumint” una porció de les dades cada cop,
per exemple una línia. Si el buffer s’omple sense que l’aplicació llegeixi les dades,
les tecles premudes a partir d’aquell moment no queden registrades i el dispositiu
pot emetre un avís a l’usuari per indicar-l’hi.

Cada teclat té unes limitacions quant a les combinacions de tecles que es poden
prémer a la vegada i quan l’usuari arriba al límit de tecles simultànies que li
permet la combinació que està prement, prémer una tecla addicional no genera
cap esdeveniment.
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El ratolí

El ratolí és un perifèric de posicionament bàsic present als dispositius d’escriptori
com els PC. Consta de com a mínim un botó i és força habitual que també tingui
una rodeta o altres botons auxiliars. Com a perifèric de posicionament, el ratolí
no té una referència absoluta de la seva posició, sinó que cada cert temps prem
una mesura de quant s’ha desplaçat i transmet aquesta informació a l’aplicació.
És, per tant, un perifèric de posicionament relatiu.

Un altre element vinculat habitualment al ratolí és el cursor. És una fletxa o icona
que es representa a la pantalla i que l’usuari pot fer servir per interaccionar amb una
aplicació. Cal dir, però, que podem trobar aplicacions, per exemple un simulador
de vol, que facin servir el ratolí sense mostrar un cursor. La comunicació amb
el ratolí es pot fer per interrupció, i en aquest cas l’aplicació rep els següents
esdeveniments:

• Mouse Up, quan es prem algun botó.

• Mouse Down, quan es deixa anar un botó.

• Mouse Move, quan es mou el ratolí.

En el cas dels dos primers esdeveniments, porten com a dada el botó que s’ha
premut o deixat anar; en el cas de l’últim, el desplaçament mesurat en els eixos x
i y.

Els ’joysticks’ i ’gamepads’

Els joysticks i gamepads són dispositius dissenyats específicament per controlar
aplicacions interactives, típicament videojocs. Consten d’una certa quantitat de
botons i palanques que podem desplaçar en un o més eixos (vegeu la figura
2.16) i també altres components complementaris com acceleròmetres o giroscopis.
L’accés als botons es fa típicament per interrupció, i de manera similar a un teclat,
l’aplicació rebrà els esdeveniments:

• Joystick Button Up.

• Joystick Button Down.

Figura 2.16. Elements d’un ’gamepad’
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Cadascun d’aquests esdeveniments vindrà acompanyat de l’identificador del botó
que s’ha premut o deixat anar. Pel que fa a les palanques, l’accés se sol fer per
enquesta i, en aquest cas, l’aplicació demana cada cert temps l’estat de la palanca
i rep aquestes dades:

• En el cas de les palanques digitals, la dada que es rep és, per cada eix, un
codi que indica si la palanca està centrada o inclinada en un sentit o l’altre,
per exemple 0, -1 i 1.

• En el cas de les palanques analògiques, es rep un nombre real que indica
el grau d’inclinació de la palanca en cada eix, per exemple un nombre real
entre -1 i 1, per exemple 0,7.

En el cas de les palanques analògiques, hi ha una limitació, i és que encara
que l’usuari la deixi anar completament, l’aplicació usualment no rep el valor
zero, sinó un nombre proper, i pot interpretar erròniament que l’usuari vol fer un
desplaçament (vegeu la figura 2.17). Per adreçar això les aplicacions han de fer
servir el concepte de zona morta, que és un valor mínim d’inclinació per sota del
qual consideren que l’usuari no està fent cap desplaçament (vegeu la figura 2.18).

Figura 2.17. Codi que no fa servir zona morta

Figura 2.18. Codi que fa servir zona morta

Pantalles tàctils

La pantalla tàctil és un perifèric de posicionament format per una pel·lícula que
detecta el contacte dels dits mitjançant les variacions que això provoca en certes
propietats elèctriques, per exemple la seva capacitància. A diferència d’altres
perifèrics de posicionament, la pantalla tàctil pot donar una posició absoluta per
cada dit amb què es prem, ja que el contacte es fa sobre una superfície amb unes
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dimensions concretes. La comunicació de l’aplicació amb una pantalla tàctil se
sol fer per interrupció, i els esdeveniments que es reben són (vegeu la figura 2.19):

• Touch Down, quan l’usuari toca la pantalla amb un dit.

• Touch Move, quan l’usuari mou el dit sense aixecar-lo.

• Touch Up, quan l’usuari aixeca el dit de la pantalla.

Figura 2.19. Interacció amb una pantalla tàctil

Amb cadascun d’aquests esdeveniments, l’aplicació rep un identificador numèric
que indica el dit amb què s’ha fet el touch i la posició a la pantalla d’aquest.
Segons les característiques del maquinari podem trobar que hi ha una limitació
en el nombre màxim de dits que pot detectar una pantalla tàctil simultàniament.

Les càmeres i els micròfons

La càmera és un perifèric que podem trobar en equips com PC i mòbils i que
proporciona imatges de l’entorn del dispositiu. Aquestes imatges poden tenir una
mida considerable, en funció de la resolució a què treballi el perifèric, i per aquest
motiu es fan servir buffers per comunicar-la amb els components centrals. Quan
l’aplicació vol capturar una imatge, ho comunica a la càmera i aquesta l’avisa
per interrupció quan la captura ha tingut lloc, donant-li accés a l’àrea de memòria
o buffer on ha emmagatzemat la imatge.

En cas que vulgui capturar vídeo, se sol fer servir la tècnica de buffering, és a
dir, l’aplicació envia una comanda a la càmera per iniciar la gravació i aquesta va
deixant les dades a un buffer que l’aplicació pot consultar (vegeu la figura 2.15).
A partir d’aquell moment, la càmera pot avisar per interrupció quan hi hagi noves
dades disponibles o bé l’aplicació pot gestionar el procés per enquesta. En cas que
el buffer s’ompli, normalment les dades antigues es descarten, ja que en el cas d’un
vídeo l’assumpció comuna és que les imatges més recents són més importants.

Per la seva banda, el micròfon és un perifèric d’entrada que tenim disponible a
diferents famílies de dispositius, com els mòbils o les consoles portàtils. L’accés
al micròfon és similar a l’accés a una càmera i també es fa servir la tècnica del
buffering, ja que el perifèric produeix dades contínuament. La diferència més
significativa és que el format de les dades de so és diferent del d’una imatge i la
seva mida és molt més petita, de manera que el seu procés no és tan costós.
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2.2.5 Perifèrics de posicionament i orientació

Els perifèrics de posicionament i orientació, com el teclat o el ratolí, són perifèrics
d’entrada (és a dir, la transmissió de dades es fa en la direcció del perifèric al
processador i memòria principal). La seva funció és donar una referència de la
posició local, l’orientació i la posició global del dispositiu (vegeu la figura 2.20).

Figura 2.20. Dispositius de posicionament i orientació

Aquestes mesures la poden donar en termes relatius, és a dir, com un desplaça-
ment respecte a l’última posició i orientació mesurades, o en termes absoluts,
respecte a un marc de referència immòbil, com per exemple el pol nord terrestre.
Segons la seva qualitat i les condicions de l’entorn, aquesta mesura pot tenir una
precisió variable, és a dir, pot correspondre’s amb la mesura real en major o menor
grau.

També és força comú la presència d’una gran quantitat d’oscil·lacions d’alta
freqüència a la mesura, és a dir que, a un cert instant, el perifèric pot donar
una mesura molt alta, a l’instant següent una de molt baixa i una de molt alta
a continuació. Això fa que sigui necessari fer algun tipus de filtratge que doni un
valor més estable, per exemple fent una mitjana de les deu últimes mesures.

La major part de dispositius compta amb almenys un d’aquests perifèrics, i en
el cas dels mòbils i altres dispositius de mida similar, amb més d’un. També
podem trobar-los integrats com a components a altres perifèrics, per exemple als
gamepads.

Els perifèrics de posicionament i orientació són els acceleròmetres, les brúixoles,
els giroscopis i els GPS. Considerats per separat, cap d’ells determina completa-
ment la posició i orientació del dispositiu sinó que cadascun aporta informació
d’un aspecte concret. Per tant, és necessari combinar la informació que aporten
per tal d’obtenir una imatge de conjunt.

Els acceleròmetres

Els acceleròmetres mesuren l’acceleració que està patint un dispositiu en un mo-
ment donat. En el cas dels acceleròmetres integrats als mòbils, aquests fan servir
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materials que canvien les seves propietats de conductivitat quan estan sotmesos
a forces. Quan l’aplicació vol consultar aquesta acceleració, l’acceleròmetre li
retorna els valors que corresponen a les acceleracions als eixos x, y i z d’un sistema
de referència vinculat al dispositiu (vegeu la figura 2.21).

Figura 2.21. Funcionament d’un acceleròmetre

Amb aquesta informació, l’aplicació pot calcular el desplaçament que ha patit el
dispositiu en termes relatius, és a dir, respecte a l’última posició mesurada, tot
multiplicant el temps transcorregut per l’acceleració aplicada, sempre que també
conegui la velocitat que tenia el dispositiu anteriorment.

Si l’aplicació vol obtenir la mesura de la posició en valors absoluts, primer de
tot cal fer que l’usuari prengui una referència, és a dir, parteixi d’una posició
coneguda amb el dispositiu en repòs. Una vegada s’ha pres la referència,
l’aplicació pot calcular els desplaçaments en termes relatius i sumar-los a aquesta
posició i orientació inicials.

Una limitació que té aquest procés és que la mesura d’un acceleròmetre no és
completament precisa, de manera que en cada pas s’acumula un error que fa
que, amb el temps, la posició calculada esdevingui molt diferent de la real (vegeu
la figura 2.22). Una forma d’evitar aquesta situació és fer que l’usuari prengui una
nova referència periòdicament.

Figura 2.22. Error acumulat fent servir un acceleròmetre per mesurar la posició d’un dispositiu
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Cal tenir en compte també que l’acceleròmetre també mesura l’acceleració produ-
ïda per la força de la gravetat, de manera que, en repòs, sempre donarà un valor
de -9,8 m/s2 en la direcció de terra, i amb aquesta dada l’aplicació pot deduir
l’orientació del dispositiu respecte al pla de terra. Un altre ús que pot fer l’aplicació
de l’acceleròmetre és detectar quan l’usuari està agitant el dispositiu.

Les brúixoles

La brúixola fa una mesura del camp magnètic i dona a l’aplicació la direcció en
què està el pol Nord. Aquesta mesura es dona com un angle amb relació a un
sistema de referència solidari al dispositiu (vegeu la figura 2.23).

Hem de tenir en compte que la mesura que dona la brúixola fa referència al pol
Nord magnètic, que no coincideix amb el pol Nord geogràfic, que és un punt
fix a la superfície de la terra. Per obtenir la direcció Nord geogràfica, l’aplicació
ha de combinar la lectura que li dona la brúixola amb algun tipus d’informació
cartogràfica addicional.

Figura 2.23. Mesura d’una brúixola

Els giroscopis

El giroscopi es fa servir per mesurar l’orientació del dispositiu. Podem con-
cebre’l com un conjunt de petits discs que contenen un element que detecta la
rotació del dispositiu i la transforma en un senyal elèctric. El giroscopi dona una
mesura de l’orientació absoluta (vegeu la figura 2.24) amb relació a una certa
orientació inicial, per exemple la que tingués en el moment d’iniciar-se l’aplicació
i, a diferència de l’acceleròmetre, no té un error acumulat, ja que fa servir la
gravetat de la Terra com a referència.
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Figura 2.24. Giroscopi

Els GPS

El GPS dona una mesura absoluta de la posició del dispositiu al planeta, en forma
de latitud i longitud. Aquesta mesura té una precisió variable que en el millor dels
casos pot suposar un error de només uns pocs metres. Cal notar que el perifèric
és un receptor, és a dir, només capta els senyals que envien els satèl·lits GPS.

Per poder fer la mesura, el GPS necessita que li arribin els senyals d’un mínim
de satèl·lits. Una vegada arriba a aquest mínim, tots els satèl·lits addicionals que
s’hi rebin incrementen la precisió de la mesura, reduint el marge d’error. Altres
fenòmens que afecten el camp electromagnètic de la Terra, com les tempestes
solars, també poden interferir en el seu funcionament.

2.2.6 Perifèrics de sortida

Els perifèrics de sortida reben dades des del processador i la memòria principal,
i les transmeten a l’usuari o a un altre equip. Aquestes dades poden ser imatges,
so i qualsevol altre tipus d’informació que aquest pugui captar. En alguns casos,
es pot donar permís al perifèric perquè llegeixi les dades de memòria mentre
l’aplicació fa altres tasques. Aquest mecanisme es diu accés directe a memòria,
Direct Memory Access o DMA.

En cas que la mida de les dades que s’hagin d’enviar al perifèric sigui petita,
l’aplicació les pot enviar com a paràmetres, juntament amb les comandes, de
manera similar a com es fa l’accés per enquesta a un dispositiu d’entrada. En
canvi, si la mida de les dades és molt gran, es reservarà una àrea de memòria o
buffer on l’aplicació escriurà les dades per tal que el perifèric les llegeixi (vegeu
la figura 2.25).
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Figura 2.25. Accés d’un perifèric d’entrada a memòria

Les pantalles

La pantalla és el dispositiu de sortida més important a una aplicació interactiva.
Físicament, està composta per una gran quantitat de cel·les distribuïdes en forma
de matriu que es poden il·luminar individualment amb diferents tècniques per tal
de formar imatges.

Tecnologia TFT-LCD

En els dispositius més antics, les cel·les que componien la pantalla estaven formades per
un recobriment de fòsfor en el qual impactava un raig electromagnètic, d’intensitat variable,
que els il·luminava amb el color corresponent. Als actuals dispositius TFT-LCD (Thin
Film Transistor-Liquid Crystal Display, és a dir, ‘pantalla de cristall líquid de transistors de
pel·lícula fina’), aquesta tècnica està abandonada i, ara, cada cel·la conté un petit transistor
i un cristall líquid que pot variar la seva opacitat en funció del voltatge aplicat, deixant passar
la llum. Combinant tres d’aquestes cel·les acolorides amb els colors vermell, verd i blau
podem obtenir tota la varietat de colors que pot captar l’ull humà.

L’aplicació es comunica amb la pantalla a través d’una àrea de memòria anome-
nada framebuffer. Aquesta àrea pot residir a memòria principal o a memòria
de vídeo i conté una matriu de píxels ordenada per files que es correspon amb les
cel·les luminescents de la pantalla. Si l’aplicació vol mostrar una imatge a pantalla,
només ha d’escriure a les posicions corresponents d’aquesta matriu de memòria
els valors de vermell, verd i blau que vol que mostrin els píxels (vegeu la figura
2.26).

Figura 2.26. Funcionament del ’Framebuffer’
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Les dimensions del framebuffer determinen la resolució que pot mostrar la
pantalla en un moment donat, i la quantitat de bits que es facin servir per codificar
els colors determinen el nombre de colors diferents que es poden mostrar. La
combinació d’unes dimensions concretes amb una quantitat determinada de bits
es coneix com un mode de vídeo, i cada pantalla suporta un grup concret d’entre
tots els possibles.

Moltes aplicacions, especialment les aplicacions en 3D, no accedeixen directa-
ment al framebuffer sinó que transmeten les imatges, els models i les textures a
la targeta gràfica, i és aquesta qui s’encarrega de produir la imatge corresponent.
D’altra banda, en les aplicacions de realitat virtual l’usuari fa servir dues
pantalles, una per cada ull i, per tant, es fan servir dos framebuffers.

Les targetes d’àudio

La targeta d’àudio és el perifèric encarregat d’interpretar una ona sonora per
tal que la puguin reproduir els altaveus. Aquesta ona s’emmagatzema a una àrea
de memòria especial, el buffer de so, i s’interpreta mitjançant un component
anomenat convertidor d’analògic a digital o ADC. L’ona sonora es codifica fent
servir samples, que són mesures de la intensitat de l’ona en un punt concret. Com
més samples per segon es facin servir i més bits es dediquin a codificar cada
sample, l’ona reconstruïda serà més semblant a l’original i, per tant, el so serà
més fidel (vegeu la figura 2.27).

Figura 2.27. Digitalització d’una ona sonora

Les aplicacions usualment no escriuen directament al buffer de so, sinó que creen
petits fragments de so anomenats clips i demanen a la targeta que els reprodueixi.
Aquests clips resideixen a la memòria principal, i cada vegada que l’aplicació
demana que se’n reprodueixi un, la targeta de so ho fa mesclant-lo amb la resta
de clips que s’estiguin reproduint en aquell moment. Algunes targetes compten
també amb xips que poden afegir efectes als clips, els Digital Signal Processors
o DSP, i alliberen d’aquesta tasca el processador principal.

Quan es demana reproduir un clip, aquest s’assigna a un canal, i en funció de cada
targeta hi ha un límit de canals disponibles que es fan servir per fer la mescla final
que es deixa al buffer de so. Això vol dir que, encara que els canals s’alliberin quan
acaba la reproducció del clip, no podem reproduir un nombre il·limitat de clips al
mateix temps, i una vegada s’arriba al límit els nous clips que li demani l’aplicació
no sonaran.
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Els perifèrics hàptics

Els perifèrics hàptics permeten transmetre a l’usuari una sensació física o una
força de resistència. L’habitual és trobar-los integrats a dispositius com mòbils,
gamepads i joysticks. Per activar-los, l’aplicació només ha de donar una comanda
al perifèric amb la intensitat amb què vol que es faci l’efecte.

En el cas dels perifèrics de feedback de força, aquests introdueixen una resistència
al moviment que una aplicació pot fer servir per simular els efectes d’un fenomen
físic, per exemple la duresa del volant de direcció d’un cotxe. En el cas dels
perifèrics de vibració o rumble, aquests fan que el perifèric vibri amb una certa
intensitat, recurs que pot aprofitar una aplicació per, per exemple, avisar l’usuari
d’un perill o transmetre-li la sensació que està travessant un terreny accidentat.

En el següent vídeo trobareu una explicació amb exemples d’aplicació d’aquesta
tecnologia:

https://www.youtube.com/embed/DUuFn0urnTM?controls=1

2.2.7 Perifèrics d’entrada i de sortida

Els perifèrics d’entrada sortida es fan servir per transmetre dades tant del proces-
sador i la memòria principal cap al perifèric com en sentit invers. Com que pot
donar-se el cas que aquestes dades siguin voluminoses, es reserven buffers separats
pels dos sentits. Cal aclarir que sempre hi ha una comunicació de dades en ambdós
sentits en qualsevol perifèric, però quan parlem de dispositius d’entrada i sortida
la quantitat de dades que circula en un sentit i el contrari estan equilibrades i, en el
cas d’un dispositiu que només sigui d’entrada o de sortida, les dades que circulen
en sentit contrari al flux principal de dades només són senyals de control o avisos
que serveixen per coordinar les diferents operacions.

D’emmagatzematge massiu

Els perifèrics d’emmagatzematge massiu són perifèrics que tenen la capacitat
d’emmagatzemar una gran quantitat de dades. L’aplicació es comunica amb ells
mitjançant buffers a memòria principal que el perifèric llegeix o escriu en funció
de l’operació que se li demani (vegeu la figura 2.28). Hi ha diferents tipus segons
el medi d’emmagatzemament que es faci servir, cadascun amb una capacitat i un
temps d’accés o latència diferents:

• Els discs durs magnètics, que fan servir discos magnètics, tenen una
latència alta i una gran capacitat d’emmagatzematge.
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Un protocol de xarxa és un
conjunt de regles que
indiquen com s’ha de
formatar un missatge.

• Els discs durs d’estat sòlid, que fan servir transistors, tenen una latència
petita i una capacitat d’emmagatzematge moderada.

• Les targetes de memòria, que fan servir transistors, tenen una latència
petita i una capacitat d’emmagatzematge petita.

• Les unitats òptiques, que fan servir medis com un DVD o un Blu-ray, tenen
una latència alta i una capacitat d’emmagatzematge petita.

• Les unitats magnètiques, que fan servir cintes magnètiques, tenen una
latència alta i una gran capacitat d’emmagatzematge.

Figura 2.28. ’Buffers’ d’entrada i sortida

Targeta de xarxa

La targeta de xarxa és un perifèric que permet enviar i rebre dades a o des d’altres
equips. Aquesta comunicació es porta a terme emprant un model de quatre capes
conegut com el model de capes d’Internet o model TCP/IP enviant paquets de
dades a través de la xarxa local o d’Internet amb uns formats específics anomenats
protocols.

La comunicació a través d’Internet es fa utilitzant un model de quatre capes i a
cada capa s’embolcallen les dades utilitzant com a mínim un protocol. Aquestes
capes són: capa d’aplicació, capa de transport, capa d’Internet i capa d’accés a la
xarxa.

En el desenvolupament de videojocs només es tracta amb les dues primeres capes:

• La capa d’aplicació és la responsable d’empaquetar i desempaquetar les
dades que s’envien per ser usades per l’aplicació. Aquesta és l’única
capa que es pot implementar, afegint nous protocols i funcionalitats si és
necessari, encara que normalment és gestionada pel motor de videojocs o
per biblioteques de xarxes.

• La capa de transport indica com s’han de transmetre les dades entre els
equips de la xarxa. Es fan servir dos protocols diferents: UDP i TCP,
cadascun amb les seves peculiaritats. Sovint no es pot escollir entre un o
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l’altre, perquè ve predeterminat per les biblioteques fetes servir o el motor
de videojocs. Per exemple, l’arquitectura de xarxa d’Unreal Engine empra
UDP, però un joc web només pot utilitzar TCP.

El protocol UDP permet transmetre petits paquets de dades amb una latència
relativament petita. El protocol UDP fa servir internament el protocol IP, de
manera que cada equip s’ha d’identificar en la comunicació per l’adreça IP. Cal
tenir en compte també que aquest protocol no assegura que els paquets es rebin i
no crea una connexió entre els equips d’origen i destí.

Per altra banda, el protocol TCP permet crear un flux de dades bidireccional entre
dos equips, segur i sense limitació en la mida de les dades, es pot fer servir el
protocol TCP/IP. Aquest protocol té una latència més gran, ja que s’ha d’establir
primer una connexió entre els dos equips i també fa servir internament el protocol
IP. Compta amb un sistema de detecció d’errors que fa que quan un paquet de
dades no es rep correctament es torni a demanar i no té un límit en la mida de les
dades que es transmeten. Com que la mida de les dades no està limitada, en aquest
cas es reserva un buffer de transmissió i un de recepció.

Exemple d’aplicació dels protocols TCP i UDP al programari Discord

Discord és un programari multiplataforma que facilita la comunicació per xat, veu i vídeo a
través d’Internet.

A l’hora d’enviar un missatge de text és imprescindible garantir que aquest arribi al
destinatari de forma íntegra, és a dir, no pot faltar cap lletra. Per tant, Discord utilitza el
protocol TCP per garantir l’entrega dels missatges dels canals de text.

Per altra banda, en els canals de veu usa el protocol UDP, perquè si es perd un paquet o
arriba fora d’ordre es pot descartar (el que provocarà algun tall o pèrdua de qualitat), però
no s’interromp la comunicació.

Protocols de xarxa en aplicacions interactives i videojocs

En el cas d’aplicacions interactives i videojocs, per exemple en un joc en xarxa, s’acostuma
a utilitzar el protocol UDP en lloc del protocol TCP perquè és més important la velocitat
de transmissió que garantir l’entrega ordenada de tots els paquets. Entre l’arribada de
paquets la posició dels jugadors i els objectes és simulada de manera que el desplaçament
dels jugadors és fluid encara que no arribin tots els paquets, i quan arriben els paquets es
corregeix si és necessari.

2.3 Desenvolupament multiplataforma

Per portar a terme el desenvolupament d’un videojoc o aplicació multimèdia cal-
drà determinar a quines plataformes es vol publicar, i aquesta elecció determinarà
quines estratègies i tècniques es poden aplicar.

Independentment de l’opció que es faci servir, si la plataforma és heterogènia,
caldrà adaptar l’aplicació a la variabilitat que presentin els dispositius; per
exemple, diferents mides de pantalla, la presència o absència d’alguns perifèrics,
característiques del sistema operatiu...
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Square Enix

La companyia japonesa Square
Enix, coneguda per franquícies
com Final Fantasy i Dragon
Quest, utilitza el motor Unreal
Engine pel desenvolupament de
molts dels seus jocs:
www.square-enix-games.com.

2.3.1 Estratègies de desenvolupament

Una vegada feta la selecció de les plataformes en què es vol publicar l’aplicació,
s’ha d’elaborar una estratègia de desenvolupament que permeti crear totes les
versions amb un mínim d’esforç, és a dir, compartint el màxim de codi i recursos
i, si és possible, fent servir un procés de desenvolupament comú. <newcontent>

Tot i que no hi ha un procediment únic per fer això, però en el cas d’estudis indie,
i cada vegada més estudis grans, s’acostuma a usar motors de videojocs de tercers
que permeten publicar els seus productes per a múltiples plataformes a partir d’un
mateix codi.

Els dos motors de videojocs més emprats són Unity i Unreal Engine, que presenten
dos clars avantatges respecte als seus competidors: permeten publicar jocs per a
consoles i la majoria de fabricants proporcionen SDK ja preparats per a aquests
motors.

En el cas d’encarar el desenvolupament emprant una solució pròpia, com és el cas
d’algunes companyies que produeixen jocs AAA, o altres motors menys usats serà
necessari recórrer a altres solucions força més complicades, com dividir el codi
en diferents repositoris separant la part de codi comuna de l’específica per a cada
plataforma.

En el cas de les aplicacions multimèdia es pot optar per fer servir un motor de
videojocs o un framework de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma com
Xamarin o Flutter, tenint molt en compte les limitacions que presenten respecte
a les plataformes suportades.

Encara que originalment Unity i Unreal Engine són motors de videojocs,
cada vegada estan ampliant més el seu mercat i permeten crear aplicacions
multimèdia, utilitzar-los en la producció audiovisual i crear aplicacions de
caràcter industrial.

Com es gestionarà l’entrada de l’usuari en cada plataforma? S’admeten
diferents tipus d’entrada?

• Per exemple, en un PC es pot interactuar amb teclat, ratolí, gamepad o
altres dispositius, però en una tauleta el mètode principal seran els tocs a
la pantalla.

Quina resolució de sortida tenen les plataformes?

• En un PC de sobretaula la resolució es trobarà entre 1080p i 4K, en un
portàtil el més habitual és una resolució 1080p, una consola Nintendo
Switch té una resolució de 1080p quan es troba connectada i 720p quan
s’utilitza en mode portàtil, en un MacBook la resolució és més propera als
2K o 1440p...
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• Segons aquestes resolucions caldrà optimitzar les textures perquè tinguin la
mida mínima necessària, però es vegin el més nítidament possible. Si es
fan servir textures de baixa resolució en els dispositius amb major qualitat,
es veuran distorsionades i, en el cas contrari, es malbaratarà la memòria.

Com es gestionaran les diferents relacions d’aspecte de la pantalla?

• La majoria de monitors i pantalles de televisió tenen una relació d’aspecte
16:9, les pantalles de mòbil varien molt amb algunes al voltant de 16:9, però
els iPhones usen 19,5:9, les tauletes usen 4:3 (com les pantalles antigues) i
els jocs de realitat usen 1:1 per cada ull.

• Aquesta relació és molt important per determinar com es retallarà l’àrea
visible pel jugador o l’usuari, quins elements quedaran fora del seu camp de
visió i com cal dissenyar la interfície per ajustar-se a cada cas.

• Si el disseny de la interfície no és adequat, quedarà fora de l’àrea visible,
retallada, massa gran o massa petita, o descentrada. Per aquest motiu
s’acostumen a dissenyar interfícies fluides, utilitzant posicionament relatiu
als costats i les cantonades de la pantalla en lloc d’un posicionament absolut.

Requereix el videojoc o aplicació permisos especials?

• Quan es desenvolupa només per a PC, no hi ha gaires limitacions pel que
fa als permisos; però, si es vol distribuir en consoles o dispositius mòbils
iOS o Android, caldrà tenir en compte quines limitacions imposen aquestes
plataformes.

• Per exemple, per fer servir les capacitats d’ubicació dels dispositius mòbils
cal demanar permís a l’usuari per emprar el GPS, si es requereix connectar
a la xarxa, cal demanar el permís d’ús de la xarxa local, si es vol transmetre
veu cal demanar permís per accedir al micròfon, per fer fotos caldrà el
permís per accedir a la càmera...

• Fixeu-vos que a Windows l’accés a la xarxa no es controla a l’aplicació, sinó
que serà bloquejat pel tallafoc de Windows i aquest serà el responsable de
demanar permís a l’usuari. Per altra banda, l’accés a l’ús de la càmera o el
micròfon no requereix cap permís.

• Els motors de videojocs acostumen a gestionar aquests aspectes de manera
transparent als desenvolupadors, però sovint cal fer modificacions específi-
ques per a cada plataforma. Per exemple, a Android s’afegeixen els permisos
al fitxer AndroidManifest.xml mentre que a iOS cal modificar el fitxer
info.plist.

2.3.2 Tècniques i eines

Per desenvolupar aplicacions multiplataforma s’hauran de fer servir algunes tèc-
niques i eines, com ara: la compilació condicional, la comprovació de capacitats,
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Compilació condicional
d’Unity

Podeu trobar més informació
sobre la compilació condicional
d’Unity al següent enllaç:
bit.ly/3ebUDOf.

les biblioteques cross-platform, les eines genèriques de conversió de recursos, els
fitxers de procés per lots i l’adaptació de la interfície.

Compilació condicional:

La compilació condicional consisteix en la presència al codi d’una sèrie de
directives que indiquen al compilador que un fragment de codi només s’ha
de compilar per a unes plataformes concretes. D’aquesta podem fer servir el
mateix fitxer de codi per a totes les plataformes i, en cas que trobem alguna
incompatibilitat, resoldre-ho creant un fragment de codi diferent per a cadascuna
(vegeu la figura 2.29).

Figura 2.29. Compilació condicional

Preprocés del codi

La compilació condicional és possible perquè la compilació d’un programa té una fase de
preprocés, on el programa original es reescriu fent servir una sèrie de directives, similars al
codi, però que no es tenen en compte més enllà d’aquesta fase.

Dins les directives, podem trobar variables. Aquestes variables s’anomenen variables de
preprocessador i serveixen per controlar la reescriptura del programa.

Les variables de preprocessador pot definir-les el desenvolupador, però normalment hi ha
un conjunt d’elles definides per defecte, incloses algunes que només estan presents a
certes plataformes, cosa que ens permet distingir-les.

Els motors de videojocs com Unity també compten amb les seves directives de
compilació condicional. Aquestes permeten també distingir entre l’execució a
l’editor o l’execució com a plataforma independent. Això permet per afegir
codi per fer proves que només sigui necessari a l’editor, com poden ser diferents
assistents per crear un nivell, però que no formen part del videojoc.

A continuació podeu veure un exemple d’utilització de compilació condicional a
Unity, on el component mostrarà diferents missatges segons en quina plataforma
s’executi:

1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
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3

4 public class PlatformDefines : MonoBehaviour {
5 void Start () {
6

7 #if UNITY_EDITOR
8 Debug.Log("Unity Editor");
9 #endif
10

11 #if UNITY_IOS
12 Debug.Log("iOS");
13 #endif
14

15 #if UNITY_STANDALONE_OSX
16 Debug.Log("Standalone OSX");
17 #endif
18

19 #if UNITY_STANDALONE_WIN
20 Debug.Log("Standalone Windows");
21 #endif
22

23 }
24 }

Comprovació de capacitats:

La comprovació de capacitats consisteix a detectar, generalment a la fase inicial
d’un programa, totes les característiques del dispositiu que siguin rellevants de
cara al funcionament de l’aplicació. Per poder fer aquesta detecció, les plataformes
ofereixen tota una sèrie de funcions amb informació sobre les característiques del
dispositiu, per exemple quantitat de memòria disponible, nombre de nuclis que té
el processador o la presència o no de perifèrics com un gamepad (vegeu la figura
2.30).

Figura 2.30. Comprovació de capacitats

Una vegada determinades aquestes característiques, l’aplicació pot prendre deci-
sions per adaptar-se al dispositiu, per exemple adaptar la interfície a la mida de
pantalla o fer servir unes textures de menor resolució.
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Cal distingir aquest cas de la compilació condicional, perquè aquí l’aplicació té
el codi per fer front a totes les circumstàncies que es pot trobar, a diferència de la
compilació condicional, on el codi de les situacions no admeses no està present
a l’arxiu de l’aplicació.

Biblioteques cross-platfor:

Sovint ens trobarem que per fer una mateixa tasca, les biblioteques de cada
plataforma ofereixen una funció, procediment o classe diferent, de manera que
hem de produir versions diferents del codi fent servir compilació condicional
(vegeu la figura 2.31).

Figura 2.31. Incompatibilitat de biblioteques

Per simplificar el desenvolupament en aquest cas, una opció que tenim és fer servir
biblioteques cross-platform. Són biblioteques que estan disponibles a diferents
plataformes i ofereixen les mateixes funcions a totes, de manera que no cal distingir
casos al codi (vegeu la figura 2.32).
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Figura 2.32. Biblioteques ’cross-platform’

Com que una biblioteca no deixa de ser codi màquina compilat, hem de tenir en
compte que dins d’una mateixa plataforma podem necessitar una versió diferent
de la biblioteca per cada tipus de processador que admeti, i assegurar-nos
que quan compilem el nostre codi per a un processador concret, enllacem una
biblioteca compilada pel mateix processador.

Algunes biblioteques cross-platform estan especialitzades en una funció concreta,
per exemple el so, mentre que altres ofereixen tot un ventall de funcions que
intenten cobrir totes les necessitats d’un tipus concret d’aplicació.

Una de les característiques essencials dels motors de videojocs és que ja inclouen
aquestes biblioteques, ja sigui com a part del motor, com a paquet o mòdul
instal·lable o com a connector de tercers. Per tant, un cop instal·lades se simplifica
el seu ús perquè són transparents al desenvolupador.

2.4 Adequació dels dissenys segons les plataformes de destí

A l’hora de dissenyar una aplicació multimèdia o un videojoc, cal tenir molt en
compte quines són les característiques de cada dispositiu, dels perifèrics d’entrada,
dels perifèrics de sortida i dels requisits exigits per cadascuna de les plataformes,
per poder publicar el vostre videojoc o aplicació multimèdia.

Aquests requisits són imposats per les plataformes de distribució, que de vegades
són els mateixos fabricants del dispositiu en el cas de les plataformes tancades
com PlayStation i iOS, i són coneguts com a compliance checks (verificacions
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S’entén com a jocs per a
adults els jocs amb
contingut pornogràfic.

Distribució en format físic

Cal tenir en compte que hi ha
altres canals de distribució, com
és la publicació del joc en format
físic, però aquest format està
reservat als estudis de videojocs
més grans perquè tenen uns
costos afegits.

d’acompliment).

Atès que la distribució d’un projecte multiplataforma s’ha de realitzar mitjançant
diferents plataformes de distribució (per a PC, per a dispositius Android, per
a dispositius iOS...) caldrà assegurar que el producte final satisfà els requisits
d’aquestes i no seran bloquejades. Per exemple, Epic Store no permet la distribució
de videojocs per a adults mentre que Steam sí que permet aquest tipus de jocs, però
ha prohibit els jocs que utilitzen la tecnologia Blockchain (criptomonedes i NFT,
Non Fungible Tokens).

2.4.1 Plataformes de distribució

Cal tenir en compte que totes les plataformes de distribució cobren una comissió
(que acostuma a ser del 30%) per cada venda de l’aplicació i per cada pagament
dins d’aquesta (IAP o in app purchases en anglès).

Una estratègia de distribució que segueixen molts estudis és publicar els seus jocs
en totes les plataformes possibles, per aquest motiu és habitual trobar el mateix
videojoc en diferents stores perquè un cop s’ha desenvolupat el cost d’adaptar-lo
als requisits de cada plataforma no acostuma a ser gaire gran.

En alguns casos, les companyies propietàries dels stores ofereixen als desenvo-
lupadors un contracte d’exclusivitat per publicar el seu joc només al seu store,
oferint-los un tracte molt avantatjós a canvi de no publicar el seu joc en cap altre
store durant un temps determinat.

Un altre tipus d’oferiment que poden fer les plataformes de distribució és incloure
un joc en algun servei com el Game Pass d’XBox o Humble Choice d’Humble
Bundle, on s’ofereix una quantitat fixa (no lligada al nombre de vendes ni
descàrregues) per incloure el joc dintre del servei durant un temps determinat.

Plataformes de distribució per a jocs per a ordinador (Linux, Windows i Mac):

• Steam (store.steampowered.com): és la principal plataforma de distribució
de jocs per a PC i Mac. També permet distribuir jocs de realitat virtual de
PC com les ulleres dels fabricants Valve, HTC, i Oculus/Meta (en el mode
de connexió a l’ordinador). No permet la distribució de jocs que utilitzen la
tecnologia Blockchain.

• Epic Store (store.epicgames.com): plataforma de distribució propietat
d’Epic (creadors d’Unreal Engine). Cobra una comissió del 12% i elimina
el pagament de llicències (un 5% si se supera un milió de dòlars) per a
jocs desenvolupats amb el seu motor i distribuïts al seu store. No permet la
publicació de jocs per a adults.

• GOG (www.gog.com): aquesta plataforma no aporta cap avantatge pels
desenvolupadors respecte a Steam o Epic Store. Està especialitzada en
jocs clàssics encara que també són distribuïdors. A diferència de Steam i



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 102 Programació d'aplicacions multidispositiu

Les ulleres de realitat virtual
sense fils són considerades

dispositius mòbils per la
seva arquitectura i pel

sistema operatiu (Android).

Epic Store els jocs són independents del client GOG i poden jugar-se sense
connexió.

• itch.io (itch.io): es tracta d’una plataforma de distribució gratuïta molt
utilitzada per distribuir demostracions de jocs, jocs per a Game Jams,
publicació de dev logs (articles de desenvolupament). Ofereix la possibilitat
de publicar videojocs i recursos gratuïts, de pagament i fent servir un format
de pagament voluntari on l’usuari paga el que vol.

Plataformes de distribució per a jocs de consola. Per publicar un joc primerament
cal obtenir l’aprovació de la companyia, en cas contrari ni tan sols serà possible
obtenir el SDK per desenvolupar-los:

• Nintendo Store www.nintendo.es: plataforma de distribució per a jocs per
a les consoles WII-U i Nintendo Switch.

• PlayStation Store store.playstation.com/es-es/pages/latest: plataforma de
distribució de jocs per a consoles PlayStation. Compta amb un servei de
subscripció per jugar a un catàleg de més de 400 jocs.

• Microsoft Store (XBox) (www.xbox.com/es-ES/microsoft-store): platafor-
ma de distribució de jocs per a PC i XBox que ofereix també un servei de
subscripció (separats la versió de PC i la d’XBox) que permet jugar a més
de 100 jocs.

Plataformes de distribució de jocs per a dispositius mòbils i tauletes:

• Apple Store (iTunes): la companyia Apple només permet la distribució
d’aplicacions per a dispositius iOS (iPhone/iPad/watchOS/tvOS) mitjançant
aquest store.

• Google Play: plataforma principal de distribució de videojocs i aplicacions
per a dispositius mòbils i tauletes Android. Ofereix la possibilitat de pagar
un 15% als desenvolupadors que facturin menys d’un milió de dòlars anuals.

• Amazon App Store (Android): store alternatiu per a aplicacions Android
propietat d’Amazon.

Encara que els jocs de realitat virtual per a ordinador es poden adquirir com
qualsevol altre joc de PC, només Steam dona un suport específic a aquest tipus de
videojocs, ja que és propietat de Valve i fabriquen dispositius de realitat virtual
(Valve Index i HTC Vive).

Per altra banda, cada vegada hi ha més models d’ulleres de realitat virtual sense fils
i per les seves característiques requereixen que l’adquisició de noves aplicacions
es faci dintre del dispositiu. En el cas de les ulleres Meta Quest, el dispositiu més
popular d’aquest tipus, només hi ha una plataforma de distribució oficial.

• Oculus Store: aquesta és l’única plataforma de distribució oficial d’aplica-
cions per a Meta Quest. Requereix l’aprovació de la companyia abans de
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poder publicar l’aplicació i no és fàcil d’aconseguir, encara que ofereixen
la possibilitat de publicar el joc en un store alternatiu anomenat AppLab
amb algunes limitacions (la més important és que aquestes apps no surten
al cercador).

• Sidequest: és una plataforma de distribució alternativa per a jocs per a
Meta Quest que presenta limitacions crítiques: els usuaris han de copiar
els jocs al dispositiu utilitzant la seva aplicació des d’un PC, requereix que
l’usuari activi les opcions de desenvolupador a les ulleres i la plataforma no
gestiona cap mena de pagament. A causa d’aquestes limitacions la visibilitat
de les aplicacions en aquesta plataforma és molt baixa, però es pot usar per
promocionar versions beta de les aplicacions i recollir retroalimentació dels
jugadors.

• Viveport: és un servei creat per la companyia Vive per oferir les seves
aplicacions per a altres dispositius de realitat virtual per a ordinador. Ofereix
també un servei de subscripció anomenat Viveport Infinity on s’ofereixen
més de 700 jocs.

2.5 Arquitectures de tres capes

Una de les arquitectures més utilitzades en el desenvolupament d’aplicacions
és l’arquitectura de tres capes basada en el patró de disseny Model-Vista-
Controlador o MVC. L’objectiu d’aquesta arquitectura és separar la lògica de
negoci de les dades i de la seva visualització:

• Model (dades): representació de les dades, per exemple les classes que
representen al jugador, als enemics, una arma..., formen part del model.

• Vista (visualització): inclou les interfícies d’usuari i tota mena de represen-
tació gràfica.

• Controlador (lògica de negoci): Quan s’interactua amb l’aplicació, sigui
prement una tecla o fent clic a un botó de la interfície d’usuari, el controlador
és el responsable de processar aquesta entrada, fer els canvis necessaris
(modificar la posició del jugador, carregar una nova escena, afegir una arma
a l’inventari...) i comunicar els canvis necessaris a la vista per actualitzar-se.

Aplicant correctament aquesta arquitectura l’usuari interactuarà només amb el
controlador, que serà el responsable d’actualitzar el model i comunicar els canvis
de representació a la vista, tal com mostra la figura figura 2.33, la vista mai
consulta al model.
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Podeu trobar la documentació
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següent enllaç: bit.ly/3CaaGnU.

Figura 2.33. Model Vista Controlador

Exemple de comunicació entre capes

Successió d’accions quan el jugador prem una tecla en un joc que implementa l’arquitectura
de tres capes (vegeu el diagrama de seqüència a la figura figura 2.34):

1. El jugador prem la tecla W, aquest esdeveniment és interceptat pel controlador.

2. El controlador llegeix la posició del jugador (model) i modifica la seva posició (el desplaça).

3. El controlador comunica a la vista la nova posició on s’ha de dibuixar el jugador.

Figura 2.34. Diagrama de seqüència: prémer una tecla i desplaçar el jugador

Habitualment, en una arquitectura en capes, els components relacionats amb
una capa només poden relacionar-se entre els components de la mateixa capa i,
excepcionalment, amb les capes adjacents. Per això el controlador pot comunicar-
se amb la capa del model i la capa de la vista, però aquestes dues no poden
comunicar-se entre elles.

A Unity es pot forçar aquest comportament utilitzant Assembly Definitions, or-
ganitzant els scripts per capes i creant una definició per a cadascuna. En fer-ho
així, si s’intenta accedir als components d’una altra capa, es produirà un error en
temps de compilació, de manera que no serà possible incomplir les regles per error,
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encara que dins de la configuració del Assembly Definition es poden configurar
referències per permetre aquest accés explícitament.

Pel que fa al desenvolupament d’aplicacions multiplataforma mitjançant platafor-
mes web, és freqüent trobar-se amb aquesta arquitectura, però habitualment els
frameworks només implementen una part d’aquests. Per exemple, React Native
implementa la vista, però implementar correctament el model i els controladors
correspon als desenvolupadors.

Per altra banda, alguns frameworks com Xamarin utilitzen una arquitectura de tres
capes basada en el patró MVVM (Model-Vista-VistaModel) on la VistaModel fa la
funció del controlador. La diferència principal amb el model és que entre la vista i
VistaModel hi ha un component addicional anomenat binder que és el responsable
de sincronitzar la informació en lloc de comptar amb un controlador, això permet
eliminar l’acoblament entre la vista i la VistaModel per reutilitzar-la amb altres
vistes.
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Al mòdul Projectes de jocs
i entorns interactius
aprendreu molts més
detalls sobre la verificació
i validació d’aplicacions en
general.

Bateries de proves
automatitzades

Una bateria de proves consisteix
en un seguit de programes que
són executats en sèrie
comprovant les diferents
funcionalitats de l’aplicació i
retornen si s’han superat o no.
Un test consisteix en una entrada
i una sortida esperada, si la
sortida és diferent de l’esperada,
el test fallarà i s’haurà de revisar
la causa.

Podeu trobar més
informació sobre la
condició de completesa al
mòdul Projectes de jocs i
entorns interactius a
l’apartat “Producció i
avaluació dels projectes”

3. Verificació i validació

Atès que les aplicacions multidispositiu i videojocs són projectes de programari,
s’apliquen les mateixes tècniques i estratègies de verificació i validació que a
qualsevol altre projecte, però tenint en compte les dificultats de desenvolupament
addicionals en haver de tractar amb diferents tipus de dispositius: ordinadors
amb diferents sistemes operatius, dispositius mòbils, tauletes, consoles de video-
jocs...

Per entendre aquestes dificultats, cal definir què vol dir verificar i validar, entendre
el procés de desplegament de l’aplicació a un dispositiu, quin criteri seguir per
adquirir els dispositius que es necessitaran durant el desenvolupament i valorar la
utilització de sistemes alternatius.

Aquestes proves de verificació i les estratègies de validació a adoptar variaran
segons en quina etapa del cicle de vida es trobi el desenvolupament de l’aplicació:
a la fase de preproducció, la fase de producció i a la fase de postproducció.

Encara que algunes d’aquestes proves es poden dur a terme en els motors de
videojocs o emuladors, serà necessari crear una build per a cada plataforma de
destí i provar-lo en els dispositius físics.

3.1 Què vol dir validar i verificar?

És molt freqüent confondre els significats de validar i verificar, ja que en altres con-
texts poden tenir significants semblants i en molts casos s’utilitzen indistintament.
En tots dos casos, el resultat d’una verificació o validació ha de ser inequívoc:
l’element es verifica/valida, o no. No hi ha termes intermedis.

La diferència principal és que les verificacions s’apliquen a la satisfacció d’uns
criteris concrets i fàcilment mesurables. Per exemple, es verifica que el jugador
perd la partida quan els seus punts de vida arriben a 0. En canvi, les validacions
estan més relacionades amb idees, conceptes i èxit comercial.

3.1.1 Verificar

La verificació està estretament relacionada amb el testatge, ja que els desenvolu-
padors poden crear bateries de proves per verificar que s’acompleix amb gran part
de les especificacions del projecte automàticament.
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Els aspectes que s’hauran de verificar són els corresponents als requisits funcionals
i no funcionals, i els indicats a la condició de completesa o criteri d’acceptació de
cada tasca o història d’usuari.

En algunes metodologies àgils, com Scrum, s’ha de verificar també que es
compleix amb la definició de fet (DoD, definition of done), un seguit de condicions
acordades per l’equip que han de complir totes les històries d’usuari per poder
donar-les per completades.

Definició de fet (’definition of done’) i criteris d’acceptació

En un determinat estudi, els membres de l’equip decideixen que la llista de criteris per
verificar que la història d’usuari “està feta” (definition of done) podria ser la següent:

• Es satisfan els criteris d’acceptació de la història d’usuari.

• El testatge manual s’ha completat.

• El testatge automàtic s’ha completat.

• Es compleixen els requisits funcionals i no funcionals relacionats amb la història d’usuari.

Aleshores, per cadascuna de les tasques primer s’han de satisfer els criteris d’acceptació
de la història d’usuari a més dels indicats per la definition of done.

Per exemple, per la història d’usuari “Com a jugador vull poder unir-me a partides
multijugador per jugar amb els meus amics” podria tenir els següents criteris d’acceptació:

• El jugador pot veure una llista de partides multijugador.

• El jugador pot veure en quines partides es troben els seus amics.

• El jugador pot seleccionar una partida de la llista i unir-se.

Un cop se satisfan els criteris d’acceptació, per donar la feina per finalitzada haurà de
passar pel testatge manual, passar els tests automàtics i s’ha de revisar que compleix amb
els requisits funcionals i no funcionals relacionats amb la història d’usuari.

Llavors, es podrà considerar que aquesta tasca està feta i formarà part de l’increment per
a aquest esprint (els avenços que s’han fet en aquesta iteració).

Verificar és comprovar que l’aplicació o videojoc fa el que ha de fer. És a
dir, que compleix amb les especificacions i requisits del projecte.

Alguns exemples de verificacions:

• El nom d’usuari ha de tenir com a mínim 3 caràcters, només pot contenir
espais, números, accents ni caràcters estranys i no pot superar els 12
caràcters de llargària.

• A la pressa de requisits del videojoc s’ha establert que no ha de baixar mai
d’una taxa de refresc de 60 FPS. S’ha de monitorar la taxa de refresc per
verificar que és així.

• La pantalla de càrrega s’ha de mostrar en menys de 4 s d’ençà que s’inicial
el joc. Caldrà cronometrar-lo en diferents plataformes per verificar-ho.
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Podeu trobar més
informació sobre el pla de
verificació al mòdul
Projectes de jocs i entorns
interactius a la unitat
“Producció i avaluació dels
projectes”.

• Al document de disseny del joc (GDD o Game Design Document) s’indica
que el jugador podrà escollir entre quatre classes. S’ha de comprovar que
el producte final compta amb les quatre classes diferents.

• El desenvolupador implementa el “doble salt”, seguint les indicacions d’una
història d’usuari. S’ha de verificar que funciona correctament abans de
donar-la per bona.

Per fer un seguiment de l’estat de verificació es fa servir una matriu de traçabili-
tat de requisits, un document similar al pla de verificació, però afegint la relació
dels requisits, casos d’ús i/o històries amb les proves de verificació associades.

No existeix un format fix per crear una matriu de traçabilitat, es pot adaptar a les
necessitats de cada projecte. A la taula 3.1 podeu veure un exemple d’una plantilla
per crear aquest tipus de matriu.

Taula 3.1. Plantilla: matriu de traçabilitat de requisits

Identificador Requisit Proves Estat

RF01 El jugador ha de poder seleccionar el
seu Avatar

T01 T01 - Passada

RF02 El jugador ha de poder iniciar una
partida d’un sol jugador.

T02, T03 T02 - Passada
T03 - Fallida

... ... ... ...

A la taula 3.2 podeu veure un exemple de fitxa per a una prova de verificació que
correspondria al requisit “El jugador ha de poder seleccionar el seu avatar”.

Taula 3.2. Exemple de fitxa per a una prova de verificació

T01. Avatar

Objectiu Comprovar que el jugador pot seleccionar el seu avatar i aquest és persistent.

Requisits verificats RF01, RNF01 i RNF02

Proves realitzades - Entrar al joc i canviar d’avatar.
- sortir del joc i tornar a entrar.
- Connectar a una partida multijugador i verificar si l’aspecte dels altres jugadors és
diferent.

Resultat Satisfactori. L’avatar persisteix entre sessions i està sincronitzat en partides
multijugador.

3.1.2 Validar

La validació s’enfoca en confirmar que el que s’ha fet és correcte i es compleixen
els objectius proposats. Per aquest motiu és molt important validar les idees i
la viabilitat d’un joc amb un prototipus tan aviat com sigui possible, ja que si
una idea no és viable o un joc no resulta divertit, econòmicament no tindrà sentit
desenvolupar-lo.
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Metodologies àgils

La creació d’un producte en les
metodologies àgils es realitza en

iteracions de 2-4 setmanes, de
manera que al final de cada

iteració sempre es compta amb
un producte funcional.

Validar és confirmar de manera objectiva que el que es fa és adequat per
acomplir els resultats esperats.

Exemples d’aspectes a validar:

• Les dimensions dels botons d’un joc per a mòbil permeten prémer-los sense
dificultat.

• Es proposa una nova mecànica, el “triple salt”, cal validar si aquesta
mecànica fa el joc més divertit pels jugadors.

• S’implementa un canvi per fer un nivell més fàcil als jugadors, cal validar
que després del canvi els jugadors superen el nivell més fàcilment.

• En una pluja d’idees es proposa crear un joc basat en un ocell que esquiva
canonades i només es juga amb un dit. Cal validar si és prou interessant per
crear un joc basant-se només en aquest concepte.

Fixeu-vos que, per simplificar, s’han fet servir uns criteris subjectius, però el
resultat de la validació sempre ha de ser objectiu. Per tant, caldrà aplicar alguna
estratègia de validació.

Estratègies de validació

Per poder validar un resultat cal poder observar-lo de manera objectiva. És a dir, cal
quantificar-lo d’alguna manera per determinar si es passa o no la validació. Per fer-ho
caldrà aplicar una o més estratègies de validació, que poden ser més o menys complexes:

• Monitoratge: implementar un sistema d’analítiques al videojoc que permeti rebre informació
de cada sessió de joc. Es podria mostrar un mapa de calor per destacar els punts on els
jugadors són derrotats.

• Testatge A/B: a la meitat dels usuaris se’ls proporciona el joc amb la nova mecànica, i a la
resta la versió normal. Es mesura la duració de les sessions de joc, durant quants dies juguen
el joc i les seves valoracions. Es contrasten els resultats obtinguts a la versió A i la versió B i
s’extreu la conclusió.

• Enquestes: es permet jugar a un prototipus del joc a un grup d’usuaris (visitants d’una fira de
videojocs, participants d’una Game Jam, membres d’una comunitat...) i se’ls demana omplir
una enquesta amb la seva opinió sobre el sistema.

• Campanyes de recaptació de fons (crowdfunding): per validar l’interès d’un producte
es crea una campanya de recaptació de fons i es comprova abans de començar el
desenvolupament si hi ha interès per part de la comunitat en un videojoc d’aquestes
característiques o no. Cal tenir en compte que una campanya exitosa requereix una dedicació
prèvia de 6-12 mesos.

Cal destacar que quan s’utilitza una metodologia en cascada la validació de
l’aplicació es porta a terme al final de la fase de testatge, mentre que en les
metodologies àgils és validat a cada iteració.
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3.1.3 Validació i verificació d’aplicacions multidispositiu

Una de les dificultats de la programació d’aplicacions multidispositiu és que s’hau-
rà de disposar d’accés als dispositius que faran servir els usuaris, ja que qualsevol
validació que fem per qualsevol altre mitjà sempre serà parcial. Addicionalment,
haurem de fer la verificació de cada característica no a un sol tipus de dispositiu,
sinó a molts.

Cal tenir en compte que l’experiència de manipular determinats dispositius no es
pot simular en un PC, per tant, cal disposar dels dispositius reals per poder garantir
que l’experiència d’usuari és la desitjada. Un clar exemple d’aquests tipus de
desenvolupaments és la creació d’aplicacions de realitat virtual i en menor grau el
desenvolupament per pantalles tàctils.

Per exemple, en el cas dels dispositius de realitat virtual no es podrà validar ni
verificar si els sistemes d’interacció amb el món virtual funcionen correctament
(controladors, gamepads o seguiment de mans) i si el seu ús és satisfactori o
frustra als usuaris. Afortunadament, els principals motors de videojocs permeten
executar el joc dintre del mateix motor i suporten l’ús de controladors i seguiment
de mans, encara que no cobreixen totes les característiques.

En el cas de les pantalles tàctils, caldrà validar que la mida i la separació dels
elements de les interfícies són adequats per manipular-los amb els dits i com
respon l’aplicació davant de múltiples tocs a la pantalla simultanis.

També s’ha de destacar que la potència d’un ordinador de desenvolupament no és
comparable a la d’un dispositiu mòbil o unes ulleres de realitat virtual sense fils,
per consegüent, no és possible verificar si l’aplicació compleix amb els requisits
de rendiment.

3.2 Desplegament

El desplegament o deployment d’una aplicació és el nom tècnic que té la seva
instal·lació i posada en marxa a un dispositiu concret, o dispositiu objectiu. La
situació serà la següent: usualment, es farà el desenvolupament de l’aplicació
a una màquina diferent del dispositiu objectiu, i a aquesta màquina, es tindrà
instal·lat l’SDK corresponent; aquest haurà d’incloure una eina que permeti
connectar-se amb el dispositiu i transferir els fitxers necessaris, possiblement
des d’un IDE o des d’un motor de videojocs.

Aquest procés pot ser més o menys directe, segons les diferències entre la
màquina de desenvolupament i el dispositiu final, o si la plataforma és oberta o
tancada.
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3.2.1 Diferències entre la màquina de desenvolupament i el
dispositiu final

Per una banda, es pot trobar amb un cas fàcil, on l’aplicació s’hagi d’executar a
un dispositiu del mateix tipus que la màquina de desenvolupament. En aquest
cas el desplegament és molt senzill, ja que només cal generar l’arxiu executable
i l’aplicació començarà a funcionar sobre el mateix equip. A aquest entorn no es
tindrà dificultats en fer servir totes les eines de depuració que ofereixi l’IDE com
l’execució d’instruccions pas a pas, i serà molt fàcil verificar el funcionament de
l’aplicació.

Per altra banda, hi ha altres casos més complexos i són els que ens troben més
freqüentment en la programació multidispositiu: l’aplicació s’ha d’executar en
un sistema operatiu o dispositiu diferent de la màquina de desenvolupament. En
aquest cas, caldrà recórrer a la utilització d’un emulador, una màquina virtual o
un dispositiu físic i connectar la màquina de desenvolupament a aquest.

La connexió amb els dispositius físics pot portar-se a terme mitjançant un cable,
o en alguns casos, via una xarxa sense fils (vegeu la figura 3.1).

Figura 3.1. Màquina de desenvolupament i dispositiu objectiu

Aquest procés sovint és més propens a errors i es poden tenir dificultats fins a
aconseguir que els dispositius se sincronitzin adequadament. Addicionalment,
potser no es disposen d’eines de depuració o aquestes poden funcionar de forma
més irregular. Tot això és degut al nombre més gran de components implicats
en la comunicació i a les diferències entre el programari de la màquina de
desenvolupament i el del dispositiu.

Depuració d’aplicacions Android

En el cas del desenvolupament d’aplicacions per a Android amb el motor Unreal Engine,
cal utilitzar Android Studio (l’IDE principal per crear aplicacions per a Android) per depurar
l’aplicació en el dispositiu. Però aquest procés no és automàtic, cal crear una configuració
del projecte a Android Studio amb una sèrie de directives per poder enllaçar el depurador
amb l’aplicació i inclús així, alguns blocs de codi es mostren en assemblador i no en C++.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 113 Programació d'aplicacions multidispositiu

3.2.2 Plataforma oberta o tancada

Un altre factor que pot fer el desplegament més o menys directe és si la plataforma
del dispositiu objectiu és oberta o tancada (és a dir, si existeix un propietari que
posa restriccions al desenvolupament d’aplicacions per a la plataforma o no):

• Si la plataforma és oberta, el desplegament serà més directe, ja que el dis-
positiu objectiu no presentarà cap classe de protecció i podrem transferir
i executar l’aplicació sense dificultats.

Desplegament d’aplicacions Android

Per desplegar una aplicació Android només cal copiar-la al dispositiu, sia enviant-la per
correu, mitjançant un cable USB o descarregant-la des d’un enllaç d’Internet.

• En canvi, si la plataforma és tancada, trobarem que el dispositiu tindrà
algun tipus de protecció contra instal·lacions no autoritzades i caldrà que el
fabricant ens autoritzi a superar-les. Això pot comportar adquirir algun tipus
de clau o certificat digital que autentifiqui l’aplicació davant el sistema
operatiu i ens permeti instal·lar-la o haver de fer servir un dispositiu especial
sense aquestes proteccions proveït pel fabricant. Tots aquests mecanismes
addicionals de protecció introdueixen passes al procés de desplegament i,
per tant, poden ser una font d’errors.

Desplegament d’aplicacions iOS

Per desenvolupar una aplicació per a iOS cal comptar amb un ordinador d’Apple amb la
darrera versió del sistema operatiu macOS instal·lada perquè si no no és possible instal·lar
la darrera versió de XCode, l’IDE d’Apple que és la responsable de compilar les aplicacions
per a macOS, iOS, watchOS i tvOS.

En el cas d’utilitzar un motor de videojocs com Unity no es crea una versió desplegable
de l’aplicació, es crea un projecte de XCode que haurà de ser compilat en un ordinador
d’Apple. Un cop copiat a l’ordinador es podrà obrir amb XCode per compilar-lo o provar-ho
amb l’emulador d’Apple.

També és necessari tenir un compte de desenvolupador d’Apple actiu. Els comptes gratuïts
tenen limitacions que no permeten accedir a determinades funcions com les notificacions o
els serveis d’autenticació, i només poden provar-se en un dispositiu connectat a l’ordinador,
per tant, és necessari pagar la subscripció per poder desenvolupar aplicacions.

A més, la distribució només es pot fer mitjançant la seva plataforma, cal tenir un compte
de desenvolupador amb subscripció activa i requereix passar un procés de validació abans
de poder desplegar l’aplicació (encara que és possible crear versions de prova i distribuir a
una sèrie de testers aprovats).

3.3 Adquisició de dispositius

Com que la validació completa del comportament d’una aplicació només la
tindrem executant-la als dispositius que faran servir els usuaris, en algun punt
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Vegeu el punt
“Plataformes”, a l’apartat

“Desenvolupament
d’aplicacions

multidispositiu”, d’aquesta
mateixa unitat.

Laboratori de dispositius

Per muntar un laboratori de
dispositius mòbils s’acostumen a

utilitzar dispositius de segona
mà. Un mòbil amb la pantalla

trencada és molt més barat i
acompleix igual la seva funció

de verificació.

de qualsevol desenvolupament multidispositiu cal plantejar la qüestió de quins
d’aquests dispositius adquirir. Com que els recursos que tindrem sempre seran
limitats, possiblement ens serà impossible disposar de tots els models i famílies
de dispositius necessàries per cobrir tots els casos, de manera que haurem de triar.

Una excepció a aquesta situació la tindrem si les plataformes objectiu són homo-
gènies, ja que en aquest cas potser podrem adquirir una mostra significativa de tots
el tipus de dispositiu; però si les plataformes són heterogènies, aconseguir això no
serà possible.

Si ens trobem en aquesta situació, haurem de fer una tria que cobreixi com més
casos millor, i podem fer-la per tipus de components i també per capacitats:

• Fer la tria per components vol dir adquirir un dispositiu per cada compo-
nent diferent que volem que l’aplicació admeti. Per exemple, podem triar
un dispositiu amb un processador de 64 bits i un altre amb un processador
de 32 bits.

• Fer la tria per capacitats vol dir adquirir els dispositius segons la capacitat
dels seus components, establint un mínim i un màxim, per exemple podem
triar un dispositiu amb 1 GB de memòria principal i un altre amb 8 GB.

Per descomptat, també s’haurà d’adquirir un dispositiu per cada plataforma
diferent que es vol admetre; per exemple, un PC/Windows o un Mac. Com podem
suposar, l’adquisició dels dispositius finals pot suposar una inversió abundant, de
manera que és important conèixer també alternatives més econòmiques; com els
emuladors o la virtualització.

En el cas dels dispositius mòbils, és freqüent muntar un laboratori de dispositius
com el que es mostra a la figura 3.2. D’aquesta manera es fa el desplegament
simultani a tots els dispositius i es pot comprovar el seu funcionament amb
diferents resolucions, aspectes i variants (mòbil/tauleta) ràpidament.

Figura 3.2. Laboratori de dispositius mòbils

Device Lab, per Jeremy Keith (www.flickr.com/photos/adactio/12674230513)
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Integració contínua

Podeu trobar informació sobre la
integració continua, al següent
enllaç: bit.ly/3M6yJIJ.

Cada vegada que es fan canvis en una aplicació multiplataforma, cal recompilar-
la i desplegar-la en tots els dispositius per comprovar que funciona correctament.
Aquest és un procés molt enrevessat i fàcilment pot portar a errors, per aquest
motiu, el què es fa habitualment és implantar un sistema d’integració continua
que s’encarrega (com a mínim) de fer la compilació i desplegament de forma
automàtica cada vegada que es realitzen canvis a l’aplicació.

La implantació d’un sistema d’integració contínua no és trivial i requereix
enginyers especialitzats en aquesta àrea (DevOps). A banda de la compilació i
desplegament automatitzats es poden configurar els sistemes per realitzar diferents
tipus de proves i validacions de forma automatitzada, impedint que el codi que no
funciona passi a formar part del repositori principal de l’aplicació i reduint la
feina de l’equip de gestió de qualitat (QA), que pot centrar-se en les verificacions
i validacions que requereixen la intervenció humana.

3.3.1 Emuladors

Una alternativa a l’adquisició d’un dispositiu és fer servir un emulador. Un
emulador és un programari que reprodueix el comportament d’un dispositiu
físic i s’executa a l’equip de desenvolupament. Com que no deixa de ser un cas de
màquina virtual, els emuladors també introdueixen un alentiment a l’execució de
l’aplicació i poden requerir una màquina de desenvolupament d’altes prestacions
perquè la velocitat d’execució sigui acceptable. Solen venir inclosos en els SDK
de les diferents plataformes (vegeu la figura 3.3).

Figura 3.3. Emulador

Els resultats de l’emulació no són mai completament representatius del com-
portament de l’aplicació al dispositiu físic, de manera que els hem de prendre
sempre com una aproximació. Una raó d’això és que a l’emulador li pot faltar
algun component o servei, per exemple li pot mancar l’acceleròmetre o pot no
tenir accés a internet. Un altre factor a tenir en compte és que l’emulació sempre
suposa una simplificació del funcionament del dispositiu real.
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Emulació vs. simulació

És important distingir entre emulació i simulació. L’objectiu de l’emulació consisteix a
reproduir el comportament extern d’un dispositiu, és a dir, aconseguir que el dispositiu
emulat produeixi la mateixa resposta que el dispositiu físic donada una acció per part
de l’aplicació o l’usuari, amb llibertat de triar el procés a través del qual elabora aquesta
resposta. L’objectiu de la simulació, en canvi, és reproduir fidelment el funcionament intern
de tots els components del dispositiu, de manera que els simuladors produeixen la mateixa
resposta que el dispositiu real perquè internament fan els mateixos processos que aquest.

Així doncs, una simulació sí que pot arribar a ser completament representativa del
funcionament d’un dispositiu físic i, per tant, es podria fer servir per validar una aplicació
sense la presència d’aquest. De fet, per aquest motiu és l’eina que es fa servir per
dissenyar-los.

Desgraciadament, la fidelitat amb què es reprodueix el funcionament intern del
dispositiu comporta una quantitat de càlculs tan gran que normalment la màquina de
desenvolupament no podria executar-la prou ràpid, de manera que a la pràctica es fan
servir quasi sempre emuladors.

De manera similar, els motors de videojocs permeten executar el joc sense
necessitat de crear una build des del mateix editor. Aquest tipus d’execució
té l’avantatge de permetre depurar el codi sense problemes; així i tot, de vegades,
el codi executat a l’editor funciona, però dona error en els emuladors o dispositius,
perquè l’arquitectura és diferent i depenent del motor el cicle de vida de l’aplicació
i els components pot ser diferent. Per exemple, pot canviar l’ordre d’execució dels
scripts perquè cada plataforma optimitza la càrrega de dependències d’una manera
diferent.

Virtualització

Una altra tècnica semblant a l’emulació és la virtualització. En aquest cas, la
màquina de desenvolupament executa el sistema operatiu del dispositiu objectiu
i li dona accés directe al processador i altres recursos (vegeu la figura 3.4), de
manera que aquest pot executar l’aplicació amb una penalització en el rendiment
mínima. Perquè aquesta tècnica funcioni correctament cal que la màquina de
desenvolupament i el dispositiu virtualitzat comparteixin força característiques,
de manera que usualment només funciona si tots dos són de la mateixa família.

Figura 3.4. Virtualització
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Els dos productes per crear
màquines virtuals més
utilitzades són VM
VirtualBox i VMware.

OSboxes

A OSboxes podeu trobar imatges
de màquines virtuals amb
diferents sistemes operatius ja
instal·lats i configurats:
bit.ly/2Auapzk.

Cal tenir en compte que el programari de virtualització només crea la màquina
virtual, caldrà instal·lar el sistema operatiu abans de poder fer-la servir. Per altra
banda, es poden crear i emprar imatges d’una màquina virtual que contenen tant
la configuració del maquinari virtualitzat com el programari instal·lat en aquestes,
de manera que aquestes imatges poden ser carregades en qualsevol altre equip
(utilitzant el programari de virtualització) sense necessitat de fer la instal·lació i
configuració manual.

Aquesta aproximació també permet disposar de múltiples sistemes operatius ins-
tal·lats simultàniament en un sol equip, ja que cada màquina virtual és independent
de la resta. Per exemple, en qualsevol ordinador es poden carregar màquines
virtuals amb Windows i diferents distribucions de Linux per provar l’aplicació.

Atès que en el cas de la creació d’un videojoc, o aplicació per a ordinador, la
principal diferència es trobarà en el sistema operatiu, es poden considerar les
màquines virtuals com la màquina real, ja que el sistema operatiu s’executa de
la mateixa manera en la màquina virtual que si fos un ordinador independent.

En el cas del testatge d’aplicacions per a ordinadors, es pot considerar que
la màquina real i la virtualitzada són el dispositiu real.

3.4 La validació segons la fase del cicle de vida de l’aplicació

Hi ha diferents fases del cicle de vida d’una aplicació on caldrà validar el seu
funcionament. Aquestes fases variaran segons l’estudi o la metodologia emprada,
però podem distingir les fases de preproducció, producció i postproducció.

3.4.1 Preproducció

El primer pas a la fase de preproducció consisteix en la concepció de la idea i on
es prenen les decisions sobre quin serà el gènere del joc, com serà el món, quins
seran els elements de la història... En aquesta etapa també establir quin és el públic
objectiu.

Un cop s’ha generat el concepte cal validar la seva viabilitat econòmica. Per
fer-ho, caldrà fer una anàlisi de mercat, un estudi de la competència (productes
similars al mercat) per poder fer una previsió de vendes i ingressos, i sondejar
al públic objectiu fent servir les xarxes socials o enquestes per comprovar si el
producte pot despertar interès o no.

El següent pas serà determinar les eines i el motor a utilitzar, i crear un prototip
per validar la seva viabilitat tècnica. També s’implementaran les mecàniques
que fan especial el joc i el que el diferencien de la resta. Això també permetrà
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A Scrum, una de les
metodologies àgils més

utilitzades, el product owner
és el responsable del

resultat final del projecte.

La versió Gold o Gold
Master s’utilitzava per

referir-se a la còpia final
d’un joc a partir de la qual

es creaven totes les còpies
per a distribució.

validar que el joc és divertit, ja que és possible que s’hagin fet assumpcions
errònies a l’hora de crear el concepte. Per exemple, una mecànica pot semblar
molt divertida sobre el paper però resultar desmanegada un cop implementada.

Si l’elaboració del prototip és costosa, o es pretén usar-lo com un punt
de partida per a l’elaboració del joc o com a tall vertical, caldrà fer una
planificació més minuciosa i testar-la. Tanmateix, és habitual tractar els
prototips com productes d’un sol ús i emprar-los només per explorar i
validar idees.

3.4.2 Producció

En el cas d’utilitzar la metodologia en cascada, en la fase de producció no es farà
cap prova, ja que la validació del producte es farà un cop finalitzat el projecte, però
en les metodologies àgils aquesta validació es realitzarà al final de cada iteració,
durant una reunió anomenada “revisió de l’esprint”.

A Scrum, la revisió de l’esprint té una durada d’unes 4 hores i el product owner
és el responsable de validar les tasques o històries d’usuari implementades al llarg
d’aquest esprint.

Per altra banda, cada tasca o història completa és verificada un cop completada.
En cas de no passar la verificació o fallar els tests es torna a afegir a la pila de
tasques pendents.

En aquesta etapa es poden distingir dues fites importants, a partir de les quals
també els resultats poden ser validats pels testers, la versió alfa i la versió beta.

Els noms més representatius que rep una versió d’un joc segons el seu grau
de desenvolupament són els següents:

• Versió Alfa: inclou totes les característiques (feature complete), falta
contingut i s’han de solucionar bugs.

• Versió Beta: inclou totes les característiques i tot el contingut (content
complete), però encara s’ha de polir i s’han de solucionar bugs.

• Versió Candidata (Release Candidate): versions completes del joc
on es fan les darreres comprovacions abans de llençar la versió final.

• Versió Gold o Release: versió final del joc llesta per distribuir.

Depenen del tipus de producte i la metodologia emprada per a l’estudi, poden
trobar-se més tipus de versions: primera versió, Prealfa, Beta oberta, Beta
Tancada...
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Aquest procés està
relacionat amb la tria de
dispositius de prova que
haurem fet al principi del
projecte; vegeu el punt
“Adquisició de dispositius”.

Alfa

En acomplir aquesta fita, el joc està complet i es pot jugar des del principi fins
al final. A partir d’aquest moment, l’equip de verificació pot verificar que el joc
funciona correctament.

La feina de verificació consisteix a provar, utilitzant les estratègies més adequades
segons el pressupost del projecte, el funcionament de l’aplicació tot forçant
els seus límits per trobar com més errors millor. Amb cada error, el tester
(verificador) emplenarà un informe que hauran d’interpretar els programadors o
altres membres de l’equip de desenvolupament per tal d’arreglar-lo a la següent
versió.

Quan estem en aquesta fase, la idea és desplegar l’aplicació als dispositius dels
verificadors. En aquest cas, caldrà crear versions de prova que puguin instal·lar, i
preparar-les perquè puguin informar amb la precisió més gran possible dels errors
que trobin.

Tot i que els informes dels verificadors sovint inclouen vídeos i captures de pan-
talla, no sempre podrem distingir bé en quin model de dispositiu s’està executant,
de manera que en el cas d’una verificació a un desenvolupament multidispositiu,
és molt important que els informes incloguin el model de dispositiu que s’estava
fent servir quan es va trobar l’error.

D’altra banda, l’organització de les sessions de verificació haurà de tenir en compte
la varietat de dispositius que s’han de verificar, i triar una estratègia que permeti
comprovar com més casos millor dins les possibilitats humanes i materials de
l’equip.

En general podem dir que les diferències més grans entre dispositius les trobarem
als apartats de gràfics i so; mentre que pel que fa a l’execució del codi del
programa, en general podem assumir que serà la mateixa a tots els dispositius,
ja que els llenguatges de programació en general estan molt estandarditzats. Això
vol dir que el flux de l’aplicació generalment només l’haurem de validar a un
dispositiu i podrem estendre les conclusions a la resta; mentre que els gràfics i
el so els haurem de validar per separat segons els diferents models de targeta
gràfica o de so que presentin els dispositius.

D’altra banda, quant a la capacitat, sovint només serà necessari provar amb el
dispositiu de major capacitat i el de menor capacitat. Observem, però, que a un
dispositiu tenim diferents tipus de capacitats, com la capacitat de memòria i la
capacitat de procés, de manera que, idealment, caldria triar totes les combinacions
de capacitats possibles. Com que això esdevé impracticable ràpidament, se
sol triar un dispositiu o un grup de dispositius d’altes prestacions i un altre
dispositiu o grup de dispositius de baixes prestacions que es verifiquen per separat
i s’assumeix que els dispositius amb capacitats intermèdies funcionaran de la
mateixa manera.
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Beta

Un cop completada l’etapa alfa, es poden lliurar versions de prova de l’aplicació
a un grup d’usuaris, i així iniciar la verificació externa o fase beta.

En el cas de la programació multidispositiu, incloure una etapa beta té l’avantatge
que els usuaris aporten els seus propis dispositius, fet que presentarà una certa
varietat de models i prestacions. Si triem bé els participants, els seus dispositius
poden constituir un grup representatiu del conjunt de dispositius finals on s’ha
d’executar l’aplicació.

Com que els usuaris no són verificadors professionals, en aquest cas les versions
de prova de l’aplicació han d’estar preparades per generar informes automàtics;
per exemple, escrivint l’estat de les variables de l’aplicació a un fitxer cada vegada
que es produeix un error. Aquest mecanisme també es pot fer servir durant la fase
alfa.

L’equip de desenvolupament se centra en l’optimització i solucionar els errors que
es detectin. En aquesta etapa s’acostuma a donar accés a grups grans de jugadors
per obtenir la seva retroacció i validar que el joc desenvolupat satisfà al públic
objectiu.

3.4.3 Postproducció

Depenent la metodologia emprada i l’estudi de videojocs, la fase de postproducció
pot comprendre els retocs finals del joc o la fase posterior a la publicació. En
aquesta secció ens referim als retocs finals previs a la publicació.

En aquesta fase, l’equip de gestió de qualitat realitzarà les proves prèvies a la
verificació d’acompliment per poder publicar el joc en les diferents plataformes
de distribució i l’equip de desenvolupament s’encarregarà de solucionar els errors
que es detectin.

La fase finalitza amb l’aprovació del joc per a publicar-lo (versió Gold Master) en
els diferents stores i es donaria pas a una nova fase d’operacions o manteniment,
segons si es tracta d’un producte al qual s’afegiran nous continguts o si es
dedicaran recursos a solucionar errors (manteniment).

3.4.4 Verificacions d’acompliment

Abans de poder publicar un joc, la majoria de plataformes (XBOX, PlayStation,
Nintendo...) revisen els jocs i comproven que passin un seguit de proves (verifica-
cions d’acompliment o compliance checks, en anglès). En cas de fallar el joc, serà
rebutjat i s’hauran de corregir els errors abans de tornar a començar el procés de
validació.
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Llista de verificacions

Podeu consultar la llista de
verificacions d’acompliment per
a dispositius Meta Quest al
següent enllaç:
ocul.us/3EvGIxg.

Aquest procés pot trigar des d’un parell de dies per a aplicacions mòbils, fins a
setmanes o mesos segons la plataforma, per tant, és important que els jocs passin
totes les verificacions en el menor nombre d’intents possible (rarament s’obté a la
primera).

Normalment, les llistes de verificació són privades i poden estar cobertes per
acords de confidencialitat. Per tant, és habitual haver de formar part d’un grup
de desenvolupadors aprovats abans de poder accedir a aquesta informació.

En general, alguns dels factors que s’han de tenir en compte són els següents:

• Resolució de la pantalla: les imatges i textos han d’estar adaptats a la
resolució del dispositiu, sense distorsionar-los, sense mostrar-se retallats
(els textos) ni mostrar artefactes.

• Comptes d’usuari. Si el joc ha de gestionar les dades dels usuaris, haurà
de funcionar correctament l’autenticació, el registre i la consulta de dades
(estadístiques, rànquings, llistats d’amics...).

• Art i textos. Abans de publicar el joc s’han de pujar captures de pantalla,
logo, portades en diferents mides... Cada plataforma proporciona el llistat
de recursos que s’han de pujar. També s’han d’incloure els textos promoci-
onals de l’aplicació.

• Gestió dels missatges d’error: el joc ha de funcionar correctament i
mostrar els missatges d’error que escaigui. És a dir, si es produeix un
error, no es pot mostrar l’error del llenguatge o el sistema operatiu, s’han
de gestionar.

• Controladors i perifèrics: els controladors han de funcionar com s’espera
i, si no es troben, s’ha d’indicar a l’usuari. Si s’ofereix l’opció de canviar
entre diferents dispositius o es permet configurar els botons ha de funcionar
correctament després de fer els canvis.

• Gestió de permisos: si el joc requereix la utilització d’alguns permisos, és
possible que s’hagi de justificar per què són necessaris.

• Connectivitat i errors de xarxa: si el joc ofereix l’opció de jugar a través
d’Internet o connectar a altres serveis en xarxa s’han de gestionar els casos
en què no hi ha connectivitat o es produeix algun error en connectar.

• Paperassa: tot i que el joc passi totes les proves el poden fer enrere si
falta documentació. Per exemple, per publicar un joc en la majoria de
plataformes és imprescindible presentar el certificat de classificació per edat,
enllaços als termes de llicència i a la política de privacitat.

Sistema IARC (’International Age Rating Coalition’)

El sistema IARC www.globalratings.com està administrat per moltes de les autoritats de
valoració internacional.

Permet generar un seguit de certificats de classificació per edat d’una tacada i de forma
gratuïta (ESRB, PEGI i USK entre altres) de manera immediata omplint un qüestionari.
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’Build’ per a Android

Podeu trobar la documentació
per crear una build per a Android
al següent enllaç: bit.ly/3rN8Api.

Aquests certificats estan associats a un compte de desenvolupador i són vàlids per distribuir
el videojoc o aplicació en múltiples stores: Google Play, Microsoft Store, Nintendo eShop,
Oculus Store...

El departament de QA de l’estudi (de l’anglès Quality Assurance, control de
qualitat) serà el responsable de fer aquestes verificacions abans d’enviar a revisar
el producte, encara que són els desenvolupadors els que han d’implementar les
funcionalitats necessàries.

3.5 Creació de ’builds’ a Unity

El motor de videojocs Unity permet crear builds del joc per a diferents plataformes,
a partir del mateix codi font. Aquestes opcions només estaran disponibles si s’han
instal·lat al motor els mòduls corresponents, com es mostra a la figura 3.5.

Figura 3.5. Mòduls d’Unity

A la llista de mòduls no es trobarà cap consola perquè es tracta de plataformes
tancades. Per tant, aquests mòduls només s’instal·laran juntament amb l’SDK
proporcionat per la companyia un cop s’obtinguin els permisos necessaris.

La creació d’una build per a Windows o Linux és trivial, només cal omplir els
detalls de l’aplicació i prémer el botó per crear la build. Cal tenir en compte que
per poder executar les builds caldrà disposar d’un equip o una màquina virtual
amb el sistema operatiu adequat.

Per altra banda, crear una build per a Android és més complicat, ja que requereix
un programari específic a banda d’una configuració de projecte més complexa.

Afortunadament, la instal·lació dels mòduls per crear builds d’Android simplifica
la feina, ja que s’instal·len les eines d’Android, l’SDK (software development kit)
i NDK (native development kit) necessaris per crear la build.
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Introducció

Una de les fases crítiques del procés de desenvolupament d’un videojoc és aquella
que afecta el seu disseny, és a dir, tot el conjunt d’actuacions d’anàlisi, recerca,
experimentació i presa de decisions prèvies a la fase de producció del videojoc.
En altres termes, la fase de disseny d’un videojoc correspon al diàleg entre
els mateixos creadors del joc amb la finalitat de respondre, de manera més o
menys precisa, a preguntes com: quin és el relat o idea que vull transmetre al
jugador?, quin serà l’aspecte visual?, quina és la mecànica o jugabilitat?, quins
recursos necessitaré?, i, finalment, com organitzaré aquests recursos en el temps
de producció del videojoc?

Generalment, per respondre a aquestes preguntes no és necessari grans recursos
de programari o maquinari; només amb un llapis i paper i un simple editor de text
resultaran imprescindibles per a la tasca d’elaborar el disseny del videojoc.

El primer apartat, “Gèneres de videojocs”, explora les diferents opcions actuals
de com identificar el gènere del videojoc més enllà de l’apropiació de les
taxonomies vinculades a altres mitjans de creació i comunicació com el de la
literatura o el cinema. Veureu que el gènere del videojoc no és una elecció innòcua
i que afecta diferents nivells ulteriors del seu disseny. D’altra banda, es proposa
una lectura creativa de l’apartat per a la creació de nous gèneres o, altrament, de
plantejament de disseny del videojoc transformant o manipulant els límits d’un
determinat gènere.

El segon apartat, “Document de disseny de videojocs”, repassa la literatura sobre
la importància i la necessitat d’elaborar el document de disseny del videojoc
(DDV; en anglès, GDD, acrònim de Game Document Design). També s’hi
inclouen aquelles estratègies més efectives en la creació, la gestió, el manteniment
i l’actualització del GDD en relació amb els membres que formen part de l’equip
de desenvolupament del videojoc.

El tercer i últim apartat, “Disseny de nivells”, analitza des de diferents perspec-
tives els possibles significats o lectures de la pràctica del disseny de nivells, des
de les pràctiques comunes o més esmentades en la literatura d’aquest tema fins a
l’anàlisi de les eines i els editors de nivells disponibles avui dia.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis i les activitats
proposades. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que
així us podran ajudar els vostres companys o el professorat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Dissenya elements per a aplicacions interactives d’entreteniment mitjançant
eines específiques de disseny de videojocs i objectes 3D.

• Dissenya el concepte d’una aplicació interactiva d’entreteniment.

• Valora i adequa els recursos necessaris per a la creació d’un videojoc.

• Adapta els elements per a la creació d’un videojoc mitjançant eines especí-
fiques de creació de videojocs.
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Steam

Ofereix serveis de publicació i
distribució de videojocs, però
també tota una sèrie de serveis
complementaris (badges, fòrums,
notícies, streaming,
missatgeria...) que permet als
creadors i als usuaris la creació
de comunitats molt dinàmiques i
actives en els processos de
desenvolupament de videojocs.

1. Gèneres de videojocs

“La gent, quan parla dels videojocs als quals li agrada jugar, necessita una manera
d’identificar-los o d’adreçar-se a ells en poques paraules; els comerços i botigues de venda
de videojocs els agrupen per les seves semblances o trets més rellevants. El concepte de
gènere els ajuda a fer-ho.”

Adams, Ernest (2013). Fundamentals of Game Design (pàg. 390).

Un dels problemes comuns avui dia per a aquelles persones interessades a
comprendre el fenomen cultural i comercials dels videojocs és el seu imparable
creixement a tots els nivells de producció i difusió, que ha esdevingut un ecosis-
tema sofisticat de significats i significants, permanentment en moviment i sovint
només comprensibles per aquells actors i plataformes que participen activament
en la seva expansió. Observar des de fora aquest univers pot resultar intimidant, tal
com descriu Pippin Barr (www.pippinbarr.com/about.html), creador de videojocs
experimentals i autor del llibre How to play a video game:

“Els videojocs ofereixen tantes i diferents possibilitats que és fàcil sentir-se aclaparat.
L’escenari pot semblar caòtic. Qui té temps per aprendre a convertir-se en un líder mundial,
un excel·lent guitarrista del joc o un assassí en la Itàlia del segle XIV? A més, cal afegir-hi
les tecnologies que hi ha darrere dels videojocs: consoles, tauletes, mòbils, ordinadors de
sobretaula o en la pantalla petita davant del teu seient de l’avió. Pel que sé, serem capaços
de jugar aviat amb la torradora de la cuina.”

Barr, Pippin (2012). How to play a video game (pàg. 24).

El primer pas per començar a discernir formes en aquesta boira d’infinites
possibilitats és veure que els videojocs, com la literatura i el cinema, també
s’organitzen per gèneres. Feu una visita a la popular base de dades dedicada al
món de l’audiovisual, IMDb (www.imdb.com/feature/genre), i no us resultarà
difícil identificar els diferents tipus de gèneres més populars basats en la manera
d’explicar una història o el tipus d’història (comèdia, terror, acció, misteri o
fantasia).

En canvi, si accediu a la web de la plataforma Steam (steamdb.info/genres/)
trobareu una classificació de la totalitat dels videojocs disponibles per diferents
gèneres, alguns coneguts per una simple associació amb els gèneres audiovisuals,
com els d’acció (Action) i aventura (Adventure) i altres gèneres que podríem
deduir dels jocs de taula als quals vàrem jugar alguna vegada en companyia
del grup d’amics, com els gèneres d’estratègia (Strategy) o RPG (Role Playing
Game). D’altres són més explícits i semblen traduccions literals d’altres fenòmens
d’interès general, com els de carreres (Racing) i esports (Sports). Tanmateix,
n’hi ha altres que ja no són tan coneguts i que no mostren cap paral·lelisme amb
altres mitjans de producció cultural, esportiva o audiovisual, com Indie, Left Early
Access, Casual, Massively Multiplayer o Free to Play.

Logotip de Steam, la plataforma de
videojocs desenvolupada per Valve
Corporation (font: Wikipedia).

L’interès dels gèneres dels videojocs és, per tant, doble:
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• Per una banda, l’ús i la finalitat comercial dels gèneres per part de la
indústria de quarta generació dels videojocs. Penseu quan les plataformes
globals de venda de videojocs s’adrecen al públic en general: els gèneres
proporcionen una classificació bàsica per introduir els nous llançaments
comercials i facilitar la lectura i l’accés als consumidors inexperts del tema
(familiars que compren un videojoc com a regal), o consumidors potencials
que descobreixen un videojoc a través del gènere que representa (tot i que
la majoria de vegades els jocs més comercials coneguts com a triple A
acostumen a anteposar, abans que el gènere, la seva temàtica o estètica).
També les plataformes de venda global aprofiten els gèneres per presentar
als clients una selecció de videojocs similars al que s’acostuma a jugar
regularment i, d’aquesta manera, potenciar les vendes.

• Per una altra, la dificultat d’aquesta mateixa indústria per establir una
llista consensuada i acceptada globalment dels gèneres de videojocs. La
dificultat per arribar a un consens mostra, per una banda, la feblesa dels
estudis provinents del món acadèmic a l’hora d’intentar copsar el mitjà
del videojoc (alguns d’ells mostren fins i tot evidències que els seus
autors són més coneixedors de les metodologies de recerca acadèmica
que del subjecte d’estudi, com, per exemple, l’assaig El videojugador,
de Justo Navarro, publicat a l’editorial Anagrama l’any 2017). D’altra
banda, aquesta singularitat del mitjà del videojoc en estat permanent de
reinvenció no tan sols ha comportat la incorporació de nous gèneres, sinó
també la transformació progressiva del llenguatge audiovisual, però sobretot
l’experiència d’adquisició, participació i consum dels videojocs, deixant
enrere la idea original i històrica dels videojocs com a productes de consum
destinats únicament a proporcionar una estona d’entreteniment.

Indústria de quarta generació?

Darrere d’aquesta expressió s’amaguen aquelles pràctiques associades als mitjans de
producció on es barregen les idees de les fàbriques intel·ligents (automatització de la rutina
laboral a través de robots, recerca aplicada de la intel·ligència artificial i una sensibilitat
especial envers el medi ambient), com la idea que qualsevol persona pot esdevenir un
mitjà de producció eficient i global gràcies a l’actual fase de desenvolupament de les eines
de creació i publicació a Internet.

1.1 Llista i llistes de gèneres de videojocs

En el món dels videojocs s’identifiquen vuit famílies de gèneres (acció, acció-
aventura, aventura, role-playing, simulació, estratègia, esports i altres), dels
quals es desprenen diferents subgèneres; podeu veure la llista completa a
goo.gl/AQnmRk). Aquesta llista no està elaborada a l’atzar, sinó per una interpre-
tació del terme gènere. La definició dels gèneres de la llista respon a la proposta
d’Ernest Adams (autor del llibre Fundamentals of Game Design) de discernir
els diferents gèneres dels videojocs en relació amb la mecànica del joc. És a
dir, la mecànica del joc determinarà el seu gènere. Però és l’única manera
de classificar-los? No podríem agrupar els videojocs per la seva temàtica?
O per la narrativa o història que volen transmetre al jugador? És clar que si
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pensem en videojocs mundialment coneguts com Tetris o Sokoban, a quin gènere
correspondrien si aquests no mostren cap relat, temàtica o història? O potser per
la manera com el jugador interactua amb els elements del joc, tal com proposa
Mark J. P. Wolf al seu llibre The Medium of the Video Game?

Tetris i Sokoban

Tetris és el videojoc de trencaclosques més conegut de l’època de la Unió Soviètica.
Creat per l’enginyer informàtic rus Aleksei Pàjtinov l’any 1985, la seva distribució per les
plataformes d’aquell moment va ser tan caòtica al principi com inversemblant la lluita pels
drets d’autoria del joc. No va ser fins al 1989 quan es convertirà en un dels videojocs
més importants de la història en publicar-se en la versió portàtil de la mítica Game Boy.
Tetris està disponible avui dia per a la majoria de plataformes inimaginables, fins i tot per a
espectacles de video mapping.

Per la seva banda, Sokoban és un videojoc de trencaclosques originari del Japó que va
ser creat per Hiroyuki Imabayashi el 1980 i és accessible per al públic en general des del
1982. La seva mecànica de joc simple (desplaçar uns objectes per un laberint per intentar
col·locar-los en les destinacions que ens demanen) ha estat sempre elogiada, fet pel qual
ha estat considerat un dels videojocs de referència en el disseny de jocs de trencaclosques.

En aquest apartat sobre el gènere dels videojocs optarem per una definició flexible
i àmplia del terme gènere. Això us ha de permetre una mirada polièdrica i
enriquidora del panorama actual de producció, publicació i difusió de videojocs,
així com una oportunitat de descobrir noves formes de creació a partir de
les diferents llistes de gèneres. Cada llista estableix diferents agrupacions de
videojocs en relació amb un determinat criteri; així, hi ha gèneres de videojoc
en relació:

• Amb la influència de la representació de l’espai en la mecànica del joc.

• Amb la influència de la representació del temps en la mecànica del joc.

• Amb l’apartat artístic o aparença visual.

• Amb el disseny del final de la trama o narrativa.

• Amb el tipus d’interactivitat que permet.

• Amb una determinada singularitat del videojoc que, per la seva popularitat,
ha esdevingut gènere.

Entenem per gènere d’un videojoc aquella característica o tret més rellevant
que comparteix amb altres videojocs amb un propòsit purament classificatori
o organitzador.

1.2 Gèneres de videojocs en relació amb la influència de la
representació de l’espai en la mecànica del joc

Una característica comuna a tots els videojocs és la representació d’un espai on
es mostra l’acció principal de la mecànica. Aquesta representació és independent
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del dispositiu on es representa i, per tant, és indiferent si l’espai del joc es mostra
a través d’una pantalla d’ordinador, de TV, d’una tauleta, d’un mòbil o a través
d’unes ulleres de realitat virtual.

D’acord amb l’estratègia de representació de l’espai de la mecànica del joc,
identifiquem els següents gèneres:

• 2D: representació de l’espai en dues dimensions. Exemples de video-
jocs 2D: Pac-Man, Space Invaders, Jet Set Willy, Odin Sphere, Limbo,
RimWorld, Terraria, Dwarf Fortress...

• 3D: representació de l’espai en tres dimensions sense entrar en la distinció
si el punt de vista és en primera persona o en tercera persona (la majoria
de videojocs 3D permeten intercanviar aquests dos punts de vista del
personatge principal). Exemples de videojocs 3D: Fornite, The Last of Us,
Minecraft, DayZ, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, PUBG, Fallout
4...

• 2.5D: representació en 2D d’espais tridimensionals o, en termes de la
geometria descriptiva, ús de la projecció axonomètrica per representar els
objectes tridimensionals en un espai bidimensional. Exemples de videojocs
2.5D: Age of Empires, Dota2, League of Legends...

• Fons estàtic: qualsevol videojoc en què el fons sigui estàtic i no es modifiqui
o canviï en el transcurs de l’acció. Exemples de videojocs de fons estàtic:
Peggle, Princess Maker...

• Desplaçament vertical (Vertical Scrolling): videojocs en què el fons de
pantalla on se situa l’acció es desplaça verticalment a mesura que avança
el personatge principal. Generalment els enemics apareixen des de la
part superior de la pantalla o dels costats. Exemples de videojocs de
desplaçament vertical: 1942, Commando, Raiden...

• Desplaçament lateral (Side Scrolling): videojocs en què el fons de pantalla
on se situa l’acció es desplaça horitzontalment a mesura que el jugador
avança, generalment de dreta a esquerra. Exemples de desplaçament lateral:
Super Mario, Ghost’n Goblins, Muramasa, Castlevania: Symphony of the
Night, Limbo, Braid...

• Limitats a una graella (Grid Based): videojocs en què l’espai i la
mecànica s’organitzen basant-se en una graella invisible d’eixos horitzontals
i verticals. Els elements actius del joc (protagonista principal, enemics...)
estan supeditats a aquesta graella quant a moviment o comportament. Un
exemple de videojoc basat en la graella serien Tetris i Sokoban.

• Textuals (Text Based): videojocs en què s’utilitza prioritàriament el text
com a sistema de representació de l’espai on transcorren l’acció i la
mecànica. Tots els jocs generats avui dia en l’eina Twine (twinery.org)
correspondrien a aquest gènere.

• Manipulació de la perspectiva: videojocs en què la mecànica permet
la modificació del sistema de representació de l’espai de l’acció com a
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estratègia per avançar. Exemples de videojocs d’aquest gènere podrien ser
Fez, Super Paper Mario o Perspective.

A continuació us mostrem un parell de vídeos il·lustratius. El primer correspon
al tràiler del videojoc Limbo (2010), de Playdead, un exemple del gènere de
videojocs 2D. En el segon podeu veure el tràiler oficial del videojoc Fornite (2017),
un exemple del gènere de videojocs 3D:

https://www.youtube.com/embed/Y4HSyVXKYz8?controls=1

https://www.youtube.com/embed/2gUtfBmw86Y?controls=1

1.3 Gèneres de videojocs en relació amb la influència de la
representació del temps en la mecànica del joc

El temps és, juntament amb l’espai, el segon element constitutiu de qualsevol
mecànica de joc. Segons la representació i el paper del temps dins del videojoc,
identifiquem els següents gèneres:

• Temps real (Real-Time): en videojocs com Star Ocean, Age of Empires,
Factorium, Kingdom Hearts, Rust, Minecraft i The Forest, el flux del temps
progressa de manera continuada i sense interrupcions, ja que les accions
dels elements participatius (personatges i esdeveniments) s’executen en
temps real.

• Per torns (Turn Based): el temps del videojoc està dividit per rondes o torns
de joc ben definits i visibles. Cada torn pot representar una unitat concreta
de temps (dies, setmanes, mesos o anys). La representació del temps, per
tant, no transcorre de manera contínua com en el cas dels videojocs de temps
real, fet que obliga els jugadors a finalitzar obligatòriament un torn perquè
la resta d’elements del joc actuïn. Aquest gènere de videojocs permeten una
acció més pausada, reflexiva i estratègica com, per exemple, la majoria de
jocs d’estratègia (Battle for Wesnoth, FreeCiv, Civilization) o d’altres com
Final Fantasy X, Valkyrie Profile o Neo Scavenger.

• Manipulació del temps: el temps assumeix un paper protagonista en
la resolució del joc, és a dir, el protagonista principal interactua amb el
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temps per aconseguir resoldre un trencaclosques o assolir un nivell del joc.
Videojocs representatius d’aquest gènere: The Legend of Zelda: Ocarina
of Time, Prince of Persia, Braid, Singularity, Shadow of Destiny, Life is
Strange...

• Viatge en el temps (Time Travel): els jugadors són capaços de desplaçar-se
per diferents moments de la línia del temps per resoldre trencaclosques o
assolir nivells del joc. Exemples de videojocs d’aquest gènere: EVoland,
Chrono Trigger...

• Calendari: el temps de la mecànica del joc està subjecte a un calendari i, per
tant, a un pas del temps similar al nostre. El progrés de l’acció pot avançar
independentment de l’activitat del jugador. Exemples d’aquest gènere són
PC Building Simulator, My Summer Car, Persona 3...

• Cronometratge (Time Based): videojocs com Trauma Center o Time
Crisis, en què el temps té un factor de límit perquè el protagonista principal
del joc completi un nivell.

A continuació us mostrem el tràiler del videojoc Braid (2010), de Jonathan Blow
i David Hellman, un exemple de videojoc del gènere de manipulació del temps:

https://player.vimeo.com/video/9150309

1.4 Gèneres de videojocs en relació amb l’apartat artístic o aparença
visual del videojoc

La manera gràfica o visual de representar els elements actius i passius del joc
condueix a establir la següent llista de gèneres de videojocs:

• Còmic: tots aquells videojocs que utilitzen els recursos visuals propis
dels còmics infantils (Plants vs. Zombies), Marvel o DC (Batman: The
Scarecrow’s Revenge) o d’autor (Braid, Neverending Nightmares, Closure,
Don’t Starve).

• Anime/Manga: videojocs que utilitzen els recursos estilístics propis del
manga o l’anime japonès com Shin Megami Tensei: Persona 4, Tales series
o la majoria de videojocs del gènere JRPG (Japanese Role-Playing Game).

• Baix nombre de polígons (Low-Poly): videojocs que mostren i accentuen
les formes dels actors, els objectes i el paisatge (urbà o natural) basades en
polígons 3D. Exemples de videojocs d’aquest gènere: Proteus, Poly Bridge,
Eidolon...
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• Voxels: o qualsevol videojoc que utilitzi voxels per a la representació
del món o, en altres paraules, que recordin visualment a Minecraft (o
Infiniminer, si som rigorosos amb la història).

• Retro: videojocs que emulen visualment l’estil gràfic de velles consoles o
ordinadors domèstics, generalment de la dècada de 1980 i 1990 com, per
exemple, 3D Dot Game Heroes, Hotline Miami i Minecraft.

• Realístic/fotorealista: videojocs que intenten emular la realitat física de
la llum, els materials, les textures i el moviment dels personatges com, per
exemple, Dear Esther, Final Fantasy XIII, Uncharted 4, The Last of Us 2,
Halo 4, GTA IV, theHunter: Call of the Wild, The Vanishing of Ethan Carter,
Arma 3, DCS World...

• Artesania (Handicraft): videojocs que visualment mostren els personatges,
els objectes i els escenaris com si estiguessin realitzats a mà com, per
exemple Little Big Planet, Platypus o Dominique Pamplemousse.

• Pictòric: videojocs que visualment mostren els personatges, els objectes i
els escenaris com si estiguessin realitzats amb tècniques aquoses o pictòri-
ques, com per exemple Okami o Braid.

• Cel-shaded o toon shading (no té traducció al català; vegeu:
goo.gl/ZHEvtj): videojocs que utilitzen un determinat efecte de renderitzat
perquè els personatges, els objectes i els escenaris semblin dibuixats o
pintats a mà, fent èmfasi en els contrastos de llum i ombra i en el contorn
de les formes. Exemples de videojocs d’aquest gènere: The Legend of
Zelda: The Wind Waker i Catherine.

• Filferro (Wireframe): videojocs que fan servir aquest tipus de representa-
ció, en què es mostra l’estructura dels objectes tridimensionals com, per
exemple, Battlezone o Stellar 7.

• Abstracte: videojocs com Tetris, Lumines, Mini Metro, Super Hexagon
o Dyad, on predomina l’ús de formes geomètriques o orgàniques per
representar tots els elements visibles del joc que no mostren cap relació
amb formes de la realitat sensible o coneguda.

En aquest primer vídeo podeu veure el tràiler del videojoc Eidolon (2014), d’Ice
Water Games, un exemple del gènere de videojocs de baix nombre de polígons o
low-poly:

https://www.youtube.com/embed/uoPZUM1lIx0?controls=1

El següent vídeo és el tràiler del videojoc Dominique Pamplemousse (2014), un
exemple del gènere de videojocs handicrafts o d’aspecte artesanal:
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https://www.youtube.com/embed/XelSGwkWNoY?controls=1

L’últim vídeo correspon al tràiler del videojoc DCS World (2018), d’Eagle
Dynamics, un exemple del gènere fotorealista:

https://www.youtube.com/embed/ZzVW9315ur0?controls=1

Com a petita reflexió, caldria tenir en compte el moment i el propòsit del
videojoc. Què vol dir això? Doncs que amb el pas del temps, videojocs que,
per exemple, es van crear amb una finalitat de ser “realistes”, amb el pas del
temps els podríem considerar dins del gènere retro.

1.5 Gèneres de videojocs en relació amb el disseny del final de la
trama o narrativa del videojoc

Entenem aquí per final d’un videojoc aquell moment en què el jugador, en el
rol d’actor o personatge principal, culmina l’última acció possible de la història
o temps del videojoc. D’acord amb aquesta definició, proposem la següent
classificació dels videojocs segons els diferents tipus de final:

• Ramificació (Branching): videojocs amb múltiples finals, similar als llibres
de Tria la teva pròpia aventura. Exemples notables de videojocs d’aquest
gènere són The Stanley Parable, Façane o la sèrie Fallout.

• Circular: videojocs com The Walking Dead: The Game, que ofereixen al
jugador la possibilitat de començar una nova partida després d’arribar al
final amb elements o atributs de la partida anterior.

• Finit: videojocs amb un únic final (Portal 2, Final Fantasy VII; Braid).

• Obert: videojocs amb final obert i, per tant, en què correspon al jugador
decidir quin és el moment d’abandonar (per avorriment o cansament, ge-
neralment) el relat. Aquests videojocs acostumen a correspondre al gènere
també dels mons oberts (open worlds). Exemples de videojocs de final
obert: Minecraft, Rust, DayZ...

• Infinit: videojocs sense final o, dit d’una altra manera, en què el final és
arribar a obtenir la màxima puntuació: Pac-Man, Tetris...
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• Postjoc: videojocs que oculten una extensió del relat i que només es desvela
un cop s’aconsegueix assolir el final “oficial”. Exemples de videojocs
d’aquest gènere: Batman: Arkham Asylum, Valkyrie Profile 2: Silmeria...

A continuació podeu veure el tràiler del videojoc The Stanley Parable (2013),
exemple del gènere de finals ramificats. El segon vídeo correspon al tràiler del
videojoc Rust, un exemple de videojoc de final obert:

https://www.youtube.com/embed/fBtX0S2J32Y?controls=1

https://www.youtube.com/embed/gcvDUxdmntw?controls=1

1.6 Gèneres de videojocs en relació amb el tipus d’interactivitat que
permeten

A continuació proposem una llista de gèneres que segueix, en part, la proposta
de Mark J. P. Wolf en el capítol “Genre and the Video Game” del seu llibre The
Medium of the Video Game, i la de Pippin Bar al capítol “Genre Trouble” del seu
llibre How to play a video game, on la llista de gèneres de videojocs es formula
d’acord amb el tipus d’interacció que plantegen.

Entenem per mecànica de joc o jugabilitat (gameplay) l’experiència o
experiències que gaudeix un jugador en relació amb la seva interacció amb
el videojoc.

De la llista que enumeren i descriuen aquests dos autors (arriba gairebé a la
trentena) hem descartat aquells que mostren una relació clara amb gèneres propis
del camp del cinema, la televisió o la literatura, aquells que siguin conversions o
adaptacions de jocs de taula i, finalment, aquells que traslladin activitats esportives
(futbol, carreres...) al món dels videojocs. En alguns casos, per la seva peculiaritat
o singularitat com a mecànica del joc, es recupera algun dels gèneres que ja han
aparegut en alguna de les llistes anteriors, com per exemple el gènere abstracte.

Al final, la nostra llista de gèneres, en relació amb el tipus d’interactivitat que
permet el videojoc, inclou les següents nomenclatures o “tipus de jocs”: retro,
abstractes, plataforma, aventura, estratègia, joc de rol (RPG), jocs multijugador
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’Shoot’Em Up’

Per saber-ne més del gènere
Shoot’Em Up podeu consultar el

següent enllaç: goo.gl/6cqodH.

massius en línia, simulació, esports, trencaclosques (puzzles), Shoot’em Up i
laberints.

1.6.1 Videojocs ’retro’

Aquest gènere és especial, en part perquè va començar a desenvolupar-se d’ençà
que van aparèixer els primers emuladors d’ordinadors, consoles i màquines
recreatives de la dècada de finals de 1970 fins a principis de 1990. Són videojocs
que els podeu identificar per la simplicitat de la jugabilitat (PacMan, Donkey Kong,
Space Invaders, Doom, Super Metroid, Jet Set Willy, Super Mario 64, Castlevania,
The Legend of Zelda, Resident Evil...) i d’un aspecte gràfic molt primitiu. Cal
pensar que a mesura que passa el temps, molts dels videojocs que van formar part
de la nostra infantesa van incorporant-se progressivament a aquest gènere.

Vegeu el vídeo següent, on el locutor desgrana (en anglès) els aspectes més
rellevants dels videojocs retro des del punt de vista de l’actualitat:

https://www.youtube.com/embed/0blP8k_wDzE?controls=1

1.6.2 Videojocs abstractes

Heu vist que els videojocs que no mostren cap representació figurativa o pa-
ral·lelisme visual amb la realitat (generalment amb l’ús de formes geomètriques)
formen part del gènere de videojocs abstractes. Pel que fa a la jugabilitat, el gènere
de videojocs abstractes no mostra cap narrativa o relat subjacent o explícit en la
compleció del joc per part del jugador. Dit d’una altra manera, la jugabilitat no
està subordinada a cap relat o història que determini un principi, un desenllaç i un
final del joc. En canvi, aquesta compleció es fonamenta generalment a proposar
reptes de superació del jugador amb ell mateix. Aquests reptes demanen evitar
que uns objectes de formes geomètriques omplin la pantalla (Tetris), netejar-la de
blocs horitzontals (Breakout, Arkanoid) ) o omplir-la d’àrees rectangulars (Qix).

En el següent vídeo podeu veure la versió original del videojoc Tetris (1984)
funcionant en un ordinador domèstic soviètic, DVK-2:

https://www.youtube.com/embed/O0gAgQQHFcQ?controls=1
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Avui dia, el gènere de videojocs abstractes és vigent i deliberat quant al fet
que els desenvolupadors no estan limitats per les restriccions del xip gràfic
dels ordinadors i consoles de finals de 1970 i principis de 1980. Destaca-
ríem videojocs com Flow Free (2012), de la companyia Big Duck Games
(www.bigduckgames.com/flowfree), o el popular i addictiu Super Hexagon (2012),
de Terry Cavanagh (www.superhexagon.com). Podeu veure el tràiler de Super
Hexagon en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/2sz0mI_6tLQ?controls=1

1.6.3 Videojocs de plataformes

Tot i que alguns el consideren com un subgènere dels videojocs d’acció (vegeu:
https://goo.gl/ZXJc1E), el gènere de plataformes, per la seva influència a través
de la història dels videojocs, la constant renovació de la seva jugabilitat i vigència
actual, mereix de manera incontestable el grau de gènere per si mateix. La
mecànica general dels videojocs de plataformes es basa en el moviment precís
de córrer, saltar i escalar del personatge principal a través d’un recorregut format
de plataformes, escales, objectes i enemics des d’un únic punt de vista lateral.

El jugador ha de ser molt precís en els seus moviments amb la finalitat de recollir
el màxim nombre d’objectes, però també evitar col·lidir amb els enemics o caure
als forats entre plataformes. D’això es desprenen dues característiques subjacents
de la jugabilitat dels videojocs de plataforma:

• Per una banda, la presència de la gravetat i altres valors de la cinemàtica i
la dinàmica de la física newtoniana.

• Per l’altra, la narració lineal de la història a través del desplaçament lateral
del personatge (scrolling) a través del món o els escenaris del joc.

El següent vídeo és un exemple de la jugabilitat del videojoc Super Mario Bros
(1985) per a la mítica consola NES (acrònim de Nintendo Entertainment System):

https://www.youtube.com/embed/ia8bhFoqkVE?controls=1

Un exemple actual de videojoc de plataformes i celebrat tant per la crítica com pel
públic és Inside (2016), de Playdead, on es fa palès que, més enllà de la introducció
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d’elements d’altres gèneres de videojocs i el preciosisme visual, els trets bàsics
del gènere continuen vigents. En podeu veure una mostra en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/op4G1--kb-g?controls=1

1.6.4 Videojocs d’aventura

(El gènere de videojocs d’aventures és...) “essencialment trencaclosques acompanyades
d’històries o històries farcides de trencaclosques”.

Barr, Pippin (2012). How to play a video game (pàg. 26).

Aquesta definició tan senzilla ens sembla completament encertada. Els videojocs
d’aventures situen els jugadors en el centre d’una narració generalment complexa
i situada en mons formats per múltiples pantalles connectades entre si, on ha
d’esbrinar el final de la història a través de la solució de trencaclosques de diferents
tipologies (a vegades requereixen la destresa del jugador, i altres vegades, la
planificació i la reflexió). Una altra característica de la jugabilitat dels videojocs
d’aventura és l’“acumulació” d’experiències i objectes del joc que facilitaran el
progrés del jugador cap al final de la història. Per una banda, l’acumulació
d’experiències o la resolució dels trencaclosques més bàsics del videojoc ajuden
a comprendre la mecànica dels trencaclosques més complexos; per una altra, la
recol·lecció d’objectes per part del jugador a mesura que avança en el recorregut
de la història que proposen els videojocs d’aventures (per exemple, un llibre, unes
claus, eines de fabricació, menjar...) són els elements que ajudaran el personatge
a solucionar els diferents trencaclosques.

Els videojocs d’aventures acostumen a situar l’acció del relat en un moment
determinat de la història (amb més o menys rigor històric), o bé recorren a la
ciència-ficció, sovint buscant inspiració visual i narrativa al cinema, la literatura
o l’art.

Un dels exemples icònics del gènere d’aventures és Myst (1993), desenvolupat per
Cyan Worlds, on el personatge principal explora una illa en què hi ha una sèrie de
trencaclosques i, a mesura que en trobi la solució, anirà esbrinant el misteri que
oculta l’illa. Vegeu-ne el tràiler en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/1UYfMaDnsoY?controls=1

En l’actualitat trobem The Witness (2016), desenvolupat per Thekla, que, com
Myst, també situa el personatge principal en una illa on es barregen elements
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naturals i estructures de fabricació humana que oculten trencaclosques que, a
mesura que s’hi trobi la solució, desvelaran els diferents secrets que amaga el relat
de l’illa. Vegeu-ne el tràiler en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/SPMMKFX78x0?controls=1

1.6.5 Videojocs d’estratègia

Els videojocs d’estratègia mostren com a lloc comú un plantejament de la gestió
del temps de joc diferent de la resta dels altres gèneres: davant dels reptes que
plantegen els videojocs d’estratègia, cal prendre decisions a mitjà i llarg termini
i, per tant, és inevitable decidir cada moviment i cada acció de manera reflexiva i
pausada (a diferència dels videojocs d’acció a temps real, on prevalen els reflexos
ràpids). El videojoc arquetípic d’estratègia és Civilization, creat per Sid Meier i
Bruce Shelley el 1991. El jugador, a través del sistema de joc per torns, ha de
construir un imperi que es mantingui eternament en el temps mitjançant el poder
del coneixement cultural i científic, però també a través de la diplomàcia i la guerra
contra les altres civilitzacions. El temps històric del joc comença el 4000 abans de
Crist i s’allarga fins a l’època moderna o actual. Vegeu-ne el tràiler en el següent
vídeo:

https://www.youtube.com/embed/TIP44q3JQ8o?controls=1

Actualment, el gènere de videojocs d’estratègia és plenament vigent i abraça una
infinitud de temàtiques i moments històrics. Destacaríem per l’originalitat de la
proposta, fet pel qual va merèixer el premi BAFTA (British Academy of Film and
Television Arts) al millor videojoc d’estratègia, Papers, Please (2013), de Lucas
Pope, que està ambientat en un estat totalitari fictici de 1983, Arstotzka, on el
protagonista treballa com a funcionari d’immigració. Vegeu-ne el tràiler en el
següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/_QP5X6fcukM?controls=1
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1.6.6 Videojocs d’acció

Els videojocs d’acció són el gènere que ocupa l’imaginari col·lectiu en aquest
àmbit (potser perquè una bona part dels jocs de les màquines recreatives de la
dècada de 1980, els jocs de marcianets, van formar part d’aquest gènere). Els
videojocs d’acció demanen del jugador una permanent atenció davant del que
succeeix a la pantalla, així com uns bons reflexos del moviment del protagonista
(teclat, ratolí, palanca de control o joystick) per evitar ser destruït pels oponents.
Un clàssic del gènere d’acció va ser Space Invaders, que, juntament amb Asteroids
-vegeu el següent vídeo-, va inaugurar l’època daurada dels videojocs de màquines
recreatives a finals de la dècada de 1970 i, per tant, van conduir el gènere d’acció
a monopolitzar la indústria dels videojocs:

https://www.youtube.com/embed/w60sfReTsRA?controls=1

El més conegut dels subgèneres dels videojocs d’acció, els FPS (First Person
Shooter), és una tipologia de videojoc d’acció on, fonamentalment, el jugador veu
i dispara a través dels ulls del protagonista. El veritable clàssic d’aquest subgènere
de videojocs d’acció és la saga coneguda per Half Life -vegeu el següent vídeo-,
desenvolupada per Valve el 1998, on el protagonista és un físic nuclear que ha de
prendre les armes en contra d’una invasió alienígena:

https://www.youtube.com/embed/5Wavn29LMrs?controls=1

1.6.7 Videojocs de rol (RPG)

L’origen dels videojocs de rol el trobem en el clàssic joc de paper, llapis i daus Dun-
geons & Dragons (1974), que consistia en l’adopció del rol d’un o més personatges
fantàstics per part del jugador immers en una aventura generalment èpica. En el
cas dels videojocs de rol, els trets més característics són l’elaboració i la creació
sofisticada de mons i una representació quantificable (gairebé estadística) del
talent i dels trets dels personatges principals i secundaris, com la intel·ligència, la
força, l’armadura, el seny, la màgia... Una altra característica d’aquests videojocs
és la permanent “millora” (level up) dels protagonistes quan superen o assoleixen
una determinada experiència en el flux del joc, fet que, lògicament, repercutirà en
les esmentades estadístiques del jugador. El clàssic videojoc RPG correspondria a
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la sèrie Final Fantasy, que ha acompanyat des de la seva primera edició la consola
NES el 1987 i ha evolucionat fins avui dia amb Final Fantasy XV, publicada el
2016. Vegeu-ne el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/Tx0c7jXbA_E?controls=1

En contraposició a Final Fantasy, destacarem un altre videojoc RPG de gran
repercussió popular avui dia, Stardew Valley (2016), desenvolupat íntegrament per
Eric “ConcernedApe” Barone, on el jugador assumeix el rol d’un ciutadà cansat de
la seva feina d’oficina i que decideix ocupar-se de la granja del seu avi al municipi
rural de Pelican Town, i que expandeix els límits dels videojocs de rol incloent-hi
altres sistemes de joc com el de fabricació (crafting), inspirat en els videojocs com
Minecraft o Terraria. Vegeu-ne el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/7IDfb0kU4ws?controls=1

1.6.8 Videojoc multijugador massiu en línia (MMO)

Els videojocs multijugador massiu en línia (online) són videojocs de rol en
majúscules: la jugabilitat és la mateixa que la dels de rol excepte pel nombre
de persones que hi juguen al mateix temps i en el mateix món o escenari
del joc (sempre que disposeu d’una connexió a Internet). El videojoc icònic
d’aquest gènere és World of Warcraft (2004), de Blizzard Entertainment, amb una
subscripció de 5,5 milions de jugadors (xifres del 2015) i 100 milions de comptes
creats des de la seva publicació fins avui dia, segons dades de Blizzard. En el
següent vídeo en podeu veure l’evolució:

https://www.youtube.com/embed/j8tAa-MsNjY?controls=1



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 24 Introducció al disseny de videojocs

1.6.9 Videojocs de simulació

Els videojocs de simulació situen el centre de gravetat de la jugabilitat en la
recreació realista d’activitats mundanes. Trobareu simuladors de conducció de
camions (EuroTruck Simulator), d’avions (Microsoft Flight Simulator), de trens
(Train Simulator) i d’autobusos urbans (Bus simulator), però també de gestió de
granges (Farm Simulator), de construcció de ciutats (Cities Skylines), de jocs de
taula (Tabletop Simulator), de garatges de cotxes (Car Mechanic Simulator), de
programes espacials (Kerbal Space Program)... Podem creure que, ara com ara,
qualsevol feina, per molt avorrida o poc creativa que puguem considerar en el
món real (Cook, Serve, Delicious, un simulador on treballem d’empleat en un
restaurant de cuina ràpida) tindrà la seva rèplica de videojoc. El següent vídeo
ens mostra PC Building Simulator (2018), un videojoc on el jugador treballa
d’autònom com a reparador d’ordinadors personals:

https://www.youtube.com/embed/rq9IAJ7YulQ?controls=1

Potser en termes de metafísica dels videojocs de simulació, però també
per la seva popularitat, The Sims obtindria el rang del videojoc icònic de
simulació per mèrits propis: simular la vida diària on els jugadors han
de mantenir una vida social, laboral, emocional, familiar... Fins i tot els
personatges del joc envelleixen i moren, com a la vida real! A sota podeu
veure el tràiler de la quarta entrega. No és casual que l’autor de How to
play a video game, Pippin Barr, escrivís això sobre The Sims:

“Pot resultar de bojos o, fins i tot, depressiu, però The Sims és un dels videojocs de PC
més venuts de tots els temps per una bona raó: què podria ser més fascinant que el
comportament humà?”

Barr, Pippin (2012). How to play a video game (pàg. 29).

https://www.youtube.com/embed/z00mK3Pxc8w?controls=1

1.6.10 Videojocs d’esports

Qualsevol de les possibles competicions actuals que es mostren a la secció o canals
d’esports de la televisió té el seu homòleg en la forma d’un videojoc, especialment
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aquells esports que, per la seva devoció mundial, s’han transformat en espectacles
redemptors de l’avorriment existencial: sagues purament comercials com FIFA,
NHL, MADDEN, NBA o Mega Baseball omplen sovint els prestatges de les
botigues de videojocs triple A, capturant l’atenció d’aquells que cerquen en el
videojoc una participació més directa amb els ídols del seu esport favorit:

https://www.youtube.com/embed/XvS4bozfTlA?controls=1

Dins d’aquest gènere tampoc podem obviar els videojocs de carreres de cotxes o
motocicletes: Project Cars 2, F1 2017, Dirt Rally, MotoGP... la llista resultaria
interminable.

1.6.11 Videojocs de trencaclosques

Si bé els trencaclosques (puzzles) estan presents en altres gèneres de videojocs
com, per exemple, els d’aventures o els abstractes, els videojocs de trencaclosques
situen l’accent de la jugabilitat a ubicar el jugador en conflicte amb ell mateix
davant del procés de resoldre enigmes i problemes de lògica plantejats.

No inclourem aquí videojocs aparentment de trencaclosques com Tetris o
Peggle, ja que impliquen una gestió del temps finit i destresa. Els videojocs
de trencaclosques inviten a la contemplació i reflexió, no als reflexos.

Potser un dels videojocs de trencaclosques més aclamats per la crítica i el públic és
la sèrie Portal i Portal 2 (2009), de Valve: el plantejament dels trencaclosques és
tan absolutament original que va esdevenir ràpidament un clàssic. La protagonista
del joc ha de fugir de diferents cambres de seguretat a través d’una pistola que crea
portals espai-temps en les parets de les cambres, tal com es mostra en el tràiler del
joc:

https://www.youtube.com/embed/ujYcnO0sIks?controls=1

Com a contrast a la sofisticació visual de Portal us proposem un altre videojoc de
trencaclosques que, per la seva simplicitat gràfica (fins i tot lletja), no ha d’amagar
una obra mestra del gènere: Stephen’s Sausage Roll (2016):
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https://www.youtube.com/embed/lCNqYLGwqxU?controls=1

1.6.12 Videojocs ’casual’

Els videojocs casual (‘eventuals’, ‘despreocupats’) han estat dissenyats princi-
palment per a aquelles persones que mostren poc o gens d’interès pel món dels
videojocs en general però que cerquen un entreteniment que ompli un determinat
temps d’avorriment personal o laboral. Els videojocs casual estan dissenyats, per
aquesta simple raó, per oferir una jugabilitat simple i, sobretot, addictiva. Si
històricament els jocs casual van sorgir de la nefasta tecnologia Adobe Flash
a finals de 1990 (adquirint l’estatus, en un principi, de videojocs flash), en
l’actualitat, gràcies a l’aparició dels dispositius mòbils i la deprecació de la
tecnologia flash per part dels principals desenvolupadors del sistema operatiu iOS
i Android, els videojocs casual representen un dels majors volums de negoci de
la indústria del videojoc. Tres exemples icònics dels videojocs casual són Angry
Birds (2009), de Rovio Entertainment; Flappy Bird (2013), de Nguyen Hà Dong,
i Candy Crush (2012), de King. Vegeu-ne el següent tràiler:

https://www.youtube.com/embed/bNNzRyd1xz0?controls=1

1.7 Altres gèneres de videojocs

A banda dels gèneres més recognoscibles no podem acabar de parlar dels diferents
gèneres sense dedicar un espai a una llista informal de videojocs que, per diferents
motius, han esdevingut objecte d’una enorme popularitat, inspiració, debat o
crítica dins d’aquest sector.

1.7.1 Videojocs inspirats en la novel·la ’Battle Royale’

Primer va ser el llibre de l’autor japonès Koushun Takami publicat el 1999 i,
un any després, la pel·lícula, de Kinji Fukasaku. Battle Royale presenta una
distòpia situada en un Japó feixista en el qual regularment segresten estudiants
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Un videojoc no lineal és
aquell en què al jugador se
li presenten reptes que
poden ser completats en un
nombre de seqüències
diferents.

de secundària a l’atzar i són portats a una illa i obligats a matar-se entre ells
fins que només en quedi un. Aquest argument és el nucli de dos videojocs que
han esdevingut un fenomen internacional (i comercial): Fortnite Battle Royale
(2017), d’Epic Games, i PUBG, Player Unknown’s Battlegrounds, (2017) de
PUBG Corporation.

La seva jugabilitat inclou ingredients bàsics heretats d’altres subgèneres de
videojocs, com els de supervivència i el mode de joc last man standing (última
persona en peu), barrejats amb el fet que els jugadors eviten situar-se fora d’una
zona de seguretat que, a mesura que avança el joc, redueix progressivament les
seves dimensions fins gairebé la mínima expressió per tal que aquells jugadors
supervivents estiguin obligats a trobar-s’hi i enfrontar-se entre ells.

Vegeu a continuació el tràiler de la pel·lícula PUBG, on queda reflectida la
intensitat de la jugabilitat del videojoc i il·lustra, paradoxalment, el cicle de
reinvenció d’aquest gènere:

https://www.youtube.com/embed/JKdurugtJJw?controls=1

1.7.2 Videojocs seriosos

Amb una simple cerca a Google trobareu incomptables definicions de serious
games (‘videojocs seriosos’, en català), de les quals podem trobar un criteri comú:
un videojoc seriós és un videojoc dissenyat principalment per a un propòsit que va
més enllà de l’entreteniment, és a dir, un videojoc instructiu i de desenvolupament
personal o professional. Per aquest motiu, els videojocs seriosos formen part
generalment de programes d’aprenentatge en l’àmbit educatiu o empresarial, com
el producte que podeu veure a continuació, un videojoc demostratiu orientat a la
instrucció mèdica de doctors i infermeres:

https://www.youtube.com/embed/Be8UJeRBN1I?controls=1

1.7.3 Videojocs de mons oberts

Si heu jugat alguna vegada al Minecraft (2011), de Mojang, no us resultarà difícil
identificar els videojocs de món obert (open world), també coneguts com a jocs del
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tipus sandbox. Aquests videojocs permeten als jugadors desplaçar-se lliurement
per un món virtual sense un objectiu definit o lineal. Per aquest motiu, en els
videojocs de món oberts conflueixen activitats diferents i superposades, com
l’exploració del món, la cerca de materials que permetin la fabricació d’eines i
la construcció d’un refugi, establir contacte amb altres jugadors (la majoria de
videojocs de mons oberts permeten l’opció multijugador) o sobreviure a l’entorn
natural del món. Vegeu a continuació el tràiler d’un dels videojocs revolucionaris
del 2017 del gènere de món obert, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, de
Nintendo, on es mostra explícitament la idea d’un espai de joc que va més enllà
d’un simple escenari de grans dimensions:

https://www.youtube.com/embed/zw47_q9wbBE?controls=1

1.7.4 Videojocs artístics

Pot un videojoc ser una obra d’art? Aquesta pregunta ha estat la font d’intensos
debats (i sovint més incendiaris que aclaridors) dins de la comunitat de creadors i
jugadors d’ençà que el desenvolupament de videojocs independents, des de princi-
pis de l’any 2000, van començar a introduir elements visuals i de jugabilitat aliens
al caràcter d’entreteniment i espectacle de la indústria del videojoc. O dit d’una
altra manera: aquests videojocs independents anunciats a les mateixes plataformes
de venda i distribució dels videojocs comercials, sota el paraigua de l’etiqueta
d’art games, no cabien en cap dels gèneres més coneguts i recognoscibles. Podem
dir, d’alguna manera, que, independentment de si els videojocs poden ser o no una
obra d’art, el fet és que sí que podem parlar d’un gènere nou per donar resposta
a aquells videojocs en què l’experiència estètica (entesa com una experiència que
va més enllà del plaer visual i, per tant, com a una experiència de coneixement
indicible) preval per sobre de l’experiència lúdica.

Proteus (2013), d’Ed Key (vegeu vídeo a continuació); Passage (2007), de Jason
Rohrer; Dear Esther (2012), de The Chinese Room; Journey (2012), de thatga-
mecompany, o The Beginner’s Guide (2015), d’Everything Unlimited Ltd., són
exemples de videojocs, amb independència de l’ús d’una determinada jugabilitat
pròpia d’altres gèneres, que se situen perfectament dins del gènere d’art games o
videojocs artístics.

https://www.youtube.com/embed/rpkpuoq6y9s?controls=1
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1.7.5 Autobiogràfics

Potser un gènere nou dins del panorama creatiu actual, el gènere autobiogràfic,
igual que el seu homònim en el camp de la literatura, acull tots aquells videojocs
que recullen i expressen una part de la vida dels seus creadors. Així tenim Dys4ia
(2012), d’Anna Anthropy (vegeu el següent vídeo), que explica la frustració de
l’autora en el seu procés de canvi de gènere sexual; That Dragon, Cancer (2016),
de Numinous Games, que descriu l’experiència del seu creador com a pare d’un
fill de poc menys d’un any de vida al qual acaben de diagnosticar un càncer
terminal, o Cibele (2015), de Nina Freeman, on comparteix la seva experiència
de la primera relació amorosa nascuda a l’interior del videojoc RPG massiu en
línia Final Fantasy XI, on el nom del seu avatar era el que dóna nom al joc.

https://www.youtube.com/embed/y8x9hjGBY7c?controls=1
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Gamasutra

Gamasutra
(www.gamasutra.com) és una
web de referència dedicada a
totes les qüestions relacionades
amb el desenvolupament de
videojocs des del 1997.

2. Document de disseny de videojocs

“Els documents de disseny de videojocs són documents vius que es modifiquen a mesura
que progressa el desenvolupament del joc. Alguns són detallats fins a un nivell de píxel,
d’altres són completament vagues.”

JueJueBean (2018). Entrada en el fil de fòrum de Reddit dedicat als documents de disseny

de jocs (goo.gl/zY7uUj).

“Expressar la visió del joc, descriure els continguts i presentar un pla per a la seva
implementació.”

Ryan, Tim (1999). The Anatomy of a Design Document, Part 1: Documentation Guidelines

for the Game Concept and Proposal (goo.gl/za328M).

Què és el document de disseny de videojocs? Quins elements el componen?
Per què és tan important? En un article publicat a la web de Gamasutra, Tim
Ryan defineix el document de disseny de videojocs, sovint també anomenat
pel seu acrònim GDD (de l’anglès Game Design Document), a través del seu
propòsit. És a dir, el GDD és un document, suport o aplicació que ha de respondre
bàsicament als diferents participants o membres del desenvolupament del videojoc
(dissenyadors, grafistes, programadors, músics...) un parell de preguntes clau:
“què he de fer a continuació?” i “en quin moment ho he de començar a fer?”.

Per tant, en el GDD es troben especificats elements com la trama o la sinopsi
del videojoc, la seva mecànica de joc, el disseny i el desenvolupament psicològic
dels personatges, les necessitats de maquinari i programari, proves de grafisme, la
visualització de l’entorn on se situarà l’acció del videojoc, la descripció gràfica
dels nivells del joc... És a dir, tota aquella informació perquè copsi i comuniqui
amb precisió la imatge definitiva del videojoc.

El document de disseny de videojocs (o GDD), per tant, és una eina que
mostra, per una banda, les idees i els conceptes del disseny definitiu del
videojoc i, per una altra, l’organització i baremació unificada del temps
de realització de tots els perfils professionals de l’equip involucrats en el
desenvolupament del videojoc.

2.1 Però realment és necessari el GDD?

Si bé resulta òbvia la necessitat d’una mínima planificació i organització d’idees
i objectius abans de començar un projecte, la realitat és que un cop es treballa en
el desenvolupament del projecte, les tasques d’editar i mantenir actualitzat aquest
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document de disseny previ del projecte (o esborrany de document) acostuma a
ser una tasca sovint feixuga i incòmoda: la totalitat dels esforços es destinen al
procés de desenvolupament, fet que accentua encara més la documentació com
una molèstia o un contratemps.

Aquest escenari pot conduir a mitjà termini a una situació d’enorme confusió i
desorganització, especialment pel que fa a equips de diverses persones, fet que
fins i tot podria provocar la pregunta letal en la qual oblidem quin era l’objectiu
principal de la creació del joc o trobar-nos aturats en un problema de codi o de
grafisme que no s’havia previst amb anterioritat. Disposar d’un document de
disseny del videojoc pot evitar justament aquests tipus de contratemps i, sobretot,
anticipar possibles problemes.

Anticipar-se

En la fase d’implementació del codi d’un videojoc, un determinat gènere o mecànica
implicarà un conjunt de tècniques i algoritmes. Per exemple, si l’objectiu és desenvolupar un
Roguelike, caldrà assolir algunes tècniques, com la generació procedimental de laberints o
la visibilitat del personatge principal a través de les galeries del laberint; també caldrà anotar
en el GDD quins són aquests algoritmes, el temps d’estudi i implementació i, finalment, la
seva aplicació en el conjunt del codi del joc.

L’elaboració d’un GDD permetrà que la persona o persones que coordinin l’equip
de treball del projecte tinguin, en primer lloc, una visió (necessària) de conjunt
sobre el que s’ha de fer i s’està fent, i per preveure quelcom que impedeixi
continuar la feina a mitjà i llarg termini fins a la realització i l’acabament del joc.
Per això heu de pensar el document de disseny com una mena de llista de tasques
i, per tant, serà aquí on es visualitzarà perfectament que els objectius del joc han
estat assolits.

Tanmateix, el GDD és un document que va més enllà de la mateixa i lacònica
llista de tasques, ja que inclou descripcions detallades de diferents aspectes del
desenvolupament del projecte. Això permet que tot l’esforç realitzat prèviament
en la redacció d’aquestes descripcions es reutilitzi de cara a la publicitat i promoció
del joc en tots els fronts possibles (pàgina web, publicitat, vídeos, fòrums de
notícies...).

I el document de disseny de Minecraft?

Un dels videojocs més populars i més venuts de la història de la indústria del videojoc,
Minecraft, va ser desenvolupat per una única persona, Markus Persson Notch sense
que prèviament dediqués cap temps a l’elaboració del GDD. Notch va començar el
desenvolupament del joc basant-se sobretot en dos jocs ja prèviament existents: Infiniminer
i Dwarf Fortress. Del primer va extreure la idea dels blocs (voxels) com a elements
fundacionals del joc; també va disposar del codi font (goo.gl/bZpra4), fet que li va permetre
estudiar i analitzar per crear un videojoc nou inspirat en la jugabilitat de Dwarf Fortress.

En aquest sentit, una part del GDD ja el tenia literalment davant seu: aquests dos
videojocs ja li van traçar el camí de la primera fase del desenvolupament. L’altra part va
sorgir d’una estreta comunicació amb els jugadors a través d’un fil de fòrum a Tigsource
(goo.gl/wZZ5W2), fet que li va permetre introduir noves actualitzacions i modificacions a
mesura que anava rebent valoracions per part dels primers compradors.

Cal afegir que Minecraft no era el primer videojoc de Notch i, per tant, ja era un programador
experimentat, fet que també li va permetre fer evolucionar Minecraft amb certa celeritat en
sintonia amb les idees, els consells i les propostes que anava rebent. Penseu que darrere
de Minecraft no va haver-hi un equip fins passats gairebé dos anys de la seva publicació,
moment en què va convertir-se en un fenomen d’èxit comercial d’escala mundial.
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És l’origen de Minecraft una història per dubtar de la necessitat del GDD? En
absolut. Penseu que el GDD és necessari sempre que s’adeqüi a l’escala del
projecte: no serà el mateix un desenvolupament per part d’una persona que
un equip de cinquanta treballadors. Si en el primer cas el GDD pot ser una
simple llista de tasques, idees i esquemes, en el segon cas un GDD és més que
imprescindible. En el cas de l’exemple de Minecraft, el desenvolupament va ser a
càrrec només d’una única persona (tot, excepte la música del joc, va estar sota la
seva responsabilitat), i podríem dir que el GDD de Minecraft va ser justament un
fil de fòrum. La història és, senzillament, excepcional, única i gens habitual.

Altres videojocs realitzats per una única persona mostren clarament aquest ús
intensiu d’un GDD que es va actualitzant a mesura que es va realitzant el
seu desenvolupament en contacte amb la comunitat de jugadors. Un cas molt
il·lustratiu és Bot Land (bot.land/), on el seu creador, Adam13531, comparteix el
GDD a través d’una wiki (goo.gl/6F52JV) mentre retransmet el desenvolupament
del joc en directe a través del seu canal de Twitch (www.twitch.tv/adam13531).

No és casual, finalment, que molta de la informació relacionada amb el GDD parli
sempre en plural, com si implícitament es dirigís a aquella persona que haurà
d’organitzar i coordinar tots els membres d’un equip de tres o més membres que
intervenen en la realització i implementació del videojoc.

2.2 Receptes per a una elaboració del GDD útil i eficient

Si bé no hi ha una “bíblia” per elaborar el perfecte document de disseny del
videojoc, molts autors que han escrit sobre el tema acostumen a recomanar i
suggerir diferents estratègies amb la finalitat que el GDD resulti útil i eficient en
la fase de desenvolupament del videojoc.

El recull d’aquestes recomanacions, perquè les valoreu i considereu oportunes en
l’elaboració del GDD, giren entorn del fet d’entendre’l com un procés per etapes,
mantenir-lo viu, adaptable i flexible, establir un responsable de l’equip, redactar-
lo en un estil clar i pragmàtic, recolzar-lo (si s’escau) amb recursos visuals, que
estigui obert a crítiques enriquidores i consensuar objectius realistes.

2.2.1 Gestionar GDD per etapes

En el moment en què es comença a elaborar el GDD és habitual plantejar-se
una estructura general en termes i descripcions de caràcter general i ampli
que permetin fer-se una primera idea del joc. Un cop engegada la fase de
desenvolupament, el GDD es veurà actualitzat i modificat per la incorporació
d’informació més detallada i precisa, fet que es traduirà en un contingut del GDD
suficientment gran perquè sigui imprescindible una estratègia d’organització i
manteniment de la seva informació. Per aquest motiu és recomanable pensar
l’evolució del GDD per fases o etapes:



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 34 Introducció al disseny de videojocs

1. Una primera etapa correspondria a la fase de pluja d’idees (brainstorming)
en la qual tots els membres de l’equip aporten els seus coneixements,
fonts d’inspiració, referències o qualsevol concepte que enriqueixi l’objecte
del projecte i, d’altra banda, que serveixi d’un primer esborrany de la
documentació i del full de ruta perquè també ajudi a focalitzar els esforços
en allò que s’ha determinat en aquesta fase i no reinventar el projecte en
fases ulteriors.

2. La segona etapa del desenvolupament correspondria a una fase iterativa de
refinament progressiu del GDD en relació amb l’acordat a la fase anterior,
perquè hi treballin tots els membres de l’equip de desenvolupament. El
GDD està obert i, per tant, es permet que s’incorporin nous conceptes i
idees al projecte sempre que no trontolli o modifiqui completament la visió
general del projecte acordat en la primera fase de la documentació.

3. L’etapa final correspon al tancament del GDD i, d’aquesta manera, convertir-
lo en el document de guia perquè permeti a tots els membres de l’equip
començar a treballar en les tasques assignades. El significat del tancament
del GDD és doble:

• Per una banda, ha de reflectir la iteració dels refinaments progressius
de la fase anterior i, per tant, evita qualsevol sensació d’improvisació
en la presa de decisions a mitjà i llarg termini.

• Per l’altra, pel fet que el document ha estat treballat per tots els
membres del desenvolupament del projecte en les dues primeres
etapes, permet a l’equip tenir una visió de conjunt: tothom sap que
han de fer els altres i, sobretot, per què ho fan.

És recomanable reiterar que el GDD no ha d’estar acabat abans del començament
del projecte, però sí que diferents autors recomanen que estigui completat no més
enllà de dues setmanes després que l’equip de desenvolupament hagi iniciat el
projecte.

2.2.2 El GDD no és un document momificat

És cert que és important tancar el GDD poc després de l’inici del projecte, però
no s’ha d’entendre amb això que el GDD és inviolable o immodificable. És lògic
que, en el transcurs del desenvolupament, un o diferents membres de l’equip de
desenvolupament reconsiderin una opció o estratègia diferent en la resolució d’una
o diverses de les seves tasques, o que s’actualitzin les fonts de referència, o que
s’incorporin nous nivells del joc o nous personatges.

És important transmetre que el GDD és un document viu i que qualsevol nova idea
que l’equip de desenvolupament consideri que encaixa i que enriqueixi el producte
final serà benvinguda. Això és una situació recurrent (i lògica) especialment en el
moment que s’està enmig de la fase de desenvolupament del joc: no tan sols pel fet
d’estar materialitzant les idees recollides en el GDD (que arrossega els qui estan



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 35 Introducció al disseny de videojocs

treballant en elles perquè pensin en noves opcions o variacions de la idea), sinó
perquè ningú està tancat a cap influència externa (la publicació d’un nou videojoc
o la descoberta d’un d’antic aporta una característica abans no pensada que es
considera important introduir-la en el joc).

2.2.3 Un responsable per governar-los a tots

Es recomana que la gestió i la supervisió del GDD estigui centralitzada en un
únic membre de l’equip. Aquesta decisió comporta una sèrie d’avantatges:

• Aquest membre responsable de la gestió i supervisió del GDD comunica a
la resta dels membres de l’equip de desenvolupament de la marxa general
del projecte i, per tant, té una visió de conjunt i realista del seu estat de salut.

• Es converteix en un interlocutor per animar i gestionar la resta dels membres
de l’equip en l’actualització de la informació de la qual és responsable, així
com per animar-los a aportar noves idees sempre que aquestes comprometin
els fonaments del projecte.

• Corregeix possibles desviacions dels membres de l’equip en termes d’aten-
ció en la realització de les seves tasques en relació amb el que es va acordar
al GDD.

• Revisa el conjunt del contingut del GDD perquè aquest sigui coherent i per
evitar la sensació de suma inconnexa de fragments.

• Informa els responsables de l’equip de desenvolupament d’aquelles parts o
seccions del GDD que estan incompletes, inacabades o que cal millorar o
actualitzar.

2.2.4 El GDD no és pas una novel·la

És important que el GDD sigui sempre un document pràctic i, per tant, que
resulti un text de consulta permanent per a tots els membres de l’equip de
desenvolupament del projecte. Per aquest motiu és important que la seva redacció
sigui al més concisa possible i utilitzar un vocabulari tècnic apropiat i ajustat a la
realitat i a l’objecte del projecte. D’aquesta manera, la lectura del document serà
àgil i la informació requerida es trobarà fàcilment; el fet d’emprar un vocabulari
tècnic evitarà ambigüitats i confusions d’interpretacions entre els membres de
l’equip.
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2.2.5 El grafisme i la imatge com a complement comunicatiu

Si un dels factors d’èxit del GDD és la seva utilitat en el procés de creació del joc,
aquesta utilitat s’ha de veure sempre reforçada per diferents actuacions per part
de l’equip de desenvolupament. Una d’aquestes correspondria a la tasca de fer
entenedora qualsevol idea o concepte del projecte. Per aquest motiu, a banda de
l’ús d’un llenguatge concís i clar en la seva redacció, cal complementar i enriquir
la informació, en la mesura del possible, amb recursos visuals. En alguns casos,
aquest complement gràfic haurà de fer-se imprescindiblement a través d’imatges,
figures i esquemes; per exemple, el desenvolupament dels personatges, el concept
art o els nivells del joc. Però també seran d’enorme ajut esquemes o infografies
per descriure la lògica de la jugabilitat, el flux de la narrativa en el joc, la relació
dels personatges...

2.2.6 Mantenir viva la conversa oberta i crítica

Disposar d’un GDD consensuat no eliminarà o minimitzarà futures discussions o
tensions entre els membres de l’equip del projecte. Tot el contrari, el GDD hauria
de vehicular aquestes discussions perquè siguin realment productives i aportin al
projecte una visió crítica i constructiva. No és gratuït imaginar que la plasmació
de les diferents expectatives dels membres del grup de desenvolupament del pro-
jecte condueix sovint a situacions incòmodes i, a vegades, difícils de reconciliar.
Si bé els treballs de grup, per aquestes situacions, acaben per trobar-se en un punt
mort de la conversa i acaben per momificar el GDD, és important atribuir-li l’espai
obert i creatiu per facilitar que aquelles tensions derivades de punts vista i opinions
diferents no acabin per dissuadir el conjunt de l’equip en la tasca d’aportar noves
idees i reflexions al projecte.

2.2.7 Consensuar objectius realistes

Un dels principals motius d’abandonament d’un projecte a mitjà termini és la falta
de realisme o, dit d’una altra manera, establir des del principi una sèrie d’objectius
que no s’ajusten a la realitat del context en què es desenvoluparà el projecte. Si
no hi ha un equilibri entre expectatives i realitat en la primera fase, dedicada a la
pluja d’idees, és més que probable que s’acabin per determinar uns objectius que
escaparan de qualsevol possibilitat de realització.

Les idees sobre paper sempre són atractives i, fins i tot, cegadores. Thomas
Edison va dir que el geni creatiu és “un 1% d’inspiració i un 99% de transpiració”.
Començar per objectius assumibles i, per tant, basats en idees no tan atractives,
però com a mínim, realitzables, pot derivar en el transcurs de la realització del
joc en uns resultats més positius del que en un primer moment podríem imaginar.



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 37 Introducció al disseny de videojocs

Què són les expressions
regulars?

Col·loquialment anomenades
regexp (de l’anglès, regular
expression), són una
representació d’una porció de
text genèric que cal buscar dins
d’un altre text (segons unes
regles sintàctiques d’un
llenguatge formal); com per
exemple uns caràcters, unes
paraules o uns patrons de text
concrets. Vegeu: goo.gl/pB2idB.

2.3 Errors habituals

“Alguna gent, davant d’un problema, pensa: ‘Ho sé, faré servir expressions regulars’. A
partir d’ara no tenen un, sinó dos problemes.”

Jeffrey Friedl (2006). Source of the famous “Now you have two problems” quote

https://goo.gl/bHKVcS.

Quan es transformen en un problema l’elaboració i la gestió d’un GDD? Podríem
aventurar-nos a pensar el GDD com aquesta cita provinent del món de la pro-
gramació informàtica. Parafrasejant-la, direm que un plantejament, elaboració
o ús equivocat o erroni del GDD pot representar un problema afegit al problema
principal: desenvolupar el videojoc. Vegeu a continuació diferents escenaris que
justificarien aquesta preocupació:

• Prescindir del GDD si realment no és necessari: tots els videojocs han
de passar per la realització d’un GDD exhaustiu, elaborat fins a nivells
microscòpics? No necessàriament. Sovint, per als creadors de videojocs
que treballen en solitari, el GDD és una mena de llibreta o quadern personal
amb anotacions, dibuixos, storyboards i altres tipus apunts, tal com ho
expressa el desenvolupador Locomalito (www.locomalito.com) sobre la
manera de treballar en la creació de videojocs.

“La llibreta és el pilar central dels meus videojocs. Utilitzo un o dues llibretes de paper
quadriculat per a cada projecte, ja que la quadrícula em resulta molt útil per a la referència
gràfica dels actius del joc. Però no tot és ordre i organització. També hi incloc idees boges
i generalment omplo tot el paper de dibuixos i anotacions abans de començar un altre (sóc
molt conscient dels arbres!), de manera que finalment només jo puc entendre el contingut
de la majoria de les pàgines.”

“Una altra qüestió important que recullo en les llibretes són les ‘llistes’, les quals no són
anotacions de les tasques que he de fer amb un quadradet al principi de la tasca, en la
qual marco una ”/“ si és nova i una “X” si l’he acabada.”

Locomalito (2010), Making of Hydorah (goo.gl/CvzPxQ).

• Absència de terminis: no incloure un calendari de terminis de realització
de les diferents parts del projecte condueix a una situació d’indeterminació
o sense acabar. Els terminis són bàsics en qualsevol calendari d’un projecte
i avaluen l’estat del seu desenvolupament, així com el rendiment dels
membres de l’equip (en cas de ser un mateix, és una eina molt efectiva de
sinceritat per detectar si el projecte té viabilitat o no en funció d’aquests
terminis). Per tant, cal incloure-hi terminis. Cadascun representa una
metàfora de semàfor del progrés de desenvolupament del joc. Veure que
estan en verd és la manifestació més evident de la bona salut del projecte i
que el seu desenvolupament va per bon camí.

• Intentar descriure-ho tot al principi: elaborar un GDD minuciós del
joc en la seva primera versió no és realment necessari ni convenient,



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 38 Introducció al disseny de videojocs

especialment si només hi intervé una única persona o és un equip petit.
Sempre és preferible que el primer esborrany del GDD mostri les idees
principals perquè permeti avaluar quin seran aquells elements o qüestions
que cal resoldre i completar el GDD a mesura que evolucioni el projecte.

• Informació obsoleta o no vigent: hem dit anteriorment que és recomanable
que la primera versió o esborrany del GDD mostri només les seccions
més importants del projecte. A mesura que el desenvolupament progressa
d’acord amb els terminis, s’anirà avançant en l’ampliació de cadascuna
de les seccions del GDD. Aquest procés fa que els detalls agafin cada
vegada més presència i importància, fet que, si no s’actualitza regularment,
pot derivar en situacions en les quals, passat un temps, no sigui possible
comprendre el perquè del seu origen o quina va ser la importància d’inserir-
lo dins del projecte. D’altra banda, aquesta fragmentació de la informació
de cada secció pot animar a proposar-lo com a llista de tasques i, per tant,
convertir-se en “semàfors” del desenvolupament del projecte (incloent-hi
terminis).

• Eviteu imprimir: el GDD és un document que s’anirà modificant i
actualitzant al llarg del procés de creació del joc. És necessari, llavors,
imprimir còpies en paper d’una documentació que en poc temps estarà
antiquada? D’altra banda, imprimir una determinada versió del GDD pot
representar un problema greu de sincronització de la informació entre els
membres de l’equip. Per evitar aquest escenari poc ecològic caldrà buscar
altres alternatives, com ara eines específiques de creació i d’edició del GDD.

2.4 Eines de creació i d’edició del GDD

La majoria d’exemples de GDD disponibles a Internet presenten un format de
document de text, fet pel qual es dedueix que l’equip que hi ha treballat ha utilitzat
un editor de text, com, per exemple, el Microsoft Word o el Libre Office Writer.
Són aquestes les eines més adequades per a l’elaboració, gestió i actualització del
GDD? Abans de respondre a aquesta pregunta seria convenient pensar en alguns
aspectes que cal tenir en compte:

• És difícil pensar avui dia en un treball en equip en el qual tots els membres
de l’equip visquin en la mateixa localitat o municipi.

• Seria interessant disposar d’un històric dels canvis de la documentació i, per
tant, gaudir d’un control de versions de la documentació àgil i immediat. És
important treballar sempre amb l’última versió del document.

• Abandonar definitivament les restriccions imposades pel format d’impres-
sió i treballar en la web i amb les opcions, eines i facilitats de la web.

• Focalitzar els esforços en el contingut, no pas en el seu l’aspecte visual.

• Facilitar la navegació a través de les diferents seccions del contingut.
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• Facilitar la incorporació al contingut de figures, imatges, vídeos o qualsevol
altre recurs disponible a Internet.

• Tenir eines de discussió i conversa associades al contingut i, per tant,
contextualitzades.

Davant d’aquest escenari, qualsevol tecnologia que doni resposta a aquestes qües-
tions és benvinguda. En general, serveis propietaris com Google Docs faciliten
treballar el grup i, com a suite ofimàtica, incorporen la transacció transparent dels
continguts entre l’editor de text, el full de càlcul i el presentador de diapositives. El
problema que presenta aquest servei popular de Google és la restricció del format
de la documentació associat a la impressió i, per tant, la idea de pàgines DIN A4.
O no volíem abandonar la impressió innecessària de còpies del GDD?

Una altra opció és l’ús de wikis. Les wikis donen resposta a la majoria de
qüestions de la llista anterior, tot i que per a molts usuaris la tecnologia wiki els
resulta antipàtica per motius diversos que enumerem a continuació:

• Els continguts no estan subjectes al format d’impressió i, per tant, l’edició
no és visual sinó a través d’un llenguatge de marques.

• Treballar amb llenguatge de marques pressuposa que hi ha una visió
d’edició del contingut i una visió de representació d’aquest d’acord amb
l’estil visual de la web de la wiki.

• No poder treballar en local: depenem sempre d’una connexió a Internet per
editar els continguts.

Així i tot, la tecnologia wiki és ideal per a l’elaboració i gestió del GDD. Però
us preguntareu: quina wiki? No ens decantarem per cap en concret del centenar
de wikis disponibles avui dia. En canvi, a continuació us proposem una llista de
característiques que hauria de contemplar aquesta wiki per ser eficient i àgil en
l’elaboració del GDD o de qualsevol altre projecte documental:

• Markdown com a llenguatge de marques.

• Control de versions basat en Git.

• Sistema d’exportació mitjançant Pandoc.

• Possibilitat d’utilitzar un editor extern a la wiki.

Markdown, Git i Pandoc

Markdown és un llenguatge de marques i una eina de conversió de text pla a HTML
molt popular i utilitzat en el camp de la publicació web. El seu creador, John Gruber
(goo.gl/umgyCx), el va desenvolupar amb la idea d’una sintaxi de marques de fàcil de
lectura i escriptura perquè permetés un document HTML correctament estructurat.

Git és sistema de control de versions de codi lliure desenvolupat per Linus Torvalds (creador
del sistema operatiu Linux) que està dissenyat per gestionar des de petits fins a grans
projectes de manera eficient i ràpida; vegeu: git-scm.com.
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I Pandoc, elaborat per John MacFarlane, és un conjunt d’eines que permeten convertir
un format de document en un altre format; per exemple, un document estructurat amb el
llenguatge de marques Markdown al format PDF, LaTeX o HTML; vegeu: pandoc.org.

2.5 Proposta d’estructura bàsica del GDD

Quins elements o continguts ha d’incloure el document de disseny del videojoc?
Si bé no hi ha cap format estàndard de GDD en la indústria del videojoc, sí que
podeu deduir una determinada estructura bàsica a partir de les següents preguntes:

• Quin és el títol del videojoc?

• Qui participarà en el seu desenvolupament?

• Quin és el gènere i la mecànica de joc?

• Quina és la història central?

• De quina manera mantindrà l’interès del jugador?

• Quina és la diferència més important respecte als videojocs de temàtica i
gènere similar disponibles al mercat?

• Quin és el pressupost estimat per al seu desenvolupament?

• Quin serà el mètode de monetització?

• Amb quin programari i maquinari comptaràs per al seu desenvolupament?

• En quin calendari es planteja desenvolupar i publicar el videojoc?

• Quin serà el volum estimat d’actius (models, escenaris, àudio, música...)
necessaris?

• Quina serà l’estratègia comercial per fer difusió del videojoc?

• Quines seran les plataformes de publicació?

Independentment del format o eina d’elaboració del GDD, recomanem seguir la
següent estructura, basada en diferents models o plantilles de GDD disponibles a
Internet:

1. Presentació del GDD: a la pàgina inicial, coberta o presentació del GDD hi
haurien de constar els següents apartats:

• Títol del videojoc.

• Versió del document.

• Any de producció.
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’Glitch’

En el camp de les arts visuals,
Glitch o digital glitch fa
referència a aquelles mostres
d’error o manipulació digital
d’arxius visuals amb finalitats
estètiques.

• Noms i cognoms dels participants en la redacció, edició i actualització del
document. Cal destacar el nom de la figura del coordinador, si escau.

Com determinar la versió del document?

La versió és un concepte molt present en el desenvolupament del programari. De fet, si
consulteu l’apartat Quant a... d’un programari que feu servi, trobareu la informació de la
versió en la forma d’una seqüència de quatre dígits (per exemple, 1.7.21.0). Què signifiquen
aquests quatre dígits? Generalment, d’esquerra a dreta, el primer dígit (1) correspondria
al lliurament principal (Major release number ), el segon dígit (7) al lliurament secundari
(Minor release number ), el tercer dígit (21) al lliurament de manteniment (Maintenance
release number ), és a dir, només resolució d’errades i, finalment, l’últim dígit correspondria
-si es fa servir- el número de control de versions (Source control revision number ).

Si bé aquest sistema és propi del programari, recomanem la seva adopció en el terreny de
la documentació com a mètode de convenció de la versió del GDD entre els membres del
grup de desenvolupament del videojoc que participen en la seva elaboració.

2. Tipus de llicència o drets d’autor: un videojoc, com qualsevol altre
artefacte o producte comercial, entraria dins de la lògica dels drets d’autor en
el moment en què aquest es distribueix a tercers, independentment dels mitjans
de distribució. Això significa que el videojoc estarà protegit per les lleis de la
propietat intel·lectual i, per tant, s’establirà un contracte d’ús. Aquest contracte
és un text amb valor jurídic, públic i accessible per a tothom, on els creadors del
videojoc determinen l’ús i la manipulació del videojoc per part de tercers.

Dins del GDD caldria la inclusió d’aquest apartat en el qual s’estableix quina serà
la llicència comercial del joc i de tots els aspectes textuals (títol del joc) o visuals
(logotip); si el videojoc fa ús d’actius de tercer (gràfics, llibreries de programació,
efectes de so, música...) i quines són les seves llicències i les actuacions que siguin
necessàries (atribució d’autoria) per evitar incórrer en cap il·legalitat per un ús i i
una distribució indeguts.

3. Resum: en general, aquest resum s’hauria d’encabir en un sol paràgraf i hauria
de sintetitzar els punts clau i el més rellevant del joc.

4. Gènere: trieu el gènere que millor encaixi en l’aspecte més rellevant del joc.
Per aquest motiu és important que consulteu quins són els gèneres més populars
en les plataformes comercials de distribució de videojocs i valoreu quin dels que
podria representar el vostre joc proporciona més visibilitat.

Quan decidir-se per un gènere és un problema

Situeu-vos en el següent escenari: formeu part d’un equip de desenvolupament d’un
videojoc independent de terror multijugador 2D retro en què la tècnica gràfica del glitch
defineix el seu aspecte visual final. Quin gènere triaríeu? Un videojoc de terror? Un
videojoc retro? Un videojoc indie? O, finalment, un videojoc glitch? Generalment, les
plataformes de distribució comercial donen suport a múltiples gèneres o etiquetes (tags),
però sempre és preferible que una d’aquestes sigui considerada com la principal o la més
representativa.

5. Plataformes suportades: identifiqueu en aquesta secció quines seran les
plataformes en les quals es distribuirà el videojoc (Windows PC, Mac, Linux,
PS4, Vita, XBox, iOS, Android...) i, al mateix temps, determineu quina serà
la plataforma principal (i inicial de cara al llançament del joc) i si està justificat
el suport a diferents plataformes sense que per això vagi en detriment del seu
concepte o la seva jugabilitat.
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Web 2.0

Terme generalitzat des del 2006 i
fins a l’actualitat que descriu un
model de relació descentralitzat

entre la informació i l’usuari a la
World Wide Web gràcies a unes

determinades tecnologies web
com els blogs, les wikis o

qualsevol plataforma de
compartició de coneixement en

xarxa.

6. Model de monetització: des de fa uns anys, l’estratègia de monetització
d’un videojoc ja no es limita a la seva comercialització com un producte acabat,
similar a la venda d’una pel·lícula o un llibre. Aquest model de comercialització
correspondria a un model de venda anterior a l’anomenada web 2.0 i, per tant,
anterior a la creació de plataformes de distribució comercial de videojocs a
Internet.

A mesura que la distribució digital de videojocs ha anat guanyant terreny, les
petites i grans empreses del sector, però també els desenvolupadors, comencen
a trobar alternatives al producte acabat. De les diferents opcions disponibles
avui dia us proposem una lectura ràpida i general de les opcions més comunes
de comercialització actual.

En primer lloc cal considerar aquell model de monetització a través d’expansions
del joc anomenades DLC (Downloadable Content) en la forma de nous escenaris,
mapes, models, nivells de joc, armes, objectes... Els DLC aconsegueixen allargar
la vida activa del videojoc de dues maneres: per una banda, fidelitzen els usuaris
antics (atents a les novetats del seu joc favorit) i, per una altra, criden l’atenció de
l’usuari novell que si està interessat per un determinat DLC del videojoc sap que
haurà de comprar el videojoc original per fer-lo funcional.

Un segon model de monetització correspon al que es coneix com a Pay to play
(pagar per jugar), i que està associat als videojocs de rol multijugador massius
jugats a internet, és a dir, els MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-
Playing Games). A causa dels costos dels servidors per l’afluència de jugadors,
els responsables d’aquests videojocs proposen models de monetització com la
subscripció o la tarifa mensual perquè el jugador pugui accedir-hi i mantenir
tant el seu compte com totes les propietats i objectes que hagi aconseguit al llarg
del joc.

Una evolució del model anterior canvia el Pay pel Free, és a dir, Free to play.
Aquest model permet als jugadors casuals accedir-hi i gaudir de l’experiència del
joc sense haver-hi previ pagament. La monetització del joc comença quan algunes
característiques o actualitzacions són de pagament.

El model ’Free to play’

El model Free to play ha esdevingut un model d’èxit en el camp dels videojocs per a les
plataformes mòbils (iOS i Android). La història del videojoc Flappy Bird, de Dong Nguyen,
en seria un exemple: publicat el maig del 2013, va aconseguir, quant a l’efecte viral del joc a
Internet, 50 milions de descàrregues a principis de 2014 i va convertir-se en aquell moment
en el videojoc gratuït més descarregat a l’App Store d’iOS. D’acord amb la informació del
seu creador, la publicitat associada al joc o el pagament del joc per eliminar-la generava
uns 50.000 dòlars al dia.

Si bé el model de Free to play està cada vegada més present com a model
de monetització a la indústria del videojoc, no està exempta de crítiques per
part de jugadors i desenvolupadors, al·legant que l’experiència de determinats
videojocs (especialment els de rol multijugador massius o d’altres on intervingui
una competició entre jugadors) pot estar condicionada a una simple qüestió
econòmica: aquell jugador que inverteixi més diners en la compra d’objectes o
funcionalitats del joc tindrà més opcions de guanyar, en detriment de guanyar per
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la seva habilitat, la seva destresa o la seva estratègia. La comunitat de jugadors
identifica aquests jocs de manera pejorativa com a Pay to win (pagar per guanyar
o P2W ).

L’ètica dels ’loot boxes’

Un fenomen associat als models de monetització actual són els loot boxes o caixes amb
contingut aleatori de diferents objectes d’un determinat videojoc (avatars personalitzables,
armes més poderoses, nous vehicles, funcionalitats que milloren la capacitat del jugador...).
Els usuaris els poden adquirir directament a través de les plataformes de distribució amb
diners reals o virtuals, o a través de la mateixa experiència del joc com a recompensa.
Com a model de negoci, els loot boxes són objecte de crítiques irades per part dels
jugadors, però també sota regulació comercial per defensar els drets dels consumidors
envers l’amenaça d’addicció al joc o ludopatia (gambling), especialment en el sector més
feble i sensible dels adolescents. D’altra banda, com passa en el cas dels jocs Pay to win,
els loot boxes són també objecte de reprovació per adulterar l’experiència de jugabilitat.

Altres estratègies o mètodes de monetització estan relacionats amb el procés de
desenvolupament del mateix videojoc. La venda anticipada (early access) del
joc quan encara està en una fase de desenvolupament alfa o beta, és a dir, no
definitiva, ha estat un comú denominador en la producció de videojocs per a la
plataforma PC Windows des del 2009. Aquest model permet als desenvolupadors,
per una banda, monetitzar les despeses del desenvolupament del joc i, al mateix
temps, rebre els suggeriments, les opinions i les crítiques per part dels seus usuaris,
fet que pot contribuir positivament al futur del desenvolupament (i modificar el
seu GDD?). No és casual que gràcies a la construcció social del web 2.0, molts
videojocs disposin al seu voltant de tot un ecosistema de participació activa dels
seus usuaris (fòrums, vídeos, tutorials, captures de pantalla...), fet que ha accentuat
encara més aquesta tendència al videojoc permanentment inacabat com a model
de negoci, però també com una manera de definir el GDD com un document més
obert, més flexible i més inestable.

7. Pressupost: continuant amb l’aspecte econòmic, cal que el GDD inclogui una
previsió o estimació de les despeses que significarà la realització del joc. És també
una manera de pensar, en primer lloc, quin pressupost requeriran els diferents
aspectes que intervindran en el desenvolupament del projecte i, a continuació,
reflexionar sobre quin model de monetització serà el més adient per donar una
resposta de viabilitat econòmica.

Els aspectes que cal considerar en aquest apartat del GDD serien els següents:

• Estimació inicial de cost global.

• Temps estimat del desenvolupament.

• Valoració estimada dels membres de l’equip de desenvolupament. Aquí
caldria fer una quantificació de la feina en relació amb la seva especialitat
(grafisme, animació, disseny, programació...).

• Llicències de programari.

• Maquinari.

• Publicitat o difusió a la web.

• Estimació del cost total d’acord amb la informació anterior.
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8. Influències: enumerar i descriure les fonts d’inspiració que han participat en
l’elaboració de la visió del joc: altres videojocs, novel·les, sèries de televisió,
poesia, cinema, dansa, pintura, etc., o qualsevol referent fora de l’àmbit artístic
(notícies periodístiques, documents històrics).

Un videojoc basat en una pel·lícula basada en una novel·la

Aquestes influències no signifiquen que el videojoc acabi transformant-se en una còpia o
adaptació d’aquelles. Les influències permeten o faciliten situar la imaginació del jugador
en el context d’aquella o aquelles influències, encara que finalment les relacions entre les
fonts de les influències i el joc definitiu siguin gairebé superficials.

Un exemple el podeu trobar a S.T.A.L.K.E.R., una sèrie de videojocs d’acció en primera
persona creats per GSC Game World entre el 2007 i el 2010 i situats en un univers
alternatiu on la planta nuclear de Txernòbil ha sofert un nou desastre nuclear provocant una
Zona d’alienació en la qual s’han originat estranyes modificacions i han provocat l’ocupació
de residents il·legals coneguts com a stalkers.

El rerefons i certa terminologia del joc (“La Zona”, “Stalker”) tenen el seu origen
en la novel·la de ciència-ficció Roadside Picnic (1972), dels germans Arkady i Boris
Strugatsky, però també en la pel·lícula Stalker (1979), d’Andrei Tarkovsky. Però com
assenyalen Gabriel Winslow-Yost a In the Zone of Alienation: Tarkovsky as Video Game
(goo.gl/oSLK4z) i Luke Plunkett a Comparing STALKER the Game With Stalker, the Movie
it’s Based On, poc o gens hi ha de l’esperit de la pel·lícula de Tarkovsky en el joc; en canvi,
sí que hi ha més paral·lelismes entre el joc i la novel·la dels germans Strugatsky, llibre que
va servir de font d’inspiració i punt de partida per a la pel·lícula de Tarkovsky, però que el
mateix director va suprimir tota la part de ciència-ficció que tenia el llibre.

9. Què diferencia aquest videojoc de la resta? Si el joc forma part d’un
determinat gènere o és un híbrid de diferents gèneres de jocs, aquest és l’espai
idoni per exposar quines són les aportacions del projecte del videojoc respecte a
altres videojocs publicats amb anterioritat i que corresponen al mateix gènere o
mixtura de gènere del videojoc que es vol realitzar.

10. Actius del joc: en aquest apartat s’inclou la llista d’actius (assets) necessaris
del joc. Són els següents:

• Actius 2D: tant si el joc és 2D com 2.5D o 3D, cal incloure en aquest apartat
els següents tipus d’actius:

– Textures dels actius passius (per exemple, les textures dels objectes de
consum, edificis, mobiliari, naturalesa...).

– Textures UV dels personatges.

– Textures d’entorn atmosfèric.

– Textures animades d’efectes (explosions, fum, aigua...).

– Textures per a la creació de mapes 3D.

• Actius 3D: s’hi inclouen aquells actius modelats amb programari 3D,
independentment de si el joc és 2D o 3D.

• Efectes de so: generalment poden ser:

– Efectes de so ambiental interior i exterior.

– Efectes de so associats als moviments i les accions dels personatges.

• Scripts: no fa referència al codi de motor del joc, sinó a aquell codi que
interactua amb el motor per definir determinats tipus d’accions com, per
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exemple, el control del caràcter principal, la AI (intel·ligència artificial) dels
caràcters NPC (Non-Player Character), els esdeveniments de l’entorn...

• Banda sonora: correspon a la música que pot aparèixer en la pantalla
d’inici del joc o en una determinada seqüència.

• Animacions: s’inclouen en aquest apartat totes les animacions de les
accions tant del caràcter principal (desplaçar-se, saltar, córrer, lluitar, morir-
se...) com dels caràcters NPC o d’aquells elements propis de l’entorn
(natura, atmosfera...).

11. Calendari del desenvolupament: és imprescindible un calendari que establei-
xi les metes o milestones del desenvolupament del projecte. Distribuir aquestes
metes en el temps pot aportar una sèrie d’actuacions en termes d’organització que
afecta tots els membres de l’equip:

• Quantificar la totalitat del projecte en temps (sis mesos?, un any?, dos
anys?...).

• Fragmentar el desenvolupament del projecte en tasques i, en funció de la
naturalesa d’aquestes, distribuir-les dins del calendari general.

• Obligar els membres de l’equip de desenvolupament a respectar els terminis
de les metes del calendari. Això us permetrà valorar l’estat de salut
del desenvolupament i avaluar si són necessàries accions correctives per
mantenir el projecte actualitzat respecte al calendari.

2.6 Exemples de documents de disseny de videojocs populars

No podem explicar la teoria del document de disseny del videojoc sense convidar-
vos a veure exemples reals dels GDD oficials de videojocs comercials que estan
disponibles a Internet. El propòsit és doble:

• Per una banda, identificar bones pràctiques des de l’àmbit de la indústria del
videojoc.

• Per una altra, analitzar la relació entre la informació desplegada al GDD i
el videojoc definitiu.

Vegeu, doncs, una mostra de documents de disseny dels següents videojocs
professionals:

• Fallout: Brotherhood of Steel 2 (goo.gl/kj2gH1).

• Silent Hill 2 (goo.gl/kzzC7B).

• Claustrosphere Game Design Document (goo.gl/ZVsH1H).
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3. Disseny de nivells

Què significa el disseny de nivells? Quines àrees de treball inclou en el procés
de desenvolupament d’un videojoc? Llegiu la primera resposta del fil “Consells
sobre el disseny de nivells” (Advice on level design) publicat a Reddit a la consulta
en què un usuari demanava ajut i l’opinió en relació amb el fet de dedicar-se
professionalment al disseny de nivells:

“La resposta curta és que no has de saber programar o modelar en 3D per ser un
dissenyador de nivells. Tot i això, aquests coneixements t’ajudaran a estar per sobre d’altres
candidats. Com a dissenyador de nivells que fa més de deu anys a la indústria, he treballat
en diferents llocs que demanaven un ampli ventall d’habilitats. En diferents projectes vaig
haver de programar quantitats considerables de scripts, coordinar i gestionar tota la part de
la decoració i il·luminació, dissenyar missions, disseny de sistemes i moltes altres coses.

Et suggereixo que facis una cerca al web d’ofertes de treball de dissenyador de nivells. A
molts llocs trobaràs la llista de requisits, així com els requisits que ‘estaria bé’ tenir.”

Hallam1995 (2018), comentari a Advice on level design (goo.gl/4jgMoJ).

Si us deixeu guiar pel consell anterior i consulteu la borsa de treball de disseny
de nivells a la web The Art Career Project (goo.gl/bf9gzp) hi trobareu diferents
ofertes de treball. A la secció Què es requereix? podeu extreure informació força
diversa, però que es pot agrupar en els diferents ítems de la llista següent:

• Experiència de treball amb un editor de videojocs (preferentment Unreal
Ungine 4 i Unity3D).

• Experiència en l’ús d’eines de modelatge 3D.

• Experiència en tècniques de narrativa estètica i composició visual.

• Experiència en tècniques de treball en equip Agile-Scrum.

Com podeu deduir, la diversitat de competències i de coneixements transversals
en el context de la creació de videojocs seria un dels trets més rellevants del disseny
de nivells i, al mateix temps, ens permet proposar la següent definició de la tasca
a desenvolupar:

El disseny de nivells, també anomenat disseny de mapes, és la disciplina
responsable de la creació dels nivells d’un videojoc, és a dir, els mapes,
els escenaris, les pantalles o les missions del joc. Això inclou des de
l’elaboració del lloc on se situa l’acció del nivell fins a com la definició
dels elements i recursos d’interactivitat que permetin al jugador comprendre
i assolir l’objectiu i el repte del nivell.
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La creació dels nivells es realitza generalment amb l’ajuda d’un programari
específic, l’editor de nivells, que permet la integració de manera àgil i
transparent dels nivells en el motor del joc. Sovint es considera el disseny
de nivells com una especialitat en la qual es barregen coneixements artístics
amb tecnològics.

Una definició més jocosa que l’anterior (i segurament més entenedora) és la que
proposen John Feil i Marc Scattergood al seu llibre dedicat al disseny de nivells
per a principiants (Beginning Game Level Design):

“El disseny de nivells s’assemblaria a fer treballs manuals amb pasta (macarrons, sopa,
espaguetis...). Generalment, aquests tipus de treballs manuals estan adreçats a nens que
intenten representar una forma prèviament dibuixada sobre una cartolina enganxant les
peces de pasta a sobre del paper. En aquest procés, el nen no ha fet la pasta, ni el paper,
ni tampoc la goma d’enganxar per fer la seva obra. En canvi, utilitzant aquests components,
el nen crea la seva pròpia obra d’art. O, com a mínim, ho intenta. Els dissenyadors de
nivell fan quelcom similar. Els dissenyadors de nivells no creen els models, les textures o
els caràcters ni tampoc el codi font del joc, però en combinar tots aquests elements, peça
a peça, creen diversió. O, com a mínim, ho intenten.”

Harold Feil, John i Scattergood, Marc (2005). Beginning Game Level Design (pàg. 15).

Per facilitar la comprensió del perfil transversal que implica professionalment la
disciplina del disseny de nivells us proposem que vegeu els dos vídeos que hi
ha a continuació. El primer és un vídeo comercial de l’empresa de videojocs
Ubisoft en què treballadors de l’àrea de disseny de nivells expliquen i mostren les
diferents tasques que demana aquesta especialitat. El segon és una introducció a la
disciplina del disseny de nivells des de la visió i l’experiència d’una professional
de la indústria:

https://www.youtube.com/embed/gwGOkKdb-SM?controls=1

https://www.youtube.com/embed/g_cAsmciL7g?controls=1

Podríem afirmar que el disseny de nivells és una de les parts crítiques d’un video-
joc. Dit d’una altra manera, un videojoc podria estar correctament programat, amb
uns gràfics esplèndids i una ambientació creïble, però resultaria una demostració
tècnica en lloc d’un videojoc si no està present el disseny de nivells. Com
afirma contundentment Ryan Krause en el seu article “Let’s Talk Level Design”,
a Gamasutra:

“Si no tens un bon disseny de nivells, ningú jugarà el teu joc, per molt bona que sigui la
seva jugabilitat.”
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Ryan Krause (2017). Let’s Talk Level Design (goo.gl/PdQP9d).

D’alguna manera, el disseny de nivells també és l’art de mantenir l’atenció i
l’interès del jugador pel joc abans que acabi manifestant una de les reaccions més
conegudes i repetides de Homer, de la sèrie d’animació Els Simpson, davant d’un
espectacle avorrit:

https://www.youtube.com/embed/PXB-5MbKBgs?controls=1

3.1 Evolució del terme ’nivell’ en el context del disseny de videojocs

Si us remunteu al principi de la història dels videojocs, el significat de nivell es
referia exclusivament al disseny del mapa on se situa l’acció del joc i les opcions
possibles de moviment del personatge controlat pel jugador. Generalment, aquest
mapa es limitava exclusivament als límits de la pantalla (Pac-Man, Asteroids,
Arkanoid). O per les dimensions, es mostra només un fragment que correspon
al lloc on se situa el jugador o l’acció del joc (Scramble), com es pot veure en el
següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/zbtpS0e8BJ4?controls=1

Avui dia, l’escenari que trobareu està força lluny d’aquella accepció de
“nivell”. Es podria considerar la hipòtesi que el significat de “nivell” ha
evolucionat de la mà dels gèneres i, per aquest motiu, seria raonable
afirmar que hi ha tantes definicions de “nivell” com gèneres de
videojocs. Malgrat això, la percepció de nivell està força lligada a la
creació d’escenaris 3D i, per tant, el nivell té un component marcadament
modelador o constructiu, tal com manifesta François Dominic Laramée
en parlar del disseny de nivells:

“En aquests darrers anys, el disseny de nivells és sinònim d’art 3D pel fet que, per una
banda, s’han incorporat editors de nivells en les aplicacions generals de modelatge 3D
i la major part de la literatura sobre disseny de nivells es presenti en termes visuals i
d’arquitectura.”

François Dominic Laramée (2002). Game Design Perspectives (pàg. 140).

Aquesta percepció de la idea de nivell s’ha intensificat encara més amb la presència
cada vegada més de videojocs del gènere de mons oberts, on el jugador es pot
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desplaçar lliurement sense restriccions o impediments físics (trencant la linealitat
de la narrativa) per la geografia del joc. Ja no podem parlar de nivells com a
pantalles dels videojocs Arcade ni escenaris tancats amb recorreguts prèviament
definits. Quina seria, per tant, la idea de nivell en aquesta tipologia de joc?
Representaria el món obert l’únic “nivell”? O el nivell correspondria a un “barri”
del mapa del joc? La definició de “nivell” com a entitat o objecte de disseny es
desdibuixa per deixar pas a la idea de “llocs geogràfics” on els dissenyadors de
nivells actuen i treballen com a arquitectes i urbanistes.

Un altre afegit a la impossibilitat d’una definició tancada de “nivell” correspondria
als mapes del videojoc que estan generats de manera procedimental. Penseu en
videojocs com Minecraft, Spelunky o Binding of Isaac. Els seus nivells o mons
oberts estan generats basant-se en algorismes matemàtics (Minecraft) o combinant
regles basades en patrons que generen de manera aleatòria nous nivells per a cada
partida (Spelunky o Binding of Isaac). O en la majoria de videojocs del gènere
Roguelike, on la generació procedimental de contingut no només afecta la creació
de mapes, sinó també els personatges i les històries (Dwarf Fortress, Cave of
Quid).

Per tant, al marge de la permanent discussió en termes de qualitat, si els nivells
generats de manera manual són millors que els generats de manera procedimental,
el que ens interessa aquí és la qüestió semàntica del “nivell”: si els “nivells”
d’aquest gènere de videojocs només existeixen en el moment en què el jugador
entra en el joc (i no prèviament), llavors podríem considerar la idea de “nivell”
com el conjunt de regles o algorismes que els genera en lloc d’aquella creació de
nivell modelada i prefabricada?

En resum, el significat de nivell avui dia ja no correspon únicament a la
part d’un conjunt més ampli i que generalment s’identifica amb un mapa o
escenari interconnectat d’acord amb un relat, finalitat o objectiu del joc, sinó
a una definició que variaria segons el gènere o gèneres del videojoc.

Aquests són alguns exemples de gèneres de videojocs que han fet variar el
significat de nivell:

• Els nivells d’un joc del gènere FPS correspondrien als mapes o escenaris
on se situen les missions del joc.

• En el cas dels videojocs Arcade, els nivells correspondrien a les pantalles.

• En el cas dels videojocs de “mons oberts”, el nivell correspondria a la
definició del mapa del món obert.

• En el cas dels videojocs de contingut procedimental, el nivell correspondria
al conjunt d’algoritmes responsables de la generació dels mapes o escenaris.

• Pel que fa als videojocs del gènere de trencaclosques, el nivell inclouria
l’espai on es mostra el trencaclosques.
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’Racing the Beam’

L’assaig Racing the Beam, de
Nick Montfort i Ian Bogost,
tracta sobre les estretes relacions
entre les limitacions tècniques de
la consola Atari VCS (que va
dominar el mercat de videojocs
domèstics des de finals del 1970
fins al 1983) i les possibilitats
expressives i creatives dels
dissenyadors. Una lectura molt
recomanable!

3.2 Els editors de nivells

Abans d’entrar en l’estudi dels editors de nivells, us convidem que observeu la
següent fotografia (figura 3.1). No us resultarà difícil identificar el disseny del
laberint d’un dels Arcades més populars de la història, Pac-Man (1980), a càrrec
del seu creador, Toru Iwatani, però també podeu distingir, amb una intensitat
menor de traç, com a esborrany, la figura del Pac-Man dibuixat en diferents llocs
del laberint, els seus enemics i, com a punts, les “boles” que ocupen els diferents
corredors del laberint que ha de “menjar-se” el Pac-Man per completar el nivell.

Figura 3.1. Disseny original del videojoc Pac-Man

Control 500 (https://goo.gl/vUzNfG)

Del dibuix del nivell del Pac-Man realitzat a llapis i retolador passava directament
al codi del programa en llenguatge d’assemblador del processador de la màquina
recreativa del joc (en el cas del Pac-Man, l’empresa Namco va utilitzar el
processador Z80, de la casa Zilog); les limitacions de maquinari (hardware)
pròpies de l’època dels primers videojocs i màquines recreatives no permetien
als dissenyadors comptar amb editors de nivells com els actuals.

El Zilog Z80 i el llenguatge d’assemblador
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El Zilog Z80 és un microprocessador de 8 bits dissenyat i venut per l’empresa Zilog des de
juliol del 1976. S’utilitzava àmpliament tant en microordinadors domèstics (ZX Spectrum)
com per a finalitats militars. El Z80 i els seus derivats i els clons constitueixen una de les
famílies de CPU més utilitzades de tots el temps, i, junt amb la família 6500 (6502, 6510),
dominaven el mercat de microordinadors de 8 bits des de finals de la dècada de 1970 i fins
a mitjans de la dècada de 1980.

Un llenguatge d’assemblador (en anglès, assembly language) és un llenguatge de
programació de baix nivell, és a dir, un conjunt d’instruccions derivades de la CPU.

Aquest escenari de limitacions era una constant en aquella època, tal com expli-
quen Takashi Tezuka i Shigeru Miyamoto en participar en un vídeo de promoció
del videojoc Super Mario Maker (Nintendo, 2015):

https://www.youtube.com/embed/PhBJq9pc4qo?controls=1

“En el passat havíem de crear-ho tot a mà. Per dissenyar els nivells els dibuixàvem un a un
sobre aquests fulls de paper quadriculat. Després els lliuràvem als programadors, que els
codificaven al motor del joc.”

“A mesura que anàvem fent més i més videojocs de plataforma vam veure la necessitat de
crear un sofisticat editor per dissenyar-los. Aquest va ser l’origen i principi de Super Mario
Maker.”

T. Tezuka i S. Miyamoto (2015). Extractes del vídeo de YouTube Design History of Super

Mario Maker.

Com acabeu de veure, el problema d’aquesta metodologia de treball en la
realització dels dissenys dels nivells del joc eren les modificacions o correccions
posteriors, fet que els obligava a utilitzar papers translúcids que superposaven
sobre els dissenys originals. L’evolució del paper als editors de disseny de nivells
va representar un pas lògic a mesura que creixia la complexitat tècnica, visual i
narrativa dels videojocs; però, sobretot, per la necessitat de separar els diferents
camps que intervenen en el procés de desenvolupament del videojoc, especialment
pel que fa al disseny dels nivells de la programació del motor. Gràcies a aquestes
eines especialitzades, els dissenyadors de nivells poden crear, modificar, corregir
i actualitzar els nivells del joc sense que aquest circuit de canvis i millores
afecti o tingui un impacte negatiu en la resta de les àrees de desenvolupament,
particularment en els programadors del motor del joc.

Un editor de nivells és, per tant, una eina orientada a la creació de nivells
o mapes d’un videojoc amb tots els elements i objectes necessaris que
defineixin un determinat objectiu o propòsit per al jugador. Generalment,
els editors de nivells estan limitats a funcionar únicament per a un tipus de
videojoc o diferents videojocs si aquests comparteixen el mateix motor de
joc (game engine), i poden ser visuals o en format de text (dependrà de la
tipologia del videojoc).
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Motors de joc de codi obert

En aquesta web trobareu una
relació de motors de joc de codi
obert, alguns dels quals
incorporen integrat un editor de
nivells: goo.gl/fy9EYC.

3.2.1 Tipus i exemples d’editors de nivells

Generalment, la majoria d’editors de nivells els podem agrupar segons la seva
relació amb el motor del joc:

1. Un primer grup correspondria als editors de nivells que són independents
del motor del joc, és a dir, l’editor de nivell exporta la informació en
un format específic que posteriorment haurà de ser interpretat i processat
des del motor del joc. Exemples d’editors d’aquest grup serien Ogmo
Editor (www.ogmoeditor.com), Tiled (www.mapeditor.org) i Tile Studio II
(www.wieringsoftware.com/ts2).

2. Un segon grup estaria format per tots aquells editors de nivells dependents
d’un determinat motor de joc. Segons la política de la companyia propi-
etària del motor del joc, aquests editors estaran disponibles al públic en
general (de manera lliure o gratuïta) com una eina complementària del
joc (també conegudes com a SDK, Software Development Kit, equip de
desenvolupament de programari-); altrament, és un producte comercial,
destinat a un públic professional o, finalment, intern (in-house) i, per tant,
només és accessible pels professionals que treballin amb aquest. Exemples
d’editor d’aquest grup serien:

• Radiant Level Design Tools (icculus.org/gtkradiant): editor de codi
obert per al disseny de nivells de videojocs de la companyia id
Software, responsable dels clàssics Doom o Quake.

• Valve Hammer Editor (goo.gl/p1ootx), de l’empresa Valve, respon-
sable de videojocs com Half Life 2 series, Counter-Strike: Source,
Counter-Strike: Global Offensive, Left4Dead, Left4Dead 2 i Portal 1
i 2.

• Empreses com Naughty Dog (responsable dels videojocs Uncharter
series o The Last of US) treballen amb un editor de disseny de nivells
propi, tancat al públic. D’altra banda, en el cas d’un joc com The
Witness (vegeu la figura 3.2), del creador Jonathan Blow, l’editor de
nivells està integrat en el mateix videojoc (goo.gl/wkVG9M).

3. Un tercer grup correspondria a tots els motors de joc genèrics, com per
exemple Unity 3D, Godot, Unreal Engine 4, Torque 3D, Blender Game
Engine, GameMaker Studio... Aquests motors de joc representen una
solució comercial completa d’una gran part del procés de desenvolupament
del videojoc (programació, creació i manipulació de terrenys, gestió i
optimització d’actius, materials i textures, control de llums i representació,
postprocessament, exportació del joc a diferents plataformes...) i, lògica-
ment, l’edició del disseny dels nivells (o scenes, com s’anomena oficialment
en el cas d’Unreal Engine 4, tal com podeu llegir a la documentació oficial
del programari: In Unreal Editor, the scenes in which you create your game
experience are generally referred to as Levels. You can think of a level as
a 3D environment into which you place a series of objects and geometry to
define the world your players will experience) en forma part.
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4. Un quart grup (i últim) estaria format per aquells editors de nivells externs
que milloren els editors de nivells dels motors de joc genèric del grup
anterior. Per exemple:

• PushEd - 2D/3D Level Editor (blueburn.itch.io/ped): un editor de
pagament per al motor de joc GameMaker.

• giles (goo.gl/4owu2U): editor lliure per a Unity3D.

• Probuilder (goo.gl/xL999k): editor de nivells integrat a Unity3D des
de principis de l’any 2018.

Figura 3.2. Editor intern del videojoc The Witness (2016)

the-witness.net (https://goo.gl/GzcfGF)

’Modding’ i eines de disseny de nivells

Empreses com Bethesda (Skyrim o Fallout 4) o Bohemia Interactive (Arma 3, DayZ) són
un exemple d’oferiment de les eines de disseny i creació (SDK) a la comunitat de jugadors
per crear nous nivells, mapes, missions, objectes, vehicles, personatges no oficials, etc.,
i compartir-les entre iguals la majoria de vegades sense cap cost econòmic. Aquestes
modificacions o modding han esdevingut, en determinats casos, projectes comercials,
com per exemple PlayerUnknown’s Battlegrounds (del mod PlayerUnknown’s Battle Royale
sorgit d’Arma 3), Garry’s Mod, Dear Esther, The Stanley Parable (sorgits de Half-Life 2) o
Killing Floor (d’Unreal Tournament 2004). Exploreu la web de Steam Workshop o ModDB,
dos espais de referència del modding on els creadors comparteixen les modificacions que
han elaborat per a un determinat videojoc.

És cert que podríem haver classificat els editors de nivells segons el tipus de
representació gràfica del joc. És a dir, editors de nivell 2D, 2.5D, isomètric o
3D. Però hem considerat més important l’anterior categorització per fer prevaldre
la importància de la comunicació entre l’editor de nivells i el motor del joc.

3.2.2 Comunicació entre l’editor de nivells i el motor del joc

Una qüestió que esdevé crítica en el procés de desenvolupament dels nivells del
joc és la comunicació de l’editor amb el motor del joc. Als orígens de l’elaboració
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de videojocs, a la dècada de 1980, quan el disseny de nivells es dibuixava a mà, els
programadors s’encarregaven de la tasca de traduir aquella informació gràfica de
llapis i paper al motor del joc. Avui dia, però, l’escenari és completament diferent:
només cal pensar en els actuals motors de jocs genèrics, com Unity 3D, Unreal
Engine 4 o Godot, que incorporen l’editor com una part pròpia del motor, fent que
la comunicació entre ambdues parts (la integració del nivell en el motor del joc)
resulti transparent.

Però què passaria si opteu per una solució in-house del motor del joc? Formulant
la pregunta d’una altra manera: quina seria la metodologia de treball, amb el
disseny de nivells, quan el desenvolupament del motor del joc és propi (mitjançant
un llenguatge de programació) o quan està basat en llibreries de tercers, sense que
aquestes no incorporin cap editor intern per al disseny dels nivells del joc? Sense
cap editor de disseny de nivells, la informació dels nivells podria ser quelcom
similar al següent fitxer de text pla:

1 Objecte
2 Coordenades 78 540
3 Rotacio 0
4 Escala 1 1
5 Color 255 255 255 255
6 Textura "pedra1.jpg"
7 FinalObjecte
8 Objecte
9 Coordenades 60 329
10 Rotacio 0
11 Escala 1 1
12 Color 255 255 255 255
13 Textura "herba1.jpg"
14 FinalObjecte
15 Objecte
16 Coordenades 61 329
17 Rotacio 0
18 Escala 1 1
19 Color 255 255 255 255
20 Textura "herba2.jpg"
21 FinalObjecte

És clar que gestionar aquesta informació dels nivells del joc no és precisament
eficient. Penseu particularment en tasques, ja no tan sols de creació, sinó de
modificació o actualització a mesura que aneu desenvolupant el joc. El que és
particularment interessant aquí és:

• Per una banda, la necessitat d’una eina visual per al disseny i la manipulació
dels nivells, ja que manipular un text pla amb la informació del nivell no
és una metodologia pràctica i eficient. Aquesta és la raó per la qual resulta
imprescindible que l’editor de nivells del joc sigui visual i que, en la mesura
del possible, allò que mostri en pantalla concordi exactament amb el que
mostrarà el motor del joc.

• I per una altra, no heu d’oblidar que el motor de joc no processa imatges
per interpretar el disseny dels nivells que realitzem amb l’editor, sinó que
necessita una informació estructurada similar al fitxer de text anterior. Per
aquest motiu, l’editor del joc no tan sols ha de permetre el disseny i l’edició
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ASCII

ASCII és un joc de caràcters que
assigna valors numèrics (del 0 al

127, 7 bits de longitud) a les
lletres, les xifres i els signes de

puntuació.

visual dels nivells del joc, sinó que, a més, ha d’exportar el disseny visual
a una informació que pugui ser processada i interpretada correctament pel
motor del joc.

Depenent de la tipologia i la complexitat dels nivells del joc, els desenvolupadors
han optat per solucions intermèdies, és a dir, per una manera d’editar visualment el
disseny dels nivells del joc sense haver de desenvolupar un editor visual a banda del
motor del joc. Un primer exemple el trobaríem en el disseny de nivells utilitzant els
caràcters del codi ASCII. Vegeu a continuació com està dissenyat el primer nivell
(trencaclosques) del joc Sokoban desat en un fitxer de text. I després compareu-
ho amb com el motor del joc mostra aquest mateix nivell del joc en pantalla (figura
3.3).

1 ; Level 1
2

3 #####
4 # #
5 #$ #
6 ### $##
7 # $ $ #
8 ####$# ## # ######
9 # # ## #####. ..#
10 # $ $ $ .*..#
11 # ## ###$#@#... #
12 ###### #########
13 #######

Figura 3.3. Captura de pantalla del primer nivell del joc Sokoban

Font: http://ygp.orgfree.com/sokoban.html

No us ha de resultar difícil identificar, en primer lloc, la correspondència entre
el disseny de nivell del fitxer de text i el de la pantalla del joc. El motor de joc
“llegeix, interpreta i pinta” en pantalla la informació dels valors dels caràcters que
defineixen el nivell. És a dir:

• El caràcter @ equival al personatge controlat pel jugador.
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Lectura i representació de
mapes de nivells

Interessats en aquest aspecte
tècnic de la lectura i la
representació de mapes de
nivells des d’un motor de joc
propi? Us recomanem la següent
lectura: Parsing and Rendering
Tiled TMX Format Maps in Your
Own Game Engine
(goo.gl/39g5uu).

• El caràcter # equival als blocs del mur que no poden ser traspassats pel
jugador.

• El caràcter $ equival a les boles blaves que el jugador ha de desplaçar als
espais representats pel caràcter ..

• Finalment, el caràcter * correspon a un estat específic de les boles blaves
del joc quan aquestes s’ubiquen sobre els espais representats pel caràcter ..

El segon exemple correspondria a una sofisticació de la solució anterior: en lloc
de definir i desar el disseny del joc en un fitxer de text, s’opta per un gràfic bitmap
(figura 3.4). Cada píxel representaria un bloc de graella (tile).

Figura 3.4. Nivell del joc Prelude of the Chambered (2011), creat per
’Notch’, autor de Minecraft

Si el bitmap-nivell de joc utilitza el mode de color RGBA (8 bits per canal), cada
canal de color pot representar una capa diferent del nivell permetent la definició
de fins a 256 tipus de blocs de la graella diferents per a cada canal (un canal podria
representar els blocs estàtics del mapa, un segon canal als personatges controlats
pel motor de joc, un tercer canal als objectes o ítems...). Per editar aquest “bitmap-
nivell” només necessitaríeu un editor gràfic simple, com Paint de Windows, que
Notch utilitza en aquest enregistrament del desenvolupament del joc Prelude of the
Chambered (a partir del minut 2:07:28 del vídeo):

https://www.youtube.com/embed/_BGtaLBr5Pc?controls=1

Aquests exemples de solucions “visuals” demostren la necessitat d’un editor de
disseny de nivells que es comuniqui d’alguna manera amb el motor del joc. Se us
plantegen, llavors, dos escenaris possibles:
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• Cercar un editor de nivells agnòstic i independent de qualsevol motor de
jocs.

• Crear un editor de nivells propi i específic per a les característiques del
nostre motor de jocs.

Editors de nivells del motor de joc: específics o independents

Pel que fa als editors de nivells independents de motors de joc, la comunicació
amb aquest passa a través de l’ús de formats força utilitzats en compartir infor-
mació entre “màquines”, com ara el format XML. Un exemple evident d’això el
trobaríeu en la informació de les característiques dels editors de nivells agnòstics,
com Ogmo Editor (www.ogmoeditor.com):

“Ogmo desa els teus nivells com a arxius XML, fet que permet que s’adapti fàcilment a
diferents llenguatges de programació i motors de joc. C# (XNA) i ActionScript3 (Flash), per
exemple, suporten perfectament el format XML.”

Informació oficial de l’editor Ogmo.

És a dir, en dissenyar visualment un nivell amb Ogmo Editor, en el moment
d’exportar-lo al llenguatge de les màquines obtindríeu un fitxer de text amb
la informació del disseny del nivell estructurada d’acord amb el llenguatge de
marques XML:

1 <level width="48" height="48">
2 <grass tileset="base" exportMode="TrimmedCSV">3,3,3</grass>
3 <base tileset="base" exportMode="TrimmedCSV">15,11,11</base>
4 </level>

Si bé aquesta solució sembla la més òptima, el problema principal és que
els editors com Tiled o Ogmo desconeixen completament les característiques
particulars del teu joc. Dit d’una altra manera, si el gènere i el disseny dels nivells
del joc encaixa amb les funcionalitats d’aquests editors, perfecte. Altrament,
implicaria els problemes següents:

• Cal aprendre el funcionament de l’editor en relació amb les característiques
del joc.

• Tot allò que l’editor no preveu cal que es desenvolupi de manera comple-
mentària o adjacent a l’editor.

• Trobar maneres de personalitzar l’editor internament perquè intentés fer allò
que volem d’acord amb les necessitats del motor del joc.

• Tot l’anterior pot resultar difícil de mantenir al llarg del temps a causa de les
possibles actualitzacions de l’editor, fet que provocaria que una determinada
funcionalitat deixés de funcionar tal com l’havíem personalitzat o que
solucions internes deixessin també de funcionar correctament.
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L’altra opció és crear un editor de disseny de nivells del joc ad-hoc al motor del
joc; és a dir, específic. Aquesta seria la solució ideal, fonamentalment per dos
motius:

• L’editor i el motor del joc es comuniquen de manera transparent: tot el que
es realitza amb l’editor es mostrarà al joc tal com ho hem dissenyat.

• No hi ha documentació o temps d’aprenentatge en el seu ús, ja que, si
el desenvolupament és propi, ja sabem com funciona a mesura que el
desenvolupem.

L’únic problema és, justament, el temps de desenvolupament: no només invertiu
temps en el desenvolupament del motor del joc, sinó també en l’editor del disseny
de nivells.

En resum, dissenyar els nivells d’un joc implica l’ús d’un editor visual que es
comuniqui perfectament amb el motor del joc. La majoria de motors de videojocs
generals com Unity 3D, Unreal o Godot incorporen aquest editor integrat en el
motor del joc, fet que us permet prescindir de l’ús d’editors externs o crear-ne
un de propi. Però què cal fer davant de l’escenari de la creació d’un videojoc
amb un motor de joc propi? Cal llavors que considereu quin seria la millor opció:
utilitzar un editor extern o crear-ne un de propi. La resposta no és fàcil i, com heu
vist, dependrà de molts factors o variables que, d’alguna manera, han d’ajudar a
decantar-vos per una solució o una altra.

3.3 Pràctiques comunes en el disseny de nivells

“Vaig estar rumiant quines reflexions filosòfiques sobre disseny podia compartir amb
vosaltres. Després de milers de pensaments profunds només vaig aconseguir formular
la pregunta següent: On són els serveis?

Pensareu que m’he tornat boig i em preguntareu sobre la relació que té aquesta pregunta
amb el disseny de nivells. Si pregunto és, bàsicament, perquè qüestiono la recerca prèvia
que has fet en el moment de dissenyar els nivells del joc i, sobretot, on coi és el servei a
cadascun dels nivells.”

Max Pears (2017). Level Design: Do your research - Where’s the toilet? (goo.gl/oLhgGr)

No hi ha una recepta universal per a la creació de nivells d’un videojoc. La
literatura sobre el tema és tan àmplia i diversa com ho són els diferents gèneres
de videojocs. La majoria de creadors de disseny de nivells parteixen de la pròpia
(i òbvia) experiència professional, i només per aquest motiu les seves reflexions
i ajudes sobre el tema estan lligades al context o al caràcter del videojoc o
videojocs en el desenvolupament dels quals van participar. A l’altre costat trobareu
informació associada a les eines o els editors de creació de disseny de nivells
i, per tant, de perfil tècnic, on sobresurt més l’estudi de les funcionalitats del
programari que no pas les possibles estratègies prèvies que han portat a un
determinat disseny del nivell.
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D’acord amb aquesta observació, us proposem un recull de pràctiques comunes
sobre el disseny de nivells, com ara la recerca d’informació, el fet de donar
importància al dibuix, fer un bon disseny de la navegació i una bona narrativa
del nivell i estudiar-se i estudiar com treballen els altres. No hem considerat que
cap de les pràctiques tingui preferència per sobre de l’altra i, per tant, l’ordre
d’aquestes no és rellevant. Això sí, les hem seleccionades d’acord amb els
següents arguments:

• Un primer argument tindria relació amb la problemàtica dels gèneres de
videojocs i, per tant, aquestes pràctiques comunes havien de ser agnòstiques
a qualsevol gènere de videojoc.

• Un segon argument és obviar qualsevol referència a un editor o programari
concret. És a dir, aquestes pràctiques no volen transmetre cap inclinació o
preferència per un determinat programari.

3.3.1 Recerca d’informació

Qualsevol disseny de nivells exigeix un mínim de recerca, però... de quina recerca
parlem? Penseu, en primer lloc, en el gènere i en la temàtica del joc. És un
videojoc de gènere RPG sobre la temàtica ciberpunk? Un videojoc de gènere
FPS d’estètica steampunk? O un videojoc de món obert inspirat en l’edat mitjana?
Aquestes preguntes han de forçar-vos a la formulació correcta de la qüestió: Quins
seran els elements visuals del nivell perquè aquest representi l’ambientació de la
temàtica del joc?.

Aquests elements correspondran, per una banda, a la localització del joc, és a
dir, la definició i la concreció de l’espai (si el videojoc tracta sobre la temàtica
ciberpunk és raonable pensar en ciutats massificades on la presència de la
tecnologia avançada és protagonista) i, per una altra, als actius del joc (continuant
amb l’exemple anterior, no pensarem en cases victorianes del segle XIX, sinó en
gratacels impersonals o en complexos industrials).

La recerca, per tant, té relació amb el contingut disponible sobre la temàtica i
el gènere del videojoc. Pot ser de qualsevol tipus i format: lectures, pel·lícules,
fotografies, dibuixos, pintures, poesia, teatre, dansa... La qüestió és arribar a tenir
material de referència dels aspectes següents:

• Entorn i localització.

• Ambientació i atmosfera.

• Il·luminació.

• Estil i aspecte visual dels personatges i models més representatius.

• Arquitectura.

• Grafisme, icones visuals, tipografia.
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Us recomanem la lectura de
l’article següent, “Monument
Valley / An Apple Design
Award Winning Game”
(goo.gl/8mui2f), dedicat al
videojoc Monument Valley,
on trobareu diferents
mostres i exemples
d’esbossos de nivells del
joc.

Cal documentar-se prèviament

L’exemple anterior del videojoc de temàtica ciberpunk obligaria el dissenyador de nivells
del joc a tenir molt present qualsevol referència de la cultura d’aquest subgènere de la
ciència-ficció o la ficció distòpica. Autors literaris com Willian Gibson, Philip K. Dick i Bruce
Sterling; pel·lícules com Blade Runner, Matrix ; anime i manga com Ghost in the Shell,
Serial Experiments Lain i Akira; jocs de rol com Ciberpunk 2020 o videojocs com Quantum
Replica, 2064: Read Only Memories, >observer_ o VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender
Action.

3.3.2 La importància del dibuix

La majoria dels professionals coincideixen en la importància del dibuix com a
mitjà preferent en l’elaboració de propostes de disseny de nivells. El dibuix
entès com a eina de comunicació preferentment gràfica, és a dir, l’elaboració
d’esborranys -de més o menys qualitat visual- que permetin al dissenyador
experimentar àgilment les possibilitats del nivell del joc. Generalment, el dibuix
precedeix el disseny definitiu del nivell a través d’un procés iteratiu de refinament,
és a dir:

1. D’una fase embrionària d’esborranys, sense importar la qualitat visual
o els acabats de les formes dibuixades, que capturi les idees bàsiques del
nivell.

2. A un dibuix definitiu del nivell on es mostri l’escenari, els actius i passius
del joc (edificis, vehicles, objectes...), els límits físics del nivell, les rutes o
els espais per on es pot moure el jugador, els moviments dels personatges
controlats pel joc (NPC), el punt de partida o la posició inicial del jugador,
els objectes amb els quals aquest podrà interactuar, els punts o les àrees que,
en el moment que detectin la presència del jugador, activen un determinat
esdeveniment...

Vegeu a continuació uns exemples de treballs de disseny de nivells de videojocs on
es mostra la importància del dibuix com a laboratori de proves (figura 3.5, figura
3.6 i figura 3.7).
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Figura 3.5. Exemple de dibuix d’un hipotètic nivell de joc

pencildrawngames.com
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Figura 3.6. Exemple de dibuix d’un hipotètic nivell de joc

pencildrawngames.com (https://goo.gl/c87jc3)

Figura 3.7. Exemple d’esborrany o prova de nivell de joc

pencildrawngames.com (https://goo.gl/XfJHF5)

3.3.3 Disseny de la navegació dels nivells del joc

La majoria d’autors sobre disseny de nivells fan referència al concepte de navega-
ció com la manera com el jugador interactua amb els diferents nivells del joc. Dit
d’una altra manera, la navegació representaria el disseny del recorregut invisible
que hauria de seguir el jugador des que comença el primer nivell fins que completa
o acaba l’últim.
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La navegació no és un camí prefixat, sinó un conjunt d’estratègies que el
dissenyador aplica al conjunt dels nivells per facilitar l’evolució del jugador
en el transcurs del joc de forma progressiva i equilibrada.

És important visualitzar, des del principi del desenvolupament del joc, quina serà
la navegació del jugador d’ençà que comença fins que el finalitza. Per aquest motiu,
cal pensar en tots els elements que constituiran les estratègies que defineixen la
navegació dels nivells del joc, tant en el seu conjunt com de manera individual.

Generalment es recomana que els primers nivells representin una mena de tutorial
visual de la jugabilitat i una introducció de la història del joc. El jugador, a mesura
que va avançant pel nivell, troba diferents indicadors visuals del que ha de fer i com
ho ha de fer. L’objectiu del nivell és, per tant, informatiu: sense cap text addicional
o instrucció que demani al jugador aturar-se i llegir (ja que trencaria el ritme del
joc). Vegeu els primers minuts del videojoc Braid (2008):

https://www.youtube.com/embed/iSRI2zZdU-k?controls=1

Un altre gran exemple d’inici de navegació del primer nivell correspondria al
videojoc The Last of Us (2013), on la protagonista condueix el jugador a introduir-
se completament en el drama de la història i, al mateix temps, el jugador comença
a aprendre els moviments i les accions bàsiques.

https://www.youtube.com/embed/ecpQ_WUqKUM?controls=1

Un cop finalitzat el procés d’aprenentatge invisible del jugador dels primers
nivells, la resta de nivells han de mantenir un equilibri constant d’interès i
complexitat fins al final. S’ha d’evitar, sobretot, que el jugador dubti de quin és
l’objectiu del joc i, d’alguna manera, li vingui al cap el famós mem del gos que ja
no sap què és el que està fent.

’No tinc ni idea de què estic fent!’
(Font: knowyourmeme.com).

Per aquest motiu, els dissenyadors de nivells incorporen tot tipus d’elements en
la navegació de manera explícita (textos, pistes visuals com marques o punts de
referència...) integrats o no en l’escenari del nivell que atreguin l’atenció del
jugador per reconduir-lo i orientar-lo al camí invisible de la navegació del joc.
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3.3.4 La narrativa del nivell

Un element recurrent en la literatura sobre el disseny de nivells és la voluntat
de proporcionar una experiència “oberta” a l’usuari, aquella que deixa espais
indefinits perquè el jugador els hi imagini. Dit d’una altra manera, si el nivell del
joc tingues la forma d’un cercle, el dissenyador del nivell deixaria un petit buit
perquè els jugadors fessin l’esforç creatiu de completar-lo. Aquest enfocament en
l’elaboració del disseny és una tècnica comunicativa força utilitzada per mantenir
l’atenció de l’espectador per imaginar la peça que falta al puzle.

La dificultat d’aquesta aproximació del disseny del joc és la magnitud que ha de
tenir aquest buit al cercle: si és massa petit, el jugador no en tindrà constància i
ràpidament dibuixarà el cercle; si el buit és massa gran, el jugador tindrà enormes
dificultats per completar-lo. Per tant, de quina manera podeu definir el cercle
i el buit en el disseny de nivells? D’acord amb Dan Taylor, en el seu article
“Ten Principles of Good Level Design” (goo.gl/hnHCxw), podeu diferenciar tres
aspectes narratius del disseny de nivells:

• Explícit: qualsevol element visual o textual del joc que interpel·li directa-
ment el jugador. Per exemple: un text descriptiu d’un objectiu concret que
ha de completar per passar de nivell. Correspon a un disseny de nivells que,
generalment, està associat als videojocs de simulació: l’usuari del joc espera
“instruccions” d’allò que ha de fer. En aquest cas, el buit o part invisible és
petit.

• Implícit: aquells elements que formen part de l’escenari del nivell i que
només són advertits pel jugador per la seva atenció o proximitat física.
Exemples d’aquest tipus de narrativa els trobaríem en The Last of Us, on hi
ha un guiatge permanent del jugador a través de recursos o icones presents
al nivell del joc.

• Emergent: aquella narrativa del nivell que és elaborada a mesura que el
jugador evoluciona en el transcurs del joc. Un exemple correspondria als
jocs de món obert: a partir d’un pressupost narratiu bàsic, el jugador forma
la seva pròpia història, la crea de manera activa. Exemples de joc seria la
sèrie de Fallout, Minecraft, DayZ...

Cal que tingueu present que el disseny de nivells ha d’informar el jugador
de què ha de fer, però mai de com ho ha de fer. Per aquest motiu és cabdal
l’elecció dels diferents elements que determinaran la narrativa dels nivells
del joc i com els incorporeu perquè el jugador sempre sàpiga en cada moment
quin és el seu objectiu local (què ha de fer en el nivell on està) i global
(l’objectiu del nivell en relació amb el conjunt de nivells) del joc.
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Compartir experiències

Fòrums com TigSource
(www.tigsource.com) són els

espais on molts desenvolupadors
comparteixen els seus projectes,

acabats o en fase de
desenvolupament. Una altra

opció actual és fer un streaming
del desenvolupament del

videojoc, on el desenvolupador
parla en temps real amb els

usuaris.

3.3.5 Estudiar-se a un mateix, estudiar els altres

La majoria d’autors recomanen l’aprenentatge de la creació i el disseny de nivells a
través de l’experiència personal; és a dir, avaluar i analitzar els encerts i les errades
d’un treball anterior.

Una altra via d’aprenentatge és l’estudi de l’experiència dels altres, que segura-
ment resultarà menys dolorosa i més imparcial. Generalment, els creadors de
videojocs publiquen un document en obert conegut com a Post-mortem.

La metodologia Post-mortem (del llatí després de la mort) fa referència al
conjunt d’actuacions que estimulen la pràctica reflexiva sobre el disseny i el
desenvolupament d’un joc un cop ha estat finalitzat i publicat.

Un document Post-mortem és una informació valuosa de registrar el que hem après
i, pel fet que el joc ja està finalitzat, ja no representa cap problema ni influència en
el seu procés de desenvolupament, però sí de cara a futurs treballs. Generalment,
el contingut del document Post-mortem gira al voltant de les següents qüestions:

• Què ha anat malament?

• Què ha anat bé?

• Què puc aprendre de l’experiència?

• Explica cinc objectius, trets o aspectes del projecte que van funcionar bé
o, fins i tot, millor del que es va planificar al document de disseny del joc
(GDD).

• Explica cinc objectius, trets o aspectes del projecte que van funcionar
malament o que van representar un obstacle o problema en el procés de
desenvolupament.

On podem trobar aquests documents Post-mortem? Una major part dels docu-
ments són interns de les empreses o companyies que els han elaborat. Però,
afortunadament, hi ha una voluntat general en publicar-los a Internet o que fun-
cionin com a guió d’una conferència, particularment a GDC (Games Developers
Conference). En la següent pàgina, The Big List of Postmortems (goo.gl/Fbtaur),
hi trobareu una llista força completa d’enllaços als documents Post-mortem de
videojocs comercials, independents o sorgits de competicions de creació de
videojocs, com Ludum-dare. Us recomanem l’exploració d’aquests documents,
en particular els que fan referència al disseny de nivells, dels quals destaquem Son
of Nor i Trainyard.

Disseny de nivells de Son of Nor (’Post-mortem’)

Son of Nor és un videojoc publicat el 2015 per als tres sistemes operatius més
populars (PC, Mac i GNNU/Linux) del gènere d’aventures de tercera persona.
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https://www.youtube.com/embed/JRX0atwUc-U?controls=1

Sobre el disseny de nivells, els autors confessen que no va estar
correctament plantejat des del principi, particularment pel que fa a
encaixar el ritme narratiu de la pel·lícula Star Wars (que tenien com a
guia) amb els nivells del joc, fet que va provocar canvis en la narrativa
perquè aquesta funcionés en determinats dissenys de nivells. La lliçó més
important de l’experiència del desenvolupament en el context del disseny
de nivells i narrativa, d’acord amb les paraules d’un membre de l’equip,
va ser...

“Disposar de més temps de desenvolupament representa un millor pla de producció i més
recursos, fet que sempre és bo. [...] Finalment, sempre analitzar i prioritzar l’objectiu
del nivell i el que vol comunicar, especialment si és la primera vegada en el camp de
l’experiència d’usuari.”

Ricardo Valenzuela (2017). Frankenstein Level Design - Postmortem (goo.gl/ydUR7C).

Disseny de nivells de Trainyard (’Post-mortem’)

Videojoc publicat per Matt Rix (trainyard.ca) per als dispositius amb el sistema
operatiu iOS (iPhone) el 2010, va arribar a ser el videojoc més descarregat després
del popular Cut the Rope. És un videojoc del gènere de trencaclosques a través
del dibuix de vies de tren, tal com podeu veure en el tràiler oficial:

https://www.youtube.com/embed/xWtIb7NEYgM?controls=1

Sobre el disseny de nivell, Rix accentua la relació del disseny de nivells
amb l’aprenentatge de l’usuari:

“M’agrada concebre el disseny de nivells com un procés d’ensenyament. Per il·lustrar per
què ho considero d’aquesta manera penseu en qualsevol videojoc basat en nivells a què
hàgiu jugat recentment. Ara imagineu que torneu a jugar però agafeu l’últim nivell del joc
i feu-lo passar com si en fos el primer. Difícil, oi? La majoria de nosaltres ens frustraríem
i ho deixaríem córrer. És un fet obvi que tots els nivells dels jocs van del més fàcil al més
difícil. El que passa és que el joc t’ensenya gradualment com jugar a través dels nivells. En
el moment que arribes al final del joc ets un expert, tens una experiència darrere.”

Matt Rix (2012). Trainyard: A level design post-mortem (goo.gl/YH86jg).





Motors de videojocs
Alejandro Santiago

Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu





Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu Motors de videojocs

Índex

Introducció 5

Resultats d’aprenentatge 7

1 Disseny amb Unity: materials i textures 9
1.1 Adaptació de materials i textures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.1.1 Creació d’un material amb ’standard shader’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1.2 Creació de textures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.1.3 Afegir ’normal maps’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.1.4 Afegir ’transparency’ i ’emission maps’ a un material . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.1.5 Afegir brillantor amb el paràmetre ’Emission’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.1.6 Reproduir vídeos a les textures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2 Efectes de postprocessament 35
2.1 El ’post-processing stack’ de Unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.1.1 Configurant el ’post-processing’ a Unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.1.2 L’efecte ’Fog’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.1.3 L’efecte antialiàsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.1.4 Crear un efecte ’Vignette’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.2 Guia de versions d’un videojoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2.1 Fases d’un projecte de programari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.3 Verificació del producte final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3 Tècniques d’animació en 2D 51
3.1 Història de l’animació en 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.1.1 Dels anys trenta als anys setanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.1.2 Dels anys vuitanta fins als noranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.1.3 Dels anys noranta fins avui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.2 El subsistema d’animació a Unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2.1 El flux de treball en el subsistema d’animació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.2.2 Els clips d’animació de Unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2.3 Els ’animation controllers’ de Unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2.4 Obtenir un bon rendiment i optimització de les animacions . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.2.5 Preparar el nostre entorn de treball a Unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.3 Cas pràctic (1): crear una animació senzilla de fer girar un ’sprite’ . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3.1 Fer girar l”sprite’ per codi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.3.2 Fer girar l”sprite’ fent servir l”Animator’ de Unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.4 Cas pràctic (2): crear una animació per al moviment del nostre personatge . . . . . . . . . . . 74

4 Manipulació i animació de models en 3D 79
4.1 Història de l’animació en 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.2 Generació de modelatge en 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

4.2.1 Importar models en 3D a un format reconegut per Unity . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.2.2 Importar models en 3D en formats propietaris fent servir Unity . . . . . . . . . . . . 83



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu Motors de videojocs

4.3 Configuració i manipulació del model importat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.3.1 Importar animacions humanoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.3.2 Importar animacions no humanoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.4 Preparant l’entorn de treball a Unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.5 Tècniques d’animació en 3D mitjançant els motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

4.5.1 El sistema d’animació a Unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.5.2 Cas pràctic: la primera animació en 3D, el rebot d’una esfera . . . . . . . . . . . . . 103
4.5.3 Corbes d’animació o ’animation curves’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.5.4 Cas pràctic: importar un model i configurar l’animació ’Idle’ . . . . . . . . . . . . . 110



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 5 Motors de videojocs

Introducció

Durant el desenvolupament de qualsevol videojoc necessitarem importar models
2D i 3D per tal d’animar-los dintre del nostre motor gràfic (o a fora i fer servir les
animacions a dins), així com millorar els resultats visuals de la renderització de
les nostres escenes gràcies a les eines que Unity posa al nostre abast.

En el primer apartat, “Materials i textures”, estudiarem la relació entre aquests
dos elements i un tercer molt important a Unity, els shaders, i com, combinats,
ens ajudaran a donar forma, color i vida als nostres objectes 3D: des d’objectes
molt reals que simulen el món real, a objectes de ciència-ficció com poden ser
ambients futuristes o cyberpunk per posar un parell d’exemples. També veurem
com afegir transparències als nostres materials, fer-los servir com a normal map
per donar millor definició als nostres models 3D, i finalment com fer servir textures
per reproduir vídeo a Unity.

En el segon apartat, “Efectes de postprocessament”, estudiarem el que es coneix
com a Unity’s postprocessing stack i com ens proporciona una sèrie d’eines per
millorar el resultat visual de les nostres escenes i crear efectes visuals complexos
a pantalla completa. A més a més, veurem com s’anomenen les diferents versions
d’un videojoc durant el seu desenvolupament, i com fer-ne el testing.

En el tercer apartat, “Tècniques d’animació 2D”, farem una mica de repàs de la
història de l’animació 2D, com ha evolucionat durant els anys, i com treballarem
amb ella dins de Unity. Aprendrem a fer servir el motor per fer des d’animacions
senzilles com girar un sprite horitzontalment, fins a transicions d’estats complexos
amb l’animation chart i transitions, creació de tree-frame animations i molt més.

En el quart i últim apartat, “Manipulació i animació de models 3D”, farem el
salt a l’animació en 3D, fent un petit repàs de l’animació en 3D i com la seva
història és molt més curta que la de 2D. També estudiarem com fer animacions
dins de Unity, configurar un personatge o model en 3D, el seu avatar i configurar
diferents animacions amb ell.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis i les activitats
proposades. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que
així us podran ajudar els vostres companys o el professorat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Dissenya elements per a aplicacions interactives d’entreteniment, mitjançant
eines específiques de disseny de videojocs i objectes en 3D.

• Adapta els elements per a la creació d’un videojoc, mitjançant eines
específiques de creació de videojocs.

• Configura els controls d’animació mitjançant eines específiques de creació
de videojocs.

• Realitza els elements de postprocessament per a la creació de videojocs.

• Finalitza la producció de l’aplicació interactiva d’entreteniment, valorant el
resultat final. Verifica el producte final.
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1. Disseny amb Unity: materials i textures

Unity és un motor gràfic o game engine multiplataforma desenvolupat i comer-
cialitzat per Unity Technologies. La seva primera versió es va llançar al mercat
al juny de 2005 com a exclusiu d’Apple i els seus sistemes operatius (OSx). Des
d’aquella primera versió fins a l’última publicada el 28 d’octubre del 2018, Unity
2018.2.14 (en el moment d’escriure aquestes línies), han passat més de tretze anys,
i el motor de joc ha passat d’admetre només una plataforma a admetre’n unes vint-
i-set (incloent les consoles d’última generació). El motor es pot fer servir per crear
tant contingut en 2D com en 3D, així com simulacions.

El llenguatge utilitzat per la seva API és C# (encara que en el passat hi havia
una versió pròpia de Javascript anomenada Unityscript, i Boo, un llenguatge de
programació propi). L’API gràfica que fa servir depèn de la plataforma, entre
Direct3D, OpenGl, OpenGL ES, i algunes API propietàries de les consoles. A
més a més, fa servir el llenguatge Cg com a llenguatge propi per als shaders, que
és una versió modificada del HLSL desenvolupat per Microsoft i Nvidia.

Perquè us feu una idea de la importància de Unity en el desenvolupament de
videojocs, en l’actualitat es calcula que Unity s’utilitza per crear al voltant de
la meitat de tots els videojocs creats en el món (variant el percentatge segons
la plataforma). S’ha fet servir per crear, entre d’altres, els següents videojocs:
Cuphead, Monument Valley 2, Ori and the Blind Forest, Hearthstone, Hollow
Knight.

En el món dels gràfics per ordinador, les textures i els materials són quasi tan
importants com els models 3D. Les escenes que creeu serien molt avorrides i sense
vida si tots els objectes que hi representéssim fossin de color gris. És en aquest
punt on les textures i els materials entren en joc per tal d’ajudar-nos a donar vida
i color als nostres mons virtuals.

En aquest apartat estudiarem què són i com utilitzar-los en els nostres objectes
dintre de l’escena. Veurem també com a Unity els shaders juguen una tasca
important a l’hora de relacionar aquests dos elements (els materials i les textures):

• Materials: defineixen com una superfície ha de ser renderitzada, incloent-
hi referències a les textures que usa, tiling, el tint de color i més. Les opcions
que tindreu disponibles en el material dependran del shader que fareu servir
amb el material.

• Textures: són imatges bitmap referenciades des dels materials, per tal que
el shader les pugui utilitzar durant el càlcul del color de la superfície en
qüestió. A més a més, les textures poden representar altres aspectes de la
superfície, com el seu nivell de reflexió, rugositat...

• Shaders: són uns petits scripts escrits en un llenguatge especial (depenen
del motor o API gràfica, poden ser HLSL, GLSL...). A Unity, per exemple,
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Recordeu que el shader no
deixa de ser una petita

subrutina de codi i, com a
tal, pot tenir diferents

paràmetres d’entrada (i
sortida) en funció de

l’objectiu.

es fa servir una variant de l’HLSL. La finalitat d’aquests scripts és calcular el
color de cada píxel, basant-se en la il·luminació i la configuració del material
(a través d’una sèrie de càlculs matemàtics).

Així doncs, de manera genèrica, un material defineix les propietats visuals d’un
objecte (propietats com el color, si és brillant, o rugosa...), mentre que una textura
és un patró que defineix l’aparença uniforme d’un material quan s’aplica a un
objecte. Això no deixa de ser una representació del que podeu observar en el món
real, quan gairebé cap objecte té una superfície uniforme, sinó tot el contrari: les
superfícies varien en color, rugositat, il·luminació..., per cada objecte que podeu
observar al voltant vostre.

En aquest apartat, fareu servir Unity per tal de representar l’entorn virtual. En
aquest, un material especifica quin shader fa servir i aquest determina les opcions
que tindrem disponibles en el material, com poden ser reflexió, transparència,
albedo... Depenent del shader podreu especificar una o més textures segons
defineixin els paràmetres d’entrada, i les podreu assignar al Material Inspector
fent servir les textures que tenim importades al projecte dintre del directori Assets.

Les textures s’han d’ajuntar a un material, per tal que es puguin aplicar a
un objecte o, en el cas de Unity, un cop seleccioneu el shader que voleu fer
servir en el material, assignareu la textura.

1.1 Adaptació de materials i textures

Els materials defineixen com la llum reacciona sobre les diferents superfícies d’un
model i són una part molt important a l’hora de fer que els nostres models (i
escenes) semblin tan reals com sigui possible o, fins i tot, per obtenir altres tipus
de resultats visuals, com poden ser escenes amb un estil més semblant als còmics,
futurista, etc. Unity representa visualment els objectes a les escenes i, amb l’ajuda
dels materials, textures i els shaders, podrem obtenir diferents estils visuals amb
els mateixos objectes en 3D.

Si fem una mica d’història, a partir de Unity 5 es van introduir els Physically-
Based Shaders (PBS), fet que va suposar un abans i un després a l’hora de treballar
amb Unity i els resultats visuals que podem obtenir amb aquest motor gràfic.
Aquest avenç és considerat un dels millors (si no el millor) des que es van introduir
els normal maps.

Els PBS fan la renderització de l’aparença dels nostres models depenent de com
la llum interactua amb el material en el món real, i això ens permet obtenir
resultats molt més realistes i consistents. Va suposar un abans i un després en
el desenvolupament 3D a Unity, ja que a partir d’aleshores ens permet recrear el
món real de manera molt més fidedigna.
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’The Comprehensive PBR Guide’

Per a més informació sobre els PBS us recomano donar un cop d’ull a la guia The
Comprehensive PBR Guide, escrita per Wes McDermott i que està disponible de manera
gratuïta al següent enllaç: www.allegorithmic.com/pbr-guide. Aquesta guia està dividida en
dos capítols o volums, i explica amb molt més detall les diferents tècniques que fan servir
els PBR i que queden fora de l’abast d’aquest mòdul.

Amb l’aparició dels PBS es va introduir també l’standard shader de Unity, que
ens permetrà crear materials de manera ràpida i senzilla (a banda d’oferir-nos una
gran quantitat de paràmetres per personalitzar els nostres materials). A més a
més, es va simplificar el procés de creació de materials i, un cop hem seleccionat
amb quin mode volem treballar, metallic o specular, Unity optimitza per nosaltres
el shader que fem servir, eliminant tot el codi que no es necessita un cop hem
assignat els valors que necessitem del material i els texture maps. Aquest procés
fa que l’standard shader estigui molt optimitzat i ens permet optimitzar les nostres
escenes d’una manera senzilla.

En la majoria dels casos, com per exemple quan volem renderitzar l’escena amb
objectes sòlids o transparents, diferents superfícies, entorns o personatges, fer
servir l’standard shader serà la millor opció en termes de rendiment, visualització
i opcions a l’hora de personalitzar els nostres materials.

En canvi, hi han casos en què un shader específic, fins i tot un d’escrit per nosaltres
mateixos, ens donarà els resultats que esperem, com a l’hora de renderitzar
objectes líquids, de cristall, efectes de partícules, donar un efecte de còmic a tota
l’escena o d’altres efectes de caire més artístic, així com efectes especials (visió
amb raigs x, visió nocturna...).

1.1.1 Creació d’un material amb ’standard shader’

En aquesta secció aprendrem a crear materials usant l’standard shader de Unity,
assignar-lo a un model en 3D, estudiar les diferències entre fer servir el mode
specular i metallic i els diferents paràmetres d’entrada del material, i com això
afecta la renderització de l’objecte a la nostra escena.

L’standard shader de Unity és un shader que ve amb l’engine amb un ampli
conjunt de funcions que ens ajudaran a reproduir amb la fidelitat més gran possible
els entorns virtuals. Es pot fer servir per realitzar una renderització fidedigna de
materials del món real, com pot ser pedra, fusta, cristall, plàstic i metall.

Les seves funcions s’activen o es desactiven en funció de si les fem servir, per tant,
serà un shader molt eficient, eliminant les parts innecessàries a l’hora de fer la
renderització. Per obtenir una llista completa de totes les funcions i paràmetres
de l’standard shader us recomanem donar un cop d’ull a la documentació oficial
de Unity (goo.gl/PaEXZC).
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Fluxos de treball i modes de renderització

A Unity, quan treballeu amb l’standard shader hi haurà dos tipus de fluxos de
treball, l’anomenat standard, més conegut com a metallic, i l’specular; haureu
de triar-ne un. Generalment, podrem aconseguir resultats similars en ambdues
configuracions, però fent servir paràmetres d’entrada diferents. És a dir, hi ha
algunes diferències i característiques específiques de cada material que haurem de
tenir en compte a l’hora de triar quin farem servir.

L’standard (metallic) tindrà disponible com a paràmetre d’entrada del shader o
material el valor metallic, que ens permetrà indicar si el material que estem creant
és d’aparença metàl·lica o no. En el cas que sí que ho sigui, el color albedo
controlarà la nostra reflexió specular (la majoria de la llum que afecta el nostre
objecte es reflecteix com a specular). Els materials no metàl·lics tindran la reflexió
specular del mateix color que la llum que s’hi reflecteix.

Per tant, quan fem servir el mode standard o metallic haurem de tenir en compte
que el paràmetre metal hi jugarà un paper molt important. Amb un valor d’1,
significarà que l’albedo influirà en el color, la brillantor i, amb el valor smooth,
ajustarà com de llisa serà la superfície i la seva brillantor. Amb un valor de 0,
el color albedo no afectarà el color specular i es farà servir com el color de la
superfície.

D’altra banda, farem servir el mode specular quan vulguem deslligar el color
specular de l’albedo del nostre material. Així crearem materials més estranys o
exòtics dels que podem obtenir amb el metallic. Per tant, seleccionarem aquesta
versió per treballar d’una manera més clàssica amb el shader. Usarem l’specular
color per controlar el color i la força o la quantitat dels reflexos amb el valor
specular del nostre material.

En general és més senzill fer servir l’standard, envers l’specular, ja que el
segon calcula el color i la brillantor automàticament, basats en els paràmetres
de: albedo, smooth i metallic.

També trobarem que disposem de quatre modes de renderització o Rendering
Mode:

• Opaque: aquest és el valor per defecte, i ens permet renderitzar objectes
sòlids o opacs.

• Cutout: ens permetrà renderitzar objectes amb parts totalment transparents
o totalment opaques.

• Fade: usant el nivell de transparència, ens permetrà simular que els objectes
s’esvaeixen (o apareixen) a les nostres escenes.

• Transparent: ens permetrà renderitzar objectes transparents, com cristall,
plàstics transparents...
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A continuació veurem una captura en què es contraposa una petita esfera amb les
dues configuracions (metallic i specular) i després veurem com reproduir aquest
exemple a Unity, creant el material des de 0 (vegeu la figura 1.1).

Figura 1.1. ’Standard shader specular’ vs. ’metallic’

Render metallic i specular

La imatge de la dreta representa el mode metallic o standard amb el valor de la
propietat metallic a 0,5. La segona imatge fa servir el mode specular i especifica
la propietat specular a un color de gairebé zero, amb la qual cosa aconseguim un
efecte de “no reflexions” de manera metàl·lica o mirall.

Cas pràctic: creació d’un material ’Standard Shader’ amb les
configuracions ’metallic’ i ’specular’

Un cop tenim clars els diferents resultats entre fer servir el mode metallic o
specular, és hora de crear un material des de zero i observar com els diferents
paràmetres modificaran el resultat visual del nostre objecte en 3D.

El primer que farem serà crear dos objectes a la nostra escena, per exemple
dues esferes o sphere, i els anomenarem SphereSpecular i SphereMetallic
respectivament. Les col·locarem relativament a prop, per poder observar els
diferents tipus de renderització, un cop executem l’escena.

Si us hi fixeu, en l’inspector de Unity (vegeu la figura 1.2) podreu observar com
l’objecte està fent servir el Default-Material de Unity, que no podrem modificar
d’Standard Shader Metallic i Standard Shader Specular. Això es pot fer de
diferents maneres. Una és fent clic a un directori del nostre projecte, opció create
i després material.
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RGBA

RGBA significa vermell (red),
verd (green), blau (blue) i alpha.

Fa referència a la composició
d’un color, expressat en termes
dels valors de la intensitat dels

colors primaris de la llum, però
amb un canal alpha addicional,
que indica com és d’opac cada

píxel i permet combinar una
imatge amb altres.

Trobareu més informació
sobre els valors RGBA al

punt “Afegir ‘transparency’
i ‘emission maps’ a un

material”, d’aquest mateix
apartat.

Figura 1.2. ’Default material’ a Unity

Configurarem l’standard_shader_metallic, com podem veure a la figura 1.3 (el
color vermell té els valors RGBA 255,0,0,255):

Figura 1.3. Configurar ’standard shader (metallic)’

Configurarem l’standard_shader_specular, com podem veure a la figura 1.4 (el
color albedo té els valors RGBA 255,0,0,255 i l’specular 53,53,53,255):
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Figura 1.4. Configurar ’standard shader (specular)’

Un cop ja hem creat els nostres materials, és hora d’assignar-los als objectes que
havíem creat en el primer punt: el resultat haurà de ser similar a la figura 1.5.

Figura 1.5. Resultat de la configuració

Finalment, és hora d’executar la nostra escena i observar els resultats, i com els
dos objectes fan la renderització de maneres diferents (vegeu la figura 1.6). Us
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recomano jugar una mica amb els valors del material, per tal d’entendre millor
com afecta la renderització cada camp.

Figura 1.6. Resultat obtingut

En resum, en aquest cas pràctic hem vist com crear materials a Unity i assignar-los
un shader; aquí hem utilitzat l’standard shader de Unity, però podríem fer servir
qualsevol shader que volguéssim. N’hi ha molts a Internet; podeu visitar l’Asset
Store (assetstore.unity.com), i fins i tot podem escriure els nostres propis shaders
per aconseguir diferents resultats visuals.

1.1.2 Creació de textures

Normalment, el disseny dels objectes 3D (la seva geometria) és només una
aproximació de la forma de l’objecte que estem dissenyant. El detall serà proveït
per les textures, que no son més que imatges bitmap que s’aplicaran a la superfície
de la mesh. Imagineu-vos que hem imprès la textura i l’enganxem a sobre del
nostre model, cobrint-lo totalment.

El posicionament de la textura es fa amb el programari de modelatge 3D que s’ha
utilitzat per crear el model i que Unity importarà al mateix temps que importem
el model en 3D (com hem vist en apartats anteriors).

Les textures a Unity es poden fer servir per cinc funcionalitats diferents: models
3D, gràfics 2D, elements d’interfície d’usuari o GUI, efectes de partícules i Terrain
Heightmaps; vegem-los detingudament:

• Models 3D: les textures es poden aplicar a models 3D fent servir els mate-
rials amb l’ajuda dels shaders per controlar el color, per exemple, o simular
superfícies brillants entre altres opcions, com ja hem vist anteriorment.
Inclús es poden combinar dues o més textures a la vegada per obtenir
diferents efectes. És important recordar que han de ser potència de 2 (per
exemple 32×32, 64×64, 128×128...). Encara que no sigui obligatori és
molt més eficient fer-ho d’aquesta manera. Per tal de treballar amb textures
al nostre projecte, simplement la podem importar al directori Assets; un
cop fet això, ja podrem fer-la servir en els nostres materials, com a GUI
Texture o fins i tot convertir-la en un normal map (com veurem més endavant
a l’apartat dedicat a això). Per a més informació us recomano visitar la
documentació oficial sobre les textures al següent enllaç: goo.gl/gzsVN2.

• Gràfics 2D: quan estem treballant amb videojocs en 2D, tots els nostres
models estaran representats amb textures aplicades a meshes, que seran
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Trobareu més informació
sobre tècniques especials
d’animació a l’apartat 3,
“Tècniques d’animació
2D”, d’aquesta mateixa
unitat.

aproximades a la forma de l’objecte que volem representar (obviant la pro-
funditat). En el cas que vulguem animar aquest objecte en 2D, necessitarem
diferents textures, una per cada frame de la nostra animació. Hi ha tècniques
especials per fer aquestes tasques de manera eficient. Per a més informació,
us recomano veure la documentació oficial de l’sprite editor al següent
enllaç: goo.gl/TcwEsP.

• Interfície d’usuari o GUI: aquests elements normalment estan compostos
per gràfics que no s’utilitzen directament en el nostre videojoc, però que
permetran a l’usuari fer eleccions i veure informació, com per exemple el
menú principal del nostre videojoc o la informació dels punts o les vides del
jugador. Els gràfics utilitzats per a aquestes tasques són molt diferents dels
que farem servir com a textura d’un objecte en 3D, per exemple. Per a més
informació sobre el sistema de GUI us recomano la guia oficial de Unity al
següent enllaç: goo.gl/vEAogM.

• Efectes de partícules: de vegades haurem de representar objectes que
no són sòlids, com flames, fum o espurnes. Es poden representar de
millor manera amb un tipus especial d’objectes anomenat Particle Systems.
Aquests objectes o partícules són petits objectes en 2D que representen
una petita part d’un fum, fluid, espurnes... Aquestes partícules es poden
crear amb diferents paràmetres d’entrada, com el temps que es mantindran
vives fins a la seva destrucció, quantes partícules formaran l’efecte, com
es comportarà... Per exemple, per crear una explosió podrem accelerar
partícules des d’un punt central cap a l’exterior a gran velocitat, amb una
textura que simuli foc. S’ha de tenir en compte que els efectes de partícules
poden arribar a consumir molts recursos, i s’han d’usar amb mesura. Per
a més informació sobre els Particle Systems us recomano la guia oficial
de Unity (especialment la descripció de tots els paràmetres d’entrada) al
següent enllaç: goo.gl/qGWmZml.

• Terrain Heightmaps: s’utilitza per fer servir textures com mapes d’alçada
de terreny. Aquestes textures no s’utilitzaran per visualització (almenys no
directament com totes les anteriors). En aquest cas, les nostres imatges
seran en escala de grisos, i cada píxel representarà una alçada depenent
del seu valor. Aleshores, en una terrain mesh que representa una àrea de
terreny, l’alçada de cada punt es definirà a partir de la textura o Terrain
Heightmap (sempre partint d’una base d’alçada predefinida). És a dir, la
nostra textura definirà com es crea la mesh del terreny. A més a més, podrem
afegir diferents efectes al terreny com a qualsevol altre model o objecte de
la nostra escena, per tal de definir un terreny més rocós, o amb prades, sec...
Us recomano donar un cop d’ull a la documentació oficial de Unity si voleu
aprofundir més en les diferents tècniques per crear un Terrain Heightmaps i
les diferents opcions de visualització. Podeu accedir-hi des d’aquest enllaç:
goo.gl/Dp4seD.
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Cas pràctic: com crear una escena simulant el sistema solar

Primer de tot crearem una escena buida en el nostre projecte, en aquest cas la
guardaré amb el nom de a3.textures_sistema_solar.

A continuació crearem una esfera per cadascun dels planetes del sistema solar, i
una per al sol (vegeu la figura 1.7). En total tindrem una escena similar a la següent
imatge:

Figura 1.7. Distribució de
l’escena

Ara és el moment d’importar en el nostre projecte les textures que farem servir per
cada planeta. En el meu cas n’he fet servir unes d’accés lliure que podeu trobar al
següent enllaç: goo.gl/etrDKh.

I ara és el moment d’assignar cadascuna de les textures que hem importat al nostre
projecte a cadascun dels objectes que representen els planetes (vegeu la figura 1.8).
Farem servir l’standard shader, versió metallic i crearem un material per cadascun
dels planetes, com per exemple:

Figura 1.8. Creació de materials dels planetes

Repetirem el pas anterior per cadascun dels nou planetes (vegeu la figura 1.9). Un
cop fet això, i si executem la nostra escena, hauríem de veure una imatge similar
a la següent:
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Figura 1.9. Els planetes del nostre sistema solar

Com podeu observar, ja que he provat de reproduir les mides i distàncies reals, els
planetes es veuen molt petits, i el sol (encara de color gris) molt gran, i potser el
resultat no és del tot visual, però es poden entendre els conceptes.

El següent pas es fer que el nostre Sol emeti llum, com ho fa el de veritat. Això ho
farem seleccionant un material per al Sol, i afegint la textura a l’albedo, com en el
cas dels planetes i, a més a més, haurem de marcar la casella Emission i donar-li
un valor (vegeu la figura 1.10).

Figura 1.10. Configuració del material del Sol

Finalment, podem fer girar els nostres planetes (de manera senzilla i circular,
sense voler reproduir les òrbites de manera fidedigna). Per fer això, afegirem un
petit script com el que hi ha a continuació a cadascun dels nostres planetes (vegeu
la figura 1.11).
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Figura 1.11. ’Script’ de rotació dels planetes

Com es pot veure, és un script molt senzill, on fem girar l’objecte que conté el
planeta sobre el seu eix (primera transformació a la funció Update) i després envers
el centre on hi ha el Sol (segona transformació a la funció Update).

Les textures tenen un paper molt important a l’hora de donar realisme a les
nostres creacions. Les podem fer servir per donar més detall als nostres
models en 3D o per crear efectes de partícules, així com a les nostres
interfícies d’usuari o GUI, sprites 2D i finalment Heightmaps.

1.1.3 Afegir ’normal maps’

Si volguéssim modelar tots els objectes en 3D de les nostres escenes fins al més
petit detall, ens donaria com a resultat que totes les nostres escenes estarien
compostes per models de gran resolució, i això generaria una geometria molt
complexa i costosa de processar o renderitzar.

És en aquest punt on els normal maps ens ajudaran a simular aquesta geometria
complexa, que d’altra manera seria molt costosa de renderitzar en termes de
potència de processat, durant l’execució de la nostra escena a cada frame. Així
doncs, els normal maps són un tipus de Bump Map i consten d’un tipus especial
de textures que ens permetrà afegir detall a les nostres superfícies o objectes.

Simplificant molt, els normal maps ens ajudaran a simular objectes en 3D
complexos i amb molts detalls, sobre models de baixa resolució (low-poly 3D
meshes). Per exemple, imagineu-vos una peça de metall amb molts caragols i
soldadures (com per exemple l’ala d’una nau espacial). Modelar tots els petits
detalls en 3D seria molt costós, i la solució serà implementar-lo amb normal maps
simulant els detalls esmentats. Hi ha dues maneres de generar els normal maps:

• Projectar els models en 3D de gran detall o resolució (high-definition 3D
meshes) en els de baixa resolució o detall que tindrem a la nostra escena.
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Aquesta tècnica es coneix com a baking i es fa servir per renderitzar entorns
virtuals complexos reduint el cost en termes de processament. Aquesta
opció te el problema que haurem de dissenyar dos models per cada objecte:
el d’alta resolució per fer la projecció de la textura i el de baixa resolució
que usarem a les nostres escenes.

• Fer servir una textura, com veurem a l’exemple a continuació, textura que
farem servir de Normal Map i ens ajudarà a l’hora de donar definició als
nostres models de baixa resolució o low-poly.

Eines en línia

Tot i que hi ha un gran nombre d’eines que poden ser usades per generar els normal maps,
us recomano fer servir per exemple una eina en línia (gratuïta i compatible amb Windows i
Mac) que s’anomena NormalMap Online, creada per Christian Petry. S’hi pot accedir des
de: goo.gl/6MkGgp. També n’hi ha altres de disponibles, que inclouen fins i tot un plug-in
per a Gimp (disponible només per a Windows) o un altre per a Adobe Photoshop anomenat
nDo (també disponible només per a Windows).

A l’hora de treballar amb Unity i importar les nostres textures com a normal maps,
haurem de fer un parell de passos extra:

• Primer de tot, l’haurem de col·locar al nostre directori d’assets. Canviarem
el Texture Type a Normal map en les propietats de la textura, com es pot
veure a la imatge següent (figura 1.12):

Figura 1.12. Configuració material; resul-
tat de crear un ’normal map’

• En el cas que vulguem importar un heightmap com a normal map, haurem
de fer els mateixos passos, però seleccionar l’opció Create from Grayscale
i també seleccionar el Bumpiness per controlar com de profunds seran els
angles representats en el normal map, com es pot veure a la imatge següent
(figura 1.13):
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Figura 1.13. Configurar un ’heightmap’

• Un cop tenim el normal map al nostre directori Assets del nostre projecte
de Unity, el podrem seleccionar a la propietat Normal Map dels nostres
materials que facin servir l’Standard Shader.

Potser us heu fixat que a la part inferior dels paràmetres del material creat amb
Standard Shader hi ha una zona anomenada Secondary Maps on tenim l’opció
d’afegir un normal map secundari. En aquest paràmetre es poden fer servir
textures de la mateixa manera com hem vist a dalt, i la seva funcionalitat serà
afegir detall extra als nostres models usant una freqüència o escala diferent a la
que hem fet servir en el normal map primari. Per exemple, el normal map primari
ens pot donar detall d’una paret, i el secundari, detall de petites fissures o ratllades
a la paret.

Cas pràctic: com afegir ’normal maps’ a un model en 3D

En aquest petit exemple, agafarem la textura de la Terra i hi afegirem el normal
map, que es pot baixar des de l’enllaç: goo.gl/D2QQSu.

Primer de tot haurem d’importar la textura i el normal map que ens podem baixar
des de l’enllaç anterior.

Un cop fet això crearem un material per aplicar a l’esfera en 3D que simularà la
Terra, que per a aquest exemple, anomenarem nm_exemple_mat.

Crearem una esfera nova, li aplicarem un material amb la configuració standard,
i afegirem la textura de la Terra al paràmetre de l’Albedo i la textura del normal
map que hem creat, al paràmetre de Normal Map (vegeu la figura 1.14) amb la
resta de valors per defecte:
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Figura 1.14. Resultat de configurar el
’normal map’

Finalment, executarem l’escena per veure el resultat. Com podeu observar en la
imatge (figura 1.15), el model de l’esquerra està molt més definit que el de la dreta,
i tots dos fan servir, com a base, una esfera en 3D de Unity.

Figura 1.15. Resultat amb i sense ’normal map’

Els normal maps seran una eina molt potent a l’hora de donar més definició
i detall als nostres objectes, amb un cost molt baix a l’hora de fer la
renderització, cosa que permet fer servir models molt més senzills.

1.1.4 Afegir ’transparency’ i ’emission maps’ a un material

Tots els materials tenen dues propietats:

• La transparència o transparency: ens permetrà que els colors d’un material
siguin més o menys transparents o visibles fins arribar a la transparència
total o bé a l’opacitat completa.
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Les manipulacions
d’imatges d’aquest punt

s’han fet amb el programari
d’edició d’imatges lliure

Gimp.

• L’emissió o emission: ens permet recrear objectes autoil·luminats, com
poden ser pantalles de mòbil, televisions, llums d’un cotxe, o fins i tot
objectes futuristes com naus espacials, armes làser...

En aquest sentit, cal tenir en compte que Unity pot llegir quatre canals de cada
textura: R (Red), G (Green), B (Blue) i A (Alpha). Quan assignem la propietat
de transparency o cutout, el canal alpha del nostre difuse texture map assignarà
la transparència al material, d’acord amb el nivell de brillantor de cada píxel
(en mode cutout, no pot fer la renderització de semitransparències, ha de ser o
totalment transparent, o totalment sòlid).

D’altra banda, per dotar de llum pròpia o brillantor els nostres objectes farem
servir el paràmetre Emission. Aquest controla el color i la intensitat que emet
una superfície, quan estem usant un emissive material en el nostre objecte o escena.
Farà l’efecte que estarà emetent llum, com si l’objecte estigués autoil·luminat.

Aquests materials s’utilitzaran quan voldrem crear objectes que en alguna part (o
tot) ha de semblar que tenen alguna llum interior, com pot ser un monitor, un
cartell lluminós, botons brillants... (aquí el límit és la nostra imaginació a l’hora
de crear diferents efectes).

De manera senzilla podrem crear emissive materials definint un color de la llum
emesa (com hem fet en l’exemple del sistema solar). Aquests objectes, encara
que no hi hagi llum a la nostra escena, o estigui molt fosc, seran autoil·luminats i
il·luminaran els objectes que tinguin al voltant. Disposem de tres opcions diferents
per definir quin efecte tindrà la llum que emet l’objecte:

• None: l’objecte emetrà llum, però aquesta no afectarà els objectes que tingui
al voltant.

• Realtime: la llum emesa des del nostre objecte s’afegirà a la il·luminació
global i calculada en temps amb tota la il·luminació de la nostra escena.

• Baked: la llum emesa des d’aquest material serà calculada i guardada en
els static lightmaps de l’escena, per tant els objectes estàtics que hi hagi al
voltant seran afectats per la nostra llum emesa, però els objectes dinàmics
no.

Cas pràctic: com crear una esfera amb una textura i materials que suportin
la transparència

Primer de tot hem de seleccionar la imatge que voldrem fer servir com a textura
i obrir-la en l’editor d’imatges que fem servir normalment (vegeu la figura 1.16).
En aquest exemple i per tal de simplificar-lo usarem el logotip de Unity que ens
podrem baixar a la seva pàgina web o fent una cerca Google:
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Figura 1.16. Resultat de la impor-
tació del logotip

Un cop la tenim oberta, afegim una capa transparent a la nostra imatge. Això es
pot fer en el menú Layer/Transparency/Add Alpha Channel.

El següent pas serà seleccionar les àrees que voldrem que siguin transparents
(vegeu la figura 1.17). En el nostre cas, seleccionarem tot el fons negre fent
servir l’eina fuzzy select tool (si esteu fent servir un altra imatge per seguir aquest
exemple, haureu de seleccionar tota l’àrea que voleu que sigui transparent).

Figura 1.17. ’Fuzzy tool’ GIMP

I el resultat a GIMP serà el següent (figura 1.18), un cop hem seleccionat tota
l’àrea negra:

Figura 1.18. Selecció de la imatge a GIMP

Suprimirem la selecció que hem fet mitjançat la tecla Delete o Supr del nostre
teclat. El fons de la nostra imatge ara serà transparent, però la part de dintre del
cub del logotip continua amb el fons negre (vegeu la figura 1.19).

Figura 1.19. Resultat a GIMP
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Guardem la imatge, que serà la que farem servir com a textura i tornem a Unity.
A Gimp, per guardar una imatge en format png, l’hem d’exportar en comptes de
guardar-la.

Crearem un parell d’objectes a la nostra escena de Unity. Per a aquest exemple:
una esfera i un cub (el resultat amb la primera serà una mica més estrambòtic). Un
cop fet això creem un nou material que farem servir amb aquest exemple. En el
meu cas, l’he anomenat standard_transparency.

Seleccionarem l’standard shader i en la propietat de Rendering Mode la canviem
a Cutout, ajustant la propietat Alpha Cutout a 0,9. També assignarem la textura
que hem creat prèviament a la petita caixa que hi ha al costat de la propietat Albedo
amb un resultat similar al següent (figura 1.20):

Figura 1.20. Propietats del ’shader’

Si executem la nostra escena, el resultat final seran dos objectes, on el nostre
material farà la renderització de la part transparent mostrant només la part sòlida
(vegeu la figura 1.21).

Figura 1.21. Resultat final

Per acabar, com a petit exercici, us recomano que jugueu una mica amb les
propietats del shader per tal de veure com afecta la renderització dels objectes.

1.1.5 Afegir brillantor amb el paràmetre ’Emission’

En aquest punt, estudiarem com dotar de llum pròpia o brillantor els nostres
objectes amb el paràmetre Emission. Aquest paràmetre controla el color i la
intensitat que emet una superfície, quan estem usant un emissive material en el
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nostre objecte o escena. Donarà l’efecte que estarà emetent llum, com si l’objecte
estigués autoil·luminat.

Aquests materials s’utilitzaran quan voldrem crear objectes que en alguna part (o
tot) han de semblar que tenen alguna llum interior, com pot ser un monitor, un
cartell lluminós, botons brillants... (aquí el límit és la nostra imaginació a l’hora
de crear diferents efectes).

De manera senzilla, podrem crear emissive materials definint un color de la llum
emesa (com vam fer a l’exemple del sistema solar). Aquests objectes, encara que
no hi hagi llum a la nostra escena, o estigui molt fosc, seran autoil·luminats i
il·luminaran els objectes que tinguin al voltant. Disposem de tres opcions diferents
per definir com la llum afectarà (la que emet l’objecte):

• None: l’objecte emetrà llum, però aquesta no afectarà els objectes que tingui
al voltant.

• Realtime: la llum emesa des del nostre objecte, serà afegida a la il·luminació
global i calculada en temps amb tota la il·luminació de la nostra escena.

• Baked: la llum emesa des d’aquest material serà calculada i guardada en
els static lightmaps de l’escena, per tant, els objectes estàtics que hi hagi al
voltant seran afectats per la nostra llum emesa, però els objectes dinàmics
no.

Cas pràctic: com crear un petit efecte d’emissió per al nostre logotip

Un cop ja tenim un logotip, és hora de treballar en un efecte d’emissió. Per fer-ho,
primer de tot dupliquem la imatge del logotip de Unity donant-li un nom explicatiu
(per exemple logo_emission.jpg) i l’obrim amb el nostre editor d’imatges preferit
(en aquest exemple hem fet servir Gimp).

Seleccionarem tots els caràcters del logotip amb l’eina fuzzy select tool i mantenint
la tecla Shift o majúscules pressionada per tal de seleccionar múltiples àrees al
mateix temps.

Després copiarem la nostra selecció i l’enganxarem en una nova capa o layer i
aplicarem un filtre Noise, per exemple d’un 60%.

Tot seguit, crearem una nova capa o layer, i l’omplirem completament de color
negre. Col·locarem aquesta capa per sota de la resta, i tindrem com a resultat final
la següent composició a la nostra imatge (figura 1.22):
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Figura 1.22. Creació d’una nova
capa

Unim o combinem totes les capes en una de sola i guardem la textura que acabem
de crear en format PNG. El resultat final serà més o menys com la imatge que
teniu a continuació (vfigura 1.23):

Figura 1.23. Resultat a GIMP

Ara, tornem a Unity i importem la imatge que hem creat en l’apartat anterior
com a textura.

Crearem un material amb l’standard shader (li podem posar com a nom stan-
dard_emission) i en la configuració del shader li assignem la textura del logotip
en la propietat Albedo, i la que hem creat (per simular la emissió) a la propietat
Emission. Canviem el color d’Emission a blanc (R: 255; G: 255; B: 255) i baixem
la seva intensitat a 0,20. Finalment, seleccionem al paràmetre Global Illumination
a Realtime (vegeu la figura 1.24):
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Figura 1.24. Configuració de material a
Unity

Finalment, executem la nostra escena, per tal de veure els resultats (vegeu la figura
1.25):

Figura 1.25. Contraposició de resultats

Com podeu observar en el logotip superior, li hem donat un efecte d’emissió. Si
jugueu una mica amb els valors, el podem fer més brillant o menys (fins i tot es
poden escriure petits scripts per simular que la potència de l’efecte puja i baixa).

Finalment, com sempre, us recomano que experimenteu i feu proves amb els valors
que hem introduït al llarg d’aquest exemple per entendre una mica millor com
afecten el resultat final.
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El valor alpha del paràmetre albedo controla la transparència dels nostres
materials (sempre que fem servir l’standard shader). Això només serà cert
en els casos en què el Render Mode estigui en algun dels que admeten
transparències. És important que seleccionem el mode més adient per
a les nostres necessitats, perquè això determinarà si el nostre material té
o no té reflexos, el valor specular, o si la transparència pot tenir valors
semitransparents o no.

També hem de tenir en compte que quan tenim una textura assignada en el
paràmetre Albedo podem controlar la transparència fent servir el canal alpha del
nostre material (la textura), com hem fet en el primer exemple d’aquest apartat.
Els valors del canal alpha poden variar des de blanc, que és totalment sòlid, fins
a negre, totalment transparent. Així doncs, podem controlar que el nostre objecte
tingui diferents àrees de transparència.

Gràcies a aquest cas pràctic, hem vist com fer que els nostres objectes emetin llum,
per tal de fer-los brillants i que il·luminin els objectes que tenen al voltant. Es pot
fer directament amb el valor Emission de l’Standard Shader o creant una textura
que controli aquesta emissió.

1.1.6 Reproduir vídeos a les textures

Unity pot reproduir vídeos en qualsevol component de les nostres escenes que
tingui una textura (independentment de l’objecte) i l’engine s’encarregarà de
projectar la reproducció d’aquest en la textura esmentada. Unity admet la
descodificació de vídeo per maquinari i programari, i a més a més la possibilitat
de reproduir vídeo amb transparència, diferents pistes d’àudio i fins i tot video
streaming (a través de la xarxa / internet).

Unity va introduir el component del tipus Video Player a la versió 5.6. En
versions anteriors de l’engine es feia servir un component anomenat Movie
Texture i encara que el funcionament final era el mateix (projectar un vídeo
en una textura) la seva configuració i el procés d’importar els vídeos en el
nostre projecte eren completament diferents.

Cub 3D a la nostra escena (vegeu la figura 1.26):
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Figura 1.26. Creació d’un objecte

Per començar, incorporarem el component de VideoPlayer al nostre objecte. I
afegirem un vídeo al nostre projecte en format .mp4 dintre del directori Assets/ví-
deo. En aquest exemple jo he fet servir un dummy vídeo que podeu trobar a l’enllaç:
goo.gl/dvTGaf (en concret el de 10mb, mp4, 1280x720). Així doncs tindrem el ví-
deo a la següent localització: Assets\videos\SampleVideo_1280x720_10mb.mp4.

Un cop tenim el vídeo dintre del nostre projecte de Unity, és hora d’assignar-lo al
component Video Player que hem inclòs en el cub que hem creat abans (vegeu la
figura 1.27):

Figura 1.27. Configuració del vídeo

Ja podem fer clic a Play i veurem com el vídeo es reprodueix en el cub que hem
creat a la nostra escena (vegeu la figura 1.28):
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Formats admesos

Recordeu que no tots els formats
de vídeo són admesos per Unity,

i fins i tot depèn de la plataforma
per la qual estem desenvolupant.

És a dir, no admetrà els mateixos
formats a Windows, que a Mac,

IOS, Android, PS4, Nintendo
Switch... Consulteu la

documentació oficial en el
següent enllaç: goo.gl/YWrWEc.

Figura 1.28. Resultat final

Com a curiositat, podeu provar de reproduir el mateix vídeo en una esfera, per
comprovar que el model en 3D que fem servir és el menys important, i és a la
textura on Unity reproduirà el vídeo.

Aquest component no ens permetrà gaire flexibilitat a l’hora de reproduir vídeo
a Unity. El component VideoPlayer reproduirà el vídeo automàticament, deixant
en les nostres mans molt poc control. Explorant la classe VideoPlayer i les seves
propietats i mètodes podrem controlar el vídeo per codi.

Aquesta funcionalitat serà molt útil a l’hora de reproduir vídeo en diferents casos
quan no voldrem que el vídeo es reprodueixi automàticament quan es carrega la
nostra escena; com per exemple, si volem reproduir una cutscene després que
l’usuari premi un botó, o reproduir vídeo en model d’una pantalla de televisió
quan el jugador arriba a una habitació concreta...

Cas pràctic: com crear un petit ’script’ per controlar la reproducció de vídeo

En el codi que teniu a continuació, podeu veure com implementar un petit
controlador per a la nostra escena de vídeo, on cada cop que pressionem la tecla
‘espai’, el vídeo s’aturarà o continuarà la reproducció depenent de l’estat anterior.
També, quan pressioneu la tecla L, el vídeo es posarà en mode d’autoreproducció
automàtica o manual.

1 using UnityEngine;
2 using UnityEngine.Video;
3

4 [RequireComponent(typeof(VideoPlayer))]
5 public class VideoController : MonoBehaviour {
6 [SerializeField]
7 private VideoPlayer m_videoPlayerController = null;
8

9 private void Awake()
10 {
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11 // Sempre és millor assignar aquest valor en l’editor
12 // però és de bones pràctiques tenir aquest "sanity

check"
13 if (m_videoPlayerController == null)
14 m_videoPlayerController = GetComponent<VideoPlayer

>();
15

16 }
17

18 private void Update()
19 {
20 if (Input.GetKeyUp(KeyCode.Space))
21 OnPauseKey();
22 else if (Input.GetKeyUp(KeyCode.L))
23 OnLoopKey();
24 }
25

26 private void OnPauseKey()
27 {
28 if (m_videoPlayerController.isPlaying)
29 {
30 m_videoPlayerController.Pause();
31 Debug.Log("Pause");
32 }
33 else
34 {
35 Debug.Log("Resume");
36 m_videoPlayerController.Play();
37 }
38 }
39

40 private void OnLoopKey()
41 {
42 if (m_videoPlayerController.isLooping)
43 {
44 Debug.Log("IsLooping = false");
45 m_videoPlayerController.isLooping = false;
46 }
47 else
48 {
49 Debug.Log("IsLooping = true");
50 m_videoPlayerController.isLooping = true;
51 }
52 }
53 }

El nostre petit controlador del vídeo, doncs, farà les següents tasques per reproduir
el vídeo:

• En el mètode Awake fem un cast del component VideoPlayer, en cas que no
s’hagi fet prèviament en l’editor de Unity.

• Al mètode Update controlem si l’usuari prem la barra espaiadora, o la tecla
L.

• OnPauseKey. Depenent de si el vídeo s’està reproduint el posarem en pausa
o, en cas contrari, resumirem la reproducció.

• OnLoopKey. Depenent de si el vídeo està en mode loop canviarem el seu
estat al contrari.
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Podrem reproduir vídeos a les nostres escenes sobre qualsevol model en 3D
que tingui una textura. Gràcies a un component que ens proporciona Unity
(el Video Player) i a traves de la classe amb el mateix nom, podrem accedir
a totes les funcionalitats via codi, moltes de les quals no estan disponibles a
la pantalla de l’editor.
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2. Efectes de postprocessament

En aquest apartat estudiareu com funcionen els efectes de postprocessament, quins
són els més coneguts i usats, i com fer-los servir a Unity. També en veureu alguns
més en profunditat i els resultats que podem obtenir-ne, a més a més d’escriure’n
un de propi vosaltres mateixos.

Els efectes de postprocessament consisteixen en aplicar filtres i efectes a la imat-
ge de la càmera a pantalla completa (o frame) que resulta de fer la renderització de
l’escena. Aquests filtres i efectes s’apliquen abans de mostrar la imatge a l’usuari,
i poden millorar ostensiblement de manera senzilla el resultat visual invertint molt
poc temps en configurar-los.

Es poden fer servir efectes de postprocessament per simular propietats físiques
de les càmeres o els carrets fotogràfics, fent servir, entre d’altres: Bloom, Depth
of Field, Chromatic Aberration o Color Grading. També es poden fer servir per
crear efectes del joc per situacions on hi ha un impacte a l’usuari, com per exemple
boira, ceguesa per canvi de lluminositat, i molt més.

En resum, fareu servir el post-processing stack o efectes de postprocessament
quan vulgueu modificar la imatge o frame que s’està mostrant a l’usuari per tal
d’aconseguir una finalitat concreta, des de simular una pel·lícula antiga fins a
efectes quan l’usuari rep un impacte, millora la lluminositat...).

2.1 El ’post-processing stack’ de Unity

Unity us proveeix d’una sèrie d’eines per tal d’aplicar efectes de postprocessament
a les vostres escenes. Com veureu en els següents apartats, s’han d’aplicar per
càmera, i afectaran només els objectes que aquesta càmera està renderitzant.
Unity implementa per defecte, entre d’altres, els següents efectes :Motion Blur,
Chromatic Aberration, Color Grading, Antialiasing o Fog.

Per poder fer servir aquesta funcionalitat de Unity, haurem d’importar el
post-processing stack, que ens proporcionarà una gran quantitat d’efectes
predefinits. D’altra banda, Unity ens permet escriure els nostres propis
efectes.

El post-processing stack combina els efectes que heu configurat en una càmera en
concret abans de mostrar-lo a l’usuari. Unificant l’aplicació dels efectes en una
mateixa pipeline s’aconsegueixen els següents avantatges:

• Els efectes sempre estan configurats en l’ordre correcte.
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• Permet combinar diferents efectes en un sol processament o single pass.

• Els efectes estan agrupats en un mateix lloc per treballar-hi de manera més
ràpida i senzilla.

A continuació, veureu una llista amb tots els efectes que venen per defecte amb
el post-processing stack de Unity i una petita descripció de cadascun per tal que
us podeu fer una idea dels efectes que es poden aconseguir amb cada un d’ells;
com també algunes eines que us ofereix de sèrie (debug views i monitors), per tal
d’ajudar-vos a l’hora de comprovar si els efectes estan produint el resultat esperat:

• Antialiasing: aquest efecte de postprocessament ajudarà a fer que els vostres
models tinguin un aspecte més suau. L’Aliasing mostra els gràfics en
pantalla de manera que els contorns apareixen amb dents o un efecte de serra,
en comptes de semblar una línia definida. L’Antialiasing envolta aquestes
línies en forma de serra per una sèrie d’ombres o matisos del mateix color
que els píxels del voltant. Això farà desaparèixer l’efecte d’Aliasing però
provocarà que les línies estiguin una mica menys definides (o siguin una
mica borroses).

• Ambient Occlusion o oclusió ambiental: aquest efecte aproxima l’Ambient
Occlusion en temps real a tot el contingut de la pantalla. Enfosqueix plecs,
forats, interseccions i superfícies properes. En el món real, aquestes àrees
tendeixen a bloquejar o ocultar la llum ambiental, i per això semblen més
fosques. És important tenir en compte que aquest efecte és molt car de
processar en termes de rendiment.

’Ambient Occlusion’

L’oclusió ambiental o Ambient Occlusion és una tècnica de renderització que genera una
il·luminació ambiental completament independent de la llum i l’entorn de l’escena. Aquesta
tècnica calcula quina és l’exposició de cada punt de l’escena a la il·luminació ambiental.

• Screen Space Reflection: s’utilitza per fer servir informació que ja tenim a
la pantalla per tal de calcular reflexos. El podreu fer servir per simular els
reflexos d’un terra mullat, per exemple.

• Fog: es crea sobreposant un color als objectes en funció de la distància amb
la càmera. Així aconseguireu un efecte de boira, especialment en escenes a
l’aire lliure, per amagar el clipping dels objectes que estan al fons.
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Centrar l’interès

Afegir profunditat de camp
(Depth of Field) a les escenes pot
donar sensació de profunditat a
l’espai, i que l’espectador centri
el seu interès en l’objecte que
està enfocat.

LUT

A Look-Up Table és una taula
que emmagatzema els valors del
color per cada píxel, agafant els
valors RGB d’una imatge o
textura original i modificant-los
per uns de nous canviant la
tonalitat, saturació i brillantor.

• Depth of Field o profunditat de camp: us ajudarà a simular l’efecte de focus
de la lent d’una càmera. En el món real, una càmera només pot fer focus
en un moment donat a un objecte a una distància concreta. Els objectes
que estiguin a una distància diferent de l’objecte del focus, apareixeran com
desenfocats en la imatge. Amb l’efecte Depth of Field podreu reproduir
aquest efecte amb la càmera de l’escena a Unity.

• Motion Blur o desenfocament de moviment: amb aquest efecte podreu
simular la difuminació d’objectes o imatges quan aquests estiguin en movi-
ment, com passaria en el món real, quan un objecte es mou més ràpidament
que la càmera. Aquest efecte serà molt útil en jocs de carreres, per exemple.

• Eye Adaptation: l’ull humà té la característica que es pot adaptar a diferents
nivells de llum o foscor depenent de la situació però, si el canvi és sobtat,
trigarà uns segons a adaptar-se a la nova situació. A Unity podeu simular-lo
fent servir l’efecte de postprocessament Eye Adaptation. Aquest dependrà
del nivell de brillantor a la imatge, i l’adaptació es produirà en el temps. Es
pot fer servir quan el jugador surt d’un edifici a l’exterior, per exemple, o
surt d’una cova simulant el temps que trigaria l’ull humà a adaptar-se.

• Bloom: ens permetrà reproduir l’efecte que es dona amb les càmeres reals
quan un objecte és molt brillant. A Unity l’efecte produeix petites franges
de llum al voltant de les vores de les àrees més brillants, contribuint a la
il·lusió que aquests objectes són extremadament brillants.

• Color Grading: consisteix en el procés d’alterar o corregir el color i la
brillantor de la imatge final. Es podria dir que és com el procés d’aplicar
filtres a les fotos a Instagram, per exemple. Les eines que posa a l’abast
el post-processing stack de Unity són totalment en temps real HDR (High
Dynamic Range).

• User Lut: efecte similar al Color Grading que acabem de veure, però molt
més senzill. En aquest cas, els píxels de la imatge que es mostren a la
pantalla són substituïts pels valors de la LUT o Look Up Table que l’usuari
vol fer servir. Com que és un mètode d’implementació senzill, ens permetrà
fer-lo servir en plataformes que no admetin les textures necessàries per
implementar el Color Grading. Com a comentari, cal dir que es necessiten
dues textures com a paràmetre de l’efecte de postprocessament, una de
256x16 i l’altra de 1024x32 (se’n poden fer servir de més grans, però
afectarà el rendiment).

• Chromatic Aberration: en el món de la fotografia, aquest és un efecte on
la lent no convergeix tots els colors al mateix punt. Apareixen “franges” de
color al llarg dels límits que separen la foscor i parts brillants de la imatge.
A Unity, s’intenta reproduir, i resulta en un efecte molt característic i que es
pot fer servir per distorsionar una imatge (com per exemple quan el jugador
rep un impacte, o ha sofert una intoxicació i volem distorsionar una mica la
imatge). Les franges podran ser de color vermell/blau o verd/púrpura, a més
a més de definits per l’usuari, amb una textura proveïda com a paràmetre.
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Versió 2.0

En el moment d’escriure aquest
contingut, Unity està treballant

en una versió 2.0 del
post-processing stack amb

millores en el rendiment i nous
efectes. Ja es troba disponible en
mode de preview. Per si us voleu

aventurar a fer proves i
trastejar-hi una mica, us deixo

l’enllaç: bit.ly/2R2ndRE.

HDR

High Dynamic Range Rendering
permet aconseguir efectes

visuals molt més convicents, fent
servir un rang més gran de valors

pel color (RGB) de cada píxel
durant els càlculs intermedis,
abans de mostrar per pantalla

una imatge o escena.

• Grain: aquest efecte intenta simular com es veien les pel·lícules antigues,
amb textura granulada a la imatge, que feien que no fos del tot nítida. A
Unity s’implementa amb un gradient coherent noise i es fa servir molt per
simular entorns imperfectes a jocs de temàtica d’horror.

• Vignette: aquest efecte té l’objectiu d’enfosquir i/o dessaturar cap a les vores
d’una imatge en comparació amb el centre. A Unity s’implementa de dues
maneres diferents: una d’elles és Classic, on es fa de manera automàtica,
depenent dels paràmetres d’entrada, i l’altra és l’anomenada Masked, on
fareu servir una textura sobre la pantalla per tal de crear l’efecte.

• Dithering: es coneix com Dithering l’efecte d’aplicar “soroll” a la imatge
per tal de fer aleatori el que es coneix com a quantization error. Això evitarà
patrons a gran escala com pot ser color banding o les típiques “serralades”
d’alguns models en línia recta. Vegeu a la figura 2.1 com s’aplica el
dithering a la imatge final, per evitar l’efecte de bandes de la segona imatge.

Figura 2.1. Efecte de ’banding’ i ’dithering’

Wikipedia

• Debug views: encara que no són un efecte pròpiament dit, el post-processing
stack de Unity té una sèrie de vistes de debug per tal de veure alguns efectes
específics, com poden ser: Depth, Normals, Motion Vectors, Ambient
Occlusion, Eye Adaptation, Focus Plane, Pre Grading Log, Log Lut i User
Lut. Us serà molt útil a l’hora de fer debug per com quedaran alguns dels
altres efectes, i com es creen partint de textures o imatges.

• Monitors: per tal d’ajudar els artistes a controlar el resultat de la renderitza-
ció d’una escena, el post-processing stack de Unity té una sèrie de monitors
que trobareu a l’àrea de preview de l’inspector a l’editor de Unity. Cada
monitor es pot activar o desactivar en play-mode per tal de veure en temps
real els resultats. S’ha de tenir en compte que això afectarà el rendiment de
Unity quan executem l’editor.

2.1.1 Configurant el ’post-processing’ a Unity

Primer de tot, heu de tenir en compte que per obtenir uns resultats òptims en el
postprocessament és recomanable que el Linear color-space tingui l’HDR activat.
A més a més, és recomanable fer servir el deferred rendering (ja que per a alguns
efectes és obligatori). Un cop ja teniu importada al projecte la post-processing
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stack de Unity, ja la podreu fer servir en les vostres escenes seguint els següents
passos.

A Unity, s’ha d’importar manualment el post-processing stack directament
de l’Asset Store de Unity, ja que no ve per defecte. Es pot obrir directament
a Unity, en el menú Window/Asset Store. En la nova finestra heu de buscar
el Post-Processing Stack de Unity i importar-lo al vostre projecte.

Primer de tot afegireu l’script PostProcessingBehaviour.cs a la càmera a la qual
voleu aplicar els efectes de postprocessament. Això ho podreu fer de tres maneres
diferents; a la figura 2.2 podeu veure el resultat final:

Figura 2.2. Afegir ’PostProcessingBehaviour.cs’
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• Fent drag & drop de l’script a l’objecte que conté la càmera --- traduc-
cions@nuriasolano.com 2019/05/05 07:10És correcte així? No s’entenia
tal com estava i he afegit la preposició de O potser ha de ser a l’script de
l’objecte? Caldria confirmar-ho. --- --- alejandro.santiago@gmail.com
2019/05/23 19:59 Es mes correcte fent drag & drop de l’script a lobjec-
te....traduccions@nuriasolano.com 2019/05/05 07:10.

• Fent clic al botó Add Component del mateix objecte i buscant l’script en el
menú desplegable.

• Des del menú Component > Effects > Post-Processing Behaviour.

Un cop fet això, ja teniu els efectes de postprocessament activats en aquesta
càmera, amb un perfil o profile buit. És el moment de començar a configurar les
diferents opcions o efectes que teniu disponibles. Els post-processing profiles són
una mena d’asset dintre del projecte de Unity que es poden reutilitzar en diferents
escenes/càmeres. Es poden comprar a l’Asset Store. Això simplifica crear-ne de
diferents, depenent de si, per exemple, esteu desenvolupant per a mòbil o PC (baix
i alt rendiment respectivament).

Un cop heu creat un asset d’aquest tipus, observareu una finestra a Unity, com la
que veureu a continuació en la figura 2.3, on podreu definir les diferents opcions
de l’efecte:

Figura 2.3. Opcions de l”asset’

Si ja heu configurat l’efecte, és hora d’afegir-lo al post-processing script que
havíeu vinculat a la càmera. El resultat final serà semblant al de la figura 2.4:
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Figura 2.4. La nostra càmera amb l’efecte de postpro-
cessament; resultat final.

En resum, en aquest apartat hem vist com importar al projecte el post-processing
stack, com configurar un perfil o profile, on podrem emmagatzemar la configuració
que vulgueu de l’efecte de postprocessament i com afegir-lo a una càmera a
l’escena. Els següents passos seran aprendre a configurar alguns efectes concrets.

2.1.2 L’efecte ’Fog’

L’efecte Fog us resultarà molt útil sobretot quan estigueu dissenyant escenes
de mons oberts o exteriors. Aquest efecte funciona sobreposant un color
(normalment blanc o gris) sobre els objectes segons la seva distància amb la
càmera, simulant boira. També és molt útil per amagar allò que es coneix com
a clipping d’objectes a la càmera, quan la configuració del far clip s’ha mogut
endavant per motius de rendiment.

’Clipping’ i ’Far clip’

El clipping permet seleccionar àrees de la nostra escena per activar o desactivar de la cua
de rendering. És a dir, activar o desactivar selectivament operacions de rendering dins
d’una regió predefinida.

Far clip, també conegut com Z-clipping o depth clipping, es refereix a tècniques que
determinen selectivament els objectes de l’escena en funció de la seva profunditat respecte
a la pantalla. És a dir, podrem controlar entre quins valors de proximitat i llunyania la nostra
càmera “veurà” els objectes.
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El primer pas és afegir a la càmera principal (o en la que vulgueu aplicar l’efecte)
un component del tipus Post-Processing Behaviour. Un cop afegit, haureu de
configurar el profile de l’efecte de postprocessament per tal d’afegir la boira, amb
un resultat similar al de la figura 2.5, on veieu la imatge de l’esquerra amb Fog
activat, a la dreta, sense:

Figura 2.5. Configuració del ’profile’ de l’efecte ’Fog’

Com podeu observar, al resultat amb el Fog activat, l’aspecte de la imatge és molt
més suavitzat, especialment si considerem que normalment aquesta part queda
més al fons, i l’acció estarà molt més a prop de la càmera.

2.1.3 L’efecte antialiàsing

Aquest efecte de postprocessament és molt útil, ja que us ajudarà a que el resultat
de la renderització sigui molt més suau, especialment les vores dels objectes, i
que no tinguin aquesta aparença de serralada tan lletja. Com veureu a l’exemple a
continuació, la seva configuració és molt senzilla i podreu canviar la configuració
depenent de l’escena on l’esteu aplicant (a diferència d’aplicar aquest efecte a
nivell de les opcions de projecte).

El primer pas serà afegir a la càmera principal (o en la que vulgueu aplicar l’efecte)
un component del tipus Post-Processing Behaviour. Un cop afegit, haureu de
configurar el profile de l’efecte de postprocessament per tal d’afegir l’antialiàsing,
amb un resultat similar al de la figura 2.6:

Figura 2.6. Antialiàsing

Observeu que només teniu dues configuracions per poder canviar: el Method amb
FXAA (Fast Approximate Antialiasing) o Temporal AA. El primer té un millor
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Com a recomanació,
desactiveu sempre els
efectes que no feu servir
tota la estona, i només
activeu-los quan els feu
servir (per reduir el cost de
fer el render ).

FPS o ’First Person
Shooters’

Són videojocs d’acció en
primera persona, on el jugador té
la impressió d’estar dintre de
l’escenari virtual, perquè la
càmera té el mateix punt de vista
que el jugador. El jocs es basen
en el combat amb armes però
també en l’exploració del
terreny.

resultat en termes de rendiment, però pitjor visualment, i viceversa en el cas del
segon. Tot i així, en l’FXAA podreu configurar el mode de rendiment que voleu
executar.

Un cop heu configurat l’antialiàsing al vostre gust, afegireu el profile al Post-
Processing Behaviour que havíeu afegit a la vostra càmera prèviament, i ja el
tindreu activat (en tots els objectes que aquesta càmera s’encarregui de fer el
render). El resultat final el podreu apreciar a la figura 2.7:

Figura 2.7. Resultat final; a l’esquerra sense FXAA, a la
dreta amb FXAA

De vegades necessitareu un profile diferent per cada escena, ja que les opcions de
configuració no seran les mateixes, o fins i tot dintre d’una escena poden haver-hi
àrees on us interessi que l’antialiàsing s’apliqui amb més qualitat o més rendiment.
Això ho haureu de canviar mitjançant codi depenent de les vostres necessitats.
Haureu de vigilar molt l’aplicació d’aquest efecte de postprocessament, ja que en
termes de rendiment pot afectar bastant.

2.1.4 Crear un efecte ’Vignette’

En aquest apartat creareu el típic efecte d’impacte que es pot veure en molts
videojocs FPS (First Person Shooters), on les vores de la càmera o imatge es
tornen de color vermell quan es rep un impacte. Per això fareu servir l’efecte de
postprocessament anomenat Vignette, que consisteix a enfosquir i dessaturar les
vores d’una imatge. Per fer això, haureu d’afegir un petit script a la càmera. A
continuació, vegeu com és el procés.

El primer pas és afegir a la càmera principal (o en la que hi vulgueu aplicar l’efecte)
un component del tipus Post-Processing Behaviour. Un cop fet això, configurareu
un profile de postprocessament per tal d’activar l’efecte de Vignette i desactivar la
resta, com es veu a la figura 2.8:
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Figura 2.8. Activació de l’efecte ’Vignette’

Com podeu veure a la imatge anterior, hem desactivat tota la resta d’efectes i a les
opcions de configuració del Vignette hem triat com a color el vermell (per simular
la sang), i el paràmetre intensity té el valor 0. Aquest punt és important, ja que per
defecte no volem que estigui aplicat.

A continuació, vegeu un petit script d’exemple per executar l’efecte en el temps.
S’ha anomenat VignetteImpact, i requereix que tingui un component de Camera
i de Post-Processing Behaviour al mateix objecte (per estar segurs que podreu
executar l’efecte). La primera part de l’script quedarà com es veu a continuació
(veieu figura 2.9):

Figura 2.9. ’Script VignetteImpact’
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’Coroutines’

Les Coroutines són una mena de
funcions que tenen l’habilitat de
pausar la seva execució, tornar el
control a Unity, i continuar amb
aquesta durant l’execució del
següent frame.

Com es veu en la imatge anterior, primer de tot en la funció Awake es comprova
que les variables hagin sigut assignades en l’editor i, si no, les obtindrem del
gameObject actual. Un cop fet això executem una coroutine de Unity per executar
l’efecte de Vignette amb el següent codi (veieu la figura 2.10):

Figura 2.10. ’Coroutine ApplyImpactEffect’, el codi de la ’coroutine’

Com es veu al codi anterior, primer de tot capturarem les opcions de configuració
de l’efecte de postprocessament (aquest pas és indispensable, ja que no es
poden modificar directament). Després simularen l’efecte en tres fases: primer
incrementem l’efecte, fem una petita pausa al mig, i el disminuïm cap a 0 al
final. Finalment, a la funció OnDestroy deixem la configuració de l’efecte de
postprocessament amb les opcions de configuració.

Com heu vist en aquest petit exemple és molt senzill crear aquest efecte, i fins i tot
es podria millorar afegint una textura que simulés una esquitxada de sang (com
fan molts jocs FPS), canviant les opcions de configuració en el profile de l’efecte
de postprocessament, un cop activat el Mode en Masked en comptes de Classic.

2.2 Guia de versions d’un videojoc

Durant el desenvolupament d’un projecte de software (o un videojoc, en el
vostre cas) hi haurà diferents fases, que normalment aniran des de la fase de
recol·lecció de requeriments fins a la publicació final del producte o entrada en
producció. En aquest apartat estudiareu aquestes fases i en què consisteixen
cadascuna, i tractareu la importància de definir correctament en quina fase us
trobeu per portar a bon port el vostre projecte.
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’Build’

Fa referència al resultat de
produir una versió del

programari amb els elements
actuals. És a dir, en qualsevol

punt del desenvolupament farem
una compilació per convertir el

codi font en producte executable
(i per tant que es pot verificar o

executar).

Ens centrarem primer a repassar una mica la història sobre on i com van sorgir els
termes que estudiareu. Els termes alpha-beta van ser creats o emprats per primera
vegada a IBM, encara que es creu que ja es feien servir molt abans que arribés
el software o programari, probablement des dels anys cinquanta (i probablement
abans). La terminologia era la següent:

• A test era la verificació d’un nou producte abans del seu anunci al públic.

• B test era la verificació d’un nou producte abans d’enviar-lo per la seva
producció massiva.

• C test era la verificació final del producte abans de la seva distribució final.

A mesura que el programari guanyava pes al catàleg de productes d’IBM, alpha
es va començar a fer servir per denotar A test, i beta es va fer servir per demostrar
que el producte estava enllestit per al públic.

Martin Belsky, director d’alguns dels primers projectes de programari d’IBM, va
afirmar haver inventat la terminologia. IBM va abandonar la terminologia alfa -
beta durant la dècada dels seixanta, però aleshores havia rebut un suport bastant
ampli de la indústria, i s’havia convertit en una mena d’estàndard.

IBM i Martin Belsky

International Business Machines Corporation (IBM) és una multinacional americana en
l’àrea de les tecnologies de la informació. IBM fabrica i comercialitza maquinari, middleware
i programari, i ofereix serveis d’allotjament i consultoria en àrees que van des d’ordinadors
de mainframe fins a nanotecnologia.

Martin Belsky va ser contractat per IBM el 1954, va dirigir els esforços d’aquesta companyia
en l’àrea de l’FSD (Functional Specifications Document), que és un document que
especifica quines funcions ha de fer un component o sistema específic.

2.2.1 Fases d’un projecte de programari

A continuació, definirem en detall les fases més comunes en un projecte de
programari o videojoc. No tots els projectes han de tenir totes les fases, i de
vegades els límits entre una fase i la següent no estan del tot definits durant
el desenvolupament (per exemple quan passem d’alpha a beta). En resum,
podrem dividir un projecte en les següents fases: Pre-alpha, Alpha, Beta, Release
Candidate (RC) i Release.

Durant la fase Pre-alpha fareu totes les activitats que no requereixen verificació
o proves de manera formal, com poden ser la recol·lecció dels requisits, el disseny
del programari, el GDD (Game Design Document)... Durant aquesta fase és
possible l’obtenció d’alguna build en un estat molt inicial, on es poden fer proves
de quines mecàniques funcionen, l’art pipeline, els controls...

Durant la fase Alpha, que serà la primera del cicle de vida del desenvolupament),
començareu el testing del producte. Normalment els programadors faran servir
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’Art Pipeline’

Procés de creació i
implementació de l’art per a un
projecte en particular,
normalment associat al procés
creatiu per al desenvolupament
de videojocs i com els artistes
integren el seu art en el producte
final.

caixes (en anglès es coneix com a white-box technique) per tal de simular l’entorn
que es vol crear. Durant aquest temps, els artistes aniran substituint les caixes per
art segons estigui disponible. El videojoc en fase alpha tindrà amb tota probabilitat
molts bugs, comportaments no esperats, pèrdua d’estabilitat... Tampoc tindrà totes
les mecàniques que estan planejades per a la versió final.

Depenent del tipus de desenvolupament que esteu fent, aquesta versió mai veurà
la llum fora del vostre estudi, cercle d’amics i persones de confiança per tal de
rebre comentaris i crítiques sobre la direcció del videojoc. D’altra banda, si s’opta
per una filosofia de “portes obertes” i ensenyem des d’una fase molt primerenca
l’avenç del producte, es podrà crear comunitat al voltant del producte. Sense entrar
en detalls, ambdues opcions són bones, però dependran molt de la visió de negoci.

El final d’aquesta fase ve definit per allò que es coneix com una feature freeze,
on, com el nom indica, totes les mecàniques del joc estaran implementades, i no
n’hi haurà de noves afegides en les fases següents. Normalment el videojoc serà
feature complete en l’última build d’aquesta fase, com es pot veure a continuació
(vegeu la figura 2.11):

Figura 2.11. Cicle de desenvolupament

La fase Beta serà la següent fase després de la fase Alpha (beta és la segona lletra
de l’alfabet grec, després d’alfa, la primera). La fase Beta normalment comença
quan el videojoc o programa és feature complete però probablement conté un
nombre (elevat) d’errors o bugs i problemes de rendiment, i part dels elements
de l’art del joc encara són caixes blanques o bé versions inicials. Normalment
en aquest cas començaran les proves a fons, incorporant casos d’ús, proves
d’usabilitat, casos extrems i alliberant el videojoc a un grup d’usuaris (que pot
ser obert o no).

’Beta release’

Aquest procés d’entregar als usuaris programari o videojocs en fase Beta es coneix com a
Beta release i serà un moment important en el cicle de desenvolupament del videojoc, ja
que és el moment que molts jugadors descobriran el producte, i haurem de crear comunitat,
així com assegurar-nos que corregim tots els errors que es trobin. Aquesta versió del
videojoc també s’utilitzarà molt sovint per anar a fires del sector, ensenyar-la a possibles
publishers o socis. Com ja hem comentat, la Beta release pot ser oberta a tothom, o a un
petit grup de la selecció. Això dependrà una mica de la política que hàgim seguit durant tot
el desenvolupament.
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Personalment, recomano seguir una política de “portes obertes” i anar incloent a la
comunitat tot el possible des d’un bon començament, però en productes grans o
superproduccions això no és possible. Tot i així, hi ha molts exemples de videojocs que
han fet una beta privada per a alguns jugadors (com usuaris d’altres jocs de la marca, o
que comprin X joc primer...).

Finalment, haurem de triar un grup petit de beta testers, i ens interessarà seguir
molt de prop les seves recomanacions, ja que seran persones que informen
activament dels problemes del producte. En general, seran clients o representants
de clients potencials. Els beta testers tendeixen a oferir els seus serveis de forma
gratuïta, però sovint reben versions del producte que proven, descomptes en la
versió de llançament o altres incentius.

La fase Release Candidate o RC és una versió beta del videojoc, amb potencial de
ser la versió final excepte si es troben bugs importants que puguin fer necessària
una altra iteració per tal d’arreglar-los. Un cop hem arribat a aquest punt del
desenvolupament tota la tasca d’estabilització ja s’ha dut a terme, les funcionalitats
del joc estan enllestides i el codi ha estat provat en un o més cicles de proves a la
fase beta.

Aleshores, quan el programador o equip de programació està d’acord que no hi
haurà grans canvis en el codi del joc (a part de petites modificacions, o bug-fixing),
aquesta build estarà enllestida per passar-la al grup de proves com a possible
candidata a ser el producte final (i les proves que es duran a terme seran en entorns
tan semblants com sigui possible a l’entorn final dels usuaris o jugadors).

Finalment, la fase Release arriba una vegada s’ha llançat el videojoc. El
llançament es farà amb el producte en la versió stable release, que serà l’RC que
considerem que és més estable i preparada per al públic en general.

En resum, en aquest apartat heu estudiat les diferents versions del videojoc o pro-
gramari, des de les primeres fases, on encara estem incloent noves funcionalitats
(pre-Alpha i Alpha), fins que ja tenim totes les funcionalitats incloses, i volem
començar a arreglar bugs (fase Beta). Un cop creiem que tots els bugs han estat
arreglats (almenys la gran majoria) passarem a una fase de pre-release o Release
Candidate RC, en què el videojoc estarà gairebé enllestit, i només quedarà passar
la bateria final de proves i, si tot és correcte, publicar-lo!

2.3 Verificació del producte final

Durant el desenvolupament d’un videojoc, com qualsevol altre tipus de programari
o software, el procés de verificació del producte ha de ser constant. Ningú
llançaria al mercat un producte sense haver-lo verificat a fons, per assegurar-se
que compleix amb els mínims de qualitat exigits.

En el cas dels videojocs, aquests canvien en funció de la plataforma, des de PC,
on els mínims són més baixos, fins a les consoles (PS4, XB1, Switch, ...), on els
propietaris de les plataformes (Sony, Microsoft i Nintendo) solen ser molt estrictes
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amb la qualitat dels videojocs publicats i han de seguir una sèrie de regles definides
per ells mateixos per tal de superar els seus processos de QA (sense els quals no
es pot publicar en les seves plataformes).

Quan hem de fer les proves d’un videojoc, aquestes dependran en gran mesura
de les diferents plataformes, per exemple fer A-B testing a mòbils, proves sobre
el kit de desenvolupament a consoles, funcionalitats en línia (partides online). Les
fases de les proves que veurem a continuació són el màxim de genèriques, sense
entrar en detall de cada plataforma. Així doncs, les fases del procés de verificació
del producte final són les següents:

• Preparació: com el seu nom indica és la fase on prepararem el pla
de proves i definirem l’estratègia a seguir en cadascuna de les dife-
rents fases que veurem a continuació. Potser serà necessari la ins-
tal·lació o configuració d’algun programari específic per la gestió dels
diferents bugs que trobarem durant les proves, com per exemple Jira:
www.atlassian.com/software/jira. En cas que fem servir programari lliure,
podem usar OpenProject: www.openproject.org

• Alpha Testing: durant aquesta fase del desenvolupament, el videojoc encara
no té implementades totes les mecàniques; algunes ja hi són, altres cauran
pel camí, i en general ens trobarem molts bugs. La principal missió de les
proves en aquesta fase és assegurar-nos que el joc s’està desenvolupant sense
errades greus, o que no permetin la seva execució correctament. A banda,
cal tenir en compte que:

– Durant aquesta fase serà molt important documentar correctament to-
tes les errades del videojoc, en quin maquinari i sistema operatiu, quins
perifèrics o comandaments s’estaven fent servir... És molt important
identificar aquests errors en fases primerenques del desenvolupament
per poder solucionar-los més fàcilment.

– I, finalment, cal remarcar que aquesta fase no és gens agraïda a l’hora
de fer les proves, ja que moltes parts del videojoc encara estaran amb
caixes, una interfície d’usuari en desenvolupament, l’estil gràfic en un
estat molt inicial, les funcionalitats a mig desenvolupament.... Malgrat
això, és crítica a l’hora de construir un producte final tan sòlid com
sigui possible.

• Closed Beta Testing o proves internes: aquesta fase la dur a terme normal-
ment un equip intern de QA, el mateix equip de desenvolupament o petits
grups d’usuaris seleccionats per a aquesta tasca o de “confiança”. Durant
aquesta fase de proves el videojoc s’anirà apropant a la versió definitiva,
corregint tots els errors. Els game testers s’encarregaran de “trencar” el joc
de totes les maneres possibles, jugant de maneres molt diferents de com ho
faria un usuari normal. És a dir, intentar trobar tots els errors, per petits o
amagats que estiguin. En aquesta fase es trobaran errors que poden semblar
inversemblants a priori. Per posar un parell d’exemples dels molts que m’he
trobat, perquè us en pugueu fer una idea:

– Una vegada vam descobrir que si arrencàvem el videojoc amb la
consola en rus, jugàvem un nivell complet, però si canviàvem l’idioma
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QA

Quality assurance (QA) és un
procés que garanteix que el

programari desenvolupat
compleix les especificacions de

qualitat definides o
estandarditzades. És un procés

continu dins del cicle de vida del
desenvolupament de programari

per garantir que compleix les
mesures de qualitat desitjades.

de la consola i arrencàvem el videojoc de nou, els nivells no es
carregaven correctament.

– Una altra vegada, deixant jugar dos nens de quatre i cinc anys, vam
descobrir que les col·lisions amb els murs no funcionaven del tot bé,
si es provava de travessar-los de manera constant.

• Open Beta Testing o proves obertes al públic: normalment es fa quan
s’acosta molt el llançament del videojoc, amb una versió molt estable i
oberta a tothom que vulgui provar el joc abans que surti al mercat en la versió
definitiva. Com que la majoria dels bugs ja s’han corregit, aquesta fase de
proves està molt focalitzada en millorar l’experiència d’usuari recollint i
implementant els comentaris rebuts d’aquests usuaris, i fins i tot afegir o
treure funcionalitats. No sempre es du a terme, aquesta fase, ja que depèn
molt del cicle de desenvolupament, estratègia comercial, Publisher, si el
tenim...

• Pre-production Testing: durant aquesta fase el videojoc ja està llest per
ser publicat, i els verificadors o testers hauran de verificar el joc de proves
final del procés de QA abans que el joc passi a producció o, depenent de la
plataforma, es publiqui.

En resum, en aquest apartat hem vist com hem de planificar els jocs de proves o
testing des de fases molt inicials del projecte, i que aquest no s’acabarà gairebé
fins al moment de pujar a producció o publicar el videojoc, i passarà per diferents
fases d’intensitat durant el desenvolupament amb diferents actors implicats.
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La història de l’animació
en 2D s’explica amb detall
a l’apartat “Fonaments de
l’animació” ; a la unitat “El
producte i la història de
l’animació”, dins del mòdul
Projectes d’animació
audiovisual 2D i 3D.

3. Tècniques d’animació en 2D

L’animació en 2D és el procés de fer centenars de dibuixos i animar-los, tot
reproduint-los en una ràpida successió. Aquesta és la forma més comuna o
tradicional d’animació i s’ha utilitzat durant diverses dècades i a través de diverses
formes de comunicació, com el cinema, la televisió, els videojocs...

Per ser uns bons professionals de l’animació, haureu de conèixer com animar
sprites 2D, així com fer animacions amb el motor Unity 3D, el sistema d’aquest,
el Mecanim, i el sistema de físiques 2D.

3.1 Història de l’animació en 2D

Fent un repàs ràpid a la història, l’animació en 2D tradicional consisteix a fer
un dibuix i aleshores fer un segon dibuix del mateix objecte o personatge, però
amb un canvi molt subtil (com pot ser un petit canvi en la posició d’un braç d’un
personatge que l’està movent, o una modificació en els llavis per simular que està
parlant). Amb aquest mètode, centenars si no milers de dibuixos són realitzats
per tal d’animar una escena completa. Els dibuixos són mostrats en una ràpida
successió d’imatges (normalment en 24 frames o dibuixos únics per segon).

Amb aquesta tècnica, es proporciona a l’usuari la sensació que aquest gran nombre
d’imatges estàtiques formen una animació fluida. Aquest tipus d’animació fa més
de cent anys que es fa. Encara que la creació de l’animació en 2D s’atribueixi a
Walt Disney, amb la creació del seu icònic personatge Mickey Mouse, no va ser
ell qui va fer la primera animació en 2D.

La primera animació en 2D mai creada (que se’n tingui constància) va ser
l’anomenada Fantasmagorie, d’Emile Cohl. Va ser creada completament en
blanc i negre, i consisteix en un personatge en forma de pal. Per fer les diferents
escenes que componen el curt d’animació, de 75 segons de durada, es van
necessitar a prop de 700 dibuixos diferents (alguns reutilitzats, és clar) i es va
publicar el 1908, per la qual cosa precedeix la primera animació de Mickey Mouse
(el vaixell de vapor amb el famós ratolí) per uns vint anys.

3.1.1 Dels anys trenta als anys setanta

Durant la Golden Age o època daurada de l’animació, des dels anys trenta fins als
setanta, es van crear animacions o dibuixos animats de gran qualitat, com poden
ser els dels personatges Mickey Mouse, Donald Duck i Goofy de Disney; o Bugs
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Bunny, Daffy Duck i Porky Pig de la Warner Bros, o The Flinstones i Scooby Doo
de Hanna-Barbera. Aquest són els exemples més coneguts de companyies que van
ajudar a popularitzar l’animació en 2D en aquests anys inicials.

Durant la dècada dels seixanta, l’animació va fer el salt dels cinemes a la televisió.
Moltes sèries d’animació van ser creades durant aquest període, incloent The
Flinstones, que va ser la primera que va triomfar en el prime time. També es va
fer el salt de capítols de 5-10 minuts fins als 20-25 minuts. Per tal de mantenir
els costos d’aquest increment baixos, es van popularitzar una sèrie de trucs o
tricks, com ara animar només una part de la pantalla per frame, repetir el fons
o background en mode circular (especialment quan els personatges caminen o
condueixen). Encara que aquestes animacions no eren tan suaus i visualment
atractives com les animacions del cinema, eren prou bones per a convèncer i
entretenir milers de persones arreu del món, i ajudar en la popularització de les
sèries d’animació en 2D.

3.1.2 Dels anys vuitanta fins als noranta

A finals dels vuitanta i principis dels noranta, els dibuixos animats van començar
a ser també un producte per a adults i no només per a nens i, juntament amb
l’aparició dels videojocs, es va anar popularitzant aquest tipus d’animació. Un
exemple perfecte d’aquesta fita van ser The Simpsons que van fer el seu debut a
la televisió nord-americana el 1989 (encara que pugui semblar un producte molt
més recent).

Aquesta va ser una de les primeres sèries d’animació que va començar a tocar
temes més d’adults, com els problemes de la vida real, el sexe, l’alcohol..., i no
només una temàtica per a gent més jove (encara que potser no van ser la primera,
sí que va ser una de les més famoses de l’època). Molts pares es van escandalitzar,
ja que com que es tenia la sensació que les sèries d’animació només eren per a
nens, els temes que es tractaven a The Simpsons no eren coses que els nens petits
haguessin de veure a la televisió, i per tant no pertanyia als dibuixos animats.

A pesar de les preocupacions dels pares, la sèrie va ser un èxit gairebé instantani i
va rebre altes puntuacions de la crítica, es va vendre gran quantitat de mercaderia
de la sèrie i va ser la prova que les sèries d’animació no eren exclusives dels nens
petits o del públic més jove. Això va donar peu a la creació de moltes més sèries
animades per a altres franges d’edat, com South Park, Futurama o Family Dad,
entre d’altres.

3.1.3 Dels anys noranta fins avui

Des de finals dels noranta fins a dia d’avui, l’animació en 2D ha guanyat molt
de pes, i ara és una part molt important de la indústria audiovisual. Moltes de
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les sèries d’animació de l’actualitat, com Bob Esponja, per exemple, fan servir
ordinadors per ajudar en la creació de tota la part de l’animació en 2D.

També hi ha un gran nombre de videojocs actuals totalment basats en 2D (espe-
cialment a l’escena indie), com poden ser Nuclear Throne o Ori and the Blind
Forest. Tots aquests exemples ja fan servir l’animació per ordinador, que requereix
molts menys dibuixos o sprites, ja que es pot fer l’animació entre fotogrames de
manera automàtica, i no és necessari dibuixar-los tots de manera manual. Fins i
tot hi ha dibuixos animats o videojocs que combinen part d’animació en 2D, amb
escenaris en 3D, com poden ser els episodis més nous de The Simpsons o Family
Guy. Molts videojocs fan servir també les mateixes tècniques.

Les animacions poden ser també completament digitals. Programaris com Adobe
Flash (encara que ja en desús), Unity, Unreal i d’altres motors gràfics, ens perme-
tran realitzar animacions en 2D usant només un ordinador. Aquest programari
moltes vegades ens permetrà fer les animacions entre els diferents frames de
manera automàtica, reduint de manera significativa el nombre de dibuixos o sprites
que necessitarem per fer la nostra animació. A més a més, fent servir un ordinador,
podem canviar certs paràmetres com el frame rate o el color en un procés d’uns
pocs segons. Això donarà als usuaris un control total sobre les animacions.

En resum, l’animació en 2D ha recorregut un llarg camí, des de l’animació
Fantasmagorie del 1908, fa més de cent anys, fins als dibuixos animats que tots
coneixem d’avui en dia, animacions Flash, videojocs... L’animació en 2D ens ha
portat com a espectadors i jugadors un nombre incomptable de mons de fantasia,
videojocs increïbles (clàssics i actuals). Durant aquests cent anys, el procés de
treball s’ha anat modernitzant, i el que abans suposava dies o setmanes de feina
ara ho podem fer en unes poques hores gràcies al programari actual, que cada cop
és més senzill i a l’abast de tothom. Fins i tot les animacions en 3D s’estan estenent
i cada cop són més populars, però queden fora de l’abast d’aquest apartat.

3.2 El subsistema d’animació a Unity

El sistema d’animació de Unity és una eina molt potent que posa a la nostra
disposició la possibilitat d’un control total dins del motor o engine, així com
poder fer crides a esdeveniments des de la reproducció de les animacions, una
màquina d’estats i transicions entre els diferents estats, animacions facials i molt
més. Aquest sistema d’animació propi de Unity es coneix com a Mecanim.

Mecanim, entre altres opcions, us oferirà les següents possibilitats:

1. Un flux de treball molt senzill per configurar tots els elements que necessi-
tarem a les nostres animacions.

2. La possibilitat d’importar animacions creades amb Unity (fet que possibilita
exportar-les entre diferents projectes).

3. Animació humanoide.
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4. Retargeting o la possibilitat de canviar animacions entre diferents objectes
o models.

5. Flux de treball simplificat per alinear els animation clips o clips d’animació.

6. Una eina molt potent per previsualitzar els clips d’animació, donant la possi-
bilitat als animadors de treballar de manera independent dels programadors.

7. La possibilitat de gestionar interaccions complexes entre animacions amb
una eina de programació visual per fer aquestes tasques.

8. Animar diferents parts del cos (o de l’objecte) amb diferent lògica o
animacions.

9. Dividir les nostres animacions en diferents capes, que es coneix com a
layering i masking.

10. La possibilitat d’observar els canvis en temps real a la nostra escena sense
la necessitat d’executar-la.

3.2.1 El flux de treball en el subsistema d’animació

La manera de treballar a Unity amb les animacions està basat en el concepte
d’animation clips, o clips d’animació. Aquests contenen informació sobre com
determinats objectes han de canviar la seva posició, la seva rotació o altres
propietats al llarg del temps. Cada un d’aquests clips es poden considerar com
els esdeveniments que se succeiran de manera lineal, de manera única.

Unity posa al nostre abast eines per crear aquests clips d’animació dintre de Unity,
però també ens dona la possibilitat de crear-los des de programari de tercers,
com poden ser Maya o 3D Max, estudis que facin captura de moviment o motion
capture i altres fonts externes. Això donarà als artistes la possibilitat de treballar
amb l’opció que trobin més còmoda.

Els animation clips estan formats o organitzats a l’animation controller, que és
un sistema estructurat en una mena de diagrames de flux, com es pot veure en la
figura 3.1.

Així doncs, els animation controllers actuaran com una màquina d’estats de
l’animació que s’encarregarà de controlar quin clip d’animació s’està executant,
quan s’ha de canviar per un altre, o combinar diverses animacions.
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’Retargetting’

És el procés de traslladar una
animació humanoide d’un model
en 3D a un altre, sempre que
tingui configurat el seu avatar.

Crear un avatar

És el procés de configurar la
relació entre l’estructura òssia
d’un model i les diferents parts
que té.

Figura 3.1. ’Animation controller’

Per exemple, un animation controller molt simple o bàsic podria contenir només
un o dos animation clips per controlar per exemple com un personatge executa un
poder o power up, o com una porta s’obre o es tanca. Un de més avançat pot ser un
que contingui dotzenes d’animacions per a totes les accions del nostre personatge,
com poden ser saltar, disparar, caminar, córrer... Podria fins i tot fer blending (una
mena de suavització entre les animacions) entre les diferents accions per tal de fer
el moviment molt més fluid.

El subsistema d’animació de Unity també disposa de moltes característiques
especials, com poden ser controlar animacions de caràcters humanoides, fer
retargetting de les animacions entre diferents objectes o de diferents formats
d’entrada i fins i tot animar els diferents músculs del nostre personatge. Aquestes
característiques especials seran activades amb l’avatar de Unity.

Totes aquestes diferents parts de l’animació, com ara clips d’animació,
animation controller i avatar, estaran continguts dintre del mateix
GameObject gràcies a l’animator component, que tindrà la referència a
l’animator controller i aquest a la vegada als diferents clips que faci servir.

Així doncs, a manera de resum del funcionament de Mecanim, el subsistema
d’animació de Unity, tenim que:

• Els clips d’animació s’importen des d’un programari extern o es creen dins
mateix de Unity.
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Antigues versions de
Mecanim

Mecanim és el sistema
d’animació recomanat per Unity,

però encara hi ha disponible el
sistema antic (anterior a Unity 4)

i que es pot fer servir en els
nostres projectes, per si hem de

treballar amb contingut creat
amb versions molt antigues del

motor o projectes amb molts
anys de desenvolupament.

• Es col·loquen i s’organitzen en un animator controller, en una finestra
similar a la imatge que hem vist una mica més amunt. Els estats de la nostra
màquina d’estats apareixen units per línies. Aquest animator controller
específic de cada objecte existeix com un asset separat.

• El nostre personatge conté una configuració específica que serà mapada al
format de Unity (si l’hem importat des de fora de Unity) en el format de
l’avatar. Aquest mapatge es guardarà en l’asset de l’avatar.

• El component animator usarà tota la informació anterior per tal d’animar el
nostre personatge.

3.2.2 Els clips d’animació de Unity

Com comprovareu en aquest punt, els animation clips són un dels elements més
importants del sistema d’animació de Unity. El sistema admet importar l’animació
des d’un programari d’animació extern, o fer-la dintre de Unity mateix des de zero,
usant dins de l’editor de Unity l’Animation window.

Les animacions importades des d’elements externs poden incloure les següents
característiques o tipus d’animació:

• Animacions humanes o humanoides capturades des d’un programari de
motion capture.

• Animacions creades des de zero per un artista en un programari extern, com
ara 3DS Max, Maya, Adobe Photoshop o d’altres.

• Animacions des de llibreries externes, com ara la Unity Asset Store o d’altres
llibreries d’animació.

• Finalment, un petit truc fet servir en moltes animacions de personatges
humans és fer diferents captures d’una animació externa (per exemple,
animar en 3D, capturar el vídeo, i després obtenir els frames de l’animació).

Les animacions creades dins de Unity, fent servir l’Animation window us
permeten crear i editar diferents clips. Amb aquestes animacions, podreu animar:

• La posició, rotació i escala dels GameObjects.

• Propietats dels diferents components de l’objecte com el color del material,
la intensitat de la llum, el volum d’un efecte de so...

• Propietats dintre dels nostres scripts inclosos en l’objecte (variables).

• El moment de cridar funcions dels nostres scripts (timing).
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3.2.3 Els ’animation controllers’ de Unity

L’animation controller ens permetrà ordenar i mantenir un grup d’animacions
del nostre personatge, o qualsevol altre objecte animat. Aquest controller tindrà
referències als clips d’animació que farà servir per a les diferents animacions. A
més a més, controlarà els diferents estats i les transicions entre aquestes fent servir
una State Machine. Ens el podem imaginar com un diagrama de flux, o un petit
script o programa per controlar les nostres animacions de manera visual a Unity.

’Animation State Machines’

És molt comú, per a un personatge o qualsevol altre GameObject animat, tenir
diferents animacions, depenent de les accions que pugui fer en el nostre videojoc.
És a dir, si per exemple el nostre heroi pot córrer, saltar, fer un doble salt, agafar
impuls, atacar i defensar-se, molt probablement tindrà un estat per a cadascuna
d’aquestes accions.

Mecanim fa servir un sistema visual molt similar als diagrames de flux per
representar aquesta màquina d’estats. Ens permetrà controlar la seqüència de les
animacions, les transicions, temps d’execució, velocitat... En aquest punt, veureu
com es treballa amb aquesta funcionalitat de Unity.

La idea és que el nostre personatge està fent alguna acció en un moment concret
de l’execució del nostre videojoc. Aquestes accions a Unity les coneixem com
a states, és a dir, un personatge es troba en un state concret quan camina, corre,
salta, ataca... Com és normal, voldrem aplicar restriccions respecte a quin estat
podrà venir a continuació. Per exemple, si està enmig d’un salt, potser no té sentit
poder caminar directament sense abans fer una animació d’aterrar a terra.

Les opcions que té un state per saltar al següent des de l’actual es coneixen com a
state transitions i es poden configurar en la finestra de l’editor de l’Animator.

En resum, els state, les state transitions i una variable per saber en quin state
ens trobem en cada moment conformaran la màquina d’estats. Els estats es
representaran com una capsa en el nostre diagrama; les transicions, com a fletxes,
i l’state actual, com la capsa que estigui seleccionada en cada moment (vegeu la
figura 3.2).



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 58 Motors de videojocs

’Motion’

En el context de l’state machine,
Motion és el clip associat a un
estat i que s’executarà quan la

state machine tingui aquest estat
actiu.

Figura 3.2. ’Animation controller’ per defecte

Aquestes màquines d’estats a dintre de les nostres animacions tenen una gran
importància, ja que simplificaran en gran mesura el disseny i actualització de
les animacions amb molt poc codi o scripts. Cada state conté Motion associat i
s’executarà en el moment que aquest estigui actiu. Això i les transicions permeten
al dissenyador o animador definir una sèrie de seqüències de manera visual i
senzilla sense gaire intervenció del programador.

Les state machines de Unity ens proporcionaran una visió completa de
tots els animation clips, les seves opcions de configuració i les transicions
possibles entre ells.

’Animation Parameters’

Els animation parameters són variables que hem definit en l’Animator Controller
i que poden ser usades en les transicions. S’accedeix als seus valors (i es poden
modificar) des dels scripts. Aquesta és la manera que tenen aquests últims de
controlar el flux en una màquina d’estats.

Per exemple, imagineu-vos que tenim un sprite que està mirant cap a l’esquerra,
i una variable anomenada “m_facingLeft” que contindrà el valor true si volem
que el nostre sprite estigui mirant cap a l’esquerra, i contindrà el valor false
quan vulguem que miri cap a la dreta. Si les transicions entre “MirarEsquerra”
i “MirarDreta” estan basades en el valor d’aquesta variable, podrem controlar de
manera molt senzilla amb codi quina animació volem que estigui reproduint en
tot moment, gràcies al fet que Mecanim agafarà el valor d’aquesta variable i el
passarà a les nostres transicions.

El valor per defecte s’assigna dintre de la secció de Parameters, que es troba en
la finestra de l’Animator de Unity (vegeu la figura 3.3). S’hi pot accedir fent clic
al botó anomenat Parameters, a la part superior esquerra de la finestra.
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Figura 3.3. ’Parameters’ en la finestra del ’Controller’

Els paràmetres que podem crear a l’Animation Controller poden ser dels següents
tipus de dades:

• Int: un número sense part decimal.

• Float: un número amb una part decimal.

• Bool: true o false com a valors acceptats (cert o fals).

• Trigger: un valor del tipus boolean quan serà reinicialitzat pel Controller,
un cop el paràmetre hagi sigut llegit per un script en una transició (és a dir,
que estarà disponible un cop es llegeixi en una transició cap a un altre estat).

Podem assignar el seu valor dels paràmetres amb un script; fent servir funcions
dintre de la classe Animator (SetFloat, SetInt, SetBool, SetTrigger i ResetTrigger).

’State Machine Transitions’

Les transicions entre els diferents estats o animacions que componen la màquina
d’estats ens ajudaran a simplificar en gran mesura animacions complexes, on les
relacions entre estats estiguin definides per les transicions. Dit d’una altra manera,
ens permetran tenir una capa d’abstracció sobre la lògica de la nostra màquina
d’estats.

Cada node en la finestra de l’Animator té un node d’entrada i un altre de sortida,
que es faran servir durant les transicions d’estats. El node d’entrada o Entry és
el punt d’entrada de la nostra màquina d’estats. Aquest serà avaluat i depenent
de les condicions farà la transició de sortida del node. Podríem fer servir aquest
node d’entrada per avaluar algunes condicions (com la barra de vida del jugador)
per decidir a quin estat transiciona primer. Igual que tenim un estat per defecte,
tindrem una transició per defecte (vegeu la figura 3.4).
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Figura 3.4. Estats i transicions a la finestra de l”Animator’

Aquest és un diagrama d’estats molt senzill, on tenim un punt d’entrada (Entry).
Directament, anirem a l’estat FlipSpriteRight. Com podeu observar, només po-
drem canviar cap aFlipSpriteLeft i tornar quan es donin les condicions necessàries.

També és important veure com mai arribarem al node de sortida (en aquest
exemple tindria sentit, ja que el jugador sempre mirarà a dreta o a esquerra). El
node de sortida o Exit es farà servir per indicar en quin estat ha de sortir la
màquina d’estats.

’State Machine Behaviours’

Un State Machine Behaviour és una classe especial de script. Molt semblant
als MonoBehaviour que normalment fem servir en els GameObjects, els State
Machine Behaviour són un tipus especial de script que adjuntarem a un estat
en concret dintre de la màquina d’estats. Això ens permetrà escriure codi que
s’executarà en diferents esdeveniments de l’estat (com quan s’hi entra, s’està
executant, o se n’està a punt de sortir). Aquesta funcionalitat ens ajudarà a l’hora
d’escriure la nostra lògica pròpia, o fer bateries de proves en les animacions.

Alguns petits exemples d’aplicació dels ‘State Machine Behaviours’ podrien ser:

• Executar sons quan l’estat entra o surt.

• Verificar (com en les col·lisions amb enemics) que s’està en un estat de
moure’s (caminar per exemple).

• Controlar efectes especials associats amb estats específics.

• Fer tasques de control de l’estat de l’objecte quan s’entra a l’estat o se’n surt
(comprovar rotacions, posició...).

Els State Machine Behaviours es poden crear i afegir als estats de la nostra
màquina d’estats d’una manera molt similar a com crearem els scripts per als
GameObjects de la nostra escena. Seleccionarem un estat, i en l’Inspector farem



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 61 Motors de videojocs

Esdeveniments disponibles

Per a més informació sobre els
diferents esdeveniments
disponibles, us recomano donar
un cop d’ull a la documentació
oficial de Unity: bit.ly/2Fltc2B.

clic al botó Add Behaviour per seleccionar-ne un d’existent o crear-ne un de nou
(vegeu la figura 3.5).

Figura 3.5. Inspector d’un ’State’; com afegir un ’script’
al nostre estat

Aquest scripts especials tenen accés a un nombre d’esdeveniments que són
cridats automàticament quan l’Animator entra, actualitza o surt de diferents estats.
També hi ha elements per controlar, com ara Root Motion i Inverse Kinematics.

’Animation Layers’

Unity fa servir capes o Animation Layers per gestionar màquines d’estats comple-
xos (especialment quan tenim animacions de diferents parts del cos). Per exemple,
imagineu-vos que el vostre personatge té dues capes; una per la part inferior del
cos, que farà les animacions de caminar, saltar..., i una capa a la part superior del
cos, per fer atacs, defensar-se o escalar parets. Per gestionar les capes, anirem a
la part superior esquerra de l’Animator, on posa Layers (vegeu la figura 3.6). I,
per configurar cada capa, farem clic en la petita roda a la dreta del nom d’aquesta
(vegeu la figura 3.7).
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’Inverse Kinematics’

En una animació amb l’avatar
configurat, potser és útil

examinar les articulacions i les
animacions des del punt de vista

contrari: donada una posició
triada a l’espai, treballar cap

enrere i trobar una manera vàlida
d’orientar les unions perquè el
punt final sigui el mateix que

l’original.

Figura 3.6. Com accedir a ’Layers’

Figura 3.7. Configuració de ’Layers’

Com accedir a la configuració

A cadascuna de les capes, es poden especificar els següents elements:

• Weight: si doneu un pes a la capa, afectarà la manera de sincronitzar les
diferents capes depenent del temps i el pes (si hem seleccionat la casella
Timing).

• Mask: especificarem la màscara que volem fer servir en aquesta capa. És a
dir, si només voleu seleccionar una part del cos del vostre personatge per fer
una animació diferent, mentre una altra capa fa una altra animació en altres
parts de l’objecte.

• Blending type: podeu seleccionar dues opcions: Override, que voldrà dir
que la informació de les altres capes serà ignorada, i Additive, en què
l’animació d’aquesta capa serà afegida per sobre de les capes anteriors.

• Sync: aquesta funcionalitat servirà per reutilitzar animacions entre diferents
capes. Un cop la seleccionem, aquesta opció us demanarà amb quina capa
volem fer el Sync. Llavors la màquina d’estats serà la mateixa que a la capa
original, però els animation clips seran diferents.

• IK Pass: és l’opció de cinemàtica inversa o Inverse Kinematics. Es farà
servir per animar les articulacions dels ossos de la nostra animació de
manera inversa.

3.2.4 Obtenir un bon rendiment i optimització de les animacions

En aquest punt veurem alguns consells que us ajudaran a obtenir el millor rendi-
ment (performance) del subsistema d’animació de Unity. Veureu com optimitzar
les animacions de personatges, el sistema d’animació i optimitzacions en temps
real (run-time).
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’Multiple skinned Meshes’

Es dona quan un model o mesh,
per exemple un personatge, porta
roba. Aquesta roba també serà
un altre model, que s’haurà de
deformar basant-se en l’objecte
pare, en aquest cas el personatge.
Això es coneix com Skin Mesh
Rendering, i els models que ho
fan es diu que tenen múltiple
skins.

El problema de rendiment
amb les corbes només
s’aplica si no és una corba
constant, per tant, no estaria
fent el càlcul a cada frame.

En la configuració de les animacions de personatges haureu de tenir cura del
nombre d’ossos o bones. Es pot donar el cas que necessitem crear un personatge
que contingui un gran nombre d’ossos, per exemple quan volem dissenyar i animar-
lo amb parts configurables. Els ossos extra en l’animació faran augmentar la
mida de la nostra build, i tindrà un cost de processament extra. Per exemple, deu
ossos addicionals en un rig que ja en tingui vint suposarà un 50% més de cost de
processament. D’altra banda, mentre no estiguem executant cap animació, el cost
de processament hauria de ser molt proper a 0.

També haurem de tenir cura del que es coneix com a Multiple skinned Meshes.
Serà preferible combinar-los sempre que sigui possible. Tenir Mesh Renderers
múltiples redueix el rendiment. També és recomanable si el personatge conté
només un material.

En el subsistema d’animació haurem de tenir en compte que l’Animator no
requereix temps de processament quan no li tenim assignat un Controller. És
a dir, podem tenir afegit un Animator a l’objecte en qüestió, però si no li afegim
un Controller en l’editor, no requerirà temps de processament.

En les animacions simples, quan estem executant només un clip d’animació, si no
fem servir Blending podem acabar amb un rendiment pitjor que amb el sistema
antic d’animació de Unity. Era un sistema molt directe i feia el mostreig de la
corba directament escrivint en la Transform. El nou sistema té un sistema de
buffers per fer aquest càlcul del mostreig.

En les Scale curves, és molt més costós que animar la translació i rotació
de les corbes manualment. En resum, s’haurien d’evitar sempre que sigui
possible.

Optimitzar les animacions a Unity

Bona part del temps que Unity utilitza per processar una escena és per avaluar les
animacions, i una part important és per fer-ho de les diferents capes o layers de
l’animació i l’Animation State Machine. El cost d’afegir noves capes a la nostra
animació dependrà de si aquesta capa executa animacions amb blend trees.

A l’hora de realitzar animacions del tipus Humanoid o Generic, haurem de tenir
en compte els següents punts abans de decidir quin tipus utilitzar (en el cas que
sigui possible fer-les servir totes dues):

• Quan importem en el projecte l’animació humanoide, haurem de fer servir
l’Avatar Mask, per remoure per exemple les animacions dels dits, si no la
necessitem.

• Quan fem servir animacions del tipus Generic, fer servir root motion és molt
més car en termes de rendiment que no fer-lo servir. En el cas que no la fem
servir, haurem d’assegurar-nos que no tenim cap root bone.
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’Culling’

És el procés pel qual, durant la
renderització de la nostra escena,
es calcula si totes les cares d’un

objecte són visibles, i es deixa de
“pintar” o fer la renderització de

les que no ho siguin per tal
d’estalviar recursos.

Pel que fa a l’escena, podrem fer moltes accions, però algunes de les més
importants són:

• Fer servir hashes en comptes de strings per fer consultes a l’Animator. És a
dir, si volem saber si l’animació Jump s’està executant, o en quin fotograma
es troba, serà millor fer-ho a través del hash i no del nom.

• Implementar una petita capa per sobre de l’Animator per controlar-lo de
manera més eficient (incloent callbacks però OnStateChange, o OnTransiti-
onBegin).

• Fer servir corbes addicionals per simular esdeveniments a la nostra escena.

• Fer servir corbes addicionals per marcar les nostres animacions.

Finalment, les optimitzacions en temps d’execució seran molt importants, ja que
la visibilitat dels objectes i els updates d’aquests dependrà de si hem configurat
correctament el Culling mode dels nostres renderers. Quan un objecte està fora
del camp visual del jugador, i tenim ben configurat el culling, Unity estalviarà
molt de temps de processament en les animacions i la renderització del nostre
personatge, ja que al no estar dintre del camp visible, no l’actualitzarà.

3.2.5 Preparar el nostre entorn de treball a Unity

Abans de començar a fer les nostres pròpies animacions, és moment de preparar
el nostre entorn de treball per tal de disposar d’algunes imatges, sprites i, fins
i tot, animacions d’exemple per tal de facilitar la tasca d’aprenentatge. Unity
proporciona molts packages d’exemples per a diferents subsistemes; incloent
el 2D Platformer que farem servir en aquest apartat, com a base del nostre
aprenentatge.

Primer de tot haurem d’obrir l’Asset Store de Unity (vegeu la figura 3.8). Un cop
oberta, fent servir la caixa de text per buscar, seleccionarem l’asset 2D Platformer
de Unity Technologies (vegeu la figura 3.9).

Figura 3.8. Aparença de l”Asset Store’ a Unity
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Figura 3.9. El ’Package’ 2D Platformer

El paquet que ens haurem de baixar serà com el de la imatge (vegeu la figura
3.10). Per baixar-lo de l’Asset Store farem clic a on diu Download i esperarem que
es completi la tasca. Un cop baixat en local, l’haurem d’importar en el nostre
projecte fent clic a Import (vegeu la figura 3.11).

Figura 3.10. ’Download’ 2D Platformer

Figura 3.11. Importar el
2D Platformer en el nostre pro-
jecte
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Unity fa servir el terme
anglès rotate, en català

‘girar’ o ‘fer girar’.

Un cop hem fet clic en el botó import, ens sortirà aquest missatge d’avís o warning
(vegeu la figura 3.12). Ens està avisant que estem important un projecte complet.
En principi sobreescriurà la configuració del projecte on l’estem important i els
assets que tinguin el mateix nom que els importats (per exemple scripts, escenes
o sprites). En principi us recomano treballar sobre un projecte buit per tal d’evitar
perdre qualsevol material, però no hi hauria d’haver cap problema per importar-lo
en un projecte que no estigui buit.

Figura 3.12. Missatge d’avís o ’warning’ de Unity

Un cop fets aquests senzills passos, ja tindrem importat tot el paquet 2D de Unity,
per tal de tenir alguns exemples i materials de base a l’hora de treballar amb les
animacions en 2D.

Finalment, en el següent videotutorial es mostra com es fa aquest procés i el
resultat final, així com una petita explicació de l’escena d’exemple en el paquet
2D de Unity:

https://player.vimeo.com/video/304319683

3.3 Cas pràctic (1): crear una animació senzilla de fer girar un ’sprite’

En aquest punt farem la nostra primera animació: fer girar un sprite o imatge
depenent de la direcció del jugador. Si tenim un sprite amb la imatge del
personatge mirant a la dreta, i volem moure’l cap a l’esquerra, quedaria molt
estrany, si no el fem girar. Aquesta senzilla animació ens servirà per veure que,
fent servir el sistema d’animació de Unity, estalviarem temps de feina, en comptes
de fer servir codi per fer aquesta tasca. Encara que per a animacions senzilles
tinguem la temptació de fer servir codi en comptes del sistema propi de Unity, si
definim uns bons estats i transicions en el nostre Animator això ens permetrà tenir
un sistema molt més flexible i net que si fem totes les animacions per codi.

En aquest cas pràctic, la idea serà que tindrem un personatge que podrem controlar
per anar de dreta a esquerra. Tenim dues possibilitats:
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• La primera forma i la més senzilla de fer l’animació serà fer girar l’sprite
del jugador depenent de la direcció cap on es vulgui moure. És a dir,
si l’sprite original està mirant a la dreta, per exemple, quan el jugador es
vulgui moure a l’esquerra, girarem en la X per tal que l’sprite estigui mirant
a l’esquerra (i viceversa quan vulgui mirar a la dreta altre cop).

• La segona opció, molt més costosa que l’anterior, seria tenir dos sprites
diferents, un mirant a la dreta, i un mirant a l’esquerra. Depenent de la
direcció que vulgui prendre el jugador, n’activarem un o l’altre. Aquesta
solució és molt ineficient en termes d’espai, ja que doblem l’espai requerit
per una animació, i per tant d’eficiència, ja que en la memòria del dispositiu
tindríem carregat el doble d’espai requerit.

Per tant, hi ha dues maneres diferents d’implementar la primera opció: una per
codi, i una altra fent servir el sistema de Unity.

3.3.1 Fer girar l”sprite’ per codi

A continuació veurem, pas a pas, com farem girar tot l’objecte que conté l’sprite
del personatge, depenent de l’input que rebrem per part del jugador per teclat.
Primer veurem com crear l’objecte o GameObject que contingui l’sprite, i després
veurem el codi necessari per tal de fer-lo girar. Els passos seran els següents:

1. Primer de tot, crearem un GameObject buit a la nostra escena, i el
col·locarem a la posició (0,0,0) i li posarem com a nom SpriteFlipByCode,
per exemple.

2. Afegirem un component del tipus Sprite Render a l’objecte que hem creat i
li assignem l’sprite que tenim en el nostre projecte: char_enemy_alienSlug-
dead.jpg (o qualsevol sprite que sigui d’un personatge).

3. Crearem un script nou que anomenarem, per exemple, SpriteFlipContro-
ller.cs i l’afegirem al nostre objecte.

4. Editem l’script i hi afegim el codi següent:

1 using UnityEngine;
2

3 public class SpriteFlipController : MonoBehaviour {
4

5

6 private bool m_facingLeft;
7

8 private void Awake()
9 {
10 m_facingLeft = false;
11 }
12

13 void Update()
14 {
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Gir fent servir l’escala

Si voleu més informació sobre el
motiu pel qual fent servir una

escala de 1 i -1 l’sprite es gira, la
podeu trobar al següent enllaç:

tinyurl.com/ybxkc5oj.

15 if (Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow))
16 {
17 OnMove();
18 if (!m_facingLeft)
19 Flip();
20 }
21

22 if (Input.GetKey(KeyCode.RightArrow))
23 {
24 OnMove();
25 if (m_facingLeft)
26 Flip();
27 }
28 }
29

30 private void OnMove()
31 {
32 Vector3 newPosition = new Vector3(
33 (transform.position.x + 10 * Time.deltaTime * (

m_facingLeft ? -1 : 1)),
34 transform.position.y,
35 transform.position.z);
36

37 transform.position = newPosition;
38 }
39

40 void Flip()
41 {
42

43 m_facingLeft = !m_facingLeft;
44

45 Vector3 newScale= transform.localScale;
46 newScale.x *= -1;
47 transform.localScale = newScale;
48 }
49

50 }

Com podeu observar al codi, tenim la funció Flip, que és la que girarà el nostre
sprite, però només en cas necessari (és a dir, si està mirant cap a l’altre costat).
Per fer això, el que fem és canviar l’escala de l’objecte on hi ha l’script d’1 a -1,
i viceversa. A més a més, com a dada extra, observareu que he afegit la funció
OnMove per moure el personatge per la pantalla.

El resultat final del nostre objecte hauria de contenir el component Sprite
Renderer amb un sprite assignat, i l’script SpriteFlipController (vegeu la figura
3.13). Executem l’escena i observem com, pressionant a dreta i esquerra, el nostre
sprite canvia d’orientació i, a més a més, es mou en la direcció correcta (vegeu la
figura 3.14).
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Figura 3.13. Objecte final

Figura 3.14. Exemple de
l”sprite’ animat

Com hem vist en aquest exemple, es poden fer petites animacions per codi. En
aquest cas, només amb dues posicions o frames diferents, és senzill controlar-les,
però ara imagineu-vos una animació que tingui desenes de frames; seria molt
complicat fer aquesta animació per codi. En aquest cas, la solució adient seria
fer-la amb l’animator, ja que es faria de manera molt més senzilla e intuïtiva.

3.3.2 Fer girar l”sprite’ fent servir l”Animator’ de Unity

A continuació veurem com fer l’animació de rotació o gir fent servir l’Animator de
Unity. Primer de tot, crearem l’objecte amb l’sprite. Un cop el tinguem, afegirem
un Animator amb els estats necessaris, i les transicions (dreta <-> esquerra).
Finalment, afegirem el codi necessari per controlar els esdeveniments de teclat
per tal de moure el nostre personatge per la pantalla.
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Primer de tot, crearem un GameObject buit a la nostra escena, el col·locarem
a la posició (0,0,0) i l’anomenarem SpriteFlipByAnim, per exemple. Després
afegim un component del tipus Sprite Render a l’objecte que hem creat i li
assignem l’sprite que tenim en el nostre projecte: char_enemy_alienSlug-dead.jpg
(o qualsevol sprite que sigui d’un personatge).

Amb l’objecte SpriteFlipByAnim seleccionat en la jerarquia del nostre projecte,
obrirem el tauler d’animació (menú: Window / Animation / Animation). Un cop
fet això farem clic en el botó Create per crear una nova animació. Guardarem el
nostre clip d’animació amb el nom de FlipAnimation. Observeu que s’ha afegit
un component Animator al nostre objecte (vegeu la figura 3.15).

Figura 3.15. ’Animator’ en el nostre objecte

Si observem on hem guardat el clip d’animació, veurem que hi ha dos fitxers
nous: l’esmentat clip i un animation controller (vegeu la figura 3.16). A conti-
nuació, tanquem l’Animation panel i fem doble clic sobre l’Animation Controller
(FlipAnimation). (Vegeu la figura 3.17).

Figura 3.16. ’Animaton
clip’ i ’Animation controller’ (re-
sultats)
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Figura 3.17. ’Animation controller’ per defecte

Com veieu a la figura 3.17, l’animació té un punt d’entrada Entry, amb una
transició a l’estat FlipSprite (la fletxa que connecta ambdós estats). Això vol
dir que un cop l’Animation Controller comença a executar-se, farà l’animació o
clip d’animació FlipSprite. I, com us podeu imaginar, aquesta no és exactament
la funcionalitat que busquem.

Per aconseguir l’efecte que estem buscant, crearem dos clips: un per girar l’sprite
cap a la dreta, i un altre cap a l’esquerra, amb dues transicions, una en cada direcció
(vegeu la figura 3.18). Aquestes tindran la casella Has exit time desmarcada.

Figura 3.18. Dos nous estats

Les transicions que hem creat a l’apartat anterior hauran de fer servir el paràmetre
m_facingLeft per tal de saber si el jugador està mirant cap a l’esquerra o la dreta.
Per fer això, primer de tot creem el paràmetre i després l’assignem a cada transició
(vegeu la figura 3.19).
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Fixeu-vos bé que cada
transició té un valor diferent

en la comprovació del
paràmetre (d’esquerra a ->
dreta és “true”, i de dreta a

-> esquerra és “false”).

Figura 3.19. Paràmetres a les transicions

Un cop ja tenim això enllestit, necessitem que cada estat faci girar l’sprite tal com
necessitem (dreta o esquerra). Per fer-ho, crearem primer un script amb el següent
codi:

1 using UnityEngine;
2

3 public class LocalScale : StateMachineBehaviour {
4

5 [SerializeField]
6 private Vector3 m_scale= Vector3.one;
7

8 override public void OnStateEnter(Animator animator,
9 AnimatorStateInfo stateInfo, int layerIndex)
10 {
11 animator.transform.localScale = m_scale;
12 }
13

14 }

Com podeu observar, el que estem fent és que en el moment que entrem en l’estat
on hem afegit aquest script, rotarem l’objecte, depenent del paràmetre que tenim
com a entrada i que configurarem a l’editor. Després seleccionarem cadascun
dels estats, FlipSpriteRight i FlipSpriteLeft per tal d’afegir l’script que hem creat
en el pas anterior (vegeu la figura 3.20).
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Figura 3.20. Estats

Afegir l”script’ als estats

I, finalment, és el moment de crear un script que controli els esdeveniments de
l’usuari amb el teclat, per tal de comunicar a l’Animator si el nostre personatge
està o no mirant cap a l’esquerra (recordeu el paràmetre de les transicions). Això
ho podrem fer amb el codi següent:

1 using UnityEngine;
2

3 [RequireComponent(typeof(Animator))]
4 public class SpriteAnimFlipController : MonoBehaviour {
5

6 [SerializeField]
7 private Animator m_animator = null;
8 private bool m_facingLeft = false;
9

10 private void Start()
11 {
12 //Sanity check
13 if (m_animator == null)
14 m_animator = GetComponent<Animator>();
15 }
16

17 private void Update()
18 {
19 if (Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow))
20 {
21 m_facingLeft = true;
22 OnMove();
23 }
24

25 else if (Input.GetKey(KeyCode.RightArrow))
26 {
27 m_facingLeft = false;
28 OnMove();
29 }
30

31 //Assignem el valor del paràmetre en l’animator
32 m_animator.SetBool("m_facingLeft", m_facingLeft);
33 }
34

35 private void OnMove()
36 {
37 Vector3 newPosition = new Vector3(
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38 (transform.position.x + 10 * Time.deltaTime * (
m_facingLeft ? -1 : 1)),

39 transform.position.y,
40 transform.position.z);
41

42 transform.position = newPosition;
43 }
44 }

Recordeu que heu d’afegir l’script que hem creat amb el codi de dalt, a un
GameObject que contingui un component del tipus Animator per tal que funcioni
correctament. Així tindríem el nostre personatge movent-se d’esquerra a dreta,
amb l’sprite sempre mirant cap al cantó correcte (orientat). Això ho hem
aconseguit fent servir l’Animator de Unity, els seus estats i transicions.

Com hem vist en aquest cas concret, potser és una mica més costós fer l’animació
amb l’Animator en termes d’esforç, però a la llarga les nostres animacions
seran més fàcils d’administrar, més escalables, i amb menys errors si fem servir
l’Animator.

Imagineu-vos que volem que el nostre personatge pugui fer animacions per: salt,
doble salt, atac, caure, impacte, impuls (dashing action)... Fer transicions entre
totes elles pot ser una mica costós per codi, però amb la màquina d’estats de
l’Animator les podrem organitzar de manera senzilla i visual.

Vegeu el següent vídeo per aprofundir en els conceptes que hem vist en aquest cas
pràctic, així com per veure, de manera visual, els resultats finals del cas.

https://player.vimeo.com/video/304319649

3.4 Cas pràctic (2): crear una animació per al moviment del nostre
personatge

En aquest punt farem la nostra primera animació fent servir un animation clip.
La idea serà crear un parell d’animacions per a una nau espacial. Una per a quan
estigui volant però sense interacció de l’usuari, i una altra per a quan es mogui de
dreta a esquerra. Per a l’animació Idle o en espera, farem que la nostra nau giri
suaument com balancejant-se de dreta a esquerra, una cosa molt subtil, però que
ens ajudarà a donar l’efecte que el joc no és estàtic. En canvi, per a l’animació
d’anar cap a esquerra i dreta, intentarem girar una mica més la nau, per tal de
donar una sensació de velocitat i gravetat.

També farem servir les transicions per passar de l’estat Idle al RightBanking o
LeftBanking depenent de cap a on es mogui l’usuari, i tornar a la seva posició
original.
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Així doncs, en aquest cas pràctic, veurem com crear dues animacions diferents
amb l’Animation Clip i com fer servir les transicions de la nostra màquina d’estats
per passar d’una a l’altra.

Primer de tot, crearem un GameObject buit a la nostra escena, el col·locarem
a la posició (0,0,0) i l’anomenarem SpaceshipAnim, per exemple. Afegirem un
component del tipus Sprite Render a l’objecte que hem creat i li assignem l’sprite
que tenim en el nostre projecte: char_enemy_alienShip-damaged.jpg.

Amb l’objecte SpaceshipAnim seleccionat en la jerarquia del nostre projecte,
obrirem el tauler d’animació (menú: Window / Animation / Animation). Un cop
fet això farem clic en el botó Create per crear una nova animació. Guardarem el
nostre animation clip amb el nom SpaceshipAnimation.

En la finestra de l’Animation Controller crearem una màquina d’estats amb un
estat Idle que serà l’animació que farem servir quan el jugador no estigui fent res,
i dos més, BankingLeft i BankingRight per tal de tombar la nau cap al costat cap
on es mogui el jugador. (vegeu la figura 3.21).

Figura 3.21. ’Animation Controller’ de l’exemple

Un cop fet això, es hora d’anar a la finestra Animation per tal de crear el nostre
primer animation clip. Afegirem una nova propietat (amb el botó Add Property)
i li donarem un valor de 2 en el Rotation.z de l’últim frame (vegeu la figura 3.22).

Figura 3.22. ’Animation window’, afegir una propietat a l’últim ’frame’
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Si executem ara el nostre exemple, veurem que l’animació fa un salt brusc a l’hora
de reproduir-se en mode circular. Això és perquè si reproduïm l’animació en mode
circular o loop ens hem d’assegurar que tant l’inici com el final del nostre
Animation Clip es puguin reproduir seguidament. En unes altres paraules, que
la posició de la nostra nau (en aquest cas) haurà d’estar a la mateixa rotació perquè
no es noti el salt. Així doncs, en el nostre cas, he creat keyframes en els segons 60,
120, 180 i 240 donant respectivament com a valor de la Rotation.z 2,0,-2,0 (vegeu
la figura 3.23).

Figura 3.23. ’Animation window’, crear més ’keyframes’

Ara, si executem la nostra animació, ja fa un moviment circular fluid (execució en
loop). El següent pas serà crear un nou animation clip per animar la nostra nau en
el moment que el jugador vulgui moure’s cap a la dreta o esquerra. Per aconseguir
aquest efecte, li donarem una rotació en la z una mica més agressiva que en el pas
anterior. En aquest cas amb un valor de 15 i en molt menys temps, 0,30 segons
(vegeu la figura 3.24). Repetirem el pas anterior, però amb un valor de -15 a la
rotació de z per tal de tenir el moviment cap a la dreta.

Figura 3.24. ’SpaceShip Banking’, valors de la nova animació

Un cop hem creat el nou animation clip tornarem a la finestra de l’Animator (la
màquina d’estats) i crearem un nou paràmetre. L’anomenarem BankingDirection
i tindrà com a valor 0 quan hàgim d’estar en l’estat Idle, -1 quan girem cap a
l’esquerra i 1 quan girem cap a la dreta (vegeu la figura 3.25).
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Figura 3.25. ’Transitions’, valors de la transició cap a l’esquerra

Ara és el moment de crear un petit script per tal de controlar el nostre jugador.
En aquest cas haurem de controlar quan el jugador pressioni esquerra o dreta per
tal de dir-li al nostre animator cap a quin cantó ha d’animar la nau espacial. El
codi per fer-ho quedaria una mica com aquest:

1 using UnityEngine;
2

3 [RequireComponent(typeof(Animator))]
4 public class SpaceShipController : MonoBehaviour {
5

6 private Animator m_animator = null;
7 private int m_direction = 0;
8

9 private void Start()
10 {
11 if (m_animator == null)
12 m_animator = GetComponent<Animator>();
13 }
14

15 void Update()
16 {
17 // Esquerra
18 if (Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow))
19 {
20 m_direction = -1;
21 m_animator.SetInteger("BankingDirection", -1);
22 }
23 //Dreta
24 if (Input.GetKey(KeyCode.RightArrow))
25 {
26 m_direction = 1;
27 m_animator.SetInteger("BankingDirection", 1);
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28 }
29 // Si no estem pressionant cap tecla, deixem de moure el

jugador
30 if( ! Input.anyKey)
31 {
32 m_direction = 0;
33 m_animator.SetInteger("BankingDirection", 0);
34 }
35

36 OnMove();
37

38 }
39

40 private void OnMove()
41 {
42 if (m_direction == 0)
43 return;
44

45 Vector3 newPosition = new Vector3(
46 (transform.position.x + 5 * Time.deltaTime *

m_direction),
47 transform.position.y,
48 transform.position.z);
49

50 transform.position = newPosition;
51 }
52 }

Si afegim aquest codi al nostre objecte i executeu l’escena a Unity, veureu com la
nostra nau té una petita animació quan va cap a l’esquerra i a la dreta. La transició
des de l’animació cap a l’estat en repòs és una mica abrupta, i la podríem millorar
potser amb un estat intermedi perquè la nau tornés a la seva posició original d’una
manera més suau.

En resum, en aquest cas pràctic hem vist com es poden crear animacions dintre
de Unity mateix fent servir el que es coneix com a animation clips. Tot i que
només hem fet servir la propietat de la rotació, se’n poden fer servir altres com
l’escala i la posició de la Transform de Unity. També es pot accedir a components
del renderer, com ara el color, l’alpha i altres propietats del shader. Finalment,
també es pot accedir a mètodes dels scripts que tinguem en l’objecte on hi ha
l’animació (en el mateix objecte, no serveix en objectes fills). Així doncs, es
poden fer animacions molt potents fent servir només Unity, sense necessitat de fer
animacions en un programari extern.
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La tècnica d’stop-motion
s’explica al Mòdul 3,
Tècniques d’animació 2D i
3D, concretament a la
unitat “Tècniques de
captura d’imatge fixa”.

4. Manipulació i animació de models en 3D

En el món dels gràfics per ordinador, els models en 3D són el resultat de
representar matemàticament qualsevol superfície en tres dimensions fent servir
el programari de disseny en 3D. El resultat són models en 3D que poden ser
visualitzats i utilitzats en diferents productes, com per exemple en la indústria del
videojoc, el cinema, l’arquitectura, el disseny d’interiors, o per representar models
mecànics que seran fabricats (CAD/CAM), entre altres.

L’animació en 3D, d’altra banda, és el procés que consisteix a agafar models en
3D (siguin digitals, generats per ordinador o objectes físics) i fer que es moguin i
s’animin. La major part de l’animació que es porta a terme avui en dia fa servir
CGI (gràfics per ordinador), tot i que també pot consistir en animar objectes del
món real fent servir la tècnica d’stop-motion.

En el nostre cas, ens interessarà veure com manipular-los i animar-los en un motor
gràfic (Unity3D) per poder donar vida als entorns virtuals, així com conèixer les
diferents opcions per importar aquests models, i com fer servir les animacions per
donar el màxim realisme possible als nostres videojocs.

4.1 Història de l’animació en 3D

Abans d’entrar en matèria, és important conèixer la història recent de l’animació
en 3D i quines són les empreses més conegudes del sector. Aquest tipus
d’animació és molt més recent que la 2D, ja que els requeriments tècnics per fer-la
possible s’han aconseguit recentment.

La primera vegada que es va utilitzar un 3D wireframe (és a dir, un objecte en 3D
generat amb ordinador) a una pel·lícula reconeguda per al públic en general, va
ser a la seqüela de Westworld: FutureWorld (1976). Tot i que aquest fos el primer
èxit comercial de l’animació en 3D, aquest tipus d’animació havia sorgit uns
anys abans, quan dos estudiants de la Universitat de Utah, Edwin Catmull i Fred
Parke, van crear un curt d’animació titulat A computer animated hand (1972), i
posteriorment van guanyar un Oscar pel seu següent curtmetratge, anomenat Great
(1975).

Durant aquesta època inicial de la història de l’animació en 3D, a part de la
Universitat de Utah, es va formar un altre grup d’animació a la New York Institute
of Technology (NYIT), reclutant talent de la primera per crear un grup amb el
millor talent del món en aquest nou sector. Al finals del setanta, George Lucas va
reclutar molt d’aquest talent per al seu grup d’animació a Lucas Films, que després
es va escindir, i va crear Pixar el 1986, amb el suport del fundador d’Apple, Steve
Jobs.
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’Framebuffer’

Per a més informació sobre el
framebuffer us recomano que
doneu un cop d’ull al següent
enllaç: bit.ly/2Fmypa7. Entre

d’altres, aquesta tecnologia està
molt relacionada amb els efectes

de postprocessament.

Així, la tercera pel·lícula que va utilitzar aquesta nova tecnologia va ser la
coneguda Star Wars (1977), de G. Lucas, on es va fer servir aquesta tècnica
d’imatges wireframe quan es mostren els plànols de l’Estrella de la Mort. I també
a Alien (1979), de R. Scott, en què es va fer servir la mateixa tècnica per mostrar
els sistemes de navegació de les naus espacials.

A la dècada dels vuitanta va ser quan hi va haver una gran expansió en aquest
sector (gairebé inexistent en dècades anteriors). Es va poder portar a terme gràcies
als avenços en termes de maquinari, especialment la incorporació del framebuffer
als ordinadors personals, d’una banda, i els grans avenços en termes de potència
de processament d’aquests ordinadors, de l’altra. Durant aquesta dècada es van
fundar companyies de renom com Autodesk Inc (1982), Softimage (1986), TDI
(1984), Sogitec (1984). Aquestes dues últimes es van fusionar el 1989, i durant
els seus últims anys en funcionament (finals dels noranta) van crear cinemàtiques
per a videojocs tan coneguts com Tomb Raider i Final Fantasy.

La dècada dels noranta va ser l’època de l’expansió de l’animació en 3D. Amb
una millor tecnologia, ja suficientment desenvolupada durant les dècades anteriors,
el CGI es va expandir cap al cinema i la televisió de manera massiva. El 1991 es
considera com el punt d’inflexió, ja que hi va haver dues grans estrenes (d’èxit) que
van fer servir de manera intensiva l’ús del CGI: Terminator 2, de James Cameron,
i la pel·lícula de Disney La bella i la bestia. Un parell d’anys més tard, el 1993,
arriba als cinemes un altre èxit, Jurassic Park de Steven Spielberg. També es va
avançar en l’aparició de noves tècniques d’animació, com el motion capture, que
consisteix en gravar el moviment de persones i després exportar-lo a programari
en 3D. Com a última dada interessant, el 1996 va aparèixer la primera versió de
3D Studio (Max) per a MS-DOS.

A començaments dels 2000 es va popularitzar la realització de sèries d’animació
de forma massiva que feien servir aquestes tècniques d’animació en 3D o CGI,
tècniques com ara reflectance filed de les cares humanes, la qual cosa va sim-
plificar molt la creació d’animacions d’expressions facials. Com sempre, en la
producció televisiva es van fer servir dreceres per reduir els costos de producció
d’aquestes sèries envers les pel·lícules, com ara fent servir models molt més
senzills o menys detallats i la reutilització de moltes animacions. Durant aquesta
dècada van aparèixer companyies com Blender, Poser i Poinstream Software (fet
servir en les seqüeles de la saga Matrix).

Actualment, la companyia més reconeguda en l’àmbit mundial és Pixar, pionera
en el sector i amb títols com Toy Story, que va ser la primera pel·lícula feta
íntegrament en CGI, el 1995. Altres companyies reconegudes del sector són
Dreamworks (creadors de Kung fu Panda, entre d’altres) i Blue Sky (creadora
de la sèrie Ice Age).
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4.2 Generació de modelatge en 3D

Abans de començar la nostra feina, necessitem tenir els models en un format en el
qual sigui possible treballar amb Unity3D. Els programes de disseny en 3D més
populars (com poden ser Blender, Maya, 3D Studio Max, Cinema 4D o d’altres)
solen treballar amb els seus formats propis, dels quals són propietaris. Si voleu
importar models en 3D a Unity3D, per tal de fer-los servir en el vostre projecte,
és important que tingueu clar quins són els formats admesos i els exportadors
disponibles.

Per fer la importació, Unity disposa de dues possibilitats:

• Podem exportar els models directament a formats que pot llegir Unity3D
des dels programaris d’edició en 3D més coneguts. En aquest cas, ho
haurem d’exportar a un dels formats admesos (.FBX, .dae, .3DS, .dxf i .obj),
des del nostre programari de disseny preferit.

• També podem utilitzar directament Unity3D per a aquesta tasca, mit-
jançant diferents opcions. En aquest cas, Unity pot fer aquesta feina per
nosaltres amb algunes restriccions, des dels models en un format propietari
(.Max, .Blend o .MA, entre d’altres).

Tot i que Unity ens ofereix dues opcions per importar els nostres models 3D i
animacions, ens recomana fer servir sempre un format admès directament:
.fbx, .dae (Collada), .3ds, .dxf, .obj, i .skp, en comptes de formats
propietaris del programari d’edició en 3D que estem utilitzant.

El format més admès per Unity, i el que farà servir com a pas intermedi quan
importem models directament en formats dels programes de disseny, és .fbx.

FBX, el format d’importació més admès a Unity

FBX (Filmbox) és un format propietari (.fbx) propietat d’Autodesk (inicialment desenvolupat
per Kaydara, fins que Autodesk el va comprar el 2006). S’utilitza principalment per proveir
compatibilitat entre diferents aplicacions de disseny, a part de formar part del Gameware
d’Autodesk, programari específic per a la creació de videojocs. Per a més informació
sobre el format .fbx i diferents exportadors, vegeu la documentació oficial d’Autodesk
(autode.sk/2UxBEix).

4.2.1 Importar models en 3D a un format reconegut per Unity

Unity pot importar en el projecte directament fitxers que continguin meshes i
animation a fitxers en un dels següents formats: .fbx, .dae (Collada), .3ds, .dxf,
.obj, i .skp. Per exportar en un d’aquests formats, s’han de seguir uns passos
genèrics, i depenent del programari que hàgiu fet servir, pot requerir algun pas
extra (Maya, Cinema4D, 3ds Max...).
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Així doncs, per exportar els models a .fbx amb èxit, haureu de seguir els passos
següents:

1. Seleccionar què voleu exportar:

(a) Seleccioneu i exporteu només els objectes que necessiteu.

(b) Elimineu dades que no necessiteu, i encara millor si podeu exportar
tota l’escena.

(c) Una bona pràctica és configurar una escena específica per fer les
exportacions dels nostres models.

2. Preparar el model per exportar:

(a) Meshes: tots els objectes han d’estar convertits a polígons abans d’ex-
portar el model (NURBS, NURMS, splines, patches isubdiv surfaces).

(b) Animation: seleccionar el rig correcte, donant un cop d’ull al frame
rate i la llargada de l’animació abans d’exportar.

(c) Blend Shapes / Morphing: depenent de si treballeu amb Maya (Blend
Shapes) o 3ds Max (Morph targets) us haureu d’assegurar que estan
correctament assignats i preparar l’exportació de la mesh en relació
amb aquests paràmetres.

(d) Textures: tot i que es poden incrustar dins d’FBX, aquesta és una mala
praxi, i és preferible exportar-les per separat. Haurem d’assegurar-
nos que estaran dintre del nostre projecte de Unity en un directori
anomenat Textures.

3. Configuració de les opcions d’exportació d’FBX:

(a) S’han de comprovar totes les opcions de configuració en la finestra
d’exportació del programari de disseny en 3D, per tal de tenir clar
quines són les opcions que haureu de seleccionar a l’hora d’importar
el model a Unity.

(b) S’ha de seleccionar què esteu exportant: animations, meshes, skins,
morphs o deformations.

(c) Els diferents nodes, marques i les seves transformacions es poden
exportar a Unity.

(d) Fer servir l’última versió de l’exportador FBX i fer servir la mateixa
a l’exportar i importar a Unity.

Recordeu que un cop exportat el model, podeu fer algunes comprovacions, com
ara mirar la mida del fitxer generat, o reimportar-lo al programari de disseny en
3D en una escena buida per tal de comprovar que s’ha exportat de manera correcta.
A banda, com tot mètode de treball, té avantatges i desavantatges.

Els principals avantatges són:

• Es poden importar només les parts del model que vulguem sense l’obligació
d’importar el model sencer.
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• La mida del fitxer exportat des del programari de disseny en 3D sol ser més
petit que el seu equivalent del format propietari.

• Fer servir fitxers genèrics ens ajuda a dissenyar modularment els models,
com per exemple usant diferents components per a la detecció de col·lisions,
o per a la interacció de l’usuari.

• Els podem importar des de programari que Unity no admet directament (de
la llista que veurem en el següent apartat).

• Es poden reimportar els models exportats en .fbc, .obj... un altre cop en
el programari de disseny en 3D per veure que tota la informació ha estat
exportada correctament.

I els principals inconvenients:

• S’han de reimportar els models manualment cada cop que l’original canvia.

• S’ha de fer un seguiment de les diferents versions entre els fitxers d’origen
i la versió importada a Unity3D.

• És una manera de treballar més enrevessada en fases inicials del projecte o
de prototipatge, ja que s’ha de reimportar el model a cada canvi.

En resum, encara que suposi una mica més de feina exportar primer els nostres
models a format .fbx i després importar-los a Unity, a la llarga hauria de ser el
mètode de treball preferit, ja que ens assegurarem que el model exportat a .fbx
és exactament igual a l’original que hem creat al programari de disseny i, per tant,
el resultat final de la importació a Unity serà més fidedigna.

4.2.2 Importar models en 3D en formats propietaris fent servir Unity

És possible importar models en 3D en formats propietaris directament en el nostre
projecte de Unity. Per fer-ho, Unity executa en un segon pla el programari amb el
qual hem creat el model (3ds Max, Blender, Cinema 4D...). Durant aquest procés,
Unity es comunica amb el programari per tal d’exportar el model en un format que
pugui llegir (.fbx). En el fons és un procés similar a importar models en 3D en un
format reconegut per Unity, amb la diferència que ho farà Unity per nosaltres, en
comptes d’haver-ho de fer manualment.

La primera vegada que fem aquest procés, com que Unity ha de llançar el
programari de disseny 3D en mode de línia de comandes, pot trigar bastant a fer
la importació. Un cop feta la primera importació, les següents es faran de manera
bastant ràpida.
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Per tal que Unity pugui importar el model en format propietari cal que
tinguem instal·lat el programari de disseny 3D amb el qual vam crear el
model en l’ordinador on fem la importació (Maya, Cinema4D, 3ds Max,
Modo, LightWave, Blender...). Això també significa que tothom qui treballi
en el projecte haurà de tenir instal·lat el programari de disseny en 3D, perquè
Unity importi els models la primera vegada que obri el projecte.

Cada programa de disseny en 3D té diferents nivells de compatibilitat o problemes
a l’hora de treballar amb Unity directament. A continuació teniu un petit recull
dels problemes més importants de cada programa:

• Blender: les textures i el diffuse color no s’assignen automàticament. Es
poden assignar manualment arrossegant la textura a la mesh en la Scene
view de Unity. Tampoc exporta el visibility value dintre de les animacions
al fitxer .fbx.

• Cinema4D: Unity no importa les Point Level Animations (PLA) de Cine-
ma4D. S’han d’usar animacionsbone-based. Tampoc exporta la visibility
inheritance; s’ha de fixar el renderer a Default o apagat dintre de Cinema
4D per evitar diferències en la visualització entre Unity i Cinema 4D.

• Lightwave: s’han de convertir els Lightwave-specific material com a
textures per tal que Unity les pugui llegir correctament. Unity no admet
splines o patches. S’han de convertir a polígons abans de guardar el model
i exportar-ho a Unity.

• 3ds Max: aquest és el format propietari més admès per Unity a l’hora de
fer importacions de models de manera automàtica, i no hi ha problemes en
el procés de manera general.

Tot el procés d’importar un model en 3D a Unity des del format propi del
programari de disseny en 3D es fa convertint el format del fitxer d’entrada
(.max, .jas, .lxo, .blend...) al format .fbx.

Aquesta metodologia de treball té més inconvenients que avantatges.

Els principals avantatges són:

• Unity reimportarà per nosaltres el model cada cop que es modifiqui el fitxer
original.

• És molt útil en fases inicials del projecte però es tornarà difícil de manegar
en fases avançades del projecte, i no és recomanable per a entorns de
producció.

I els principals inconvenients són:

• Hi ha d’haver una còpia del programari instal·lada a l’ordinador on volem
importar/reimportar el projecte.
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• A part de tenir una còpia instal·lada, ha de ser la mateixa versió del progra-
mari en tots els ordinadors que fan servir el projecte de Unity. Diferents
versions poden causar resultats no esperats.

• Els fitxers resultants del procés d’exportació poden acabar tenint més dades
de les necessàries.

• Si el fitxer amb el model en format propietari té una mida molt gran, pot
alentir Unity.

• Unity exporta el model inicial en .fbx de manera automàtica, cosa que
dificulta fer les comprovacions adients per veure que el resultat és l’esperat.

En resum, tot i que per fer iteracions ràpides i prototipar, aquest mètode de treball
és més ràpid, a la llarga haurem d’exportar els models manualment, especialment
un cop siguin definitius, ja que no és recomanable, en entorns de producció, usar
fitxers en formats propietaris no admesos per Unity.

4.3 Configuració i manipulació del model importat

En aquest punt veureu com podeu importar un model (.fbx) a Unity, quines són
les opcions de configuració de les quals disposeu, i com fer aquest flux de treball
per a animacions humanoides i no humanoides.

Els fitxers .fbx dels models poden contenir una varietat de dades, com meshes,
animation rigs, animation clips, materials i textures. El més probable és que
el vostre fitxer no contingui tots aquests elements alhora, però podreu fer servir
qualsevol part del flux de treball, en qualsevol moment, segons les vostres
necessitats.

Sigui quin sigui el tipus de dades de l’arxiu .fbx, sempre l’importareu de la
mateixa manera: copiant el fitxer a la carpeta Assets. Un cop allà, per tal
d’accedir a les opcions de configuració, buscarem el model en el Project View,
i en la finestra d’Inspector veurem les opcions (vegeu la figura 4.1). Hi haurà
quatre opcions de configuració: Model, Rig, Animation i Materials.

En les opcions de Model, trobareu:

• Les propietats Scale Factor, Use File Scale o File Scale per ajustar la manera
com Unity interpreta les unitats. Per exemple, 3D Max utilitza una unitat
per representar 10 centímetres, mentre que Unity utilitza una unitat per
representar 1 metre.

• Les propietats Mesh Compression, Read/Write Enabled, Optimize Mesh,
Keep Quads, Index Format o Weld Vertices per reduir recursos i estalviar
memòria a l’hora de fer servir el model en les escenes.
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’Blendshapes’ o ’Morph
target animation’

Blendshapes o Morph target
animation és un tipus d’animació

basada en la deformació de la
malla en 3D. Els blendshapes

contenen una forma concreta de
la malla, és a dir, les posicions

individuals de cada un dels
vèrtexs. Una vegada definida una

sèrie de blendshapes, es fa el
càlcul per interpolació per tal

d’obtenir formes intermèdies.

• L’opció Import BlendShapes, si el fitxer .fbx prové de Maya o 3ds Max,
o qualsevol altra aplicació de modelatge en 3D que admeti morph target
animation (tipus d’animació).

• L’opció Generate Colliders per a la geometria d’entorn (quan el model
importat estigui format elements que farem servir en el disseny de l’entorn
de les nostres escenes).

• La possibilitat d’habilitar configuracions específiques del format FBX, com
ara Import Visibility, Import Cameras i Import Lights (visibilitat, configu-
ració de càmeres, i llums respectivament).

• Que en els .fbx que només contenen animació podeu habilitar l’opció
Preserve Hierarchy per evitar que la jerarquia no coincideixi amb l’esquelet
del model.

• Que podeu configurar els Swap UVs i Generate Lightmap UVs si feu servir
un Lightmap en el model importat.

• Que podeu exercir el control sobre com Unity controla les normals i tangents
del vostre model amb les opcions Normals, Normals Mode, Tangents, i
Smoothing Angle.

Figura 4.1. Finestra de configuració, opció ’Model’

Si el vostre fitxer .fbx conté dades d’animació, en les opcions de rig, podreu
configurar el rig i després extraure o definir els animation clips utilitzant la
pestanya amb les opcions d’Animation. El flux de treball es diferencia entre els
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Per a més informació,
adreceu-vos als punts
“Importar animacions
humanoides” i “Importar
animacions no
humanoides”, d’aquest
mateix apartat.

’Prefab’ a Unity

A Unity podem emmagatzemar
la configuració d’un
GameObject amb els seus
components i propietats per
utilitzar-lo més tard. Per tal de
crear-lo només hem d’arrossegar
(drag & drop) en l’editor el
GameObject que volem convertir
en prefab a la carpeta adient
dintre del directori Assets.

tipus d’animació humanoides i genèrics (no humanoides) perquè Unity necessita
que l’estructura òssia de l’humanoide sigui molt específica, però només necessita
saber quin os és el node arrel o root node.

Si el nostre model conté materials i textures, en les opcions de Materials i
Textures podrem seleccionar les opcions d’importació (vegeu la figura 4.2) de
la següent manera:

1. Feu clic a la pestanya Materials a la finestra d’Import Settings.

2. Activeu l’opció Import Materials. Apareixen diverses opcions a la pestanya
Materials, inclosa l’opció Location; el valor d’aquest determinarà quines
són les altres opcions que tindrem disponibles.

3. Trieu l’opció Use Embedded Materials per mantenir els materials importats
dins de l’Asset importat.

Figura 4.2. Pestanya ’Materials’

Quan hàgiu acabat d’establir les opcions en els materials i textures del model
importat, feu clic al botó Apply (Aplicar’), a la part inferior de la finestra Import
Settings, per guardar-les, o feu clic al botó Revert per cancel·lar els canvis
realitzats.

Un cop heu configurat el model .fbx d’acord amb les vostres necessitats i
preferències, finalment podeu importar el fitxer a la vostra escena, depenent del
contingut; per exemple:

• Si conté una mesh, serà tan senzill com arrossegar-lo (drag & drop) a l’es-
cena i, un cop fet això, ja el tindreu com a GameObject. Una recomanació
es crear un prefab, per tal de referenciar futures instanciacions del mateix
objecte.

• Si conté clips d’animació, podeu arrossegar el fitxer a la finestra de
l’Animator per utilitzar-lo a la màquina de l’estat o en un animation clip
a la finestra del timeline. També podeu arrossegar l’animació directament a
un prefab instanciat a la Scene View (això crearà automàticament un contro-
lador d’animació i connectarà l’animació al model on l’hàgim arrossegat).
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4.3.1 Importar animacions humanoides

Quan Unity importa fitxers de models que contenen Humanoide Rigs, incloent
animació, ha de conciliar l’estructura òssia del model amb la seva animació. Ho fa
mapant cada os del fitxer a un avatar humanoide perquè després es pugui reproduir
l’animació correctament. Per aquest motiu, és important preparar acuradament el
fitxer del model abans d’importar-lo a Unity, i així estalviar-nos problemes a l’hora
de reproduir les animacions. Per fer aquesta tasca, ens hem d’assegurar de dur a
terme els passos següents:

1. Definir correctament el tipus de rig i l’avatar.

2. Verificar (i corregir si no és correcte) el mapatge del nostre avatar.

3. Un cop hem acabat amb el mapatge dels ossos, també podrem mapar la
configuració dels músculs a l’apartat Muscle & Settings.

4. També podrem guardar el mapatge de l’esquelet d’ossos a l’Avatar amb
Human Template de Unity, per tornar-lo a fer servir.

5. També podrem limitar les animacions que s’importaran en alguns ossos si
definim una Avatar Mask.

6. En la pestanya o finestra Animation, podrem activar l’opció Import Anima-
tion i algunes altres opcions específiques.

7. Si el model o fitxer que estem important conté diferents animacions o
accions, podem definir un rangs d’accions com clips d’animació. Per cada
clip definit en el fitxer podrem:

• Canviar la pose de la root transform.

• Optimitzar el bucle del clip d’animació.

• Fer mirall de les animacions a ambdós costats de l’esquelet humanoi-
de.

• Afegir corbes al clip d’animació per animar els temps d’altres ele-
ments.

• Afegir esdeveniments al clip per activar determinades accions durant
l’animació (Animation Events).

• Descartar una part de l’animació similar a l’ús d’una màscara d’avatar
(Avatar Mask) en temps d’execució, però s’aplica al moment d’impor-
tar el model.

• Seleccionar un Root Motion Node diferent al que Unity assigna per
defecte.

• Llegir qualsevol missatge o warning de Unity sobre el procés d’impor-
tació del clip d’animació.

• Mirar una vista prèvia del clip d’animació.
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8. Finalment, per desar tots els canvis, feu clic en el botó Apply, a la part
inferior de la finestra Import Settings o Revert per descartar els canvis.

A l’hora de configurar el Rig, haureu de seleccionar l’Animation Type com a
humanoide. Per defecte, l’opció Avatar Definition està seleccionada a Create
From This Model. Si mantenim aquesta opció seleccionada, Unity intentarà fer
el mapatge dels ossos, definits en el mode, a un avatar humanoide. La figura 4.3
mostra la finestra de l’Importer a l’apartat del Rig.

Figura 4.3. Aparença de la finestra de ’Rig’

Reutilitzar un avatar ja existent en nous models

En alguns casos, podeu canviar aquesta opció per copiar i utilitzar un altre avatar que ja
heu definit abans en un altre model. Per exemple, si creeu una mesh (malla) a la vostra
aplicació de modelatge en 3D amb diverses animacions diferents, podeu exportar la malla a
un fitxer FBX i cada animació al seu propi fitxer FBX. Quan importeu aquests fitxers a Unity,
només heu de crear un únic avatar per al primer fitxer que importeu (normalment el que
conté la mesh). Com que tots els fitxers utilitzaran la mateixa estructura òssia, podeu tornar
a utilitzar l’avatar que ja heu creat a la resta de fitxers (per exemple, totes les animacions).

Si seleccionem l’opció Copy From Other Avatar, haurem d’especificar quin avatar
volem utilitzar com a base per a la còpia, amb la propietat Source. Quan fem clic
en el botó Apply, Unity intentarà fer el mapatge de l’esquelet existent (estructura
dels ossos) a l’estructura de l’avatar que volem fer servir. Moltes vegades això
es podrà fer de manera automàtica (però no en el 100% dels casos). Un cop hem
realitzat aquesta operació, Unity crea un sub-asset a sota del model, que podreu
veure al Project View; com mostra la figura 4.7.

Figura 4.4. L’avatar com a ’sub-
asset’ en el model (’Project View’)
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Si el procés s’ha completat de manera satisfactòria, significarà que Unity ha pogut
fer el mapatge de tots els ossos al nou avatar. Tot i això, també haureu de fer el
mapatge dels ossos opcionals o optional bones i configurar el model en una T-pose
adient.

En el cas que Unity no pugui crear el nou avatar de manera automàtica, apareixerà
un missatge d’error a la nostra finestra d’Import Settings i per tant no veurem el
nou sub-asset aparèixer en el model al Project View.

L’avatar és una part molt important de la nostra animació, especialment
en animacions humanoides, per això és decisiu que el configurem de manera
correcta quan fem la importació del model a Unity.

A l’hora de configurar l’avatar, en cas que Unity no hagi pogut fer-ho de manera
automàtica, haurem de fer clic en el botó Configure en la finestra de Rig, per tal
d’obrir la finestra d’Avatar o Avatar Window, per tal d’arreglar-lo. Si el procés
d’importació ha estat completat correctament, podrem accedir a aquesta finestra
de Configure Avatar des de la finestra de Rig, o si seleccionem l’Avatar en la
Project View (recordeu que, si no l’hem guardat, ho haurem de fer per poder entrar
al menú de configuració).

En resum, en aquest punt hem vist com importar models en 3D que continguin
animacions del tipus humanoide, les opcions a l’hora de fer la importació i com
assegurar-nos que tots els ossos estiguin correctament mapats a l’avatar. És una
fase molt important per tal que Unity pugui reproduir correctament les animacions.

Mapatge dels ossos

El vostre esquelet ha de tenir com a mínim tots els ossos requerits per a una
animació humanoide al seu lloc, per tal que Unity pugui fer el mapatge. Per tant,
us heu d’assegurar que el mapatge dels ossos és correcte, i que feu el mapatge
per a tots els ossos opcionals (optional bones) que Unity no hagi pogut fer de
manera automàtica de manera manual. Per tal de millorar les opcions que Unity
faci el mapatge de manera automàtica correctament, anomeneu els vostres ossos
de manera que reflecteixin la part del cos que representen; per exemple LeftArm
(‘braç esquerre’) o RightHand (‘mà dreta’) en el vostre programari de disseny.

En el cas que el procés d’importar el model no doni un resultat vàlid, hi haurà
una sèrie d’opcions per tal de fer aquest procés manualment; unes estratègies de
mapatge manual similar a les que fa servir Unity de manera interna, però amb la
nostra interacció. En aquest cas, haurem de seguir els següents passos:

1. Seleccionarem Clear del menú Mapping a la part inferior esquerra de la
finestra Avatar, per esborrar qualsevol rastre del mapatge que ha intentat
Unity amb anterioritat.

2. Seleccionarem Sample Bind-Pose del menú Pose (situat al costat del menú
Mapping) per tal d’aproximar el model a la pose inicial.
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3. Seleccionarem al menú Mapping l’opció Automap per crear el mapatge dels
ossos des de la posició inicial.

4. Seleccionarem al menú Pose l’opció Enforce T-Pose per tornar a posar el
model en la T-pose requerida.

Si el procés d’automapatge o auto-mapping falla completament o parcialment,
podreu fer l’assignació dels ossos de manera manual, fent drag & drop des de
l’escena mateixa o la Hierarchy mateixa. Si Unity detecta que l’os pot ser una
combinació correcta, aquesta apareixerà en verd; en cas contrari, apareixerà en
vermell. Haureu de repetir aquest procés fins que estigui complet el mapatge de
tots els ossos a l’avatar. Depenent del nombre d’ossos (i si la importació original
va fallar totalment o parcialment) aquest procés pot ser una mica llarg i tediós.

El que es coneix com a T-Pose és la postura per defecte que requereix el
subsistema d’animació de Unity, i sol ser la postura recomanada en el programari
d’edició en 3D que feu servir. Si heu fet servir models en 3D a Unity abans, o obriu
qualsevol model que tingueu a mà, veureu que és la típica postura del personatge
dret amb els braços oberts en creu. En cas que no l’hàgiu configurat, i com que
és necessària per tal que les animacions funcionin de manera correcta, la podreu
forçar amb el menú Pose i l’opció Enforce T-Pose. Si tot i així no tots els ossos
estan en la posició correcta, ho podreu forçar de manera manual.

Crear un ’Masking’ per al nostre avatar

A Unity, el que es coneix com a Masking ens dona la possibilitat de descartar
algunes parts de la informació de l’animació d’un clip d’animació, permetent que
només animi les parts de l’objecte que volem, en comptes de tot l’objecte o model.

Per exemple, podeu tenir una animació de caminar que inclogui el moviment del
braç i la cama, però si un personatge porta un objecte gran amb les dues mans,
no voldreu que els braços girin cap al costat mentre camina, ja que quedaria
molt estrany visualment. Per tant, continuareu fent servir l’animació de caminar
estàndard mentre porteu l’objecte, amb una màscara per reproduir només la
porció inferior de l’animació que és on hi ha la part de caminar, i deixareu fora
de Mask la part superior, on movia els braços, ja que ara els utilitza per portar un
objecte.

Finalment, podem crear una Avatar Mask tant a l’hora de fer la importació,
editant un model ja importat, com durant l’execució de les nostres escenes. És
molt recomanable fer-ho durant la importació, ja que ens permetrà descartar totes
les dades d’animacions que no farem servir, i per tant no s’inclouran en la build
final, que tindrà una mida més petita perquè no contindrà dades extra i per tant
també farem servir menys memòria. També tindrà una execució més ràpida, ja
que estalviarem en càlculs de les dades de l’animació.

Tot i això, encara pot haver-hi casos en què crear una Avatar Mask en el moment
d’importar el model no serà possible, però podrem crear una Avatar mask en
qualsevol moment de la següent manera:
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• Triarem el menú Create / Avatar Mask, des del menú d’Assets.

• Farem clic en el model on volem crear-la, i aleshores amb el botó dret farem
clic a Create / Avatar Mask (vegeu la figura 4.5).

Figura 4.5. Resultat de crear un ’Avatar Mask’

Ara ja podrem triar quins ossos volem incloure o excloure de la jerarquia del
Transform, i després afegir la mascara (mask) a la capa d’animació, o afegir una
referència a aquesta a la finestra Animation.

4.3.2 Importar animacions no humanoides

Un model 3D humanoide és una estructura molt específica que conté almenys 15
ossos organitzats d’una manera que es correspon a un esquelet humà real. Tota
la resta de models o configuracions que utilitza el sistema d’animació de Unity es
troba sota la categoria de no humanoide o genèrica. Això significa que un model
genèric pot ser qualsevol cosa: des d’una tetera fins a una nau espacial, un drac,
un cotxe o, fins i tot, personatges humanoides que no volem animar fent servir el
sistema humanoide de Unity. En definitiva, els esquelets no humans podran tenir
una gran quantitat d’estructures òssies possibles.

La solució per fer front a aquesta complexitat és que Unity només necessita saber
quin os és el Root Node, o el node pare. Això ajudarà a Unity a determinar com
renderitzar l’animació de la manera més fidel possible. Com que només hi ha un
os al mapa, les configuracions genèriques no usen la finestra Avatar Humanoide.
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Com a resultat, el procés per importar el vostre fitxer de model .fbx no humanoide
a Unity, requereix menys passos que en els models humanoides:

1. Configureu el vostre Rig com a genèric.

2. Podeu opcionalment limitar l’animació que s’importa en certs ossos definint
una màscara d’avatar.

3. De l’animació, activeu l’opció Import Animation i a continuació seleccioneu
les propietats específiques de l’Asset.

4. Si el fitxer està format per múltiples animacions o accions, podeu definir
intervals específics com a clips d’animació.

5. Per cada clip d’animació definit al fitxer, podeu:

• Establir la Pose i la Root Transform.

• Optimitzar el bucle del clip.

• Afegir corbes al clip per animar els temps d’altres elements.

• Afegir esdeveniments al clip per activar determinades accions durant
l’animació (Animation Events).

• Descartar una part de l’animació similar a l’ús d’una màscara d’avatar
(Avatar Mask) en temps d’execució, però s’aplica al moment d’impor-
tar el model.

• Seleccionar un Root Motion Node diferent al que Unity assigna per
defecte.

• Llegir qualsevol missatge o warning de Unity sobre el procés d’impor-
tació del clip d’animació.

• Mirar una vista prèvia del clip.

6. Finalment, per desar tots els canvis, feu clic al botó Apply, a la part inferior
de la finestra Import Settings o Revert per descartar els canvis.

A l’hora de configurar el Rig, ho podrem fer des d’un altre avatar que ja tinguem
definit en un altre model. Per exemple, si creeu un skin en el vostre programari
de disseny 3D, amb moltes animacions diferents, podreu exportar en un sol fitxer
.fbx, i cada animació en un fitxer .fbx a part (una per fitxer). Quan importem
aquests fitxers a Unity, només haurem de crear un únic avatar per al primer fitxer
que importem (normalment serà el fitxer que contingui la mesh).

Mentre tots els fitxers facin servir la mateixa estructura d’ossos, podrem fer servir
el mateix avatar en tots ells; per exemple, definim l’avatar en la mesh, i la fem
servir en tots els fitxers de les animacions. La figura 4.6 mostra la finestra de
l’Importer a l’apartat del Rig.
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Figura 4.6. Aparença de la finestra de ’Rig’

L’Animation Type serà genèric en aquest cas. Si mantenim l’opció de l’avatar a
Create From this Model, haurem de seleccionar la propietat Root Node. En canvi,
si l’avatar està en l’opció Copy From Other Avatar, haurem d’especificar quin
avatar estem seleccionant com a base per a la còpia. Un cop heu seleccionat les
opcions, feu clic en el botó Apply.

Un cop feta aquesta operació, Unity crea un sub-asset a sota del model, i el podreu
veure al Project View (vegeu la figura 4.7).

Figura 4.7. L’avatar’ com ’sub-asset’ en el
model (’Project View’)

L’avatar genèric no és el mateix que quan creem animacions humanoides,
encara que aparegui igual en el Project View i contingui la configuració d’un
Root Node. Però si feu clic en l’avatar per veure’n les opcions, no apareixerà
el botó Configure, com passa amb els avatars d’animacions humanoides.

En resum, en aquest punt hem vist com importar models en 3D que no contenen
animacions del tipus humanoide, les opcions a l’hora de realitzar la importació i
les diferències més importants a l’hora de fer-ho amb aquests tipus respecte als de
tipus humanoide.
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4.4 Preparant l’entorn de treball a Unity

Abans de començar a fer les nostres pròpies animacions, és moment de preparar
l’entorn de treball amb la finalitat de disposar d’alguns models, personatges i,
fins i tot, animacions d’exemple, per tal de facilitar la tasca d’aprenentatge.

Unity proporciona molts packages d’exemples per a diferents subsistemes, inclo-
ent el 3D Game Kit, que farem servir durant aquest apartat com a base del nostre
aprenentatge, i el personatge Adam del curt d’animació que van realitzar fa anys
precisament per a això: demostrar la potència de les animacions i de l’apartat
gràfic de Unity.

Podeu veure el curtmetratge citat en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/GXI0l3yqBrA?controls=1

A continuació veureu, pas a pas, com afegir aquest dos paquets en l’entorn de
desenvolupament a Unity. Us recomano fer servir un projecte buit com a base,
ja que aquest procés sobreescriurà la configuració del projecte a l’hora de fer-ne
la importació. Per tant, abans de començar, com a base tindrem obert un projecte
de Unity buit (3D) o, en el seu defecte, el projecte amb el qual volem treballar.
Primer de tot haurem d’obrir l’Asset Store de Unity (vegeu la figura 4.8). Un cop
oberta l’Asset Store, fent servir la caixa de text per buscar, seleccionarem l’asset
3D Game Kit de Unity Technologies (vegeu la figura 4.9).

Figura 4.8. Asset Store de Unity
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Figura 4.9. El paquet 3D Game Kit

El paquet que ens haurem de baixar serà com el de la imatge (vegeu la figura
4.10). Per tal de baixar-lo de l’Asset Store farem clic a Download i esperarem que
es completi la tasca.

Figura 4.10. ’Download’ 3D Game Kit

Un cop baixat en entorn local, l’haurem d’importar en el projecte fent clic a
Import (vegeu la figura 4.11). Trigarà una estona llarga, ja que consisteix en molts
models 3D, i durant la importació els haurà de configurar un per un, compilar els
shaders, scripts i finalment preparar els materials.

Figura 4.11. Importar el
3D Game Kit en el nostre pro-
jecte
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Un cop hem fet clic en el botó Import, ens sortirà un missatge d’avís o warning
(vegeu la figura 4.12). Ens està avisant que estem important un projecte complet.
En principi sobreescriurà la configuració del projecte on l’estem important, i els
assets que tinguin el mateix nom que els importats (per exemple scripts, escenes
o sprites). En principi us recomano treballar sobre un projecte buit per tal d’evitar
perdre qualsevol material, però no hi hauria d’haver cap problema per importar-lo
en un projecte que no estigui buit.

Figura 4.12. Missatge d’avís de Unity

Ara repetirem el procés d’importar un asset de l’Asset Store per importar el
model del personatge Adam (de la demo que va crear Unity). Tornarem a obrir la
finestra de l’Asset Store, i buscarem Adam Character Pack. Ens assegurarem que
el propietari de l’asset sigui Unity Technologies. Després, baixarem i importarem
el paquet en el projecte. Recordeu que trigarà una bona estona, especialment quan
es tracta de models 3D (vegeu la figura 4.13).

Figura 4.13. Importar l”asset’ Adam a Unity

Un cop fets aquests senzills passos, ja tindrem importat el 3D Game Kit i l’Adam
Character Pack, per tal de tenir alguns exemples i materials de base a l’hora de
treballar amb les animacions 3D.

Finalment, el següent videotutorial ens mostra com es fa aquest procés, i el
resultat final, així com una petita explicació de l’escena d’exemple en el paquet
3D de Unity i altres paquets interessants per a l’aprenentatge de l’animació en 3D:
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https://player.vimeo.com/video/305673273

4.5 Tècniques d’animació en 3D mitjançant els motors

Per animar objectes en 3D, primer de tot caldrà entendre com els motors gràfics
fan el procés d’animació en 3D, per després veure com treballarem amb Unity
i el seu sistema Mecanim. Un cop tinguem clar com s’animen els personatges
dintre dels motors gràfics, podrem començar a fer les nostres pròpies animacions
a Unity. Començarem per la més senzilla, que serà quan un personatge estigui
quiet o sense fer res. En cas que vulguem elaborar animacions més complexes,
ens caldrà conèixer el funcionament de les diferents sub-states (sistema de capes)
i com treballar amb elles. Una de les funcions més difícils d’implementar, en un
motor gràfic, és l’animació de personatges en 3D (o el subsistema d’animació 3D).
A diferència de l’animació de videojocs en 2D, que consisteix en sprites reproduïts
seqüencialment durant un període, l’animació de videojocs en 3D consisteix en
un sistema que influeix en els vèrtexs d’un model en 3D i com aquests interactuant
entre ells.

Per animar un model 3D, aquest requereix un esquelet, és a dir, un conjunt d’ossos
en 3D. Aquest esquelet estarà relacionat amb el nostre model, i generarà una
vinculació entre pares i fills (parent i child). En el nostre cas l’esquelet serà el
pare, i el model 3D el fill. Per entendre millor aquest concepte penseu en el cos
humà. El nostre cos seria el model 3D, i els ossos formarien l’esquelet (com en
el món real), ja que el sistema d’animació dels motors gràfics funciona de manera
que mourem els ossos i es mourà tot el cos o model 3D.

Els ossos de l’esquelet influeixen en les coordenades espacials dels vèrtexs
propers. Per exemple, si volem girar l’os de l’avantbraç, això transformarà la
coordenada espacial de tots els vèrtexs de l’avantbraç a la malla 3D. La influència
que té un os sobre un vèrtex es coneix com un pes de vèrtex.

D’altra banda, les animacions en 3D estan formades per diversos fotogrames
clau. Aquests emmagatzemen la rotació i la translació de cada os i a mesura
que es reprodueixen fotogrames clau, la influència dels ossos en els vèrtexs
propers deforma el model 3D creant la il·lusió d’una animació. Les dades
emmagatzemades en fotogrames clau i els pesos de cada vèrtex s’exporten al motor
gràfic del joc utilitzant un exportador d’actius digitals (DAE). Aleshores, quan un
motor gràfic executa una animació, envia dades del fotograma clau a la GPU i a
mesura que aquesta rep les dades dels fotogrames clau, el pes del vèrtex i l’espai
dels ossos deformen el model 3D, recreant l’animació.

Si el motor gràfic només reproduís els fotogrames clau o keyframes l’animació no
seria gens fluida, per això el que fa es suavitzar-la interpolant les dades de cada
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fotograma clau. És a dir, interpola l’espai de coordenades dels ossos entre cada
fotograma clau.

Així doncs, tot i que un artista pot haver produït només quatre fotogrames clau, el
motor gràfic crearà fotogrames addicionals. Per tant, en lloc de només enviar
quatre fotogrames clau a la GPU, el motor del joc enviarà setze fotogrames clau
(per posar un exemple).

4.5.1 El sistema d’animació a Unity

El sistema d’animació de Unity és una eina molt potent que posa a la nostra
disposició la possibilitat d’un control total de la mateixa dintre del motor o engine,
així com poder fer crides a esdeveniments des de la reproducció de les animacions,
una màquina d’estats i transicions entre els diferents estats, animacions facials i
molt més. Aquest sistema d’animació propi de Unity rep el nom de Mecanim.

Mecanim, entre altres opcions, ens oferirà les següents possibilitats:

• Un flux de treball molt senzill per configurar tots els elements que necessi-
tarem a les nostres animacions.

• La possibilitat d’importar animacions creades amb Unity (cosa que possibi-
lita exportar aquestes entre diferents projectes.

• Animació humanoide.

• Retargeting o la possibilitat de canviar animacions entre diferents objectes
o models.

• Flux de treball simplificat per alinear els animation clips.

• Una eina molt potent per fer una previsualització dels animation clips,
donant la possibilitat als animadors de treballar de manera independent dels
programadors.

• La possibilitat de gestionar interaccions complexes entre animacions amb
una eina de programació visual per fer aquestes tasques.

• Animar diferents parts del cos (o de l’objecte) amb diferent lògica o
animacions.

• Dividir les nostres animacions en diferents capes o Layering i Masking.

Els ’Animation Controllers’ de Unity

És molt comú per un personatge o qualsevol altre GameObject animat tenir
diferents animacions, depenent de les accions que pugui fer en el nostre videojoc.
És a dir, si per exemple, el nostre heroi pot córrer, saltar, doble salt, dash, atacar i
defensar-se, molt probablement tindrà una estat per cadascuna d’aquestes accions.
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Mecanim fa servir un sistema visual molt similar als diagrames de flux per
representar aquesta màquina d’estats amb el nom d’Animation Controller, que
ens permetrà controlar la seqüència de les animacions, les transicions, temps
d’execució, velocitat...

Les accions d’una animació (com poden ser saltar, córrer...) a Unity les coneixem
com a states, és a dir, que un personatge es troba en un state concret quan realitza
aquestes accions. Quan fem una animació, voldrem aplicar-l’hi restriccions
respecte a quin estat podrà anar a continuació. Per exemple, si està enmig d’un
salt, potser no té sentit poder caminar directament sense abans fer una animació
d’aterrar a terra.

Les opcions que té un state per saltar al següent des de l’actual es coneixen com
a state transitions i les configurarem en la finestra de l’editor de l’Animator.

En resum, els state, les state transitions i una variable per saber en quin state
ens trobem en cada moment conformaran la màquina d’estats. Els primers es
representaran com una capsa en el nostre diagrama, les transicions com a fletxes,
i l’state actual com la capsa que estigui seleccionada en cada moment (vegeu la
figura 4.14).

Figura 4.14. ’Animation controller’

Els clips d’animació de Unity

Els clips d’animació (Animation Clips) són un dels elements més importants del
sistema d’animació de Unity. Resumint, són una animació creada dintre de Unity
mateix (no importada d’un programari extern), fent servir l’Animation window.
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Capturar animacions 2D
des de models 3D

Un petit truc que es fa servir en
moltes animacions de
personatges humans és fer
diferents captures d’una
animació externa; per exemple,
animar en 3D, capturar el vídeo,
i després obtenir els frames de
l’animació com a imatges
estàtiques per a la nostra
animació en 2D.

Recordeu que per animació
no només hem d’entendre
l’animació de personatges,
ja que es considera
animació qualsevol canvi en
un objecte al llarg del temps,
com, per exemple, canviar
de color un cub o moure’l
per l’escena. Qualsevol
valor numèric és susceptible
de ser animat.

Les animacions es divideixen en dos tipus, depenent del seu origen:

• Animacions importades des d’elements externs. Poden incloure entre
d’altes animacions de personatges humanoides capturades o creades per
un artista des de programari extern, animacions de llibreries externes com
l’Asset Store...

• Animacions creades dins de Unity. Fent servir l’Animation window, que
ens permet crear i editar diferents animation clips, aquestes animacions
poden animar qualsevol propietat que tingui un valor numèric, com per
exemple: la posició, rotació i escala dels GameObjects, altres propietats
com el color d’un material, propietats dintre de scripts i fins i tot cridar a
funcions dintre d’aquests.

’Timeline’, ’Keyframes’ i ’Tweening’

Qualsevol animació ja sigui 2D o 3D es compon de la ràpida successió d’una sèrie
de fotogrames al llarg del temps. A Unity, per poder controlar aquesta successió
de fotogrames o timeline disposem de la finestra Animation, on podrem examinar
l’animació fotograma a fotograma, fent servir la subfinestra del timeline (vegeu la
figura 4.15). Aquest procés es coneix com a scrubing.

Figura 4.15. La finestra ’Animation’ a Unity

Com podeu veure en la imatge, la finestra Animation està dividida en dues grans
àrees:

• A l’esquerra hi haurà una llista de totes les propietats que voldrem animar
del nostre objecte, com pot ser la posició, crides a funcions en un script,
rotació, translació...

• A la dreta podeu observar el timeline. Hi podem veure com la línia temporal
(en segons, a la part superior) està dividida en diferents keyframes (rombes).

En animació, els keyframes o ‘fotogrames clau’ són un fotograma (frame), captura,
o posició que defineix un punt exacte en una animació. Una seqüència de
keyframes al llarg d’una línia de temps definirà el moviment d’una animació. En
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’Tweening’

Consisteix en fer que el
programari s’encarregui de
calcular els valors entre dos

keyframes consecutius per
calcular la resta de fotogrames

entre ambdós. Aquest càlcul
dependrà de quants fotogrames

hi hagi entremig, per tal de donar
com a resultat una animació tan

fluida sigui possible.

Per a les propietats boolean,
un valor de 0 és igual a

false, mentre qualsevol altre
valor és igual a true.

funció d’aquests, l’animació serà més fluida, i definirà el resultat que els nostres
jugadors veuran a les escenes.

Aquests keyframes normalment seran pocs al llarg d’un segon i, per tant, la resta
dels fotogrames es crearan automàticament per Unity (en el nostre cas). Això es
coneix com tweening.

Propietats animables amb el sistema d’animació de Unity

El subsistema d’animació de Unity, encara que sigui molt potent, tindrà una sèrie
de limitacions a l’hora d’escollir quins tipus de valors podrem animar i quin tipus
de propietats.

A l’Animation View podreu animar molt més que la posició, la rotació i l’escala
d’un objecte del joc. Les propietats de qualsevol component i material poden ser
animades, fins i tot les variables públiques dels teus propis scripts.

En principi qualsevol valor numèric és subjecte de ser animat. Fer animacions
amb efectes visuals i comportaments complexos només és una qüestió d’afegir
corbes d’animació per a les propietats rellevants. Els següents tipus de propietats
o variables són compatibles en el sistema d’animació:

• Float: són els números de punt flotat, és a dir, la representació de números
reals en el nostre programari.

• Color: és una variable que representa els valors del color en format RGBA.

• Vector2: variable que representa punts o vectors 2D (x i y).

• Vector3: variable que representa punts o vectors 3D (x, y i z).

• Vector4: variable que representa punts o vectors 4D (x, y, z i w).

• Quaternion: variables usades per representar rotacions, amb les propietats
x, y, z i w

• Boolean: variable que té només dos estats, cert i fals.

Fora d’aquesta llista hi ha les matrius (matrix), estructures (struct) i objectes
diferents als que no estan a la llista de dalt i, per tant, no són compatibles amb
el sistema d’animació de Unity.

A continuació veureu una llista amb alguns exemples de les moltes coses que pot
animar Unity, dins de l’Animation View:

• Animar el color i la intensitat de la llum per obtenir un efecte per fer
parpellejar o polsar.

• Animar el pitch i el volum d’un Audio Source per exemple per simular com
bufa el vent, motors que circulen o l’aigua que flueix; gràcies al fet de fer-ho
amb una animació la mida dels assets d’efectes sonors és molt reduït.
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• Animar l’offset de la textura d’un material per simular objectes en
moviment, vies mòbils, aigua corrent o efectes especials.

• Animar variables dels vostres propis scripts per fer que es comportin
de manera diferent al llarg del temps (per exemple fer que un component
de la GUI s’escali en segons quin moment, per denotar més o menys
importància). Recordeu que aquests han d’estar situats en el mateix objecte
que el component Animator.

• Animar la Transform. Imagineu-vos un joc de plataformes, amb la típica
plataforma mòbil entre dues posicions. Podríeu animar la seva Transform
per tal de fer aquest moviment circular o d’anada i tornada.

En resum, heu vist quin seran els tipus de variables que podrem animar fent servir
el sistema d’animació de Unity, algunes restriccions sobre aquestes variables i
algunes aplicacions reals que podrem fer amb les animacions.

4.5.2 Cas pràctic: la primera animació en 3D, el rebot d’una esfera

En aquest punt fareu la vostra primera animació d’un objecte 3D. Fareu servir
una petita esfera o bola per fer-la rebotar amb el terra, simulant les físiques d’un
objecte real, però sense fer-ne ús.

L’objectiu és familiaritzar-vos amb l’Animator i la finestra Animation per crear el
timeline de la nostra animació; així com treballar amb el concepte de keyframes i
veure com Unity calcularà el valor entre aquests per crear la nostra animació.

Per tant, crearem una escena amb una pilota, un terra, i la pilota estarà esperant
que pressionem la tecla espai per caure. Vegem el procés pas a pas.

Primer de tot, crearem una escena buida, li donareu el nom de m07_u4_a4_ex1.
Un cop teniu una escena buida, hi heu d’afegir dos objectes: una esfera i un pla
simulant el terra. Com a pràctica, podem crear un parell de materials amb color
vermell per l’esfera, i de color marró per al terra (vegeu la figura 4.16).
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Figura 4.16. Distribució dels objectes a la nostra escena

Després, us heu d’assegurar que tant el pla del terra com l’esfera no contenen cap
rigidbody o collider. Com hem comentat, no farem servir les físiques per a aquest
exemple. Un cop teniu els objectes a l’escena, és moment d’obrir el tauler de
l’Animator per tal de configurar els dos estats que fareu servir en aquest exercici,
Idle/ i Falling.

El primer estat, el falling, no tindrà cap clip d’animació associat, ja que no voldreu
que executi cap animació. Estarà en mode repòs fins que pressioneu l’espai (vegeu
la figura 4.17).

Figura 4.17. Així quedarà l’estat ’Idle’

Ara creareu un nou estat, amb el nom de Falling, una transició de l’estat Idle a
aquest estat, una de tornada un cop acabi l’animació, així com un paràmetre amb
el nom isFalling. Finalment, creareu un nou clip d’animació en aquest estat, per
tal d’animar la caiguda des de Unity (vegeu la figura 4.18).
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Figura 4.18. Així quedarà l’estat
’Falling’

Un cop ja hem creat els nostres dos estats, i les transicions entre aquests, crearem
el nostre clip d’animació per tal de simular la caiguda de la bola cap a terra i els
seus rebots. Per tal de fer-ho, anireu a la finestra Animation (vegeu la figura 4.19).

Figura 4.19. Finestra ’Animation’

L’animació total d’aquest exemple serà d’uns 2 segons, per tant, haureu de crear
un keyframe al frame 120 (suposant que la nostra animació tingui un framerate
de 60fps). Així doncs, en el primer frame la bola estarà a la posició inicial, i en
l’últim a terra, ja que serà el final del rebot.

Un cop teniu els keyframes inicials i final, és hora de decidir com i on posarem la
resta. En el nostre cas, voldrem fer que la bola reboti 3 cops, per tant, n’haureu de
crear un per cada rebot al terra, i un per cada rebot en el punt àlgid. També haureu
de tenir en compte que cada cop el rebot trigarà menys temps, ja que l’altura serà
menor, i hi haurà més keyframes cap al final de l’animació i menys cap al principi
(vegeu la figura 4.20).

Figura 4.20. Un possible ’timeline’ de l’animació
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Quan tingueu el clip d’animació enllestit, és hora de treballar en les transicions i
els paràmetres. La idea és que des de l’estat Idle, un cop el paràmetre isFalling
sigui cert, faci la transició cap a l’estat isFalling. D’altra banda, la transició de
sortida estarà definida un cop acabi l’animació (vegeu la figura 4.21).

Figura 4.21. Transicions entre ’Idle’ i ’Falling’

Finalment, només ens quedarà afegir el codi que teniu a continuació a l’objecte
de la pilota, per tal que quan pressionem la tecla de pausa, comenci l’execució de
l’animació (posant el paràmetre isFalling a vertader). El codi seria el següent:

1 using UnityEngine;
2

3 [RequireComponent(typeof(Animator))]
4 public class BouncingBallController : MonoBehaviour {
5

6 [SerializeField]
7 private Animator m_animator = null;
8

9 private void Start ()
10 {
11 if (m_animator == null)
12 m_animator = GetComponent<Animator>();
13

14 }
15

16 private void Update ()
17 {
18 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
19 {
20 m_animator.SetBool("isFalling", true);
21 }
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22 }
23 }

Si executeu ara mateix l’escena, veureu que l’animació està en bucle. Això és
perquè, un cop posem el paràmetre isFalling a vertader, sempre que torni a l’estat
Idle, el valor d’aquest serà vertader, ja que no l’hem canviat en cap moment a fals.
Una possible solució a aquest problema serà afegir una funció al codi que hem
creat abans, per tal que canviï el valor d’aquesta variable a fals. El codi seria el
següent:

1 public void OnResetTransition()
2 {
3 m_animator.SetBool("isFalling", false);
4 }

Ara només ens queda fer la crida a aquesta funció. Utilitzareu la crida a un
esdeveniment des del timeline del clip d’animació. El podeu afegir cap al principi;
un cop ja estigui a dins d’aquest estat, el posareu a fals (vegeu la figura ??. Una
altra solució seria afegir aquesta crida quan deixeu de pressionar la tecla d’espai,
però per tal de veure com funcionen ho farem amb un esdeveniment d’animació o
Animation Event. Finalment, ja podem executar de nou l’escena; veureu com la
bola només fa l’animació de rebotar contra el terra una vegada (que era el resultat
desitjat).

Figura 4.22. Finestra del ’Timeline events’, on afegirem una crida a la funció

En resum, amb aquest cas pràctic heu vist com fer una senzilla animació en 3D,
per tal de familiaritzar-vos amb les finestres Animator i Animation. Com heu pogut
observar, la posició on col·loquem els keyframes és molt important, perquè a part
de controlar com de suau serà l’animació, també controlaran altres aspectes com
la seva velocitat, per exemple.

Finalment, també heu vist com s’ha de tenir cura de les transicions entre estats i
els paràmetres que fan servir. Ens hem d’assegurar que el paràmetre sempre tingui
el valor que esperem, un cop hem fet la transició, per evitar un bucle infinit en la
nostra màquina d’estats. Us recomano que experimenteu una mica amb els valors,
i per exemple afegiu un petit efecte de deformació quan la bola reboti amb el terra
(podeu fer servir l’escala de l’objecte).
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Recordeu que el Curve
Editor només mostrarà les

corbes d’animació per a les
propietats que tindrem
seleccionades en cada
moment, i en dibuixarà

diverses, una a sobre de
l’altra, si en tenim diverses

seleccionades.

4.5.3 Corbes d’animació o ’animation curves’

En aquest apartat estudiarem una característica molt potent dels clips d’animació
de Unity, com són les corbes d’animació. Qualsevol propietat animable pot tenir
una corba d’animació, i això vol dir que el clip d’animació controla de quina
manera les propietats canvien amb el temps.

Per accedir a les corbes, ho farem a través de la finestra Animation. La trobareu
a l’esquerra, on hi ha la llista de propietats animades. I a la part inferior hi ha el
botó Curves (vegeu la figura 4.23).

Figura 4.23. El botó ’Curves’ a la finestra de corbes de Unity

Com podeu observar, en la finestra Timeline, l’evolució de les propietats o
animació d’aquestes apareix de forma lineal, en canvi en la finestra de Curves,
apareixen com a corbes. Això ens facilitarà molt la feina a l’hora de realitzar
animacions més suaus, ja que ens mostrarà el canvi dels valors en forma de gràfic
(molt més visual que una línia recta). Tot i que no es obligatori fer-la servir, és
molt recomanable per tal de poder veure de manera visual la nostra animació (i
canviar els valors).

En la finestra Curves, cada corba d’animació tindrà un color diferent per cada
valor de la propietat que estem modificant, per exemple, en la figura 4.23 estem
treballant amb la propietat Position del nostre GameObject, on la ‘x’ té el color
vermell, la ‘y’ té color verd, i la ‘z’ té el color blau.

Una corba d’animació estarà composta per diferents keyframes, que no deixen de
ser punts de control per on la corba ha de passar. Es poden visualitzar en el Curve
Editor (finestra de corbes) mitjançant uns petits punts en forma de rombe (vegeu
la figura 4.24). És a dir, si la propietat que estem animant té un keyframe en el
frame que estem actualment seleccionant, el dibuix de la corba tindrà l’esmentat
punt en forma de diamant o rombe.
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Recordeu que, encara que
treballem amb el mètode
d’interpolació en quaterns,
les rotacions sempre es
mostraran visualment en
angles d’Euler.

Trobareu més informació
sobre els euler angles i
els quaternions a la unitat
“Programari d’animació
3D”, del mòdul Tècniques
d’animació 2D i 3D.

’Gimbal lock’

És la pèrdua d’un cert grau de
llibertat en un mecanisme
tridimensional que es produeix
quan els eixos de dos dels tres
gimbals o juntes són conduïts a
una configuració paral·lela, i
“bloquegen” el sistema en
rotació. És a dir, és el procés de
bloquejar la rotació d’algun
objecte en un o més eixos per
algun motiu extern.

Figura 4.24. Els ’keyframes’ de la nostra corba

Igual que en la vista del Timeline, en la vista de l’Animation Curve podrem afegir
frames extra, fent servir el botó Keyframe (vegeu la figura 4.25). Quan afegim
un keyframe serà afegit en el frame que tinguem seleccionat en aquell moment.
També en podrem afegir directament un si fem doble clic sobre el punt de la corba
on volem afegir-lo. Un cop els hem col·locat, els podrem moure al llarg de la
corba si la posició on està no ens convenç o ens sembla que no estem aconseguint
l’efecte desitjat.

Figura 4.25. Botó per afegir
’keyframes’

Les Animation Curves de Unity ens ajudaran a fer unes animacions més
suaus i en 3D de manera visual, no en 2D com succeïa en el Timeline View.

Interpolar les rotacions

A l’hora de fer la interpolació en una rotació, Unity ens ofereix dues maneres
de treballar, amb angles d’Euler (Euler Angles) i per quaterns (quaternions). A
Unity, internament, les rotacions estan representades com a quaterns (x, y, z, w),
però generalment no les modificarem manualment (excepte que realment estiguem
molt segurs de fer-ho).

En comptes d’això, les modificacions de la rotació es fan amb angles Euler, que
tenen un Vector3 com a valor (x,y,z). Quan vulgueu animar la rotació d’un
objecte aquesta es pot fer amb ambdós mètodes, i l’Animation View ens permetrà
seleccionar amb quin dels dos mètodes volem treballar.

La interpolació en quaterns sempre generarà canvis molt suaus de rotació al llarg
del camí més curt entre dues rotacions. D’aquesta manera s’eviten interpolation
artifacts en el procés de rotació, que es coneix com a Gimbal Lock.

No obstant això, la interpolació fent servir quaterns no pot representar rotacions
majors de 180 graus, a causa del seu funcionament de trobar sempre el camí més
curt entre dues rotacions. Per exemple, si agafem dos punts a la superfície d’una
esfera, la línia més curta entre ells mai serà més que la meitat de la circumferència
de l’esfera (180 graus).
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Recordeu que, si utilitzeu la interpolació per quaterns i establiu els valors de
rotació numèrica més enllà de 180 graus, la corba dibuixada a l’Animation View
semblarà cobrir més que un rang de 180 graus, però la rotació real de l’objecte
tindrà la ruta més curta entre els dos angles.

En canvi, la interpolació fent servir angles d’Euler és el que més s’utilitza a
l’hora de treballar amb rotacions. Aquest tipus d’angles poden representar grans
rotacions arbitràries i les corbes dels 3 components, .x, .y i .z, són independents
entre si. Aquest tipus de rotació pot estar sotmesa a Gimbal interpolation artifacts,
al girar al voltant de diversos eixos alhora; però són molt més intuïtius d’utilitzar
per treballar amb rotacions simples al voltant d’un eix a la vegada.

Quan s’utilitza la interpolació d’angles d’Euler, Unity calcula internament les
corbes en la seva representació per quaterns. Aquest procés és similar al que
succeeix quan importem una animació a Unity des de programes externs. Tingueu
en compte que aquesta recalculació de la corba pot afegir keyframes extres en la
nostra animació.

4.5.4 Cas pràctic: importar un model i configurar l’animació ’Idle’

Un cop ja ens hem familiaritzat amb les diferents finestres i configuracions de
l’animació a Unity, en aquest punt aprendrem com configurar l’avatar del model i
l’animació Idle. Aquesta animació és la que s’estarà executant tota l’estona quan
l’objecte no estigui fent res, o en mode repòs.

Una característica que fa que Mecanim sigui tan flexible i potent és la possibilitat
de reassignar clips d’animació d’un caràcter a un altre de manera fàcil i
senzilla. Això es possible utilitzant avatars, que són bàsicament capes entre el
rig original del nostre model i el sistema d’animació de Unity (Mecanim).

A continuació, veurem com configurar l’avatar en l’esquelet d’un model que
farem servir com el jugador principal. En aquest cas faré servir primer el
personatge Adam (del conegut curt d’animació de Unity) en la part que veurem
com configurar l’Avatar i els ossos d’una animació que es troba a Assets/Adam
Character Pack/Adam. Després, per a l’animació Idle, farem servir “Ellen” del
3D Game Kit, que es troba a Assets/3D Game Kit/Art/Models/Characters, però
que no conté una animació humanoide o l’Adam. Vegem, doncs, els passos per
configurar l’avatar de l’esquelet del model.

En el cas que tinguéssiu el model exportat des del programari, copiaríeu el fitxer
.fbx en el directori esmentat. En aquest cas ja el teniu dintre del projecte. Després,
seleccioneu, des de la Project View, el model Adam.

En l’inspector, sota les opcions de configuració de la importació del model Adam,
feu clic sobre la pestanya Rig, canvieu l’Animation Type a Humanoid, deixeu
l’Avatar definition com a Create From This Model i finalment feu clic sobre el botó
Configure o Apply, depenent de la versió de Unity amb la qual estigueu treballant
(vegeu la figura 4.26).
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Figura 4.26. Important un model a Unity

A l’inspector podrem veure el nou avatar que hem creat en el pas anterior.
Observarem que Unity ha mapat correctament els ossos o bones del model en la
seva estructura, assignant per exemple l’os o bone mixamoRig:LeftForeArm com
el braç esquerre de l’Avatar.

Podríem reassignar els ossos o bones si ho necessitéssim. Per exemple, proveu de
fer clic en les diferents articulacions de l’esquelet, i vegeu com automàticament
Unity selecciona l’objecte al qual fa referència en la jerarquia de l’objecte.

Finestra de configuració de l’avatar

Ara feu clic en el botó Done per tancar aquesta finestra/vista, ja que en aquest
exemple el personatge o model estan correctament assignats. I arrossegueu el
personatge (l’objecte Adam) a l’escena i feu clic a Play. Com podreu observar, el
model no fa res, ja que no té cap animació seleccionada (vegeu la figura 4.27).

Figura 4.27. Model sense animació, ’Ani-
mator’ no té cap animació seleccionada

Recordeu que és recomanable exportar el model per una banda i totes les
animacions per separat. Això és el que ha fet l’equip de Unity en aquest cas,
i per tant si voleu veure l’Adam caminant haureu d’afegir aquesta animació al
component Animator. Per fer-ho, seleccioneu l’Animator Controller que hi a
al mateix directori que el model (Assets/Adam Character Pack/Adam), amb el
nom “Adam_AnimationController” i arrossegueu-lo al component Animator de
l’objecte Adam a l’escena (vegeu la figura 4.28).
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Figura 4.28. Model amb anima-
ció, ’Animator’ té l’animació de cami-
nar

Ara sí que si executeu l’escena veureu com l’Adam camina cap endavant
(depenent de la rotació que li hàgiu donat, s’allunyarà de la càmera). Un cop
heu vist com configurar l’avatar d’un model que vulgueu importar, fareu servir
l’escena _TemplateScene que haureu importat amb el 3D Game Kit. Es trobarà a
Assets/3DGamekit/Scenes.

Un cop la tingueu oberta, observareu que hi ha molts objectes a l’escena. En el
nostre cas ens centrarem en el que s’anomena Ellen. Si executeu l’escena, i no
interactueu amb el teclat (o el ratolí), veureu que el personatge fa una animació
quan apareix (el que es coneix, en el món dels videojocs, com a respawn), i
després, cada x segons, fa una petita animació Idle. Aquestes animacions solen
ser importants en els videojocs, ja que s’executaran quan el jugador no estigui fent
res, i ens ajudaran a donar-li vida i que no sembli congelat.

Si heu deixat executar força estona l’escena, us haureu adonat que les animacions
Idle no són sempre exactament la mateixa. Si obrim la finestra de l’Animator
veurem que l’animació de l’Ellen té un punt d’entrada (recordeu que és l’estat
de color verd), i una primera transició anomenada Idle. Si us hi fixeu, aquesta
transiciona cap a tres transicions amb els noms Idle 1, Idle 2 i Idle 3 (vegeu la
figura 4.29).

Figura 4.29. ’Animator’

’Animator’ de l’Ellen
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Com us podeu imaginar, per tal de controlar cap a quin estat dels tres Idle que
tenim, es transiciona cada cop d’una manera aleatòria. Per tal de realitzar aquesta
tasca, s’ha afegit un script del tipus StateMachineBehaviour a l’estat Idle (el pare)
de l’Ellen. Aquest serà el que decidirà a quin estat transicionar dels tres fills (Idle1,
Idle2 i Idle3). L’script tindrà el nom de RandomStateSMB (vegeu la figura 4.30).

Figura 4.30. ’StateMachineBehaviour’ de l’estat ’Idle’

Aquest script tindrà una tasca molt senzilla: cada cop que entri en l’estat Idle,
haurà de decidir quant temps hi serà abans de fer la transició a algun dels estats idle,
que sí que tenen animació. Això ho farà amb una funció amb la forma següent:

1 public override void OnStateEnter(
2 Animator animator, AnimatorStateInfo stateInfo, int layerIndex)

A més a més, en cada Update haurà de comprovar si ja ha passat el temps, i
si ha passat s’encarregarà de fer la transició cap a un dels nous estats. La funció
Update d’un StateMachineBehaviour tindrà la forma següent:

1 public override void OnStateUpdate(
2 Animator animator, AnimatorStateInfo stateInfo, int

layerIndex)

Si ho posem tot junt, per tal que tingui la funcionalitat que estem esperant, el
codi font serà el següent:

1 using UnityEngine;
2

3 using UnityEngine;
4

5 namespace Gamekit3D
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6 {
7 public class RandomStateSMB : StateMachineBehaviour
8 {
9 public int numberOfStates = 3;
10 public float minNormTime = 0f;
11 public float maxNormTime = 5f;
12

13 protected float m_RandomNormTime;
14

15 readonly int m_HashRandomIdle = Animator.StringToHash("
RandomIdle");

16

17 public override void OnStateEnter(
18 Animator animator, AnimatorStateInfo stateInfo, int

layerIndex)
19 {
20 // Decideix aleatòriament un moment en què començar

la transició
21 m_RandomNormTime = Random.Range(minNormTime,

maxNormTime);
22 }
23

24 public override void OnStateUpdate(
25 Animator animator, AnimatorStateInfo stateInfo, int

layerIndex)
26 {
27 // Si la transició és des d'aquest estat restablir

el
28 // paràmetre "idle" a -1.
29 if (animator.IsInTransition(0)
30 && animator.GetCurrentAnimatorStateInfo(0).

fullPathHash
31 == stateInfo.fullPathHash)
32 {
33 animator.SetInteger(m_HashRandomIdle, -1);
34 }
35

36 // Si el temps en l’estat ha sobrepassat el temps
aleatori decidit al principi i encara

37 // no està en transició cap a un altre estat,
establiu un estat "idle" aleatori.

38 if (stateInfo.normalizedTime > m_RandomNormTime
39 && !animator.IsInTransition(0))
40 {
41 animator.SetInteger(m_HashRandomIdle, Random.

Range(0, numberOfStates));
42 }
43 }
44 }
45 }

Com podeu observar en el codi de dalt, a mode de resum, hi haurà tres variables
d’entrada per tal de poder configurar com volem que funcionin les transicions;
una funció per calcular el valor del temps que hi haurà dintre de l’estat Idle; i una
funció similar als Update dels MonoBehaviour que s’executarà a cada cicle, per
tal de comprovar si ja és el moment de fer la transició a un dels estats Idle animats,
i a quin d’ells es farà.

En aquest cas pràctic hem vist com crear o modificar un avatar en un model
que estem important o ja tenim importat en el nostre projecte (com és el cas de
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l’Adam) i com es pot modificar el seu avatar per fer un mapatge diferent dels
ossos. Com heu vist, en un model complex, com pot ser aquest Adam, el nombre
d’ossos diferents és molt gran, i si el procés d’importació falla i ho hem de fer a
mà podria ser una feina molt costosa (en aquest cas seria recomanable tornar al
nostre programari de disseny 3D i fer l’exportació de manera correcta).

Després hem vist una animació Idle complexa. Hem fet servir el model de
l’Ellen (de l’asset 3D Game Kit) i hem pogut observar una solució a l’hora
d’animar models complexos (especialment el personatge que portarà el jugador).
En aquest cas, un cop el personatge està en repòs una estona de temps llarga, farà
la transició a una de les tres animacions Idle de què disposa. Això ho fem amb
un StateMachineBehaviour a un dels tres de manera aleatòria. Com sempre, hem
utilitzat paràmetres de l’animació per tal de controlar els paràmetres de sortida, i
per temps (un cop acabi l’animació d’Idle 1 2 o 3 tornarem a la principal).

A continuació us recomano veure el següent videotutorial, per tal d’aprofundir
en els conceptes que hem vist en aquest cas pràctic, on veureu pas a pas l’animació
d’un objecte 3D senzill.

https://player.vimeo.com/video/305673496
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Introducció

Per poder participar en la creació d’un producte d’entreteniment, com ara un
videojoc, una aplicació d’entreteniment o qualsevol tipus d’experiència interactiva
de caràcter lúdic amb objectius definits, cal que l’interessat desenvolupi unes
habilitats pluridisciplinàries addicionals. Aquestes habilitats van una mica més
enllà dels coneixements fonamentals relacionats amb les eines de programació o
les aptituds artístiques.

Aquest mòdul ens mostra les diferents metodologies de producció recomanades,
les diferents fases, la capacitat d’analitzar productes d’entreteniment existents
d’una manera formal, com ara saber interpretar un brífing d’un client amb
objectius i restriccions específiques i finalment com elaborar una proposta formal
mitjançant els formats més esperats i utilitzats dins del mercat.

En l’apartat “Disseny de productes d’entreteniment (Part 1)” veurem la impor-
tància que tenen tècniques com el desenvolupament Agile, l’Scrum i el sistema
Kanban, quan treballem tant en un equip reduït com un equip format per molts
professionals. Analitzarem les principals eines de treball gratuïtes i com treure’n
partit, com ara Trello, Cacoo, Xmind... D’altra banda, per acabar plantejarem com
elaborar una planificació de projecte per poder du a terme qualsevol projecte de
desenvolupament.

En l’apartat “Disseny de productes d’entreteniment (Part 2)” descriurem les
diferents etapes per les quals passa tot tipus de producció de programari (software)
incloent especialment la de productes d’entreteniment. Dins de les diferents fases
passarem per l’anàlisi i concepte inicial de la producció; posteriorment en la
fase de disseny parlarem de les diferents tècniques i metodologies de decisions
de disseny per validar idees que existeixen, després parlarem de l’etapa de
desenvolupament, creació d’assets i materials, i finalment verificació i depuració
d’errors.

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

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Genera entorns interactius en els quals s’integren elements 3D, i els dona
interactivitat.

• Valora i selecciona els diferents sistemes de comunicació entre dispositius
multimèdia i sistemes de captació de dades capaces de rebre informació de
l’entorn.

• Desenvolupa aplicacions interactives d’entreteniment aplicades al sector
educatiu (solucions d’aprenentatge electrònic (e-learning), serious games
i TV interactiva, entre d’altres), augmentant la participació de l’usuari en
els entorns d’aprenentatge.
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1. Disseny de sistemes interactius d’entreteniment (Part 1)

Per poder participar en la creació d’un producte d’entreteniment com ara un
videojoc, aplicació d’entreteniment o qualsevol tipus d’experiència interactiva
de caràcter lúdic amb objectius definits, cal desenvolupar unes habilitats plu-
ridisciplinàries addicionals. Aquestes habilitats van una mica més enllà dels
coneixements fonamentals relacionats amb les eines de programació o les aptituds
artístiques.

Són habilitats relacionades amb la gestió de projectes, l’organització i planificació
del treball en equip, que ajudaran a la creació i definició del projecte.

Actualment, hi ha metodologies com Agile, Scrum i el sistema Kanban que us
ajudaran a desenvolupar projectes d’entreteniment com ara videojocs. Com que
haureu de fer seguiment de moltes tasques i gestionar el treball en equip, teniu
disponibles a la xarxa moltes eines de treball com Trello, Cacoo i Xmind.

1.1 Metodologies de producció

El procés de desenvolupament de la producció en la indústria de l’entreteniment ha
evolucionat des de mètodes més tradicionals, com l’enfocament de les cascades,
fins a les metodologies més modernes, com ara Agile, Scrum i Kanban.

La raó d’aquest canvi ha estat que el cost per crear un videojoc ha anat creixent
més ràpidament que els ingressos obtinguts en els darrers anys i, per tant, el fracàs
d’un nou llançament no es pot contemplar com una opció viable.

1.1.1 Fases de producció d’un projecte interactiu

S’ha d’entendre la producció dels projectes com un procés que creix i canvia
durant tota la seva vida, per diverses raons com ara l’adaptació necessària als
canvis tecnològics (canvis de la plataforma on hi ha el projecte) o de mercat (canvi
en les tendències i gustos dels usuaris).

Tots el projectes interactius passen per quatre fases de producció, de diferent
durada i segons l’estat de desenvolupament del projecte (vegeu la figura 1.1):

1. Conceptualització: ideació inicial del projecte.

2. Preproducció: preparació de tots els elements per estar preparats per
produir.
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3. Producció (pròpiament dita): creació del projecte.

4. Postproducció: totes les tasques específiques que cal fer un cop finalitzat el
projecte.

Figura 1.1. Esquema real d’un procés de producció

1.1.2 Tècnica Agile

El model de cascada és un enfocament de disseny seqüencial relativament lineal
per a determinades àrees del disseny d’enginyeria. En el desenvolupament de
programari, tendeix a estar entre els enfocaments menys iteratius i flexibles, ja
que el progrés flueix en gran part d’una direcció (“cap avall” com una cascada), a
través de les següents fases: de concepció, iniciació, anàlisi, disseny, construcció,
prova, desplegament i manteniment.

El model de desenvolupament de cascades es va originar en les indústries de
fabricació i construcció, amb uns entorns físics altament estructurats, on els canvis
de disseny implicaven costos prohibitius ja que el producte es trobava en el procés
de desenvolupament.

En canvi, el model Agile consisteix en un desenvolupament de programari
àgil, descriu un enfocament del desenvolupament de programari sota el qual
evolucionen els requisits i les solucions a través de l’esforç col·laboratiu d’equips
multifuncionals autoorganitzats per als seus clients o usuaris finals. Planteja una
planificació adaptativa, un desenvolupament evolutiu, el lliurament anticipat i la
millora contínua, i fomenta una resposta ràpida i flexible als canvis.

En la producció de videojocs s’utilitzan principalment metodologies
iteratives, com el model Agile.

1.1.3 Tècnica Scrum

Scrum és un marc de desenvolupament àgil, iteratiu i incremental de pro-
gramari per gestionar el desenvolupament de productes. Està dissenyat per a
equips de tres a nou desenvolupadors (artistes, programadors, dissenyadors...)
que divideixen el seu treball en tasques més petites que es poden completar en
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iteracions temporals, anomenades sprints (normalment dues setmanes), i que fan
un seguiment del progrés i replantegen en quinze minuts mitjançant reunions
stand-up, anomenades scrums diaris.

Scrum defineix una estratègia de desenvolupament de producte flexible i holística,
on un equip de desenvolupament treballa com a unitat per assolir un objectiu comú,
i permet als equips:

• Autoorganitzar-se encoratjant la col·locació física.

• Una col·laboració en línia propera de tots els membres de l’equip.

• Comunicació diària cara a cara entre tots els membres de l’equip i les seves
disciplines implicades.

Un principi clau de Scrum és el doble reconeixement de canvi en la ment dels
clients sobre el que volen o necessiten (sovint es denomina volatilitat dels requisits)
i que hi haurà desafiaments imprevisibles. Scrum adopta una prova (enfocament
empíric basat en la base) que accepta que el problema no es pot entendre o definir
per endavant, sinó que es centra en com maximitzar la capacitat de lliurament de
l’equip, respondre a necessitats emergents i adaptar-se a les tecnologies i els canvis
en evolució en condicions de mercat.

Figura 1.2. Marc de treball de Scrum

Rols o funcions bàsiques de Scrum

Hi ha tres funcions bàsiques en el marc de Scrum. Estan idealment posades per
lliurar increments de productes potencialment distribuïbles per cada sprint. Tot i
que moltes organitzacions tenen altres rols implicats, definint i lliurant productes,
la metodologia Scrum només defineix aquests tres rols. Així, l’equip Scrum el
conformen:

• Propietari del producte (Product Owner): el propietari del producte repre-
senta els grups d’interès del producte, la veu del client, i és el responsable de
garantir que l’equip lliuri valor al negoci. El propietari del producte defineix
el producte en termes centrats en el client (normalment històries d’usuaris),
els afegeix al backlog del producte i els prioritza segons la importància i
les dependències. Els equips Scrum han de tenir un propietari de producte.
Aquest rol no s’ha de combinar amb el de scrum master.

• Equip de desenvolupament: l’equip de desenvolupament (anàlisi, disseny,
desenvolupament, proves, redacció tècnica...) és l’encarregat de lliurar totes
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les tasques necessàries per construir un producte distribuït en cada sprint.
L’equip de desenvolupament de Scrum és autoorganitzat, tot i que pot haver-
hi interacció amb altres rols fora de l’equip.

• Mestre de Scrum (Scrum Master): la metodologia Scrum ha de ser facilita-
da per un mestre de Scrum, que és responsable d’eliminar els impediments
a l’habilitat de l’equip per oferir els objectius del producte i els resultats.
L’Scrum Master actua com un amortidor entre l’equip i qualsevol influència
distraient; assegura que el marc sigui seguit, i sovint facilita sessions clau i
encoratja l’equip a millorar.

1.1.4 Tècnica Kanban

Kanban és un mètode per tramitar i millorar el treball en els sistemes humans.
Aquest enfocament pretén gestionar el treball, equilibrant les demandes amb
la capacitat disponible, millorant el maneig dels colls d’ampolla en l’àmbit del
sistema.

Els elements de treball es visualitzen a través d’un tauler de Kanban, per oferir
als participants una visió del progrés i el procés de principi a fi. El treball s’apila
tant com permet la capacitat de l’equip, en comptes de treballar en el procés en el
moment que se sol·licita.

Quin són els seus principis? Kanban planteja com processar els canvis per
a organitzacions utilitzant la visualització amb un tauler de Kanban, i permet
comprendre millor la càrrega de feina i el flux de treball. Recomana establir límits
de les tasques en curs, reduint les situacions multitasca i els canvis de context,
exposa els problemes operatius i estimula la col·laboració per millorar el sistema.
Kanban està arrelat en dos principis, la gestió del canvi i la prestació de serveis
posant l’èmfasi en el canvi evolutiu i en l’atenció al client.

Com a resum, podem dir que Kanban té sis pràctiques generals:

• Visualitzar directament de les tasques i la feina.

• Limitar els treballs en progrés simultanis.

• Gestionar el flux de feina.

• Fer les polítiques de treball explícites.

• Permetre obtenir observacions sobre la feina cíclicament (Feedback Loops).

• Evolució col·laborativa i experimental.

Les sis pràctiques generals impliquen veure el treball i el seu procés, millorar-
lo, mantenir-lo i amplificar els canvis útils a través de l’aprenentatge, revertint i
amortitzant tot el que és ineficaç.
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El mètode no pretén únicament plantejar un conjunt específic de passos, sinó que
parteix del context existent i estimula els canvis continus, incrementals i evolutius
del sistema. És a dir, pretén minimitzar la resistència al canvi, per facilitar-lo.

Figura 1.3. Exemple d’un tauler Kanban

Trello.com

1.1.5 Eines recomanades

Hi ha multitud d’eines recomanades per dur a terme una bona metodologia de
producció. Tot i estar treballant en un projecte de forma individual, és molt
important estar familiaritzat amb aquestes eines i metodologies, a fi d’entendre,
com abans millor, què significa treballar dins d’un equip professional de manera
formal i eficient.

Algunes de les eines imprescindibles més conegudes, amb modalitat gratuïta i de
pagament, són les següents:

• Trello (trello.com): és una aplicació de gestió de projectes basada en
web. Trello té una varietat d’usos personals i de treball, inclosos els de
la gestió immobiliària, gestió de projectes de programari, taulers d’anuncis
per diversos contextos, planificació de lliçons a escoles i universitats...

• Cacoo (cacoo.com/es): és una aplicació de dibuix de diagrames per a
empreses i equips basada en web. Cacoo és una de les eines de dibuix
de diagrames web més completa que permet elaborar mapes conceptuals,
diagrames UML, diagrames de bases de dades, esquemes de casuística,
xarxa i fins i tot wireframes per dissenyar pantalles de software.

• Jira Software (es.atlassian.com/software/jira): proporciona seguiment
d’errors, seguiment de problemes i funcions de gestió de projectes. Jira
s’utilitza per emetre seguiment i gestió de projectes per a més de 75.000
clients a 122 països de tot el món.

• HacknPlan (hacknplan.com): ofereix un sistema de documentació i gestió
de projectes específic per a disseny de videojocs conjunt en una única eina
de producció de jocs que proporciona de forma semàntica l’organització, la
planificació i el seguiment del progrés de producció d’un videojoc.

• Taiga (taiga.io): és una plataforma de gestió de projectes per a desenvo-
lupadors àgils, dissenyadors i gestors de projectes que desitgen una eina
agradable i usable que faciliti veritablement la producció d’un videojoc.
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1.2 Entenent les fases de producció (Lean Startup)

Les fases de producció d’un producte d’entreteniment o videojoc tenen algunes
peculiaritats pel que fa a la gestió de risc i altres elements relatius al desenvolu-
pament iteratiu. Per aquesta raó, cal conèixer una de les metodologies formals
de producció més innovadores i apropiades per a productes digitals que pateixen
un alt nivell d’incertesa, la coneguda com a Lean Startup.

Lean Startup és una metodologia desenvolupada el 2008 per Eric Ries, per abordar
el llançament de negocis i productes, que es basa en un enfocament obsessiu
amb la resposta del client i no en el producte. La idea és mostrar el producte al
client tan aviat com sigui possible (encara que el producte estigui en una fase molt
primerenca de definició) de manera que s’obté un feedback o opinió del client pel
que fa a aquest producte.

La reacció del client serveix per confirmar o rebutjar una o diverses hipòtesis
(a aplicar en el producte) a manera d’experiment, rectificar aquestes hipòtesis i
tornar a validar-les amb l’usuari fins que la resposta sigui positiva i llavors aplicar
aquestes hipòtesis al producte final amb la seguretat que el client les ha confirmat.

Per aconseguir validar el nostre aprenentatge del client és fonamental actuar amb
rapidesa i no esperar a tenir un producte perfectament acabat; com més aviat
puguem verificar les nostres hipòtesis amb clients de veritat, abans sabrem si estem
encertant o convé rectificar.

D’aquesta manera, neix el concepte de PMV (producte mínim viable) que no és
més que sortir amb una versió tan senzilla com sigui possible del producte que
funcioni correctament i faci l’indispensable que ha de fer. D’aquesta manera és
possible aprendre de l’experiència real dels usuaris amb el producte en funciona-
ment i anar afegint noves funcionalitats o serveis pas a pas (sempre validat per una
resposta positiva dels usuaris).

Així, la metodologia Lean Startup xoca directament amb el funcionament tradici-
onal del cicle de desenvolupament de productes, en què l’ordre correcte passava
per totes les fases de creació del producte fins a finalitzar el seu desenvolupament
amb un producte complet per finalment llançar-lo i esperar haver encertat en els
plantejaments.

Aquesta forma de treballar té l’avantatge que redueix en gran mesura els riscos i
les despeses de llançar un producte totalment finalitzat al mercat, ja que des del
primer moment es treballa amb usuaris reals, obtenint un coneixement del negoci
que d’altra manera seria impossible.

El punt fonamental a què ens referim quan parlem de metodologia Lean
Startup és la velocitat a la qual donem voltes al procés d’idear, experimentar,
mesurar i decidir, publicar i tornar-hi, en un bucle sense fi buscant una
millora i evolució constant.
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A la figura 1.4 trobareu una explicació gràfica de totes les fases i metodologies de
desenvolupament que engloba el Lean Startup. Com podeu veure, les tècniques
Agile, Scrum i Kanban estableixen una simbiosi natural amb la metodologia Lean
Startup, especialment en cadascuna de les seves etapes o fases de producció, que
són les següents:

1. Design Thinking (àrea taronja)

2. Lean Ux (àrea blava)

3. Agile (àrea groga)

4. Growth Hacking (àrea verda)

Figura 1.4. Explicació gràfica del Lean Startup

Font: AXA Digital Agency

1.2.1 Design Thinking

El Design Thinking és la primera fase de conceptualització, per tal de generar
idees innovadores. Centra la seva eficàcia en entendre i donar solució a les
necessitats reals dels usuaris.

Aquesta metodologia prové de la metodologia que tradicionalment s’ha fet servir
en el disseny de producte. Design thinking conceptualment es traduiria com a
‘pensar com un dissenyador’. El dissenyador de producte crea i dissenya pensant
sempre en els problemes de les persones, crea diferents prototips i els prova amb
persones reals per comprovar que s’adapten realment a les seves necessitats. Si
cal fa modificacions tornant a assajar fins que obté un producte que satisfaci les
persones que l’utilitzaran.

Cal tenir en compte que aquesta etapa té un especial interès per a productes
d’entreteniment que han demostrat tenir alguna finalitat més complexa que sim-
plement entretenir, com ara un videojoc. Per tant, si ens trobem davant d’una
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ludificació, un videojoc educatiu, una exposició interactiva, una aplicació digital
amb contingut cultural o quelcom similar, aleshores la fase de Design Thinking
és de vital importància per obtenir uns resultats molt més acurats i professionals.

Aplicar aquesta metodologia, per a la creació o disseny d’un producte d’entrete-
niment, comporta realitzar les cinc fases que componen la metodologia Design
Thinking:

1. Empatitzar amb l’usuari: adquirint els coneixements bàsics sobre les
persones o usuaris que utilitzaran el producte d’entreteniment i comprenent
la situació o el problema que afronten. Per tant, pretén posar-se en la pell
de l’usuari observant-lo i estudiant-lo

2. Definició: durant l’etapa de definició, s’haurà de garbellar la informació
recopilada durant la fase d’empatia i quedar-nos amb el que realment aporta
valor. S’identificaran problemes i les solucions seran clau per a l’obtenció
d’un resultat innovador.

3. Idees: la pluja d’idees (reunió on l’objectiu és generar una gran varietat
d’idees diferents) es fa sempre amb un equip multidisciplinari que ajudarà
a que les idees siguin més creatives. Aquesta etapa té com a objectiu la
generació d’una infinitat d’opcions. Cal no quedar-se amb la primera idea
generada. En aquesta fase, les activitats afavoreixen el pensament expansiu
i s’han d’eliminar els judicis de valor.

4. Prototipar: en l’etapa de prototipatge convertim les idees en realitat. De
totes les idees plantejades s’hauran d’escollir de forma objectiva les idees
més prometedores i fer prototips ràpids (poden ser des de fets en paper fins
a una mica més treballats, com imatges estàtiques enllaçades unes amb les
altres) que ens ajudin a validar la idea amb usuaris reals. Construir prototips
fa les idees palpables i ajuda a visualitzar possibles solucions, posant de
manifest elements que s’han de millorar o refinar abans d’arribar al resultat
final.

5. Verificar: durant la fase de verificació cal deixar que els usuaris provin
els prototips. Aquesta fase és molt important i ajudarà a identificar millores
significatives, errors i resoldre les possibles mancances. Durant aquesta fase
farem evolucionar la idea fins a convertir-la en la solució més adequada. Cal
tenir molt en compte que al finalitzar totes les fases del design thinking no ar-
ribarem a tenir un producte mínim viable completat, això ho aconseguirem
un cop completada almenys una iteració durant la següent etapa anomenada
Lean UX.

Tècniques vinculades al Design Thinking

Algunes de les tècniques que s’utilitzen en la metodologia de Design Thinking
són les entrevistes, els storyboards, conèixer el cicle de vida del client i els focus
groups. Vegem-los detingudament.
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L’entrevista és un pas important del qual cal deixar constància escrita o gravada.
Idealment haurien de fer-la dues persones. Una pregunta i l’altra pren apunts.
Si no pot ser així, es pot demanar consentiment per gravar-la a l’usuari que
s’entrevista. Alguns consells perquè l’entrevista sigui d’utilitat i tan objectiva com
sigui possible:

• Preguntar de forma neutral, ja que si es demostra l’opinió sobre alguna cosa,
l’usuari pot entendre que hi ha respostes correctes i incorrectes.

• Prestar atenció al llenguatge no verbal i no intentar omplir els silencis.
Això farà que l’usuari es vegi obligat a explicar-se més o a reflexionar per
aprofundir en una resposta.

• No suggerir possibles respostes, ni preguntar coses que es puguin respondre
amb monosíl·labs. Cal que els usuaris expliquin les seves experiències.

• Preguntar coses concretes, demanar que l’usuari descrigui experiències que
hagi viscut, i aprofundir en les respostes preguntant el perquè.

D’altra banda, l’storyboard és una tècnica que ve de la tradició cinematogràfica
i d’animació i consisteix a definir les diferents situacions i accions que ha de
desenvolupar un usuari mentre utilitza el producte o servei i plasmar-les de manera
gràfica mitjançant vinyetes que ajudaran a entendre i a avaluar l’experiència. Els
storyboards tenen diverses utilitats:

• Fan que tot l’equip que treballa en el plantejament del producte entengui de
la mateixa manera el que s’està plantejant perquè no hi hagi malentesos.

• Ajuda a empatitzar amb l’usuari per crear una seqüència gràfica de l’expe-
riència d’usuari.

• Ajuda a definir i focalitzar-se en els punts clau del producte i a mostrar la
relació que aquest té amb l’experiència final de l’usuari.

Una altra tècnica, com dèiem, és conèixer el cicle de vida del client (o customer
journey). Aquest cicle mostra el camí conceptual que seguiran els usuaris en
l’experiència. La bona marxa d’una empresa, projecte o servei ve determinada
en gran mesura per la relació amb els seus clients o usuaris. Conèixer, analitzar
i aprofitar el cicle de vida dels usuaris és fonamental perquè tots els processos
funcionin de manera òptima, ja que:

• Descriu l’entorn.

• Descriu la interacció.

• Descriu la fase de l’embut de conversió (conversion’s funnel).

• Proposa formes de millorar l’experiència.

Finalment, el focus group (o ‘grup focal’) és un mètode o tècnica d’estudi que
té com a objectiu recol·lectar la informació necessària per a una investigació. La
seva metodologia consisteix a:
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1. Reunir un petit grup de persones (generalment de sis a dotze).

2. Afegir un moderador, que serà l’encarregat de fer les preguntes.

3. Dirigir la trobada amb la finalitat de saber informació rellevant sobre el
públic objectiu (o clients o usuaris) del producte.

4. Generar una discussió al voltant de l’objecte d’estudi (un producte d’entre-
teniment, ludificació, videojoc, servei, idea, publicitat...).

1.2.2 Lean UX

Havent completat amb èxit almenys un cicle dins de la fase Design Thinking,
podrem endinsar-nos en la següent fase de producció, coneguda com a Lean UX.
La fase Lean UX consisteix en aplicar els principis del Lean Startup a l’hora
de dissenyar l’experiència d’usuari, prestant especial atenció al que reclama
l’usuari final i no tant al procés tradicional, on l’usuari veia el producte o servei
al final del procés. A l’hora d’aplicar el Lean UX, cal tenir en compte una àmplia
gamma de factors que poden contribuir a modificar completament l’experiència
d’usuari: context de negocis, disseny, tecnologia, psicologia, comunicació i
etnografia.

Les fases d’aplicació del Lean UX són:

1. Fase inicial de definició del producte: es fa un brainstorming (pluja
d’idees) o es recupera de la fase d’idees elaborada durant el design thinking
sobre el producte i com executar el projecte al més alt nivell amb totes les
persones o organitzacions involucrades en el projecte que siguin necessaris.

2. Fase d’investigació: l’equip ajusta les hipòtesis i omple els buits per falta
de coneixement del seu públic objectiu. Aquesta etapa varia basant-se en la
complexitat del producte, els temps, els recursos, el nivell de coneixement
existent i molts altres factors. És bo basar-se en anàlisi de mercat i enquestes
de conducta de clients. En cas que no sigui un llançament d’un nou producte
i es tracti d’un producte existent també s’hauran de revisar les analítiques,
heurístiques, contingut, context del producte i els tests amb usuaris reals.

3. Fase de disseny: en aquesta fase es genera la documentació més comuna,
que inclou esquetxos, mockups, wireframes, prototips, diagrames de flux
de tasques i especificacions de disseny. Aquesta documentació es basa en
els resultats de les fases anteriors. Durant la unitat A2 aprofundirem en el
funcionament integral d’aquesta fase.

4. Fase d’implementació: durant aquesta fase, el codi i els recursos de
disseny són combinats per desenvolupar un producte que segueixi les
especificacions de disseny acotades durant totes les fases prèvies. Durant la
unitat A2 l’alumne podrà optar per l’opció d’elaborar un prototip visual o
bé per l’opció de desenvolupar una demo real del producte d’entreteniment
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Trobareu més informació
sobre el funcionament
integral de la fase de
disseny, a l’apartat
“Determinació d’objectius,
estil gràfic i narratiu d’un
projecte”, de la Unitat 1,
“Disseny i planificació del
projecte”; dins del Mòdul
5, Desenvolupament de
projectes.

seguint les especificacions indicades dins de l’apartat “Brífing del projecte”
que veurem en seccions posteriors.

5. Fase de llançament del producte real: un cop s’ha fet el llançament del
producte real (PMV: producte mínim viable), les dades de feedback, com
tiquets de suport, informes d’errors i altres analítiques, s’han de seguir
analitzant i monitorant en forma d’analítiques i informes per continuar
millorant el producte en les accions subsegüents o actualitzacions i així
assegurar que funcioni de forma més òptima.

6. Fase de millora de producte contínua: un cop es llança el producte és
quan s’inicia una fase que no tindrà fi durant la vida del producte, la fase de
manteniment i millora contínua. Una millora de producte contínua i guiada
per dades s’aconsegueix mitjançant el mesurament i la interacció de l’oferta
en producció, usant panells de rendiment i analítiques (vegeu la figura 1.5).

Figura 1.5. Fases del procés de disseny amb metodologia Lean UX

Font: Ali Adair

Exemple d’un ’stakeholder’s map’

Les parts interessades (stakeholders) són tot el grup de persones que es veuen afectades
pel producte (figura 1.6).

Figura 1.6. ’Stakeholder’s map’ d’un equip de desenvolupament
de videojocs

Font: LOFT
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El mapa de stakeholders és una eina que pot ajudar a un equip pluridisciplinari a pensar en
diferents estratègies per aconseguir l’interès de les diferents parts interessades i augmentar
la qualitat del producte i la quantitat d’usuaris.

1.2.3 Growth Hacking

Com a última fase iterativa del Lean UX, i tenint com a mínim un PMV (producte
mínim viable) publicat en el mercat, podem iniciar les tècniques de growth
hacking. Es tracta d’un conjunt de tàctiques de màrqueting per fer créixer un
negoci, generalment en usuaris, amb recursos econòmics limitats.

Així, els growth hackers se centren en alternatives de baix cost i innovadores,
respecte a la dels mètodes tradicionals; és a dir, utilitzen les xarxes socials i
continguts virals, en lloc de la compra de publicitat a través de mitjans més
tradicionals, com són la ràdio, la premsa i la televisió.

El growth hacking permet el llançament d’alguna cosa “bàsica”, donant prioritat
al creixement i deixant en segon pla el pressupost. Algunes de les tècniques
comunament utilitzades de growth hacking són, entre d’altres: SEO, ASO, content
marketing, SMM, SEM o estratègies pull.

Tot i que en el growth hacking la imaginació i innovació tenen un paper molt
important i moltes empreses ho han fet servir per créixer o publicitar els seus
productes, són moltes les start-ups, ara convertides en potents companyies, que
van començar utilitzant tàctiques de growth hacking. Moltes vegades es tracta de
fer màrqueting dins el producte (on no costa diners) en lloc de fer-ho a fora.

1.3 Estudi i anàlisi d’un producte d’entreteniment

A fi de poder tenir una visió objectiva i realista, dins del mercat al qual ens
adreçarem quan desenvolupem un producte d’entreteniment, és imprescindible
dur a terme diversos estudis i anàlisis previs per obtenir millors resultats.

Si tenim present les diverses fases de producció (Design Thinking, Lean Ux,
Agile i Growth Hacking), és evident que les tècniques d’estudi i anàlisi, per
entendre el mercat i altres productes d’entreteniment, són altament recomanades;
especialment durant les fases inicials de conceptualització, abans d’endinsar-nos
en el procés de preproducció, o bé durant tot el procés de Design Thinking, dins
de la metodologia Lean Startup. Ens referim a tècniques com ara:

• El benchmarking o aproximació a un producte d’entreteniment; inclou:

– Experiència pròpia amb el producte.

– Informació creada pels propis desenvolupadors (textual, visual i mix-
ta).
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– Informació disponible sobre la companyia desenvolupadora; bàsica-
ment, els kits de premsa o press kits.

– Informació disponible en els mitjans sobre el producte.

• L’anàlisi de la reacció del producte dins del mercat de l’entreteniment.

• L’estudi de les fites més rellevants.

Aquesta filosofia ens facilitarà la capacitat d’anticipar-nos a problemes poste-
riors, que haurem detectat en altres projectes de tercers, o bé incorporarem
estratègies interessants, identificades en productes de la competència.

Addicionalment, aquestes anàlisis prèvies ens ajudaran a conèixer els estàndards
de qualitat del mercat o sector en què volem publicar el nostre producte d’entrete-
niment, i així aconseguirem reduir exponencialment els riscos de la nostra futura
creació.

1.3.1 El ’benchmarking’

El benchmarking és una tècnica o procés mitjançant el qual es recopila informació
prenent com a referència els millors aspectes o pràctiques d’altres empreses o
projectes (ja siguin competidores directes o pertanyents a un altre sector). Aquesta
informació després s’utilitza per obtenir noves idees mitjançant la comparació amb
el mateix producte i per adaptar-les a la pròpia empresa, agregant millores.

El benchmarking implica aprendre del que està fent l’altre i llavors adaptar les
seves pròpies pràctiques segons el que s’ha après, fent els canvis necessaris. No
es tracta només de copiar una bona pràctica, sinó que s’ha d’efectuar una adaptació
a les circumstàncies i característiques pròpies.

Els passos necessaris per fer un benchmarking són:

1. Determinar els aspectes que seran sotmesos a benchmarking: el primer
pas consisteix a determinar els aspectes que seran sotmesos a estudi. És
a dir, els aspectes que es volen millorar i que, per tant, es prendran com
a referència de la competència. Alguns exemples d’aspectes que solen
ser objecte de benchmarking són: el producte, el seu disseny, la seva
funcionalitat, el servei al client, els processos productius, els mètodes de
treball, les estratègies de màrqueting, les polítiques empresarials...

2. Seleccionar les empreses que s’analitzaran: per seleccionar les empreses
que s’analitzaran s’hauran de tenir en compte aquelles empreses, compe-
tidores directes o no, que tinguin ja implementat (o que facin millor que
nosaltres) el que es vol millorar. Per exemple, en cas de voler millorar
les descàrregues del nostre videojoc, es seleccionarien aquelles empreses
competidores que tinguin descàrregues més grans que la nostra o aquelles
empreses que estiguin utilitzant millors estratègies de descàrregues per al
nostre tipus de producte.
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3. Determinar la informació que recollirà: una vegada s’han seleccionat
les empreses que s’analitzaran es determina la informació que es recollirà.
Hauria de ser tota la informació relacionada amb els aspectes que seran
sotmesos a benchmarking (de les empreses seleccionades). Per exemple, si
volem sotmetre la publicitat a benchmarking, la informació que recollirem
podria estar formada pels mitjans publicitaris, missatges publicitaris, públic
objectiu i promocions de vendes utilitzats per les empreses que hem selec-
cionat.

4. Recollir la informació: un cop s’ha determinat la informació que es
recollirà, s’ha de fer efectiu acudint a les fonts i utilitzant els mètodes de
recol·lecció adequats depenent del tipus d’informació. Per exemple, si
volem informació sobre els serveis que les empreses que hem seleccionat
ofereixen en els videojocs als seus jugadors, podríem contactar nosaltres
mateixos amb atenció al client i experimentar l’experiència com a jugadors
per prendre’n nota, fer petites entrevistes als seus jugadors, visitar els seus
perfils a les xarxes socials i llegir els comentaris que reben, valoracions...

5. Analitzar la informació: una vegada recollida la informació, es procedeix
a analitzar-la comparant els aspectes de les empreses seleccionades amb els
d’altres empreses, i identificant els millors i els que també es podrien aplicar
a la pròpia empresa. Per exemple, en cas d’analitzar processos de treball,
compararíem els processos de treball de les empreses que hem seleccionat
amb els nostres i amb els d’altres empreses, i identificaríem els millors i
els que nosaltres també podríem implementar a la nostra empresa tenint en
compte els nostres recursos i capacitats.

6. Adaptar els millors aspectes: finalment, un cop s’ha analitzat la informa-
ció, es procedeix a prendre com a referència els millors aspectes de les
empreses seleccionades, i adaptar-los a la pròpia empresa agregant millores.
Per exemple, una vegada hem analitzat la informació i identificat les millors
característiques dels productes de les empreses que hem seleccionat, les
prenem com a referència i les adaptem als nostres productes, tractant de
superar-les i agregar alguna cosa més que ens permeti diferenciar-nos.

Però com podem portar a terme l’aproximació a un producte d’entreteniment?
Es tracta de fer el primer enfocament d’un possible producte d’entreteniment
o videojoc, que podem estar analitzant dins d’un procés de benchmarking per
nosaltres mateixos. Tingueu en compte que aquesta aproximació la podem fer per
més d’un producte o videojoc dins d’un mateix procés de benchmarking, per tant,
com més aproximacions fem, més clares tindrem les nostres prioritats i objectius
de cara a fer i desenvolupar una futura proposta de producte propi.

Aquest pla té com a objectiu obtenir tota la informació que puguem trobar,
apropant-nos al producte amb diverses perspectives: la pròpia experiència
amb el producte, la informació creada pels propis desenvolupadors (visual,
textual i mixta), la disponible sobre la companyia desenvolupadora (kits de
premsa o press kits) i la informació sobre el producte disponible als mitjans.
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Experiència pròpia amb el producte

El primer pas que hem de fer per apropar-nos a un producte d’entreteniment
tercer que ens interessi per fer una anàlisi i estudi formal és jugar o interactuar
amb el videojoc o producte sense gaire informació d’altres jugadors, periodistes,
comentaristes, revisors i similars. La idea és deixar que el joc/producte ens
expliqui què és i quines són les raons per les quals és aquí. Per tant, la consigna
és:

• Jugueu/interactueu amb el joc/producte durant molt de temps (més que uns
pocs minuts).

• Escriviu les primeres impressions amb la vostra opinió personal.

La pròpia opinió sobre si es tracta d’un joc/producte bo o dolent és important,
però ho és encara més la primera impressió. Aquí tenim alguns aspectes per
reflexionar i qualificar personalment: dificultat i progrés, àudio, tutorial, joc i
física, art i animacions, regles, navegació, controls, història, economia, objectius,
premis i ofertes.

Informació creada pels desenvolupadors

Un cop hem verificat el producte personalment, el segon pas és trobar la infor-
mació creada pels desenvolupadors relacionats amb el joc/producte i l’estudi o
empresa responsable; ens referim, per exemple, a:

• Guies d’estratègia no oficials (Strategy Guides: bit.ly/2R0MorN, walkth-
roughs no oficials)

• Història del producte i l’empresa.

• Press kits (continguts agrupats de premsa, per la mateixa empresa, per
facilitar la divulgació i promoció).

Aquesta mena d’informació, la podeu trobar en diversos llocs, com ara:

• Lloc web de la companyia i el joc/producte.

• Desenvolupament de blogs i llocs especialitzats; per exemple:

– Gamasutra: www.gamasutra.com

– Vidaextra: www.vidaextra.com

• Conferències de videojocs i xerrades; entre d’altres: GDC, Gamescom,
E3...

• Xarxes socials i botigues en línia.
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Post mortem

Aquest és un enllaç per veure
alguns exemples d’anàlisi post

mortem, a Gamasutra:
ubm.io/1Bgv9jS.

Els desenvolupadors d’altres productes d’entreteniment que estem analitzant
utilitzen informació textual per explicar continguts específics i detallats sobre
els seus productes. Aquests continguts poden ser reutilitzats fàcilment en altres
llocs webs i compartits a través de les xarxes socials... Resultarà de gran valor
fer una recopilació d’aquestes dades a fi de comparar, analitzar i entendre les
característiques clau dels productes que ens resulten atractius i referents per a la
creació d’un nou producte propi. Ens referim, per exemple, a:

• Història i descripció del joc.

• Característiques i regles.

• Especificacions del joc (idiomes, jugadors, connectivitat, compatibilitat,
gènere, mida, qualificació d’edat...).

• Game Studio i equip de desenvolupament.

A banda de la informació textual, aquests desenvolupadors utilitzen també infor-
mació visual per atrapar els jugadors i clients a fi de poder donar més profunditat
i complementar la informació textual de tot el context relatiu al seu producte
d’entreteniment. Els principals elements visuals a cercar i tenir en compte sobre
altres productes d’entreteniment que estem analitzant són:

• Icones d’aplicació i logotips del producte.

• Bàners de botigues (App Store / Google Play) i mitjans socials (imatges de
màrqueting).

• Menús i captures de pantalla de joc.

• Mockups i esbossos de desenvolupament.

• Tràiler i vídeo demostratiu.

• Fons de pantalles.

Finalment, els desenvolupadors creen alguns documents basats en informació
textual i visual per centrar-se en àrees del videojoc específiques que han de
consumir els jugadors i fans més hardcore, parlem d’informació mixta, com ara:

• Manuals d’edicions especials o de col·leccionisme.

• Guies d’estratègia originals.

• Llibres d’art.

• Storyboards.

• Post mortem (document que analitza els motius de l’èxit o fracàs d’un
projecte).
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Informació disponible sobre la companyia desenvolupadora

Una altra tècnica, dins del benchmarking, consisteix en conèixer l’empresa
responsable que ha desenvolupat el videojoc, els seus autors i el seu equip de
desenvolupament, ja que són una altra font molt important d’informació que hem
d’analitzar a fi de tenir una visió més completa i general de tot el context que
envolta el producte o productes d’entreteniment que estem investigant; parlem de:

• Nom de l’estudi

• Quantitat de jocs publicats

• Millor joc publicat

• Informació general sobre l’estudi

• Ciutat i país de l’estudi

• Temps des de la seva fundació

• Quantitat de desenvolupadors per crear el joc

Els kits de premsa o press kits són les eines utilitzades pels estudis a fi d’enviar i
compartir la informació amb els mitjans de comunicació de masses. Amb això, el
departament de màrqueting pot controlar el contingut compartit, donant una font
original d’informació comuna, actualitzada i centralitzada. Alguns exemples de
kits de premsa d’estudis independents reconeguts són:

• El press kit de Broken Rules: brokenrul.es/presskit.

• El press kit de Vlambeer: vlambeer.com/press.

• El press kit de Ruiner: ruinergame.com/presskit.

Informació sobre el producte disponible als mitjans

Els mitjans de comunicació són una altra de les fonts d’investigació més rellevants
que hem de tenir en compte a l’hora de portar a terme un procés de benchmarking.
Quan ja hem jugat al joc, tenim la nostra pròpia opinió i sabem el que diuen
els desenvolupadors i autors del producte. Aleshores és el moment d’ampliar
l’espectre i buscar més informació dins dels mitjans especialitzats. Per començar,
podem iniciar la recerca en aquest tipus de llocs web:

• Mitjans de comunicació social (publicacions a socia media, comentaris,
FanArt...):

– Facebook: www.facebook.com

– Twitter: twitter.com

– Instagram: www.instagram.com

– Pinterest: www.pinterest.com
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– Reddit: www.reddit.com

– Vine: vine.co

– Tumblr: www.tumblr.com

– Flickr: www.flickr.com

• Mitjans de comunicació especialitzats en el consum de l’entreteniment
(tutorials, notícies, comentaris, anàlisi de videjocs, comparacions...):

– CNET: www.cnet.com

– IGN: www.ign.com

– IndieGames: indiegames.com

– GamesIndustry: www.gamesindustry.biz

– GameTrailers: www.youtube.com/user/gametrailers

– GameInformer: www.gameinformer.com

– Gamespot: www.gamespot.com

– Kotaku: kotaku.com

– N4G: n4g.com

– PocketGamer: www.pocketgamer.co.uk

– PCGamer: www.pcgamer.com

– Polygon: www.polygon.com

– RockPaperShotgun: www.rockpapershotgun.com

– TouchArcade: toucharcade.com

– VidaExtra: www.vidaextra.com

• Mitjans de comunicació especialitzats en el negoci de l’entreteniment
(articles sobre el mercat, tendències del sector, fires i esdeveniments...):

– Gamasutra: www.gamasutra.com

– GDCVault: www.gdcvault.com

– TV Tropes: tvtropes.org

1.3.2 Anàlisi de la reacció del producte dins del mercat de
l’entreteniment

A fi de minimitzar riscos per a la creació de producte propi és imprescindible
conèixer el comportament del producte que estem analitzant dins del mercat
d’entreteniment i les pròpies peculiaritats del mercat. Alguns dels factors i
elements que cal esbrinar són:

• Marketplaces on és possible trobar el videojoc.
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Informació del mercat

Una bona font per accedir a
informació del mercat és
l’Informe anual GDC 2018:
bit.ly/informe_anual_GDC_2018.

• Unitats venudes, descàrregues i nombre d’actualitzacions o DLCs (Down-
loadable Content).

• Nombre de vegades que ha estat destacat el videojoc als marketplaces i tipus
de destacament que ha rebut el producte.

• Països on ha estat publicat el producte, també conegut com a mercats.

• Públic, clients i jugadors objectius als quals s’ha adreçat el producte.

• Sistema de monetització implementat (Prèmium, IAP, ads...)

• Beneficis reals obtinguts pel producte.

1.3.3 Estudi de les fites més rellevants

Una altra informació important relacionada amb els jocs que estem analitzant són
les seves fites i assoliments, que ens poden ajudar per categoritzar i entendre quins
objectius podem plantejar-nos en productes d’entreteniment propis:

• Metacrítics i/o metascore obtinguts.

• Puntuacions/nota i opinions/valoracions dels mitjans especialitzats.

• Premis i nominacions obtinguts.

• Reconeixements.

• Estrelles/ratings i opinions/valoracions dels jugadors.

• Comentaris obtinguts (quantitat i qualitat).

• Top Grossing obtingut, posició de descàrregues i instal·lacions.

1.4 L’economia col·laborativa dins de les aplicacions

L’economia col·laborativa és una tendència que està modificant els hàbits de con-
sum tradicionals d’empresa-consumidor cap als de persona-persona i és vital tenir-
los en compte, a fi de conèixer millor com els nostres productes d’entreteniment
poden integrar-se millor en les necessitats actuals del mercat.

Hi ha moltes eines en línia que faciliten la interconnexió entre persones, creant
xarxes molt extenses i comunitats basades en la intel·ligència col·lectiva i la
confiança mútua que això genera.

Des de la perspectiva de model de negoci, el que s’està creant és una de-
mocratització o descentralització i eliminació de l’intermediari; però és igual
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d’interessant analitzar-ho des de la perspectiva social, en què s’està passant d’un
model de consumidors passius a un consumidors actius: creadors, col·laboradors,
productors i proveïdors.

Es considera que Rachel Botsman (rachelbotsman.com) és la líder del pensament
global sobre el poder de la col·laboració i l’intercanvi a través de les tecnologies
digitals per transformar la forma en què viu, treballa, es finança i consumeix la
gent. Ella defineix alguns factors clau o conceptes per possibilitar aquest canvi
econòmic i social:

• Innovació tecnològica (xarxes socials, pagaments en línia, identitat digital,
internet, smartphones).

• Canvi de valors (consciència de què signifiquen els conceptes posseir i
compartir en l’era digital).

• Realitats econòmiques (necessitem canviar la forma en què mesurem el
“creixement i la riquesa d’una societat”, ara mateix basada en la riquesa
econòmica i les possessions).

• Pressions mediambientals (els recursos són finits).

Tot i així, a causa de la rapidesa amb la qual s’ha expandit aquest tipus de mercat,
els estats i organismes oficials tenen la necessitat i la voluntat de gestionar i
legalitzar aquest tipus d’economia, que, en molts casos, a causa d’una manca de
legislació, xoca amb molts actors tradicionals que fins ara lideraven un sector en
concret. El sociòleg i economista Werner Sombart (bit.ly/Werner_Sombart) va
batejar aquest mateix concepte a inicis del segle XX com a destrucció creativa,
que “descriu el procés d’innovació que té lloc en una economia de mercat en el
qual els nous productes destrueixen velles empreses i models de negoci”.

Els termes que defineixen l’economia col·laborativa, segons Rachel
Botsman, són: el consum col·laboratiu, l’economia de la compartició i
l’economia P2P (persona-persona).

Així, segons Rachel Botsman, l’economia col·laborativa és una economia forjada
sobre xarxes de persones connectades entre si i comunitats versus institucions
centralitzades que transforma la manera com podem produir, consumir, finançar-
nos i aprendre. Té quatre components clau:

• Producció: disseny, producció i distribució de béns a través de xarxes
col·laboratives com Quirky, que és una comunitat online d’inventors que
envien les seves idees de productes i la comunitat vota els que més els
agraden. La plataforma selecciona les millors idees per produir, cobrint
els costos de fabricació i distribució dels productes acabats. Això fa la
innovació accessible per a tothom.

• Consum: màxim rendiment d’actius que un individu posseeix, com ara una
habitació buida a casa que, gràcies una plataforma de redistribució i accés
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compartit com Airbnb, fa que es pugui treure profit d’una cosa que d’una
altra manera estaria sense utilitzar.

• Finançament: plataformes com Zopa, que impulsa els préstecs interperso-
nals i models d’inversió realitzats entre un grup de persones i no de bancs,
i elimina aquests últims d’un procés on abans eren imprescindibles.

• Educació: educació accessible i models d’aprenentatge interpersonals que
democratitzen l’educació. Un bon exemple és Coursera, que permet estudiar
cursos online en moltes universitats del món de forma gratuïta o molt barata
o Duolingo, que permet aprendre idiomes de forma divertida i gratuïta.

1.4.1 Consum col·laboratiu, economia de compartició i economia
P2P

El consum col·laboratiu és un model econòmic basat en compartir, intercanviar,
vendre o llogar productes i serveis. Implica reinventar no només el que consumim,
sinó com ho consumim. Té tres sistemes diferents:

• Mercat de redistribució: pertinences que ja no es volen o que estan
infrautilitzades es tornen a redistribuir, com succeeix a Wallapop.

• Estil de vida col·laboratiu: s’ha creat un moviment on s’intercanvien i es
negocien d’una nova forma tota mena de coses, com un espai, diferents
habilitats o diners... Un exemple d’això és Taskrabbit.

• Accés a l’ús d’un producte que no posseeix: es pot accedir a l’ús d’alguna
cosa que no es posseeix mitjançant un pagament i s’estalvia la necessitat de
comprar-ho directament. Un bon exemple és el Bicing (www.bicing.cat/es)
o el seu succedani en altres ciutats fora de Barcelona.

L’economia de la compartició és un model basat en la compartició d’actius
infrautilitzats que inclou una gran varietat de coses: des d’espais fins a habilitats.
L’objectiu pot ser obtenir un benefici econòmic o no, i pot simplement respondre
a una necessitat de canvi de valors de la societat. Se sol parlar més d’economia
col·laborativa fent referència a mercats P2P (persona-persona), però també
és correcte relacionar-ho amb models B2C (empresa-consumidor). Dos bons
exemple són:

• Uber (www.uber.com/es-US): és una plataforma que posa en contacte
conductors que en els seus moments lliures poden guanyar diners extres
transportant persones que ho necessitin.

• PiggyBee (www.piggybee.com): és una plataforma d’enviaments de paque-
teria que utilitza gent que viatja com a transportistes.

L’economia P2P és una activitat econòmica entre iguals (d’una persona a una
altra persona) que permet l’intercanvi i la venda directa d’actius basats en la
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confiança mútua. És la part purament P2P de l’economia col·laborativa, tot i que
també inclou botigues d’artesania com Etsy (www.etsy.com), que posa en contacte
artesans productors directament amb els compradors.

1.4.2 La intel·ligència col·lectiva

Des del punt de vista antropològic, també caldria analitzar un altre concepte molt
estretament lligat a l’economia col·laborativa i que, de fet, és un dels factors clau
que en permet i facilita el bon funcionament: la intel·ligència col·lectiva, que
és la suma de diversos coneixements individuals que, un cop units, formen un
coneixement conjunt.

Pierre Lévy (bit.ly/Pierre_Levy) és considerat un dels filòsofs més importants
que treballa al voltant de les implicacions del ciberespai i de la comunicació
digital. Diu que la intel·ligència col·lectiva es troba repartida a tot arreu, ja que
sorgeix de la unió del coneixement de diferents individus, es valora constantment
i està coordinada en temps real ja que aquesta està subjecta al coneixement
i l’experiència de múltiples individus que actualitzen la informació de forma
constant.

Pierre Lévy compara la intel·ligència col·lectiva amb un gran formiguer, on
l’experiència de diferents individus fan que tota una comunitat pugui modificar el
seu comportament basant-se en l’experiència i compartició del coneixement d’uns
pocs individus, amb la finalitat de millorar un procés determinat (per exemple,
dirigir-se cap a les molles de pa). La naturalesa, per tant, es nodreix de la in-
tel·ligència col·lectiva, tot i que s’ha de considerar que l’ésser humà té consciència
d’ell mateix, és molt més complex que un animal i ha desenvolupat diferents eines
tecnològiques que afavoreixen la generació d’intel·ligència col·lectiva global.

Podem considerar la intel·ligència col·lectiva com un dels generadors de conei-
xement més importants d’aquesta època, gràcies a la implicació de les noves
tecnologies, que aporten un factor multiplicador a formes més tradicionals de
compartir coneixement.

Així doncs, cal considerar que en l’actualitat utilitzem el coneixement que ens
aporta la intel·ligència col·lectiva per mantenir la informació fiable i actualitzada
d’una infinitat d’aplicacions dins del món mòbil, ja que, per les característiques
del dispositiu, les dades que se n’obtenen són personals i actualitzades en un espai-
temps concret.

1.5 El cicle de vida de l’usuari (’customer journey’)

Per poder crear una bona estratègia de producte i plantejar una millor experiència
d’usuari, cal que coneguem el customer journey. El gràfic del customer journey
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mostra el camí conceptual que els nostres clients o usuaris seguiran durant tota
l’experiència (vegeu la figura 1.7).

Figura 1.7. ’Loop’ del cicle de vida d’un client digital

Font: Relación Cliente Web

La bona marxa d’una empresa, projecte o servei ve determinada, en gran mesura,
per la relació amb els seus clients o usuaris. Per tant, conèixer, analitzar i aprofitar
totes les fases del customer journey és fonamental perquè tots els processos
funcionin de la millor manera possible i poder fer una bona planificació de disseny,
màrqueting, desenvolupament i relació.

Com es pot apreciar a la figura 1.7, en un client digital sempre s’intenta que el
customer journey sigui un loop constant, que no es perdi el client un cop hagi estat
convertit, sinó que segueixi utilitzant el producte (retenció), tornant a començar
dins el mateix cicle.

L’expressió customer journey fa referència al “viatge” que segueix un client
a través de la seva experiència amb una companyia. Dins d’aquest itinerari,
podem considerar les següents fases: segmentació i atracció de clients,
conversió de leads en clients, fidelització, retenció i recomanació als seus
contactes.

1.5.1 Segmentació i atracció de clients

El primer pas en el customer journey és la definició del nostre públic objectiu o
target, la detecció dels nostres potencials clients i les tècniques per aconseguir
que passin a formar part de la cartera. És el moment en què els usuaris potencials
descobreixen l’existència del producte o servei i, per diferents raons, se senten
atrets i finalment prenen la decisió d’accedir-hi.

Des del punt de vista del màrqueting, ens trobem en la fase d’adquisició d’usuaris.
Aquesta fase és molt delicada i ha de ser tractada amb molta atenció, perquè els
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usuaris en aquest punt tindran les expectatives lligades al missatge comercial,
imatge i funcionalitats promeses en les campanyes de màrqueting i canals de
distribució. Si s’aconsegueix que l’experiència de l’usuari en aquesta fase sigui
bona, l’usuari avançarà a la següent fase del customer journey.

1.5.2 Conversió de ’leads’ en clients

Una vegada coneixem el nostre públic objectiu i hem aconseguit que ens conegui
i li generem un interès (atracció), el següent pas és transformar-lo en client, amb
la finalitat d’assolir els objectius plantejats (pot ser monetitzar-lo o fidelitzar, per
exemple).

Una de les estratègies a seguir en aquest pas, perquè el client se senti acompanyat
en la seva arribada a l’experiència amb el producte i facilitar-li el pas a la següent
fase, és l’onboarding o ‘incorporació’.

Exemple ’onboarding’ de l’app de
Cinesa (2017).

L’onboarding és el terme amb el qual es descriu el sistema d’ajudes i consells
que s’ofereix a un usuari que utilitza per primera vegada un servei o producte.
L’objectiu és que faci els primers passos en la seva experiència de forma fàcil i
satisfactòria. Utilitzar recursos d’onboarding agilitza l’aprenentatge del funciona-
ment, les regles o les mecàniques principals d’un servei que permeten a l’usuari
començar a gaudir de l’experiència.

En funció del tipus d’experiència, s’utilitzen diferents recursos d’onboarding:
tutorials, trucs o consells, missatges personalitzats a l’usuari, indicadors visuals
que marquen el camí a seguir. Els bons recursos d’onboarding són aquells que no
són intrusius i que es barregen de forma complementària amb el customer journey.

1.5.3 Fidelització d’un client (gràcies a una bona experiència
d’usuari)

Una bona experiència d’usuari, durant tot el procés d’ús del producte o servei,
és indispensable a l’hora de fidelitzar un client que ja ha fet servir el servei. En
aquest sentit, tenir un bon servei d’atenció al públic és molt important, perquè és
precisament quan el nostre client se sent més acompanyat. Si aconseguim atendre
satisfactòriament un client que té un problema o necessitat aconseguirem convertir
una incidència en un client satisfet que valorarà positivament el nostre servei (i la
bona experiència que ha tingut usant-lo) en les seves decisions d’ús o compra.

És precisament en aquesta etapa del customer journey que hem de detectar
problemes o oportunitats per millorar l’experiència actual; per aconseguir-ho,
podem utilitzar:

• Tècniques d’A/B testing per millorar la interfície d’usuari i els embuts de
conversió més estratègics.
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• Incorporar un canal de suport integrat en la nostra app mòbil per a canalitzar
les incidències per una via més apropiada que les valoracions i ratings
existents a l’App Store o Google Play.

• Afegir preguntes puntuals sobre el nivell de satisfacció segons la casuística
de l’usuari per detectar problemes o oportunitats.

• Oferir sistemes de personalització com filtres per interessos per a les
notificacions push.

• Incloure elements de joc alineats amb els objectius de negoci i els de l’usuari
per millorar l’engagement i la fidelització.

1.5.4 Retenció d’un client i recomanació als seus contactes

El customer journey se centra en aconseguir un bon feedback de l’usuari, tant en
el seu cercle proper com a través de xarxes socials. Aquest punt és molt important,
perquè serà una font d’entrada de nous usuaris de forma orgànica.

Veiem com el concepte de loop o cicle ens permet tenir una visió del cicle de vida
del nostre client per establir punts de millora de l’experiència i definir accions que
maximitzin el Customer Life Time Value en tot el cicle de vida del nostre client.

En aquesta fase del customer journey, per a la nostra app mòbil és clau imple-
mentar tècniques automàtiques i intel·ligents, per millorar la valoració i els
ratings a App Store i Google Play. Per poder aconseguir un nivell més alt de
recomanació per part dels nostres usuaris, podem incorporar la següent dinàmica
de flux interactiu:

1. Fem un seguiment d’aquells usuaris més fidelitzats de la nostra app compro-
vant que es compleixin diversos esdeveniments recurrents, com per exemple:
que l’interval entre sessions sigui molt curt, el nombre de visites en un
espai de temps superi certa quantitat, l’usuari faci diversos esdeveniments
específics dins de l’app o torni durant més d’un determinat nombre de
vegades en una setmana o un mes.

2. Un cop tenim el segment d’usuaris fidelitzats identificats en la nostra app
mòbil podem mostrar-los un missatge personalitzat i empàtic preguntant si
els agrada la nostra app.

3. Si l’usuari respon de forma negativa, podem aprofitar aquesta oportunitat
per captar el seu feedback i dirigir-lo al nostre canal de suport. És molt
important que li transmetem la nostra preocupació pel seu baix nivell de
satisfacció i que per aquest motiu volem conèixer la seva opinió el més aviat
possible per millorar el servei.

4. Si l’usuari respon de forma positiva, podem enviar-li de manera natural
la fitxa oficial del marketplace (App Store / Google Play) perquè valori la
nostra app i puntuï amb el nivell d’estrelles desitjat.



Desenvolupament de videojocs 34 Desenvolupament d'aplicacions interactives

Com a conclusió, en fer aquesta consulta al segment d’usuaris fidelitzats (pas 1),
les probabilitats d’aconseguir cinc estrelles i una bona valoració seran molt més
altes. Aquest senzill truc ens facilitarà molt àgilment l’augment de recomanacions
positives de la nostra app i per tant l’adquisició orgànica de nous usuaris i més
visibilitat en els rànquings d’apps.

1.6 Classificació d’aplicacions interactives

Per entrar a valorar quin tipus d’app necessita una empresa, primer haurem de
conèixer els tipus d’apps que hi ha al mercat, segons el tipus de públic objectiu
o usuari a què ens dirigim i l’objectiu que es vol aconseguir amb aquesta app per
posteriorment plantejar com generarem negoci amb ella (això pot implicar haver
d’aplicar models de monetització o diferents estratègies per generar ingressos de
forma directa mitjançant compres dins del joc, o indirecta mitjançant publicitat,
per exemple).

1.6.1 Classificació segons el públic al qual ens dirigim

A grans trets, des del punt de vista del mercat, classifiquem les apps segons el
target o públic objectiu al qual es dirigeixen, per:

• B2C (business to consumer)

• B2B (business to business)

• B2E (business to employee)

Com podeu veure, es pren com a base que una app equival a una empresa, cosa
que molta gent no es planteja des d’un inici. I és que una app s’ha de veure com
un canal únic o combinat amb altres canals d’una empresa que espera generar
un negoci del tipus que sigui. En qualsevol cas, és important conèixer les
especificitats de cada tipus d’app, per poder-la relacionar millor amb els diferents
tipus d’empreses i negocis existents.

Les apps B2C (empresa-consumidor) són aplicacions centrades en donar un
servei o utilitat a l’usuari o consumidor final. En general, són apps destinades
a un públic de masses, com podrien ser, entre moltes altres, les apps de les
principals xarxes socials, com Instagram (www.instagram.com), o de missatgeria,
com Telegram(telegram.org). Aquest tipus d’apps van ser les que van fer créixer
i van popularitzar l’ús de les apps i els smartphones en els seus inicis.

Com que les apps B2C tenen com a objectiu arribar al consumidor final, és
el mateix que tenir un gran nombre d’usuaris potencials. Això vol dir que les
que aconsegueixen l’èxit i tenen implementat un bon model de monetització,
aconsegueixen una taxa d’ingressos molt elevada.
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Informe sobre les apps a
Espanya 2015

Podeu consultar l’informa
complet a:
bit.ly/Informe_Apps_Espana_2015.

Un cop hem aconseguit que diversos usuaris s’instal·lin la nostra app, a més, cal
tenir en compte que, tal com demostra l’“Informe sobre les apps a Espanya 2015:
l’era AppCommerce” (de The AppDate), cada usuari fa servir 14 apps de mitjana
del total (poden arribar a ser diverses desenes), que té instal·lades al dispositiu.
Però, una vegada més, per solucionar aquest problema i fer que els usuaris recordin
utilitzar la nostra app hi ha diverses tècniques de retenció que podem aplicar al
llarg de tota la vida de l’aplicació.

Com podeu veure, hi ha moltes tècniques de màrqueting que s’han d’aplicar durant
tota la vida d’una app de forma recurrent perquè els usuaris arribin a conèixer-la
i un cop l’hagin instal·lat la utilitzin assíduament. Això fa que en aquest sector
la competitivitat i massificació sigui molt elevada i sigui més complex i costós
arribar a algun tipus de notorietat i visibilitat. Un exemple d’aplicacions B2C seria
Facebook (facebook.com) o un joc com Candy Crush (candycrushsaga.com).

Competència ferotge i optimització constant

Cal tenir en compte que el juny del 2016 hi havia 2.200.000 aplicacions a Google Play i
2.000.000 a l’App Store a escala global, segons un estudi de Statista. Això vol dir que la
competència perquè una app sigui visible a les stores, i aparegui llistada en els primers
llocs (els cinquanta primers) perquè la major quantitat d’usuaris la descobreixin i tinguin la
possibilitat d’instal·lar-se-la, és molt ferotge.

De totes maneres, no us heu de deprimir davant d’aquest panorama, perquè és possible
millorar el posicionament de les apps en les llistes de les stores utilitzant tècniques de
màrqueting específiques, anomenades ASO (App Store Optimization), tot i que serà una
feina llarga i constant que haurem de fer durant tota la vida de la nostra app, afegint, a
més, altres estratègies d’adquisició d’usuaris. Si algú havia pensat que en publicar una app
s’acabava la feina, anava molt mal encaminat!

Per altra banda, les apps B2B (empresa-empresa) són les apps enfocades a donar
servei a una empresa (el client final en aquest cas seria una empresa en comptes
dels usuaris de smartphone en general, com en el cas de les app B2C). A l’estar
enfocades a donar serveis empresarials, el que se sol oferir són serveis adreçats a
millorar la productivitat i al seu ús com a eina de treball.

En aquest cas les tècniques d’adquisició d’usuaris i retenció varien per adaptar-se
a les característiques del mercat, i aconseguir una millor visibilitat no resulta tan
complicat perquè hi ha menys competència i quantitat d’apps en aquest sector (i
encara més si ens especialitzem per a un tipus d’empresa en concret i no per a
totes les empreses en general). Un exemple d’app B2B seria Slack (slack.com),
on una plataforma ajuda a la comunicació entre diferents empreses i equips que
treballen en un mateix projecte.

Finalment, les apps B2E (empresa-empleat) són aquelles que les empreses
creen per utilitzar de forma interna amb els seus empleats; així, poden ajudar a
millorar i optimitzar els processos interns aconseguint una reducció de costos
en gestió i logística, entre d’altres. A més, s’utilitzen també com a eina per
fidelitzar l’empleat oferint en alguns casos accés a informació rellevant, formació
o promocions específiques per a treballadors.

En aquest cas, no seria necessari aplicar tècniques d’adquisició d’usuaris, ja
que seria la pròpia empresa la que indiqués als empleats que han d’instal·lar i
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utilitzar l’app. Però sí que haurien d’aplicar tècniques de retenció per millorar
l’experiència d’usuari i ajudar l’empleat en el seu treball diari. Per exemple,
posant missatges push que facin que aquest treballador sàpiga que una feina
concreta ja l’ha fet abans un altre treballador.

1.6.2 Classificació segons els objectius que es vulguin assolir

A banda del tipus de mercat al qual es dirigeixen, les apps també es poden
classificar (de manera complementària) segons l’objectiu que es vulgui aconseguir.
Lázaro Florido-Benítez fa la següent classificació, enfocada a les aplicacions del
sector turístic aeroportuari, en el seu llibre La implementació de Mobile Marketing,
però pensem que es pot extrapolar a tot tipus de temàtica en general; parlem de:

• Millorar la imatge de marca

• Eina de fidelització

• Eina de gestió

• Canal de venda

• Generadora d’ingressos

A continuació, explicarem en què consisteix cadascun d’aquests punts en els quals
hem de classificar la nostra app, per poder aplicar-li un model de negoci d’acord
amb els objectius establerts.

Entrarien dins de la categoria “Millorar la imatge de marca” totes aquelles
apps amb continguts, utilitats i experiència que tenen com a objectiu retenir i
generar a l’usuari una imatge positiva de la marca. Les apps de marca tenen molta
popularitat com a instrument de màrqueting, gràcies a l’alt nivell de participació
dels usuaris i l’impacte positiu que presumiblement té aquesta sobre la percepció
final de la marca.

Les apps amb l’objectiu de ser utilitzades com una eina de fidelització són
aquelles que estableixen l’aplicació com a canal permanent i personalitzat, entre
la marca i el client. Els dispositius mòbils per la seva pròpia naturalesa són
un instrument portable i interactiu que permet tenir una comunicació i relació
constant amb les marques. A causa de l’àmplia oferta que hi ha a internet, els
usuaris exigeixen cada vegada més continguts actualitzats, serveis personalitzats
i una bona experiència gratificant (implementant estratègies de ludificació si és
possible). Aquestes característiques han de ser part de l’estratègia de fidelització
i l’app és un dispositiu perfecte per a això.

Així, una aplicació que ven però no reté l’usuari és molt costosa de mantenir
perquè sempre ha de buscar nous usuaris en comptes d’aprofitar els que ja té. Per
retenir l’usuari l’app ha de fer que se senti especial i ben atès. Ha de sentir que a
l’empresa l’importa i s’ha pres la molèstia de veure què compra, què no compra i
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què li interessa amb l’objectiu de servir millor. D’aquesta manera, obtindrem una
cosa que no s’aconsegueix amb campanyes de publicitat o promocions temporals:
la seva confiança i fidelitat.

Pel que fa a les eines de gestió, l’objectiu principal d’aquestes apps és aportar
utilitat i productivitat a l’usuari que les utilitza. Fan possible, entre moltes altres
accions, consultar comandes, gestionar clients, consultar catàlegs i llistes de preus,
planificar una tasca, fer reserves...

El canal de venda pot ser complementari a altres canals online o offline, amb
l’objectiu d’assolir nous clients o ampliar les opcions per als clients. L’important
és oferir a l’usuari un entorn d’informació, serveis, consells i assessorament, que
el sedueixi i l’orienti més fàcilment a transformar el seu acte de consulta en una
compra més o menys impulsiva.

Finalment, tenim el grup de les generadores d’ingressos. En general, totes
les apps existents al mercat pretenen generar ingressos. El més important per
no perdre diners és que com a mínim generin més ingressos que el cost de
producció i manteniment. Algunes apps pretenen generar ingressos de manera
directa utilitzant la mateixa app com a canal on es poden fer pagaments directes, o
també és possible usar les apps com a generadores d’ingressos de forma indirecta
atraient usuaris a la nostra empresa que faran una despesa mitjançant un altre canal
diferent al mòbil.

1.7 Producció aplicada a projectes d’apps d’entreteniment

En aquesta secció repassarem, per darrer cop, els passos necessaris que s’han de
dur a terme per produir una app d’entreteniment i totes les àrees que s’hi han
de veure implicades; fent menció d’altres conceptes que hem treballat durant el
temari i que, de forma pràctica, s’implementaran al llarg d’una producció. Així,
doncs, podem dividir el procés en cinc nivells:

1. Fase de preproducció: definició del producte i disseny dels wireframes.

2. Fase de producció: disseny del producte, programar el front-end, dissenyar
l’estructura de la base de dades, definir l’arquitectura i la lògica de servidor,
i creació d’una API.

3. Fase de postproducció: verificar els possibles errors i desplegar (instal·lar
i configurar en servidors) el producte.

4. Fase de publicació: omplir la fitxa de cadascuna de les stores.

5. Fase de manteniment: afegir-hi millores.
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1.7.1 Fase de preproducció

La preproducció és allà on portem a terme la definició del producte. Una
fase indispensable abans d’iniciar qualsevol projecte (les apps també entren dins
d’aquesta categoria) és definir correctament el producte. Quan parlem de producte,
parlem de respondre qüestions tan importants com:

• Quins objectius volem aconseguir amb aquesta app?

• Quin tipus d’app necessitem?

• Quin pressupost tenim per al desenvolupament? I per al manteniment? És
important plantejar-se aquesta part per poder definir un producte tan adequat
com sigui possible a la inversió que es vulgui fer i poder planejar el retorn
de la inversió correctament.

• Hi ha algunes restriccions que calgui tenir en compte?

• S’han de definir en aquest punt les tecnologies amb les quals es treballarà,
el temps de què es disposa, les especificacions gràfiques i dispositius,
resolucions, versions de SO...

• Realitzar un benchmarking complet i obtenir conclusions.

• Acordar quin serà el procés de treball al llarg de cada pas durant la
producció.

• En productes digitals, sobretot, hi ha diverses formes recomanables de
plantejar el procés de desenvolupament d’un producte, seguint algunes de
les metodologies, com Lean UX, Lean Startup, Agile o Design Thinking.

Els canvis imprevistos, que trenquin la metodologia inicial acordada per modificar
la definició del producte, implicaran un increment del treball que haurà de fer tot
l’equip (amb el seu consegüent increment de costos).

Un cop s’hagi pogut generar aquest document d’especificacions, serà quan es
pugui fer un pressupost amb un timing més acotat a les necessitats del projecte.

Cal tenir en compte que definir un producte és un procés molt important per
establir les bases de qualsevol projecte i requerirà dedicar bastantes hores de
reunions, anàlisi i investigació i generació de documentació per part de molts
membres de l’equip (inclòs el propi client i, fins i tot, alguns dels seus proveïdors
estratègics).

’Wireframes’

Els wireframes són unes vistes esquematitzades de cadascuna de les pantalles que
tindrà l’app amb anotacions específiques que documenten els comportaments i
requeriments de cada pantalla (pantalles o dades d’entrada i sortida, funcionalitats,



Desenvolupament de videojocs 39 Desenvolupament d'aplicacions interactives

animacions...). Gràcies als wireframes, tindrem una visió general de tot el treball
que haurem de fer (específic per al format del projecte, app nativa, webapp...), tant
per al client com per a la resta dels membres de l’equip involucrat.

Fer els wireframes és un pas molt important en el procés de creació d’una app, ja
que ajuden a definir:

• L’experiència d’usuari: obligant a pensar en els embuts de conversió que
volem per a la nostra app i els passos o pantalles que l’usuari haurà de seguir
per assolir els objectius marcats.

• L’estructura de navegació (flow): d’on ve l’usuari en cada pantalla, a on va
l’usuari després d’interactuar en una pantalla en concret, amb quines altres
pantalles s’enllaça cada pantalla de l’app...

• Les funcionalitats de cada pantalla: què es pot fer i quin és l’objectiu de
cadascuna de les pantalles d’una app. De vegades, per exemple, l’objectiu
serà avançar en la navegació entrant en alguna secció; altres vegades serà
enviar un formulari i altres serà la compra.

És molt important crear i validar conjuntament entre el client i tot l’equip que va
participar en el desenvolupament de l’app tots els wireframes abans de començar
a desenvolupar. Els wireframes els faran servir com a referència tant dissenyadors
com l’equip de programadors per funcionar més eficaçment.

1.7.2 Fase de desenvolupament o producció

És l’hora de fer el disseny del nostre producte. El dissenyador haurà de definir
l’aspecte visual que haurà de tenir cadascuna de les pantalles més importants
definides en els wireframes, tenint en compte les necessitats del projecte (per
exemple, si l’app té un disseny específic per a iOS i per a Android, si hi ha una
versió tablet o el comportament de cada un dels elements gràfics en les diferents
mides de pantalla en què es veurà l’app).

És possible que no calgui dissenyar gràficament totes les pantalles, ja que moltes
seran iguals perquè s’utilitza una mateixa plantilla o conjunt de components (per
exemple les finestres d’avís, llistes de productes...). Això suposarà una reducció
de costos de disseny.

El dissenyador haurà de preparar i exportar tot el material gràfic (incloses les
imatges en les diferents resolucions de pantalles de mòbil i de tablet), perquè el
programador front-end pugui integrar les pantalles degudament.

Arribat el moment, també haurà de plantejar el disseny de la icona de l’app, del
vídeo (en cas de requerir-se) i de les imatges complementàries de caràcter obli-
gatori que s’hauran de posar en les stores, si és possible seguint una planificació
específica d’ASO dins el pla de màrqueting del projecte per aconseguir un major
posicionament orgànic i afavorir el volum d’instal·lacions de l’app.
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Programar el ’Front-end’

El programador dedicat a la part de client (front-end) s’encarregarà de maquetar
i programar totes les pantalles i components visuals de l’app, seguint les pautes
marcades en els wireframes i el disseny.

Evidentment, la programació del front-end podrà ser més àgil o més lenta en
funció de si l’app que crearem serà nativa, híbrida o webapp. En funció d’això,
l’estratègia de programació per al front-end podrà variar, atès que potser caldrà
programar en dos o tres llenguatges de programació diferents, o bé en un de sol.

Al contrari del que molts creuen, un únic llenguatge de programació per desen-
volupar una única app multiplataforma no sempre serà la millor opció. És una
decisió important que s’ha de prendre molt seriosament en la fase de definició de
producte, ja que tindrà repercussió al llarg de la producció i el seu manteniment
de futur.

Dissenyar l’estructura de la base de dades

En cas que no hi hagi una base de dades ja creada amb anterioritat pel client,
aquesta s’hauria de dissenyar, tenint en compte la definició del producte i funcio-
nalitats acordades en els wireframes, per tal de dissenyar les estructures de dades
més apropiades.

En el cas que ja hi hagi una base de dades, s’hauria d’haver valorat (prèviament
a la fase de definició de producte) si és convenient utilitzar l’arquitectura existent
o crear una base de dades amb altra arquitectura més recomanable, que permeti
servir les dades de forma eficient a l’app per tal de mantenir la millor experiència
d’usuari possible. Addicionalment, per a aquest segon cas, pot requerir crear o
implementar una lògica de servidor específica per sincronitzar les diferents bases
de dades i mantenir una bona integritat i qualitat de dades.

Arquitectura i lògica de servidor

És molt probable que no hi hagi una arquitectura o lògica de servidor específica
per resoldre totes les noves funcionalitats definides per a la nostra app. En aquesta
situació, l’ideal seria valorar si l’arquitectura actual de servidor pot suportar i
implementar tota la lògica de negoci que l’app requereix, així com qüestions de
connectivitat, escalabilitat, seguretat, microserveis... Igual que en el cas de la
base de dades, s’hauran de tenir en compte aquelles arquitectures i tecnologies
(preferiblement cloud) que puguin oferir la millor experiència d’usuari i que siguin
compatibles amb l’arquitectura IT del nostre negoci.

En el cas que ja partim d’una arquitectura i lògica de servidor que funciona per a
un web i altres apps, suposant que aquesta pugui resoldre totes les especificacions
funcionals, s’hauran de programar i implementar totes les accions i serveis
necessaris per atendre les necessitats funcionals de l’app.
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Creació d’una API

És probable que les noves funcionalitats que s’hagin creat per a aquesta nova app
es puguin emprar per a futures versions de l’app, així com altres aplicacions de
programari del nostre propi negoci o, fins i tot, de partners tercers estratègics. En
el cas que vulguem maximitzar el potencial del nostre producte i tota la solució
de negoci, podem plantejar-nos a crear una API (Application Programming
Interface).

Una API presenta molts avantatges: ens pot ajudar a reestructurar i organitzar
millor els sistemes interns del nostre negoci i, en especial, afavorir la innovació
per als propers projectes. Ens pot ajudar a reduir els costos de manteniment de
les nostres apps i augmentar la productivitat en les fases de desenvolupament.
Finalment pot generar sinergies tecnològiques amb partners estratègics i ajudar-
nos a construir solucions de negoci més ambicioses.

En resum, en el moment de decidir, simplement, crear una capa de serveis web
perquè la part de client de l’app pugui rebre les dades de la base de dades, es pot
enfocar com una oportunitat de negoci per crear una API que ens permeti obrir
moltes més portes i millorar com a negoci.

1.7.3 Fase de postproducció

Un cop finalitzada la programació de cada versió estable del videojoc, serà
imprescindible fer un control de qualitat i detecció d’errors (tant gràfics com
funcionals o de contingut). Així, les parts fonamentals de la postproducció són:
la verificació del producte (user tests), la detecció d’errors, els tests unitaris, els
tests d’integració, la multiplataforma, els dispositius mòbils i l’SO mòbil.

Aquest pas és indispensable perquè un cop pujada l’app a la store, no es podrà
fer cap correcció en la part del programari resultant i fitxers instal·lables per als
dispositius, sense tornar a generar un nou arxiu per tornar-lo a pujar. Aquest
procés, a diferència d’un web, pot portar dies, a causa de les polítiques d’aprovació
d’algunes stores.

Una part molt important del procés de verificació i control de qualitat serà detectar
possibles errors deguts a l’àmplia varietat de mides de pantalla i resolucions
(mòbils, phablets, tablets...), en els quals ha de funcionar i s’ha de visualitzar
correctament la nostra app als sistemes operatius i versions (Android 5, 5.1, 5.2,
6, 7; iOS 10, 10.1, 10.2...). Com més versions d’un mateix sistema operatiu i
resolucions es vulguin abastar, més complexitat tindrem en el desenvolupament i
en el QA (Quality Assurance o ‘control de qualitat’).

En la mesura del possible, durant cada desenvolupament s’han d’implementar
proves unitàries per validar el funcionament correcte dels mètodes de classe, o bé
proves d’integració per validar el correcte funcionament d’interacció entre dos o
més elements, com classes, mòduls, paquets...; així com la interacció del sistema
a l’entorn de producció. La utilització d’aquestes tècniques, des del començament
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del desenvolupament de l’app, pot agilitzar substancialment la detecció d’errors, i
ajudar l’equip de programadors a trobar més ràpidament els problemes existents.

No cal dir que aquest pas s’ha de fer en la mesura del possible, tant pel que fa al
client com al servidor.

Desplegar la nostra app de preproducció a producció

Per finalitzar la postproducció, s’haurà de desplegar tot el treball realitzat en
l’entorn de producció ubicat en una plataforma cloud o servidor. En el millor dels
casos, la nostra app estarà en un entorn de preproducció equivalent al de producció
i les sorpreses seran les mínimes. Tot i així, sempre sorgeixen diferències o
peculiaritats que ens obliguen a considerar aquesta fase com una fase important
en qualsevol actualització, millora o publicació de la nostra app.

D’altra banda, abans de pujar l’arxiu final de l’app a una store, s’haurà verificar de
nou per estar segurs que el canvi d’entorn de preproducció a l’entorn de producció
no ha generat cap problema o error.

1.7.4 Fase de publicació

Per publicar la nostra app, s’haurà d’omplir la fitxa de cadascuna de les stores
(Google Play o AppStore), amb els textos i imatges generades, per tenir un bon
ASO (App Store Optimization) i finalment pujar l’arxiu (APK en cas d’una app
Android o IPA en cas d’una app a iOS) i enviar a revisió, perquè ho validin, i
publicar-ho.

La publicació a Android és bastant ràpida, és possible que en una hora l’app ja
sigui pública; però a iOS és una mica més complexa, ja que passa per un control
de qualitat on és possible que la rebutgin per diferents raons. Normalment aquest
procés porta entre un i set dies, depenent de la quantitat d’apps que tinguin per
revisar.

1.7.5 Fase de manteniment i millores

Un cop hàgim publicat la nostra app a les stores no hem arribat al final (com molts
clients puguin pensar) sinó que és l’inici de tot. Crear una app (o es podria fer
extensible a qualsevol projecte) és comparable a tenir un fill. Un cop el tens, no
l’abandones a la seva sort esperant que un dia es faci gran sense haver fet cap
esforç, sinó que cal cuidar-lo, alimentar-lo i acompanyar-lo perquè pugui créixer
ràpidament i amb salut.

Això, lògicament, té un cost, tant de manteniment com de màrqueting i, fins
i tot, de millora del negoci en si. Així doncs, si us esteu plantejant fer una
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app, haureu de tenir en compte que aquest procés pot ser més costós (en temps,
esforç i pressupost) que el desenvolupament mateix de l’app, i és una cosa que
no es pot evitar. Les stores són plenes d’apps abandonades que gairebé no tenen
instal·lacions i que funcionen fins que es produeix una actualització de sistema
operatiu (cada any se’n fan diverses) i, de cop i volta, deixen de funcionar o acaben
despublicades automàticament de les stores.

1.8 Retenció d’usuaris dins les nostres apps d’entreteniment

La retenció consisteix en la capacitat que té una app, servei o projecte de retenir
el màxim temps possible els seus clients o usuaris oferint un valor rellevant.

En moltes ocasions els responsables de màrqueting en línia centren la majoria
dels seus recursos econòmics i tota la seva atenció en la primera fase d’adquisició
de clients. Lamentablement, aquest enfocament pot suposar una greu pèrdua de
recursos, ja que si no aconseguim retenir una fracció important d’aquests nous
usuaris, la majoria abandonaran el servei a molt curt termini.

Les estratègies de retenció poden ser variables segons el sector de negoci en el
qual ens trobem i se’n pot implementar una o diverses alhora; són les següents:

• Pla de continguts, serveis i fidelització

• Actualitzacions de versió

• Recursos (triggers, disparadors de continguts)

• Retenir usuaris amb notificacions push

• Tècniques de ludificació

• Programes de fidelització

1.8.1 Pla de continguts, serveis i fidelització

Un dels principals mètodes que s’utilitzen per mantenir l’interès dels usuaris
mòbils consisteix en l’elaboració acurada d’un pla de continguts, serveis i, si cal,
un programa de fidelització.

Per poder construir i dissenyar una estratègia en aquests tres aspectes, és primordi-
al no perdre de vista els objectius de negoci plantejats en fases anteriors a l’embut
de conversió i intentar alinear-los amb els objectius que els nostres clients pretenen
assolir.

Havent desxifrat i analitzat el customer journey, cal planificar on hem de fer acci-
ons de retenció específiques dins de l’experiència dels clients. Per exemple, podem
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Tècniques de màrqueting

Podeu ampliar la informació
sobre les estratègies d’inbound

marketing a l’enllaç
tinyurl.com/ybvbdfd3; de

content marketing a
tinyurl.com/y8ryexmp, i de

storytelling a
tinyurl.com/y73coy99.

plantejar un conjunt de campanyes en aquells canals on tinguem públic objectiu,
crear un interès en un servei específic, aconseguir que instal·lin l’app i prosseguir
l’experiència dels usuaris adquirits amb ofertes específiques o notificacions push
de caràcter rellevant per a aquest segment d’usuaris recentment adquirits.

Estratègies d’inbound marketing i content marketing poden resultar-nos molt
útils per donar suport al nostre pla de continguts. I si tenim previst renovar
algun dels continguts del nostre producte o servei, pot resultar de gran ajuda que
publiquem en diversos canals de xarxes socials continguts basats en storytelling
que de forma indirecta generin un interès o una necessitat de consum sobre el
nostre públic objectiu.

Hem de tenir en compte que en el nostre pla de continguts la persistència i l’esforç
continuat genera molts més resultats a la llarga que fer accions concentrades
en espais de temps molt curts (de forma similar al pull marketing o al growth
hacking).

En altres paraules, hem de mantenir accions contínues en els diversos canals
de comunicació per afavorir el flux continu d’usuaris i, mitjançant l’anàlisi de
dades, anar validant quines accions acaben afavorint els KPI (Key Performance
Indicators o ‘mètriques clau de rendiment’) relatius a la retenció d’usuaris.

No hi ha una fórmula concreta aplicable a totes les apps, així que, mitjançant
iteracions curtes, és recomanable anar millorant les accions i repetir-les, fent
correccions específiques que acabin causant millors resultats.

La gestió del feedback dels nostres usuaris, les seves valoracions de la nostra app
i la gestió de les seves incidències jugaran un paper clau en la retenció, i això ens
ajudarà a gestionar i millorar la reputació de marca.

1.8.2 Actualitzacions de versió

Val la pena dedicar un espai específic a la gestió de les actualitzacions de la nostra
app. A primera vista, pot semblar que l’actualització d’una aplicació mòbil sigui
únicament un nou conjunt de línies de codi i assets audiovisuals que incorporarem
en la nostra versió actual, però és moltíssim més.

Idealment, les actualitzacions estaran planificades prèviament al llarg de tot el seu
cicle de vida útil, a mesura que penetra en el mercat i en l’audiència a la qual
ens dirigim. Com és lògic, el natural serà prestar especial atenció a l’evolució
del mateix mercat, la competència i la nostra audiència per rectificar àgilment el
roadmap de versions.

Tenim l’oportunitat de fer millores substancials en cada actualització, que reflec-
teixin el rumb de tota la nostra estratègia mòbil. En aquest sentit, hi ha algunes
qüestions que estan totalment lligades al nostre roadmap d’actualitzacions; com
ara:
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Crashalytics

Podeu trobar més informació
sobre aquesta eina de seguiment
d’erros a: bit.ly/2TONILC.

MBaas, ’business
intelligence’ i CRM

Podeu ampliar la informació
sobre la plataforma mBaas a
tinyurl.com/ybqz6d3k); sobre
business intelligence a
tinyurl.com/yc3gm2uc, i sobre
CRM a tinyurl.com/yb3yaz5h.

• App Store Optimization: cada vegada que actualitzem la nostra app, hem
de procurar millorar l’ASO al marketplace on publicarem l’actualització,
revisant el rendiment que estem obtenint en la nostra app amb la metadata,
les fotos de la fitxa de la nostra app, el vídeo, les paraules clau, vista general,
llista de funcions i millores...

• Volum d’errors fatals: cal procurar reduir-los a zero, o almenys reduir-los
al mínim en cada actualització. Això impactarà positivament en moltíssimes
qüestions prèviament esmentades que, de manera directa, es veuran reflec-
tides en una major retenció. Algunes eines per fer un seguiment setmanal
dels errors son Crashalytics de Fabric (versió iOS o Android).

• Feedback d’usuaris: just en el nostre pla d’actualitzacions hem d’incor-
porar el feedback real obtingut pels nostres usuaris. És l’oportunitat de
demostrar-los que els escoltem i que estem molt interessats a millorar el
nostre producte o servei per a ells. Si no podem fer-ho en la propera
actualització, haurem planejar en quina. Aquest feedback ha de ser analitzat
de forma objectiva i realista, prioritzant els suggeriments comuns que
responguin al major nombre d’usuaris de la nostra app.

Les actualitzacions d’app, el roadmap de versions, és un reflex directe
del nostre pla de negoci mòbil: pla de continguts, serveis i estratègia de
fidelització. L’actualització pot significar, entre d’altres, la diferència entre
l’èxit i el fracàs, o un rendiment bo o dolent, en el nostre embut de conversió.
Penseu que no hi ha res pitjor que deixar que els nostres usuaris pensin que
no tenim res de nou per oferir-los.

Quan parlem d’actualitzacions, també cal pensar en el contingut. En aquest sentit,
cal distingir entre contingut estacional i renovat. Per definició, el contingut
d’una app s’entén que és dinàmic i, per tant, molta part s’ha de renovar per un
altre contingut de més rellevància per als nostres usuaris.

Si la plataforma mBaas (bit.ly/plataforma_mBaas) o el nostre business intelli-
gence (bit.ly/1Yol6U7) ens ho permet, com CRM (bit.ly/2enmMjm), per exemple,
hem de segmentar el contingut i implementar al màxim possible un cert nivell de
personalització per retenir molt més els nostres usuaris, oferint-los contingut més
rellevant i relacionat amb els seus interessos.

Tots els aspectes estàtics de l’app, que són difícilment renovables del servidor,
hauran de canviar amb freqüència per causar el màxim nivell de sorpresa als
nostres clients, especialment quan actualitzem de versió de l’app.

1.8.3 Recursos (’triggers’ o disparadors de contingut)

Com podem aconseguir que tot el nostre pla de continguts arribi a la nostra
audiència? Afortunadament, hi ha diversitat de triggers o disparadors de contingut
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que juguen a favor nostre per facilitar l’accés de totes les nostres campanyes, noves
funcionalitats, serveis, productes... En destaquem els següents:

• Tags electrònics: obrir contingut dinàmic relacionat a partir de la nostra
proximitat amb balises electròniques instal·lades físicament com Beacons,
xips NFC o tags RFID.

• Mobile deep links i Deferred deep links: tenir la nostra app mòbil preparada
per obrir seccions internes i poder obrir una secció de l’app encara que els
nostres usuaris no la tinguin instal·lada. Aquestes tecnologies són vitals per
a conceptes com l’atribució de fonts en les nostres campanyes d’adquisició,
però també ens ajuden a retenir amb més força, ja que podem dirigir el
nostre trànsit a continguts i seccions més concretes de les nostres apps, fins
i tot ajudar-nos a que l’usuari s’instal·li l’app abans d’accedir al contingut
rellevant.

• Geofencing: consisteix en poder activar funcions, continguts, notificacions,
ofertes, promocions..., quan l’usuari entra dins d’un perímetre específic
en la seva posició actual. Podem definir àrees concretes com centres
comercials, barris, zones residencials, polígons industrials i relacionar
qualsevol contingut dinàmic en detectar que l’usuari entra dins de la zona
delimitada. Hi ha diverses plataformes i tecnologies capaces de facilitar la
implementació d’aquesta estratègia.

• Codis Bidi o QR: és un format molt conegut i clàssic que té molt recorregut
però que cada vegada està perdent més presència a causa de l’aparició dels
tags electrònics, el reconeixement de la imatge i de so.

• Computer vision (reconeixement d’imatge): cada dia és més fàcil integrar
un sistema de reconeixement d’imatge en les nostres apps mitjançant l’ús
de SDKs i plataformes terceres molt madures com les ofertes per Vuforia
(developer.vuforia.com) o Google Cloud Vision (cloud.google.com/vision),
entre d’altres; per poder interrelacionar els nostres continguts dinàmics i
mostrar-los als nostres usuaris en reconèixer amb les càmeres dels seus
telèfons intel·ligents tota mena d’imatges que podem registrar des de la
nostra lògica de negoci.

• Reconeixement d’àudio: a mesura que tecnologies com el machine
learning (bit.ly/2AnHlqW) i el natural language (bit.ly/2BNjUag) ma-
duren més GoogleCloud Speech API (bit.ly/2GLLESo) o IBMWatson
(ibm.co/2EZATug), més atractiu i fàcil resulta el fet d’incorporar sistemes
de reconeixement d’àudio en les nostres apps que ens permetin prendre
decisions de negoci i oferir continguts més rellevants als nostres usuaris.

1.8.4 Retenir usuaris amb notificacions ’push’

Les notificacions push s’usen des de fa anys en els dispositius mòbils i són, de
llarg, el mitjà més utilitzat per contactar amb l’usuari (vegeu la figura 1.8).
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Requereixen que els usuaris tinguin instal·lades les aplicacions en els seus telèfons
i que, a més, autoritzin rebre les notificacions.

L’objectiu principal de les notificacions push és augmentar la retenció i aconseguir
el re-engagement d’aquells usuaris que han deixat d’utilitzar de forma activa la
nostra app. Potser encara la tenen instal·lada, però el següent pas natural serà
desinstal·lar-la.

Els wearables i mòbils ens brinden més proximitat amb l’usuari mitjançant les
notificacions que enviem, però hem de ser curosos amb aquest canal de comunica-
ció, ja que el nivell d’intromissió en la privacitat pot provocar reaccions negatives
en els nostres usuaris. Recuperar un usuari que desautoritza les notificacions per
rebre excessius missatges irrellevants és molt més difícil que obtenir autorització
per primer cop. L’estratègia que s’utilitzarà ha d’estar ben dissenyada o en cas
contrari els resultats poden ser negatius.

Figura 1.8. Mètode més eficaç per incrementar la retenció mòbil

Font: Growmobile

Per aquest motiu, hi ha una sèrie de bones pràctiques, per retenir usuaris amb
notificacions push; són les següents:

• Oferir valor real en cada enviament de notificacions: si els usuaris conside-
ren que els missatges no mereixen la pena, desactivaran les notificacions o
desinstal·laran l’app. El 69% dels usuaris habilita el push la primera vegada
i el 78% elimina l’app si no li interessen els missatges (Font: Selligent i
DMA).

• Conèixer l’audiència i segmentar segons les seves preferències: usant
informació proporcionada per l’usuari podem segmentar les campanyes en
funció de la demografia, comportament en l’app i la seva geoposició.

• Llenguatge utilitzat: els missatges han de ser curts, clars i convincents
perquè ajudin a fer una determinada acció. És recomanable emprar estra-
tègies A / B per mesurar les frases, paraules i expressions que funcionin per
millorar.

• Freqüència d’enviament adequada: no hi ha una regla màgica, cada tipus
d’audiència i negoci té les seves pròpies cadències d’enviament. Cal
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conèixer l’hàbit de consum i establir una freqüència de missatges prudent
per evitar que l’usuari ens consideri spam.

• El moment i el lloc en temps real és la millor carta: l’enviament d’una
notificació és en general en temps real, de manera que hem de planificar
molt bé el moment de l’enviament, en funció del lloc i el seu objectiu. Hem
d’evitar enviar missatges en hores molestes i gens eficaces com les franges
nocturnes.

• Facilitar l’anul·lació a la subscripció d’aquest fòrum: no volem perdre
subscripcions, però és millor una baixa en notificacions push que un usuari
que es desinstal·li l’app. En futures ocasions, podem recordar els avantatges
de les notificacions push i recuperar la subscripció.

1.8.5 Tècniques de ludificació i programes de fidelització

La ludificació és l’ús de mecàniques de joc i disseny de l’experiència que fidelitza
digitalment i motiva la gent a assolir els seus objectius. Implementar ludificació
en la nostra app pot aportar resultats sorprenents pel que fa a retenció d’usuari,
fidelització amb la marca i millorar KPI específics. Si entrem una mica més a
nivell de detall, en la definició, podem interpretar els següents conceptes:

• Les mecàniques de joc consisteixen majoritàriament en l’ús d’elements
comuns a la gran majoria de jocs, com els punts, èxits i rànquings.

• El disseny de l’experiència consisteix en el player journey (customer jour-
ney) compost de recursos com el gameplay, l’espai de joc i l’storytelling.

• Fidelitzar digitalment és el mètode en què una persona-jugador és retinguda
positivament interactuant amb ordinadors, smartphones, wearables i altres
dispositius electrònics en lloc de fer-ho amb una altra persona.

• L’objectiu de la ludificació pot consistir en motivar la gent a canviar el seu
comportament, desenvolupar habilitats noves o promoure la innovació.

En definitiva, es proposa facilitar als usuaris que assoleixin els seus objectius. Si
els objectius de negoci estan alineats amb els objectius de l’usuari quan aquest
últim els abasta com a conseqüència, el negoci també els arribarà.

Per la seva banda, els programes de fidelització solen ser estratègies plantejades
per les empreses per retenir els clients i maximitzar els beneficis al llarg del temps.
És molt possible que necessitem incorporar algun programa de fidelització per
millorar i optimitzar el nostre embut de conversió.

Des de la perspectiva mòbil, l’interessant pot ser el nivell de proximitat que tenen
les apps amb el nostre públic objectiu. Alguns recursos que podem oferir per
integrar el nostre programa de fidelització a les nostres apps són:

• Possibilitat d’afiliar-se al programa de fidelització com a soci.
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• Sistemes de punts exclusius per a socis.

• Targetes de fidelització (físiques o virtuals) per a socis.

• Ofertes específiques per a socis.

• Funcionalitats prèmium exclusives per a socis.

• Perfil de soci per registrar informació d’usuari.

• Continguts segmentats de major rellevància per a socis.

• Integració amb programes de fidelització retail.

• Integració amb altres programes de fidelització estratègics.

Està clar que elaborar accions de màrqueting, continguts i funcionalitats
rellevants per als nostres usuaris són qüestions clau per retenir-los. Així
aconseguirem perllongar la seva visita a la nostra app i el més important:
la seva LTV (Life Time Value). Així que abans d’invertir grans esforços en
l’adquisició d’usuaris hem d’estar segurs que som capaços de retenir els
nostres usuaris mòbils, ja que en cas contrari no servirà de res tot el nostre
múscul de captació d’usuaris.

1.9 Models de negoci

L’elecció del nostre model de negoci i quins sistemes de monetització imple-
mentarem per fer-ho ha d’estar d’acord amb tota l’estratègia del nostre projecte
d’entreteniment, a banda de tenir molt ben definits els objectius de negoci que
volem assolir. N’hi ha de molts tipus:

1. Model de negoci per publicitat

2. Model de negoci Freemium

3. Model de negoci prèmium

4. Model de negoci amb In-app purchase

5. Model de negoci per subscripció

6. Model de negoci per afiliació

7. Model de negoci col·laboratiu

8. Model de negoci per generació de leads

9. Model de negoci per m-commerce

Tots aquests models de negoci i monetització poden implementar-se individual-
ment o de manera combinada, per fer que encaixin i es complementin entre ells
amb la finalitat de maximitzar les nostres possibilitats d’èxit.
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1.9.1 Model de negoci per publicitat

El sistema de monetització per publicitat, tot i que és un dels mètodes més
populars, pot resultar molt més complex d’implementar i pot ser més difícil del
que sembla obtenir beneficis amb aquest sistema. És per això que hi dedicarem
algunes paraules més que als altres models existents.

El model de monetització per publicitat és dels més difícils que existeixen per
aportar algun tipus d’ingrés a curt o mitjà termini. Normalment no sol generar
ingressos rellevants durant els primers mesos o fins i tot anys de vida d’una app
llevat que es realitzin campanyes d’adquisició d’usuaris eficients.

Com més recursos s’inverteixin per adquirir usuaris (cost d’adquisició alt o CAC),
més beneficis ha de tornar l’aplicació per obtenir algun tipus de retorn (retorn de
la inversió o ROI), de manera que tenir implementada una estratègia d’anàlisi de
dades i KPI resulta imprescindible. La publicitat per si sola és molt difícil que
ens permeti recuperar aquests costos d’adquisició inicials.

El sistema de monetització per publicitat o monetitzar per la supressió de la
publicitat és relativament rendible, segons el mercat en el qual es distribueix, si
el tipus de públic l’accepta positivament o no (per exemple, hi ha mercats més
o menys receptius amb la publicitat mòbil ), les plataformes de publicitat que
s’utilitzin (acords avantatjosos, ràtio i qualitat de l’inventari...) i, sobretot, tenir
una gran base d’usuaris per monetitzar, que ha de ser altíssima perquè generi
ingressos interessants.

La clau és fer algunes simulacions amb diferents escenaris i diversos volums
d’usuaris actius mensuals per esbrinar si monetitzar per publicitat pot començar
a ser interessant en el nostre cas. Tot i així s’han d’avaluar els costos indirectes a
nivell de reputació i qualitat del servei, ja que es poden veure afectats i provocar
desinstal·lacions, males crítiques, per culpa d’un mal format publicitari o una
publicitat intrusiva.

En conclusió, no és recomanable basar tot el nostre model de negoci en publicitat
com a únic sistema de monetització, sinó com un sistema complementari i
secundari per a fases més madures, quan es disposa de més recursos per adquirir
més usuaris però sobretot quan hi ha algun tipus de tracció (capacitat d’adquirir i
retenir molts usuaris de forma orgànica) per la qualitat del propi producte o servei
que s’ofereix.

1.9.2 Model de negoci Freemium

És un model molt escalable però, alhora, molt costós, ja que requereix una gran
base d’usuaris que consumirà el producte o servei de forma gratuïta i només
un percentatge molt petit d’aquests usuaris optarà per consumir les opcions de
pagament i per tant podrem convertir-los.
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Les ràtios de conversió d’aquest model solen rondar amb freqüència per sota del
5%, de manera que en moltes ocasions s’estima incorrectament la seva viabilitat
financera, ja que la seva sostenibilitat requereix grans inversions.

En fases primerenques, de projectes que més tard són freemium, se sol implemen-
tar el model de negoci prèmium per poder obtenir beneficis al més aviat possible,
mantenir una estructura mínimament sostenible i poder escalar més endavant
afegint el model freemium i poder augmentar la base d’usuaris.

Aquestes són algunes empreses que implementen model de negoci freemium:

• HootSuite (hootsuite.com)

• Mailchimp (mailchimp.com)

• Infogr.am (infogr.am)

• Dropbox (www.dropbox.com/es)

1.9.3 Model de negoci prèmium

És un dels models més típics: el client paga en algun moment per obtenir un
producte o servei per sempre (per exemple, la compra directa d’una app de
pagament). També es combina molt amb el model de subscripció o pagaments
recurrents per donar accés a un servei prèmium (per exemple, l’accés a Netflix).

En ocasions, s’utilitza el model prèmium per fer up-selling d’opcions prèmium del
nostre producte o servei de per vida, amb un únic pagament (com ara l’up-selling
amb pagament mensual a Spotify, per a funcions prèmium). També se sol utilitzar
en eliminar per sempre la publicitat, oferir un servei prèmium de per vida o durant
el temps que s’abona per accedir al servei prèmium.

L’up selling, o venda addicional, consisteix a oferir a un client (nostre o potencial),
d’una manera 100% personalitzada, un producte o servei similar al que vol
comprar o que ha comprat; normalment, de millor qualitat i més car. Vegeu:
tinyurl.com/yb7vn2h6.

Aquestes són algunes empreses que implementen model de negoci prèmium:

• Tweetbot: compra directa d’una app de pagament (tapbots.com/tweetbot).

• WhatsApp: oferir un servei prèmium de per vida (web.whatsapp.com).

• Minecraft: Pocket Edition: compra directa i up-selling de continguts
prèmium via in-app purchases (bit.ly/Minecraft_Porket_Edition).

• Forest: Stay focused, be present: compra directa d’una app de pagament
(www.forestapp.cc/en).

• Spotify prèmium: up-selling mensual de contingut prèmium combinat amb
model de subscripció (www.spotify.com/es/premium).
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1.9.4 Model de negoci amb ’In-app purchase’

És un mecanisme de monetització que podem considerar com a model de negoci
sempre que aquest es basi en la venda exclusiva de virtual goods o virtual currency
dins d’aplicacions mòbils per millorar l’experiència d’usuari. Es pot combinar
amb altres models com el de subscripció o el prèmium en utilitzar aquest model
com a mecanisme de pagament.

El seu principal desavantatge rau en la comissió aplicada per la plataforma
de distribució Apple In-app purchase (apple.co/2RpI5W5) / Google Play In-
app purchase (bit.ly/2BWJ3zl) d’aplicacions mòbils, que proporciona tota la
infraestructura tecnològica segura per formalitzar les transaccions. La seva
implementació més comuna la trobem en els videojocs casuals per a mòbils.

Les empreses que l’implementen són:

• Clash of clans (supercell.com/en/games/clashofclans)

• Candy Crash (king.com/es/game/candycrush)

• Game of War (www.gameofwarapp.com)

• Pokémon Go (www.pokemongo.com/es-es)

1.9.5 Model de negoci per subscripció

El client ha de pagar una quota específica de forma recurrent: mensual, trimestral
o anual, a canvi de tenir accés a un producte o servei. Una manera de dur a
terme el model per subscripció és combinar-lo amb el model freemium per poder
maximitzar l’adquisició d’usuaris en l’embut de conversió.

En aquest model és vital implementar tècniques de cross-selling i up-selling per
maximitzar la monetització i millorar la retenció dels usuari subscrits. Per poder
dur a terme aquestes tècniques amb èxit és imprescindible conèixer molt bé el
nostre públic objectiu, els subsegments que existeixen i fer una estratègia de
preus molt personalitzada per respondre a les seves necessitats; en cas contrari
es donaran de baixa del nostre model per subscripció.

Algunes empreses que l’implementen són:

• LinkedIn (bit.ly/2EXw2bY)

• Google Apps - GSuite (bit.ly/2Qe5Uf1)

• Evernote (bit.ly/2TlWJv0)

• Wunderlist (bit.ly/2CHSPqX)

• FacturaDirecta (bit.ly/2s1MFvu)
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1.9.6 Model de negoci per afiliació

Es basa en mostrar productes o serveis de tercers (socis afiliats) en el nostre propi
producte o servei a canvi d’una comissió específica per cada venda realitzada
procedent de la nostra audiència.

Aquest model de negoci si no tenim un volum important d’usuaris resulta impos-
sible d’implementar; de fet, dins d’aquest mateix trànsit d’usuari hi ha d’haver
almenys una fracció del públic objectiu que necessiten els nostres afiliats. I no
és gens recomanable basar tot el model de negoci del nostre projecte en aquest
sistema, sinó aportem cap tipus de valor afegit als nostres usuaris.

Algunes empreses que l’implementen són:

• Sopcial (sopcial.com)

• Fancy (fancy.com/about/merchants)

1.9.7 Model de negoci col·laboratiu

És un altre dels models més populars avui en dia. Es basa en la generació de negoci
Peer 2 Peer (persona a persona). Consisteix a crear algun tipus de marketplace
on els serveis o productes oferts són publicats i gestionats pels propis usuaris que
l’utilitzen i en gaudeixen. L’empresa que implementa el model col·laboratiu sol
intervenir el procés de compra i venda de totes les transaccions oferint un gran
valor afegit als seus clients.

Empreses que l’implementen:

• Airbnb (www.airbnb.es/host/homes)

• Uber (ubr.to/2DzAqvB)

• TaskRabbits (www.taskrabbit.com)

• CronoShare (www.cronoshare.com)

1.9.8 Model de negoci per generació de ’leads’

Es basa en monetitzar la venda de leads, públic objectiu molt segmentat o usuaris
d’interès per a empreses terceres que volen adquirir aquests leads. Aquest model
és una evolució del model de publicitat, on els clients paguen per tenir accés a
clients potencials (leads) registrats pel nostre producte o servei.

Empreses que l’implementen:
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• Weplan (weplan-app.com)

• Habitissimo (www.habitissimo.es)

• Job and Talent (www.jobandtalent.com/es)

1.9.9 Model de negoci per ’m-commerce’

Una evolució a mòbil del clàssic comerç electrònic de web, és la forma genèrica de
venda en línia des del mòbil de qualsevol producte tangible. Normalment predo-
mina la implementació del model m-commerce per a contextos B2C (Business to
Consumer) tot i que és possible trobar casos de B2B (Business to Business), però
en aquest últim solen dur-se a terme mitjançant transaccions de vendes basades en
serveis professionals usant comerç electrònic o marketplaces híbrids amb comerç
electrònic.

Empreses que l’implementen:

• Amazon Prime Now (amzn.to/2Qcwq8E)

• Threadless (www.threadless.com/app)

• Starbucks (sbux.co/2GRm0vI)

• Ebay (bit.ly/2LIpgZ7)

• Etsy; combina economia col·laborativa i m-commerce (www.etsy.com/es)

• H & M (bit.ly/2VuiOtk)

1.10 Economies virtuals dins de la nostra app d’entreteniment

No és cap novetat afirmar que moltíssimes apps o jocs per a mòbils estan basant
la seva monetització principal en un model de negoci freemium. Dintre dels
principals models de negoci i monetització, cal tenir present la importància que té
saber combinar adequadament més d’un model de negoci per poder augmentar la
viabilitat i rendiment de la teva app d’entreteniment.

Però també és rellevant dissenyar una economia virtual d’acord amb l’experi-
ència d’usuari dins el customer journey i conèixer com aquesta ens pot ajudar a
retenir l’usuari i aconseguir que faci compres de forma molt més entretinguda per
a ell i eficient per a nosaltres. Per fer-ho, primer de tot haurem de saber diferenciar
entre:

• Virtual goods (tipus de recursos)

• Virtual currency (divises virtuals)
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• Virtual economy (economia virtual)

Per poder considerar l’existència d’una economia virtual dins d’una app (in-app)
o dins d’un joc (in-game) hem d’oferir almenys dues coses: transaccions de
compra/venda i llocs on realitzar-les (marketplaces i botigues dins de l’app).
Però no hem de confondre aquestes transaccions de compra/venda de virtual goods
i marketplaces amb les passarel·les de pagament comunes que s’utilitzen per als
m-commerce (mobile e-commerce) o similars.

Les transaccions de compra/venda són embuts de conversió que ofereixen la
possibilitat d’adquirir o vendre béns virtuals de gran utilitat per a l’usuari dins
de la pròpia experiència, és a dir virtual goods (per exemple, una habilitat per al
nostre personatge o activar una funcionalitat prèmium). Aquests béns virtuals són
d’especial interès per als nostres usuaris ja que es caracteritzen per ser persistents
(perduren en el compte de l’usuari) i solen ser associats amb millores competitives
que l’usuari pot gaudir dins de l’experiència. Aquestes millores associades als
virtual goods ens serveixen per implementar estratègies de reforç positiu i generar
hàbits de comportament favorables per als nostres objectius de negoci.

D’altra banda, tenim les virtual currencies (‘divises virtuals’) arxiconegudes al
món F2P (free to play) per comprar tot tipus de recursos (virtual goods) útils
per a la nostra experiència d’usuari. Les virtual currencies en ocasions són
canviables entre elles o serveixen a l’usuari per cobrar i ser recompensat per
accions específiques que fa dins del seu customer journey.

Part de la complexitat existent en la nostra economia virtual resideix en el
nombre de divises virtuals que estiguem intentant integrar. Normalment se’n solen
implementar dues de molt conegudes: la soft currency (l’usuari l’adquireix per
temps de sessió) i la hard currency (aconseguida a canvi de diners reals).

1.10.1 Com implementar una economia virtual?

No podem plantejar implementar una economia virtual de la nit al dia en una app o
joc que ja tinguem dissenyat amb molta anterioritat. Això és així a causa del gran
compromís que es genera entre el disseny del customer journey d’una app o joc i
tota l’economia virtual. L’error més comú rau en no preocupar-se de l’economia
virtual durant la conceptualització, disseny i producció d’una experiència i al final
de la pel·lícula pretendre incorporar uns quants virtual goods, monedes virtuals i
esperar que la cosa funcioni.

L’economia virtual ha d’estar prevista, equilibrada i testejada des de la primera
conceptualització i disseny del nostre MPV (mínim producte viable) dins el
roadmap. Això suposa que el disseny existent en totes les seves formes, és a dir,
UX, disseny visual o d’apps, disseny de joc, ludificació, ha d’estar en comunió
perfecta amb la nostra economia virtual.
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Tots els virtual goods i virtual currencies hauran de tenir una funció lògica, un
moment específic en el customer journey i per descomptat un valor concret molt
estudiat perquè ens ajudi a mantenir el flow dels usuaris dins de l’experiència.

El balanç d’una economia virtual s’aconsegueix, inicialment, tenint clar el con-
cepte de MIMO (Money in, Money out). Un correcte equilibri entre els diners
virtuals que surten de la butxaca dels usuaris i els que entren ens permetrà establir
el límit d’escassetat i diners disponible al llarg de la seva customer journey. Més
diners a la butxaca provocarà una inflació en l’economia virtual i, per tant, els
virtual goods es devaluaran inevitablement provocant una pèrdua d’interès per part
dels usuaris. En canvi, una manca excessiva de diners augmentarà la dificultat per
obtenir virtual goods, que pot provocar frustració a l’usuari. La clau rau en trobar
el punt just de MIMO.

Hi ha quatre perills vitals que hem de considerar quan implementem una
economia virtual; són aquests:

• Molí hedònic: és relativament fàcil que caiguem en aquest fenomen, on
els usuaris s’acabarien adaptant molt fàcilment a un nou nivell de “felicitat”
per haver obtingut nous recursos (virtual goods) i ràpidament requeririen
més recursos per seguir sent feliços (mal assumpte!). Això pot provocar un
ascens insostenible en una cadena de producció de virtual goods sense final,
que acabaria generant uns costos de producció excessius per a nosaltres i per
tant al no satisfer l’usuari passaria l’inevitable, l’abandonament (churn) dels
usuaris que fan servir la nostra app/joc.

• Diners reals: no hem d’oblidar que una economia virtual existeix en la
majoria dels casos per tenir una relació indirecta amb els diners reals dels
usuaris. Per tant, hem de conèixer molt bé el nostre públic objectiu, el seu
poder adquisitiu, LTV (life time value), expectatives... En cas contrari, si
no acotem bé el rang de preus i costos reals associats a la nostra economia
virtual en relació amb el nostre públic, acabarem perdent usuaris o, pitjor
encara, rebent males valoracions com els temuts pay to win o pay to
progress.

• Valor intrínsec: els virtual goods més rars d’una experiència són un recurs
molt valuós per als usuaris, especialment per a aquells que tenen un perfil
explorador i els agrada col·leccionar objectes rars i valuosos. No obstant
això, podem caure en la temptació de posar un preu molt alt a aquests
objectes tan desitjats i acabar amb la il·lusió de l’usuari. Hem de ser
observadors i establir preus de manera intel·ligent que encaixin amb la
realitat econòmica dels nostres usuaris.

• Model de negoci: és normal trobar-nos economies virtuals en models
de negoci freemium o F2P. Tot i així hi ha la possibilitat d’integrar una
economia virtual en altres models com el de subscripció, m-commerce o
publicitat. El secret és tenir molt clar el model de negoci que tindrem i
veure com podem integrar-lo amb la nostra economia virtual. El risc més
gran és no planificar prèviament al disseny les dependències existents entre
ambdós conceptes.
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1.10.2 Tipus de moneda

Normalment hi ha dos tipus clars de moneda virtual: la soft currency i la hard
currency; en un tercer lloc, podríem tenir en compte la moneda real. Vegem-les
detingudament.

La moneda tova (soft currency) és un tipus de moneda que els usuaris poden
aconseguir principalment en dedicar temps de sessió o temps in-app. Com a
dissenyadors ens serveix per entrenar i educar l’usuari al llarg de la seva customer
journey. La gestió apropiada d’aquest recurs permetrà a l’usuari aprendre el
funcionament principal de la nostra economia virtual i quins béns o recursos podrà
obtenir mitjançant el seu consum.

Des d’un punt de vista de joc casual, com més temps al joc dediqui a l’usuari,
més soft currency obtindrà com a recompensa i, per tant, més recursos i millores
podrà incorporar a l’experiència de joc. En canvi, des d’un punt de vista d’app
d’entreteniment o ludificació, com més microaccions recompensades faci l’usuari
(veure un anunci o convidar amics) que afavoreixin els objectius de negoci, més
moneda virtual obtindrà per millorar la seva experiència d’usuari, millorar el seu
perfil d’usuari, guanyar privilegis, guanyar punts del programa de fidelització...

En conclusió, es tracta d’un recurs que ens permet construir hàbits de retenció
i balanç de forma més dinàmica per entrenar, implementar reforç positiu i
aconseguir accés a emocions interessants com la por a perdre el valor obtingut
o perdre l’oportunitat d’aconseguir-ho.

La moneda dura (hard currency) és una moneda que els usuaris només poden
aconseguir a canvi de diners reals (mitjançant pagaments in-app). Per moltes
hores de sessió o temps in-app dedicades per part dels usuaris, l’única forma
d’obtenir aquest tipus de moneda serà pagant. Normalment ens serveix per fer
monetització de l’usuari amb la venda de paquets i quantitats molt ben pensades
de hard currency virtual.

La compra d’aquest tipus de moneda serveix per a usuaris pagadors una mica
més reflexius i racionals que són capaços d’analitzar un valor afegit en la compra
de certes quantitats d’aquest tipus de moneda. Hi ha multitud d’estratègies de
preus possibles per millorar el rendiment de conversió d’uns paquets o altres, per
no esmentar els esdeveniments temporals o promocions puntuals; però això ens
donaria per a un altre article.

Finalment, la moneda real ens permet oferir a l’usuari la compra directa de qual-
sevol virtual good, millora prèmium, amagament de publicitat, millora temporal
o permanent mitjançant una transacció directa. Utilitzar moneda real per comprar
continguts o recursos no sembla que pugui conviure amb una economia virtual,
però, en alguns casos, el nostre model de negoci pot requerir aquest tipus de
transacció directa i que hagi de coexistir amb l’economia virtual de la resta de
l’experiència.

L’ús de moneda real per transaccions directes ens situa en un context amb menys
marge d’error (perquè l’usuari és conscient del preu que tenen les coses) per
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experimentar amb una estratègia de preus més eficaç. Per tant, hem de considerar-
la com una moneda que ofereix un balanç en l’experiència del customer journey
menys flexible comparada amb les monedes virtuals.

1.10.3 Tipus d’usuari i ’loops’ dins del ’customer journey’

Dins el públic objectiu de la nostra app o joc podem classificar dos grans conjunts:
els usuaris pagadors i els no pagadors. Per norma general, els no pagadors són
molt més abundants. Per posar un exemple, en un model de negoci F2P (free
to play) el tant per cent d’usuaris pagadors sol oscil·lar entre el 2% i el 10%, i
el segon és un cas molt optimista. Dins d’aquest rang de conversió d’entre el
2% i el 10%, els usuaris pagadors es reparteixen entre tres categories segons la
despesa que efectuen: Minnows, Dolphins i Whales (‘peixets’, ‘dofins’ i ‘balenes’,
respectivament).

La importància d’aquestes tres categories d’usuaris pagadors recau en els hàbits
de consum que va tenir cada un dins del customer journey. Com que són diferents
ens obliga a dissenyar i combinar el customer journey amb tres loops diferents, un
per a cada tipus d’usuari: el coreloop, el retention loop i el super fanloop.

Els Minnows i el Core loop solen representar un 50% dels usuaris pagadors. Són
els usuaris que menys diners gastaran en la nostra economia virtual (menys de 3
AC aproximadament). Normalment són usuaris que dediquen molt poc temps de
sessió a l’experiència, entre un i tres minuts. Solen estar interessats a utilitzar
les funcionalitats més senzilles, ràpides i d’interacció més curta, una cosa que al
customer journey el classificarem com el core loop de la nostra experiència.

És imprescindible prototipar, verificar i fer que aquest loop sigui divertit i funcioni
correctament abans de plantejar els següents loops que ens donaran accés a la
resta de tipus d’usuaris (els que més gasten en la nostra app). Els usuaris minnows
solen sostenir la base del següent tipus d’usuaris (dolphins) per recomanació de
l’experiència o perquè en algun moment decideixen escalar la seva experiència al
següent nivell. Resumint, aquests ens ajuden a tenir un millor cost d’adquisició
d’usuaris i a augmentar la nostra base d’usuaris pagadors.

Per la seva banda, Dolphins i el Retention loop representen un 40% dels usuaris
pagadors. Són aquells que gasten una quantitat força interessant en la nostra
economia virtual (entre 3 AC i 10 AC aproximadament). Aquest tipus d’usuari sol
dedicar força més temps a l’experiència, entre cinc i quinze minuts. Tenen especial
interès en progressar, obtenir recompenses i complir amb els esdeveniments, com-
promisos i propostes que els oferirem mitjançant estratègies de push marketing.

Aquest subconjunt d’usuaris és la clau del nostre Retention loop, que dona raons
a l’usuari per tornar a la nostra app/joc. És habitual tenir més d’un retention
loop amb durades de temps i complexitats diverses per satisfer més tipus d’usuaris
Dolphin.

Finalment, els usuaris Whales i el Super fan loop solen representar el 10% dels
usuaris pagadors, i són els que més gasten (per sobre dels 10 AC i segons les dades



Desenvolupament de videojocs 59 Desenvolupament d'aplicacions interactives

de la majoria de les apps/jocs més ben posicionats segons ingressos; de vegades
el sostre poden ser milers d’euros). Aquest tipus d’usuari és sens dubte el més
compromès dels nostres usuaris, el que millor ens recomanarà, el més exigent,
influent i, sens dubte, el més rendible dels nostres clients.

El seu temps de sessió pot superar els trenta o seixanta minuts i té especial interès
en les funcions socials, multijugador, xat i en general en funcionalitats molt més
avançades; és el que coneixem com el Super fan loop. Aquest loop respon a
un customer journey més complet i avançat, normalment és el més costós de
desenvolupar, de manera que és preferible no plantejar-lo en fases primerenques
del nostre roadmap sense abans haver desenvolupat els dos loops anteriors i
mesurat la seva bona salut mitjançant anàlisi de mètriques.

Sens dubte, la implementació d’una economia virtual pot ajudar el nostre
customer journey a marcar la diferència pel que fa a diversió i engagement.
També afavorirà especialment el nostre embut d’adquisició, retenció i
monetització si la combinem bé amb el nostre model de negoci. El camí per
caminar és llarg, lent i, sobretot, s’ha de fer des de les fases més primerenques
de conceptualització, disseny i producció per evitar sorpreses d’última hora.
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2. Disseny de sistemes interactius d’entreteniment (Part 2)

Un cop ja coneixem la importància de les diferents metodologies de producció, les
seves fases i com fer un estudi i anàlisi d’altres productes d’entreteniment existents
en el mercat, estem preparats per poder elaborar una proposta de producte
propi.

Hi ha infinitat de situacions i contextos de projecte amb les quals ens trobarem
al llarg de les diferents produccions de productes d’entreteniment. Ara per ara,
el més important és saber reconèixer els mínims comuns denominadors que ens
permetran afrontar els principals reptes com a dissenyadors i desenvolupadors de
videojocs.

Un document essencial és el brífing de projecte, amb els seus corresponents objec-
tius i públic al qual ens adrecem. Cal conèixer la diferència entre els requeriments
funcionals i no funcionals i ser capaços d’identificar-los correctament. S’han de
saber plantejar les diferents restriccions contextuals d’un projecte que cal tenir en
compte a l’hora de desenvolupar qualsevol projecte d’entreteniment.

En cas dels productes d’entreteniment, caldrà implementar formalment a través
de Game Concept Document la creació d’una documentació mínimament seriosa
dins de la indústria de l’entreteniment per elaborar propostes creatives i formals
amb una finalitat executiva i productiva real, així com la funció d’una presentació
visual, com ara el Pitch Deck, i com pot ajudar-nos a transmetre les nostres
propostes de productes d’entreteniment dins del mercat.

2.1 Disseny de productes d’entreteniment

El disseny del videojocs i altres productes d’entreteniment és un camp molt ampli
que inclou àrees de la informàtica, programació, escriptura creativa i el disseny
gràfic. Els dissenyadors d’aquests productes (Game Designers) prenen el lideratge
creatiu imaginant i ajudant a tothom a endinsar-se en aquests mons.

El disseny del joc crea objectius, regles i reptes per definir un joc de taula, joc
de cartes, joc de daus, joc de casino, joc de rol, esport, videojoc, joc de guerra
o simulació que produeixi interaccions desitjables entre els seus participants i de
vegades espectadors.

Els jocs existeixen des de fa milers d’anys en la humanitat i han estat una de les
maneres més eficients de transmetre la cultura i el coneixement al llarg de les
generacions. Els jocs tenen el poder d’entretenir la gent i poden donar suport en
processos d’aprenentatge. Són capaços de produir sensacions i emocions molt
positives com la diversió i generar un intens nivell de fidelització.



Desenvolupament de videojocs 62 Desenvolupament d'aplicacions interactives

El disseny de videojocs és l’art d’aplicar el disseny i l’estètica per crear
un joc, producte d’entreteniment, d’educació, un exercici o un entorn
d’experimentació. Quan els elements i principis del disseny del joc
s’apliquen a altres camps que no pertanyen a jocs, s’anomena ludificació
(gamification).

2.1.1 Què fa el dissenyador de videojocs?

Els dissenyadors de jocs són creadors de decisions creatives i alguns d’ells estan
especialitzats en disseny de nivell, sistemes, economia... En un àmbit més
ampli, la gent tendeix a pensar en els dissenyadors de jocs com el geni creatiu
que hi ha darrere d’un joc, la persona que ho va pensar tot en primer lloc.
Tanmateix, pocs videojocs es fan amb una única persona al tauler creatiu, i pocs
dissenyadors obtindran tot el crèdit per una gran característica, caràcter i detall
dins d’un videojoc. En qualsevol cas, el perfil professional d’un dissenyador
haurà d’incloure una sèrie d’habilitats, fonamentals i personals, a banda d’alguns
coneixements de caire general.

Habilitats fonamentals

De forma resumida i clara, les principals habilitats fonamentals de qualsevol
dissenyador de videojocs i productes d’entreteniment que hauria de tenir són
diverses. Cal ser un jugador de videojocs i tot tipus de jocs en general, i tenir
experiència personal en diferents gèneres i tipus. És necessari tenir coneixement
sobre jocs i videojocs definint les funcions que hi estan relacionades i trobant jocs
de referència ràpidament.

S’ha de tenir un alt nivell d’expressió escrita i verbal per poder explicar les idees
correctament i saber defensar i parlar sobre propostes de joc que permeten empatit-
zar amb els companys i evitar malentesos. Cal tenir capacitat per documentar tots
els passos del disseny del joc utilitzant i combinant diferents eines que permeten
produir una documentació clara i viable.

S’ha de comprendre l’estructura, sistemes i disseny del joc, reconèixer els
errors que es generen, trobar múltiples solucions i crear una sòlida base de joc
des del principi. La mentalitat artística (permet treballar amb elements abstractes
de forma intuïtiva i creativa) i analítica (capacitat de pensament lògic de qualsevol
procés) és molt important, ja que ajuda en totes les etapes del joc i permet treballar
amb fórmules i diagrames.

És necessari tenir un gran sentit del ritme i experiència de jugador imaginant
com el jugador experimentarà el contingut; comprenent què vol un jugador en un
moment determinat i veient com la corba de ritme afecta el comportament dels
jugadors. S’ha de tenir comprensió i domini de la composició, guiant el jugador
a través d’un espai o lloc i dotant el joc d’un aspecte atractiu.
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Cal tenir un ull artístic per crear un joc que es sigui creatiu. Situar els elements
del joc en el lloc i moment adequat és molt important, perquè s’elimina soroll
(elements no necessaris que entorpeixen l’experiència) per evitar que el jugador
es confongui i fer que es pugui centrar en els elements significatius.

El dissenyador és una persona curiosa que tendeix a posar-se a prova a si mateix
amb diferents camins i situacions alhora que pensa i aprèn de les seves pròpies
experiències. Cal planificar el temps de forma adequada repartint el treball
amb el temps disponible, deixant la fase de verificació per més endavant si és
que el problema persisteix, ja que moltes vegades la solució arriba sola amb el
desenvolupament.

Finalment, és molt important desconnectar del joc en alguna ocasió perquè això
permetrà veure’l amb ulls nous i poder detectar possibles problemes que d’una
altra manera són molt difícils de veure.

Habilitats personals

Algunes habilitats personals resulten d’especial ajuda als dissenyadors de video-
jocs i és especialment recomanables treballar-les el màxim possible.

Un dissenyador de videojocs ha de ser líder i treballador en equips, perquè
condueix l’equip cap a l’objectiu de fer el millor joc possible. La confiança és
una habilitat indispensable perquè ajuda a valorar el propi treball i el treball de
l’equip. A més, és important per triar les millors opcions, que no necessàriament
han de ser les pròpies. La predisposició a col·laborar i poder treballar amb equips
grans o petits és una habilitat que es valora com a indispensable tant en perfils de
disseny de videojocs com en altres.

S’ha de ser creatiu i trobar nous enfocs i solucions amb elements coneguts.
L’organització és un factor important perquè ajuda a saber treballar amb un gran
conjunt d’elements. Cal ser lògic i saber gestionar/trobar raons i processos per
aconseguir solucionar els problemes. De cara a trobar noves solucions es valora
ser imprevisible per trencar la monotonia i saber ser diferent.

És important tenir la ment oberta i estar predisposat a rebre crítiques i comentaris
que poden ajudar a millorar el treball. I també és indispensable ser flexible i
acceptar aquestes noves idees, canvis o millores aportades. S’ha de ser consistent
aplicant solucions similars a problemes similars alhora que s’aplica el treball
de manera metòdica i es treballa d’acord amb un procediment sistemàtic o ja
establert.

Àrees de coneixement generals

Gairebé qualsevol àrea de coneixement pot arribar a ser una habilitat útil per a un
dissenyador de videojocs:

• Animació: els jocs moderns estan plens de personatges que han de semblar
vius.
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• Antropologia: estudiareu el vostre públic en el seu hàbitat natural, tractant
d’esbrinar el desig del seu cor, perquè els vostres jocs satisfacin aquest desig.

• Arquitectura: dissenyareu edificis, ciutats senceres i mons.

• Pluja d’idees: haureu de crear idees noves no per dotzenes, sinó per
centenars.

• Negocis: la indústria del joc és només això, una indústria.

• Cinematografia: molts jocs inclouran pel·lícules. Tots els videojocs
moderns tenen una càmera virtual.

• Comunicació: parlar amb gent d’altres àrees de coneixement que s’esmen-
ten en aquesta llista.

• Escriptura creativa: crear mons i poblacions de ficció senceres per viure-
hi i decidir els esdeveniments que hi passaran.

• Economia: molts jocs moderns compten amb economies complexes.

• Enginyeria: els jocs inclouen algunes de les enginyeries complexes.

• Jocs: el vostre coneixement sobre el funcionament de tot tipus de joc donarà
les matèries primeres que necessiteu quan creeu nous jocs.

• Història: molts jocs es col·loquen en configuracions històriques.

• Gestió: sempre que un equip treballi junt cap a un objectiu, hi ha d’haver
una gestió. Els bons dissenyadors poden tenir èxit fins i tot quan la gestió
és dolenta, en secret “gestionant des de baix” per fer el treball.

• Matemàtiques: els jocs estan plens de matemàtiques, probabilitats, anàlisis
de riscos i sistemes de puntuació complexos.

• Música: si voleu que els jocs tinguin de debò un efecte en les persones, no
poden fer-ho sense música.

• Psicologia: el vostre objectiu és fer que un ésser humà sigui feliç. Heu
d’entendre el funcionament de la ment humana.

• Parlar en públic: sovint cal presentar les idees a un grup.

• Disseny de so: el so és el que realment convenç la ment que està en un lloc
concret.

• Escriptura tècnica: crear documents que descriguin clarament els vostres
dissenys complexos sense deixar cap forat o buit.

• Arts visuals: fluïdesa en el llenguatge del disseny gràfic.

Com podria algú dominar totes aquestes coses? La veritat és que ningú no pot.
Però com més còmodes estigueu treballant en aquestes àrees, com més àrees
millor, per imperfectes que sigueu, més bons dissenyadors de videojocs sereu,
perquè el creixement només passa quan superem els nostres límits. Aquesta és
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una altra raó per la qual els dissenyadors de videojocs han de ser persones segures
d’elles mateixes i sense por. Tanmateix, hi ha una habilitat que és clau envers
els altres, tal com diu el dissenyador de jocs J. Schell:

“L’habilitat més important per a un dissenyador de jocs és escoltar.”

Jesse Schell (dissenyador de jocs).

2.1.2 Punts claus que ofereixen els videojocs i productes
d’entreteniment

És especialment important tenir constància dels punts forts i clau que ofereixen
els videojocs i les experiències d’entreteniment basades en elements de joc, a fi
de ser capaços de defensar les idees, propostes i tenir millors arguments davant
d’un client o product owner i un equip professional. Així doncs, què tenen els
videojocs que enganxen tant a la gent?

• Són divertits: poden augmentar l’interès i disparar la motivació dels seus
participants.

• Et desarmen: les persones tendeixen a aixecar murs imaginaris per
defensar-se davant situacions desconegudes. En canvi, quan juguen solen
abaixar la guàrdia i ajuden a desinhibir-se.

• Construeixen equips: en una activitat lúdica, les persones s’agrupen per
fer equips i reforcen les seves relacions.

• Afavoreixen la pràctica i el feedback: permet assajar processos i veure
resultats immediats sense conseqüències greus.

• Permeten a la gent experimentar diferents papers: és possible experi-
mentar i simular les responsabilitats i papers associats a qualsevol paper
abans d’haver d’assumir-les en la vida real.

• Són memorables: milloren la retenció tant de coneixement com amb
l’experiència. Proporcionen un context que facilita recordar el que s’aprèn
i incrementen l’interès de tornar.

• Provoquen un impacte emocional: com que involucren emocions, els
continguts de l’experiència s’absorbeixen de forma més profunda i prevalen
més temps.

• Satisfan múltiples necessitats: ajuden a identificar el que la gent desitja,
resoldre problemes, generar idees i avaluar els resultats.

• Converteixen l’abstracte en concret: proporcionen una experiència tangi-
ble de les idees que es transmeten.

• Ensenyen a prendre decisions: tant els individus com els equips aprenen
tècniques per avaluar dades i prendre decisions estratègiques.
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• Promouen l’aprenentatge holístic: ajuden a transmetre informació i
coneixement, practicar habilitats i canviar actituds.

• Promouen el pensament: a més de mostrar els fets estimulen el pensament
a nivells profunds com el com?, i el per què?

• Ofereixen recompenses i reforç positiu: permeten l’obtenció satisfactòria
d’èxits immediats per les accions realitzades.

• S’adapten a diferents estils d’experiència i aprenentatge: són altament
adaptatius i personalitzables segons el context i els objectius proposats.

• Tenen serendipitat (descobriment casual o imprevist en el curs d’una recer-
ca orientada a altres objectius): amb un bon disseny de joc s’aconsegueixen
més resultats dels esperats.

2.1.3 Contextos i formats d’entreteniment

Si ens hi fixem de manera objectiva, veurem que és possible desenvolupar desenes
de productes d’entreteniment amb finalitats i formats molt diferents els uns dels
altres. Per aquest motiu ens cal entendre les diferències i saber identificar el
context i el format d’entreteniment més adequats per cada projecte. La figura
2.1 ens serveix per comprendre els eixos d’implementació en un ampli espectre
cultural a nivell de formats i els classifica segons la seva naturalesa.

En general, sorgeixen quatre grups principals que cal tenir en compte:

• Serious games: combinen tots els elements existents de joc amb la millor
tecnologia existent i tracten de simular la realitat. La seva finalitat sol ser
de tipus educativa, per entrenaments o bé per innovar i millorar les àrees de
la salut.

• Jocs immersius: combinen els elements de joc més apropiats amb la
tecnologia més apropiada per oferir una experiència de joc profunda en la
vida real. La seva finalitat sol ser menys transcendent i es centren prin-
cipalment en l’entreteniment, com ara fires audiovisuals de gran consum,
parcs temàtics, realitat virtual de gran consum, realitat augmentada per a
l’entreteniment.

• Jocs i joguines: requereixen una actitud lúdica i certa tecnologia per
poder interactuar-hi en la vida real. Podem considerar els smart-toys, com
ara els Nintendo Amiibo, puzzles educatius, joguines interactives, jocs de
programació, robòtica, impressió en 3D modulable...

• Ludificació (gamification): experiències digitals o no digitals que incorpo-
ren elements de joc i implementen un disseny de joc amb o sense tecnologia.
Moltíssims productes d’entreteniment i cultura implementen ludificació per
tal de vincular de forma més emocional els seus continguts i marques amb
el públic al qual s’adrecen. Moltíssims productes d’entreteniment ludificats
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integren programes de punts, fidelització, sistemes de competició entre
jugadors, rànquings i especialment mecàniques de joc i storytelling a fi
d’oferir una experiència memorable als seus usuaris.

Figura 2.1. Formats d’entreteniment segons la seva naturalesa

Font: Gamification-research.org

2.1.4 Jocs vs. jugar

És important diferenciar entre els jocs i el fet de jugar. Roger Caillois, escriptor i
sociòleg, va escriure un llibre anomenat Man, play and games on va estipular les
diferències entre els conceptes de play i games (‘jugar’ i ‘joc’) a partir dels escrits
de Johan Huizinga (concepte del cercle màgic, vegeu la figura 2.2). En la seva
interpretació podem esmentar que ell considerava l’existència d’una confrontació
entre:

• Paidia = Jugar = Play: és quelcom espontani, improvisat i impulsiu. Per
tant, fa referència a aquelles experiències on juguem sense pensar-nos-ho
massa, de forma natural i sense meditar. Aquest punt de vista psicològic és



Desenvolupament de videojocs 68 Desenvolupament d'aplicacions interactives

Jesse Schell

És autor del llibre The Art of
Game Design: A book of Lenses

i gaudeix d’una llarga
experiència iniciada el 1995 dins

del sector del disseny de
productes d’entreteniment amb
empreses com Walt Disney; en

trobareu més informació a:
bit.ly/2SwgKz9.

imprescindible entendre’l a l’hora de plantejar els nostres dissenys de jocs,
perquè satisfan uns tipus específics de jugadors.

• Ludus = Joc = Game: fa referència a alguna cosa estructurada, disciplinada
i composta de regles. Seria l’altre extrem de la moneda, on tota la experièn-
cia en la qual participem està composta de normes, regles i condicions que
cal complir. La gran majoria de jocs esportius corresponen a aquesta banda
de la vista psicològica.

Figura 2.2. El cercle màgic

Font: Adams & Rollings, 2009

Tot i així, hi ha quatre categories intermèdies entre Paidia i Ludus, segons Roger
Caillois, que ens poden ajudar a visualitzar l’existència de molts graus diferents
on la càrrega d’“espontaneïtat” i “regles” pot ser molt variable:

• Mimicry (mimesi): universos imaginaris, creure en fantasies i personatges
ficticis.

• Ilinx (vertigen): dinàmiques que ens provoquen mareig, pànic, xoc o
intoxicació.

• Alea (oportunitat): involucren sort, fortuna o rendició a la destinació
incontrolada.

• Agon (competició): requereixen competir, combatre i recrear una equiva-
lència artificial.

2.1.5 Els quatre eixos del disseny de videojocs

Els quatre eixos responsables de l’equilibri i harmonia de qualsevol bon disseny
de joc (vegeu la figura 2.3) són conceptes plantejats per un dissenyador nord-
americà de jocs, conegut com Jesse Schell. A l’hora de dissenyar una experiència
memorable, els quatre eixos ens poden orientar de forma inicial, en qualsevol
disseny de producte d’entreteniment que hàgim de crear. El pes i la responsabilitat
dels quatre eixos ha de ser equilibrat; partir d’un 25% dels recursos i estratègies
per a cada un pot ser un bon començament. Són els següents:
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• L’estètica: facilita i crea un estil que identifica la marca o el propòsit que
hem de crear i és responsable de les emocions audiovisuals que l’usuari
experimenta.

• La història: ens permet justificar el motiu i sentit de tota l’experiència i fa
d’element unificador dels altres tres eixos.

• Tecnologia: aquest eix ha de resoldre les necessitats funcionals de tota
l’experiència que ofereixen els altres tres eixos, així com aportar valor afegit
de per si només mitjançant innovació.

• Mecàniques: són els processos interactius amb què l’usuari haurà d’in-
teractuar per avançar pels altres eixos i també per tota la progressió de
l’experiència.

Figura 2.3. Els quatre eixos del disseny de videojocs

Font: ’Deck of lenses’, Jesse Schell

2.1.6 Els elements de joc i disseny

D’entrada, quan parlem de “joc” ens referim tant a “allò que fa el jugador” com a
“allò que el jugador experimenta”. Més enllà, els principals elements clau es poden
identificar i classificar de diverses formes, depenent del nivell formal que vulguem
dissenyar i la dimensió del nostre projecte. Per una banda, podríem introduir els
següents elements de joc i disseny:

1. Components: moltes eines i components del joc són fitxes (tokens), des-
tinades a representar altres coses. Una fitxa pot ser un peó en un tauler,
jugar diners o un element intangible, com ara un punt dins de la puntuació.
Els jocs com fet i amagar no utilitzen cap eina òbvia, la seva interactivitat
es defineix pel medi ambient. Els jocs amb les mateixes regles o similars
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poden tenir diferents jugades si l’entorn està modificat. Els jocs sovint es
classifiquen pels components requerits per reproduir-los:

• Miniatures (jocs de guerra i RPG).

• Una pilota (rugbi, bàsquet, futbol, criquet, tennis...).

• Targetes (plataformes estàndard europees úniques, jocs de cartes,
pòquer...).

• Un tauler i peces (escacs, anats, dames...).

• Una computadora (videojocs).

2. Normes: al mateix temps, els jocs es defineixen sovint per les seves regles.
Realitzant senzills canvis en les regles o en les metaregles, generalment es
pot arribar a un joc “nou”:

• Ordre dels torns.

• Quantitat dels jugadors.

• Objectius de cada jugador.

• Com interactuen els components del joc entre ells.

• Drets i responsabilitats del jugador (quan puguin gastar recursos o
moure fitxes).

• Condicions de victòria: algunes condicions guanyadores habituals
són:

– Ser el primer en aconseguir una determinada quota de punts o
fitxes (tokens)

– Tenir el major nombre de fitxes al final
– Una relació de les fitxes del joc amb les del propi oponent
– Arribar a un cert punt en l’argument del joc
– Infinitat de condicions de victòria segons el cas.

3. Jugadors: són els principals actors participatius per als quals dissenyem la
nostra experiència i hi ha diferents maneres de gestionar-los.

• Els jocs d’un sol jugador són únics pel que fa al tipus de desafiaments
als quals s’enfronta un jugador. Es pot enfrontar a un element de
l’entorn o món virtual del joc, contra les pròpies habilitats, contra el
temps, contra l’atzar o contra una IA.

• Els jocs de multijugador es defineixen pels jugadors que competeixen
amb o contra els altres per aconseguir l’objectiu del joc.

• Els jocs cooperatius són aquells en els quals diversos jugadors com-
parteixen un objectiu comú i guanyen o perden junts.

4. Història: les històries explicades en els jocs poden centrar-se en elements
narratius que es poden comunicar a través de la interacció de mecàniques
escollides pels jugadors. És bastant habitual que les trames narratives en
els jocs generalment tinguin una estructura clara i simplista. De vegades
les decisions que el dissenyador pren sobre les mecàniques de joc sovint
afecten dràsticament els elements narratius del joc deixant les narratives en
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un segon pla prioritari. Com a regla general, les narratives de joc augmenten
en complexitat i escala a mesura que ho fan les possibilitats d’elecció dels
jugadors o les mecàniques del joc.

5. Sort i estratègia: les eines i regles d’un joc donaran lloc a tenir certes
habilitats físiques o mentals, d’estratègia, sort o combinació d’ambdues
com a jugador.

• El futbol involucra habilitats físiques i d’estratègia.

• El joc Els Colons de Catan combina l’estratègia i la sort.

• El Risk implica habilitat mental, estratègia i sort.

6. Ensenyar: a través dels jocs els nens poden desenvolupar habilitats socials
i cognitives, maduresa emocional i guanyar confiança en ells mateixos per
participar en noves experiències. Algunes formes clau en què el públic
juvenil pot aprendre jugant són:

• Jugar i divertir-se.

• Estar amb altres persones.

• Estar actiu.

• Explorar i tenir noves experiències.

• Parlar amb si mateixos o amb els altres.

• Conèixer els desafiaments físics i mentals.

• Mostrar-se fent coses noves.

• Practicar i repetir noves habilitats.

2.1.7 La piràmide d’elements d’un joc

Ara bé, més enllà dels elements de joc principals, hi ha altres aproximacions més
formals a l’hora de classificar els elements de disseny d’un joc i que ens poden
ser de gran ajuda per organitzar conceptualment les nostres idees. A fi de poder
gaudir d’una visió més estructurada, una aproximació formal seria la de Kevin
Werbach (expert en ludificació; autor del llibre For the Win), que planteja el que
ell denomina la piràmide d’elements de joc (vegeu la figura 2.4).
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Figura 2.4. Piràmide d’elements de Kevin Werbach

Font: Tim Oberlin (Behance)

La piràmide d’elements consisteix en una classificació d’elements, recomanable
per saber quin tipus d’elements s’han d’utilitzar en tot procés de disseny d’un
producte ludificat. En el nostre cas, un producte ludificat podria ser qualsevol
producte d’entreteniment educatiu, cultural o alternatiu al videojoc pur que
implementi qualsevol dels elements de la piràmide.

El seu principal enfocament rau en que la base de la piràmide, els components, són
la forma de joc més simple, els elements més petits i variats en nombre. El següent
pis són les mecàniques i aquestes estan formades de components. Finalment a la
cúpula de la piràmide es troben les dinàmiques, que es formen a partir de conjunts
de mecàniques.

Alguns professionals del sector esmenten que les estètiques del joc (gràfics, so,
aspecte audiovisual de l’experiència) haurien d’estar en aquesta piràmide, però
K. Werbach afirma que no forma part d’un element de joc, sinó d’un recurs
independent i influenciador en les emocions.

Components d’un joc

Des d’una visió externa, els components es poden interpretar com els “noms” o
substantius dins d’una oració. Es poden considerar com instàncies molt més espe-
cífiques, petites i concretes que, de forma col·lectiva, implementen les mecàniques
i dinàmiques que requereix una experiència ludificada o d’entreteniment. Alguns
components es poden enumerar en els següents conceptes:

• Assoliment (achievement): concepte de recompensa menor representat
textualment i visualment amb un badge i associat a la consecució amb èxit
d’un repte.
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• Avatar: és una representació visual del personatge que controla el jugador.

• Badge: és una representació visual d’un assoliment.

• Combat amb el cap final (Boss Fight): és un component que implementa
una mecànica de repte més difícil del normal i que a l’acabar-se ajuda a
avançar en la dinàmica de progressió i influeix de forma rellevant en les
dinàmiques de narrativa i emocions.

• Col·leccions: conjunt d’objectes virtuals que han de recol·lectar-se per
aconseguir altres components com assoliments o completar mecàniques de
reptes.

• Combat: elements de joc que permeten implementar mecàniques de com-
petició o de rivalitat general entre jugadors o NPC (Non-Player Character;
qualsevol personatge del joc que el jugador no pot controlar).

• Desbloqueig de contingut: contingut bloquejat o ocult que s’allibera al
jugador quan es realitza una o diverses accions concretes.

• Regals i donatius: possibilitat de regalar o donar de forma altruista algun
tipus de contingut per afavorir les dinàmiques d’emoció o implementar
mecàniques de transacció.

• Leaderboards: llistes o rànquing de posicions on es presenta ordenadament
la posició de cada jugador segons el seu nivell.

• Nivells: component abstracte o específic que estableix els límits que
ajuden a repartir i implementar de forma equilibrada altres components,
mecàniques i dinàmiques al llarg de l’experiència del jugador.

• Punts: valor virtual que serveix a nivell estadístic per quantificar l’experièn-
cia o progrés del jugador. També serveixen per quantificar el valor estadístic
d’altres components, mecàniques o dinàmiques segons les regles de disseny
de joc establertes.

• Quests (missions): concepte similar al repte que implica addicionalment
la consecució d’un guió de successos per tal d’obtenir algun tipus d’assoli-
ment, col·lecció, desbloqueig de contingut...

• Gràfics socials: la possibilitat de tenir visualment les fotos de perfil dels
amics del jugador a les seves xarxes socials dins de l’experiència.

• Equips: formació d’equips, clans o grups de jugadors amb un mateix
objectiu que cooperen per obtenir resultats col·lectivament.

• Objectes virtuals: objectes que es poden recollir o comprar-se dins de
l’experiència mitjançant l’ús de monedes virtuals.

• Monedes virtuals: divisa virtual que s’obté en l’experiència mitjançant
l’avenç en dinàmiques de progressió, mecàniques de transacció... Serveixen
per poder comprar components de joc com a objectes virtuals, col·leccions,
desbloqueig de contingut...
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Mecàniques

Des d’una visió externa, les mecàniques es poden interpretar com els “verbs”
dins d’una oració. Les mecàniques són processos que condueixen l’acció de
l’experiència cap endavant des d’un estat a un altre. Una altra definició més
concreta seria afirmar que les mecàniques consisteixen en sistemes amb els quals
el jugador pot interactuar dins de l’experiència. Algunes mecàniques es poden
enumerar en els següents conceptes:

• Reptes: el joc estableix alguns objectius específics que s’han de complir.

• Aleatorietat: factors aleatoris per donar imprevisibilitat als resultats obtin-
guts en l’experiència.

• Competició: oferir la possibilitat de competir entre jugadors.

• Cooperació: oferir la possibilitat de jugar en el mateix equip per obtenir
resultats.

• Feedback: permetre al jugador conèixer la seva situació en temps real.

• Adquisició de recursos: objectes que obté el jugador per crear altres
objectes o poder fer noves accions.

• Recompenses: alguns beneficis que s’obtenen després de completar mecà-
niques de repte o avançar en dinàmiques de progrés.

• Transaccions: comprar, vendre i canviar recursos del joc amb altres
jugadors o NPC (Non-Player Characters).

• Torns: nombre limitat d’accions i/o moviments que el jugador pot fer durant
la seva experiència.

• Estats de victòria o fracàs: estat en què s’ha de comunicar al jugador
la seva nova situació especialment rellevant per a les dinàmiques que
experimenta en la seva experiència.

Dinàmiques

Des d’una visió externa, les dinàmiques es podrien considerar com la “gramàtica”
de la nostra experiència. És a dir, una estructura oculta que estableix una sèrie de
patrons per oferir l’experiència memorable desitjada. En altres paraules, podem
dir que les dinàmiques són tot el conjunt d’interaccions que es produeixen entre
jugadors i regles del joc. D’altra banda, aquest conjunt d’interaccions estan
regulades mitjançant l’ús planificat de mecàniques. Algunes dinàmiques es poden
enumerar en els següents conceptes:

• Constriccions: límits en la llibertat del jugador per afavorir l’elecció de
decisions significatives.
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• Emocions: la generació d’emocions com: por, alegria, ansietat... Habitual-
ment es planifiquen i s’estructuren amb altres dinàmiques per poder recrear
la narrativa...

• Narrativa: estructura que uneix tots els elements del trencaclosques en
qualsevol experiència. Un línia argumental pot ser explícita o implícita; en
cas contrari serà extremadament abstracta.

• Progressió: moure i avançar d’un estat senzill iniciàtic a un estat difícil i
de domini que no sempre requereix l’existència de nivells. És recomanable
evitar la repetició excessiva en aquesta dinàmica.

• Relacions: persones que interactuen i comparteixen l’experiència entre
elles mitjançant figures com companys d’equip, oponents o amics.

2.1.8 Els deu principis del bon disseny

Dieter Rams és un dissenyador industrial alemany íntimament associat amb
l’empresa de productes de consum Braun i l’escola funcionalista de disseny
industrial. El seu enfocament discret i la seva creença en el disseny “menys però
millor” van generar una qualitat atemporal en els seus productes i han influït
en el disseny de molts productes, fet que també va garantir el reconeixement i
l’apreciació mundial de Rams. És conegut per haver definit els deu principis de
tot bon disseny.

Per Rams, el disseny és disseny independentment del que s’estigui creant. En el
nostre cas, per ser un millor dissenyador de productes d’entreteniment o videojocs
hem d’entendre no només el videojoc o el disseny de nivells, sinó el concepte de
disseny en general. Hem de reconèixer la base, les arrels del disseny i aplicar tots
aquests principis en els nostres projectes.

Els deu principis del bon disseny són aquests:

1. Un bon disseny és innovador: les possibilitats d’innovació no estan exhau-
rides. El desenvolupament tecnològic sempre ofereix noves oportunitats
per al disseny innovador. Però el disseny innovador sempre es desenvolupa
juntament amb la tecnologia innovadora, i mai no pot ser un fi en si mateix.
Per tant:

• Ha de ser nou o almenys nou en el camp en qüestió. Quan innoveu en
el disseny, heu d’aportar un nou element o elements a la taula.

• S’ha de produir un canvi positiu. No n’hi ha prou amb que alguna
cosa sigui nova. El nou element ha de canviar el procés de disseny de
manera que es mogui el disseny cap endavant.

• Tendeix a afegir risc. El canvi sempre té un cost.

• Cal afegir valor. És a dir, el canvi ha d’afegir alguna cosa al disseny
que no existia abans de la seva introducció.
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• Sovint té un efecte negatiu o destructiu. Molt sovint quan s’afegeix
alguna cosa, se’n treu una altra.

2. Un bon disseny fa que un producte sigui útil: es compra un producte
per ser utilitzat. Ha de satisfer determinats criteris, no només funcionals,
sinó també psicològics i estètics. Un bon disseny fa èmfasi en tot allò que
incrementi la utilitat d’un producte sense tenir en compte tot allò que pugui
perjudicar-lo. Per tant:

• En el disseny, la forma ha de seguir la funció.

• Quan un disseny complica el mode de consum del consumidor del
producte significa que està fallant.

• El disseny se suposa que treballa amb el producte i no contra ell.

• De vegades, en lloc de crear dissenys que els consumidors necessiten,
els dissenyadors creen dissenys que ells poden fer. Fer això generarà
normalment fracassos en el producte.

3. Un bon disseny és estètic: la qualitat estètica d’un producte és integral per
la seva utilitat, perquè els productes que utilitzem cada dia afecten la nostra
persona i el nostre benestar. Però només els objectes ben executats poden
ser bells. Per tant:

• En percebre coses, els humans ens preocupem si l’objecte en qüestió
ens genera una sensació agradable.

• Algunes qualitats creen confort i una resposta positiva, mentre que
altres creen molèsties.

• Els dissenyadors han d’entendre l’estètica perquè té un gran impacte
en la manera com es reben i es perceben els dissenys.

4. Un bon disseny fa comprensible el producte: és capaç d’aclarir l’estruc-
tura del producte i, millor encara, pot fer que el producte parli. En el millor
dels casos, és explicatiu per si sol. Per tant:

• Defineix la importància d’un disseny que serveix d’instrucció o apre-
nentatge en la seva pròpia utilització.

• L’objecte ha de ser dissenyat de manera que la seva forma expliqui com
s’utilitza.

• Es tracta d’un comerç d’informació entre el producte i l’usuari.

5. Un bon disseny és discret i gens molest: els productes que compleixen
un propòsit són eines, no són ni objectes decoratius ni obres d’art. El
seu disseny ha de ser, per tant, neutre i moderat, per deixar espai per a
l’autoexpressió de l’usuari. Per tant:

• Tots els elements han de servir primer al disseny i no a altres objectius.

• Si un element es posa damunt del conjunt del disseny, es treu el focus
i s’interromp el disseny.

• El disseny té un propòsit molt més gran que un element o component
individual.
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6. Un bon disseny és honest: no fa que un producte sigui més innovador,
potent o valuós del que realment és. No intenta manipular el consumidor
amb promeses que no es poden mantenir. Per tant:

• Quan un dissenyador de videojocs crea un joc, cerca un tipus de
connexió amb el seu públic. Tots dos estan tractant de trobar veritats.

• La comunicació en videojocs és sobre accions i decisions.

• La forma en què un dissenyador de jocs ajuda el públic a trobar una
veritat fonamental és forçant-lo a trobar una situació paral·lela a alguna
cosa de la seva vida. En aquest cas, ser honest és fonamental.

7. Un bon disseny és de llarga durada: evita estar de moda i per tant mai
sembla antiquat. A diferència del disseny de moda, dura molts anys, fins i
tot en la societat d’avui en dia. Per tant:

• L’objectiu no és només crear un bon disseny que funcioni bé en el
present; es tracta de crear algun clàssic.

• Aquesta unitat és fonamental perquè augmenta la qualitat del disseny.

• Les coses d’un sol ús usen idees d’un sol ús. Els elements clàssics
utilitzen idees intemporals. La prova del temps definirà si feu un joc
o producte d’entreteniment clàssic.

8. Un bon disseny es completa fins al darrer detall: res ha de ser arbitrari
o deixar-se a l’atzar. La cura i la precisió en el procés de disseny mostren
respecte cap a l’usuari. Per tant:

• Les coses petites són importants perquè, per a les persones, les coses
petites són importants.

• En els detalls hi ha la diferència.

• Si el dissenyador del joc ha perdut el temps en els detalls és perquè
el joc és important per al dissenyador. Si no, per què m’hauria
d’interessar?

9. Un bon disseny és respectuós amb el medi ambient: el disseny contri-
bueix de manera important a la preservació del medi ambient. Conserva
recursos i minimitza la contaminació física i visual durant tot el cicle de
vida del producte. Per tant:

• L’entorn és el lloc on s’utilitza l’element que s’està dissenyant.

• S’adapta al context utilitzat per al joc, i ha de ser coherent amb el medi
ambient.

• Cada disseny viu en un entorn que el dissenyador ha d’entendre i ser
coherent amb això.

10. Un bon disseny és tan petit com sigui possible: menys, però millor, perquè
es concentra en els aspectes essencials, els productes no estan carregats
d’elements no essencials. Hem de tornar a la puresa i la simplicitat. Per
tant:
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Teoria de
l’autodeterminació

És un teoria sobre la motivació i
les tendències innates; en

trobareu més informació a:
tinyurl.com/y9sovk3e.

• Si el vostre joc pot existir sense un component, llavors aquest element
no hi ha de ser. Cada addició només dilueix el missatge, la visió. Els
dissenyadors no tenen el luxe de perdre recursos de desenvolupament.

• Una vegada més, si alguna cosa es pot eliminar i el disseny funciona,
s’ha de tallar.

2.1.9 El disseny centrat en el jugador

Els participants del nostre producte d’entreteniment (videojoc, ludificació, ex-
periència interactiva...) els considerarem sempre com a jugadors en comptes
d’usuaris, consumidors, treballadors o clients. Els jugadors són el centre de la
nostra experiència, hem de dissenyar d’experiència de manera player-centric, és a
dir, centrada en el jugador (Player Centered Design; vegeu la figura 2.5).

Figura 2.5. Disseny centrat en el jugador

Font: Interaction Design Foundation

Els jugadors han de percebre un sentiment d’autonomia i control. Podem fer
servir estratègies psicològiques, com la teoria de l’autodeterminació. S’ha de
crear una lliure sensació de moviment per al jugador, sense constriccions, amb
màxima llibertat de decisió per maximitzar el sentiment d’autonomia.

D’altra banda, és imperatiu transmetre la sensació de repte, a fi d’augmentar les
competències pròpies. Per acabar, serà molt gratificant oferir algun tipus de relació
amb altres jugadors per desenvolupar els aspectes socials dels jugadors.

El nostre objectiu com a dissenyadors de jocs consisteix a atraure els jugadors
perquè juguin a la nostra experiència i retenir-los perquè segueixin jugant o
interactuant tan temps com sigui possible.
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2.1.10 El ’player journey’

Ara detallarem algunes regles de disseny fonamentals en la creació de jocs que
ens serviran per oferir estructura, equilibri i control en el flux de l’experiència que
creem. El resultat obtingut, per emprar aquestes regles de disseny, varia segons
la nostra capacitat d’abstracció i implementació, tant dins de videojocs purs com
productes d’entreteniment aplicats en contextos aliens al propi joc.

El player journey o ‘viatge del jugador’ consisteix en el camí conceptual que
seguiran els nostres jugadors en la nostra experiència, no necessàriament en un
món virtual immersiu (vegeu la figura 2.6).

Figura 2.6. El viatge del jugador o ’player journey’

Font: Smashingmagazine.com

La forma del player journey pot ser variada, i som lliures de poder complicar-
la més o menys, però té algunes fases principals, i més reconegudes, que caldrà
recordar com a punt de partida quan dissenyem la nostra proposta; són les
següents:

• Discovery: és el moment en què els nostres potencials jugadors descobrei-
xen l’existència de la nostra experiència, se senten atrets per ella per diverses
raons i finalment prenen la decisió d’accedir-hi. Des del punt de vista del
màrqueting correspon a la fase d’adquisició d’usuaris i per tant aquesta
fase és de gran importància perquè les expectatives dels nostres jugadors
aniran lligades al missatge comercial, imatge i funcionalitats promesos
dins de les nostres campanyes de màrqueting i canals de distribució. Tot
això s’encapsula com el concepte d’identitat de la nostra experiència i
com la interpreten els nostres jugadors; si aconseguim una bona impressió
passarem a la següent fase.

• Onboarding: alguns també l’anomenen tutorial. És important no confondre
el concepte tradicional de tutorial amb un onboarding eficaç, ja que són
coses molt diferents. Consisteix en els primers passos que oferim al jugador
perquè faci els primers gestos d’interacció amb el nostre sistema. En funció
del tipus d’experiència s’utilitzen recursos d’onboarding variats: tutorials
ocults, trucs o consells, missatges personalitzats al jugador, indicadors visu-
als per marcar el camí de l’acció. Es consideren bons recursos d’onboarding
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Ensenyar sense paraules

Respecte a l’ús de les tècniques
d’onboarding, us recomanem la
següent lectura: Theaching the

Player: Do not User Words, del
dissenyador de nivells Max

Pears. La trobareu al web de
Gamasutra: ubm.io/2RuZ89i.

aquells que no són intrusius, es barregen de forma gairebé mimètica amb el
player journey i agilitzen l’aprenentatge de les mecàniques principals que
permeten al jugador començar a gaudir de l’experiència.

• Scaffolding: aquesta és la fase en què els jugadors han consolidat les
primeres regles i mecàniques de la nostra experiència i es plantegen utilitzar
recursivament els seus nous coneixements per guanyar tantes vegades com
els sigui possible. En aquesta fase es comencen a observar les primeres
mostres de motivació i engagement en els nostres jugadors. És interessant
identificar quan s’acaba aquesta fase. Si ens hi fixem bé, el final d’aquesta
fase es produeix quan els nostres jugadors creuen que han provat tot el que
la nostra experiència pot oferir-los almenys una vegada. Quan això últim
succeeix és quan el jugador està preparat per progressar fins als nivells
màxims de domini de la pròpia experiència o arribar al final en cas que
el tingui.

• Pathway to mastery (Endgame): cal considerar també com arribar al final
del joc si l’experiència ho permet, ja que pot ser que sigui un sistema
endless o procedimental. D’aquesta fase és interessant el fet que ens
serveix per reconèixer els nostres usuaris més veterans, més compromesos i
fidelitzats amb la nostra experiència. Podem aprofitar aquests jugadors per
monetitzar-los, evangelitzar-los o compartir la seva valoració positiva amb
altres potencials jugadors. La dificultat com a dissenyadors rau en la nostra
capacitat per seguir oferint una continuïtat en la pròpia experiència, un
significat o raó perquè l’interès i la motivació dels nostres jugadors perduri
i no abandonin la nostra experiència.

2.1.11 Conceptes psicològics aplicats als videojocs

Per poder crear les millors mecàniques de joc i un bon ritme, cal entendre
alguns conceptes bàsics de la psicologia que apliquem als videojocs. Totes les
qüestions que tenen a veure amb experiència d’usuari, des dels videojocs fins als
serveis d’un negoci offline o online, es basen en entendre la psicologia dels nostres
clients/jugadors. Si en aquests casos fem servir la psicologia, podrem resoldre els
problemes des d’un altre angle.

La psicologia és molt pràctica perquè ens ajuda a entendre el perquè de les coses.
Molts processos simplement els donem per vàlids; solem dir: “els usuaris sempre
fan això” o “els videojocs que més agraden són aquests”, però poques vegades
ens parem a pensar per què. En aquest sentit, hi ha una sèrie de conceptes
psicològics que ens ajudaran a entendre millor el comportament dels nostres
possibles jugadors; ens referim als conceptes de:

• Flow

• Efecte Von Restoff
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• Càrrega cognitiva

• Llei de Hick

• Càlcul d’expectatives

• Oferiment de possibilitats

Segons Mihaly Csiksentmihalyi, el concepte de flow (en català, ‘flux’) és part del
balanç entre la dificultat i les habilitats, també conegut com la corba d’interès. Els
objectius han de ser clars i han d’estar en equilibri amb els reptes que es plantegen
i les habilitats que té l’usuari. Algunes de les capacitats del jugador que es poden
considerar com a part del flow són la imaginació, la concentració, el modelat de
la realitat i el fet de sentir empatia pels altres (vegeu la figura 2.7).

Figura 2.7. Concepte de ’flow’ i l’experiència de flux del jugador en el joc

Font: Mihaly Csiksentmihalyi

L’efecte Von Restoff, també anomenat efecte d’aïllament, estableix que un
element que “destaca com un polze adolorit” (denominat codificació distintiva)
té més probabilitats de ser recordat que la resta dels elements. Per exemple, si una
persona examina una llista de la compra amb un article subratllat amb fluorescent,
serà més probable que recordi l’article ressaltat més que qualsevol dels altres
(vegeu la figura 2.8).
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Figura 2.8. Efecte Von Restoff aplicat amb la visió d’àliga dins del
videojoc Assassin’s Creed

Font: guids.gamepressure.com

La càrrega cognitiva consisteix en la quantitat de pensament necessari que un
usuari haurà de dedicar per fer una tasca qualsevol dins de la nostra experiència
d’usuari. És molt important considerar la càrrega cognitiva que requerirem als
nostres jugadors/usuaris i aquesta serà variable en funció de la progressió del
jugador.

Hi ha dos tipus de càrregues cognitives, segons la psicologia cognitiva i la
capacitat de memoritzar, que afecten plenament el disseny instruccional de les
nostres experiències d’usuari:

• Intrínseca: acostumen a ser elements visuals relacionats amb les instruc-
cions del videojoc, com ara les HUD (Head-Up Display, on es troben tots
els elements i icones que donen informació de l’estat del joc), tutorials o
quadres de diàlegs (vegeu la figura 2.9).

• Rellevants: són càrregues aplicades dins de patrons visuals o d’acció que ja
coneixem i per tant són més fàcils d’aprendre si parteixen d’un patró existent
que els nostres usuaris ja coneixen (vegeu la figura 2.10).

Figura 2.9. Exemple de càrrega intrínseca

Font: Gamasutra
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Figura 2.10. Exemple de càrrega rellevant

Font: Usgamer.net

Per la seva banda, la llei de Hick (o llei Hick-Hyman) afirma que, com més
opcions es presenten amb una persona, més temps trigarà a prendre una decisió.
Anomenada així arrel dels psicòlegs William Edmund Hick i Ray Hyman, la llei
troba una aplicació freqüent en el disseny de l’experiència de l’usuari (UX); és a
dir, cal evitar que els usuaris tinguin massa opcions, i mantenir-los compromesos
(engaged).

Concretament, la llei de Hick diu que el temps necessari per arribar a una decisió
augmenta de manera logarítmica amb el nombre d’opcions, això significa que
l’augment del temps es fa menys important ja que el nombre d’opcions continua
augmentant. D’aquesta manera, la llei de Hick és crucial quan es dissenyen
sistemes d’opcions curtes, com ara un menú de navegació, botons d’acció en un
menú, videojoc... (vegeu la figura 2.11 i la figura 2.12).

En altres paraules, el risc de saturació/sobrecàrrega d’informació augmenta quan
els jugadors/usuaris troben massa opcions. Això tindrà incidència en la rapidesa
amb què abandonen la seva experiència d’usuari i el nostre producte.

Figura 2.11. Complexitat oculta del comandament d’Ap-
ple

Font: uxplanet.org
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Figura 2.12. Complexitat visible d’un comandament

Font: uxplanet.org

Un altre concepte psicològic molt important correspon al càlcul de les expectati-
ves; per aplicar-lo al disseny de videojocs, hem de diferenciar entre els conceptes
d’expectativa i el d’experiència d’usuari.

Un producte d’entreteniment pot ser bo o dolent en funció de les nostres expec-
tatives. El nombre de característiques d’un producte no el fa ser millor o pitjor
necessàriament. Per a moltes persones un producte és millor que per a altres i
no sempre va lligat al nombre de funcionalitats o prestacions. Si comprem alguna
cosa esperant que ens ajudi a resoldre un problema, però no ho fa de la manera que
esperem, aleshores el més probable és que considerem que el producte és dolent.
En aquest sentit, hi ha una petita fórmula per entendre la satisfacció d’un usuari:

Experiència d’usuari - nivell d’expectatives = grau de satisfacció

Per tant, conèixer les expectatives de l’usuari és un punt imprescindible a fi de
ser capaços de poder complir-les amb el nostre producte d’entreteniment (vegeu
la figura 2.13). Si estem molt a la dreta en l’eix d’experiència d’usuari, estarem
oferint un gran joc, amb moltes mecàniques, unes animacions increïbles i un ritme
fantàstic, però si tota aquesta experiència és menys del que espera l’usuari estarem
molt avall en l’eix d’expectatives i per tant dins de la zona d’insatisfacció.
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Figura 2.13. Nivell de satisfacció d’usuari

Finalment, dintre de la psicologia aplicada al disseny de jocs, l’oferiment de
possibilitats (‘affordance’) ens ajuda a crear entorns interactius que l’usuari
percep com a reals. Hem de buscar la manera de fer que el jugador tingui la
percepció que està en un món ric d’interactivitat i que els objectes li ofereixen
múltiples possibilitats. En cas contrari generarem frustració en el jugador. Ara
bé, considerant prèviament la llei de Hick, un excés de possibilitats pot arribar a
generar ansietat en el jugador.

En conclusió, l’existència d’objectes i accions disponibles dins de la nostra
experiència ha de ser balancejat i equilibrat per mantenir els jugadors dins del
concepte flow mencionat anteriorment.

2.2 Brífing del projecte

El brífing d’un projecte consisteix en un “resum” que recull totes les necessitats
i característiques clau que el client o product owner vol tenir en consideració
dins del seu producte. El brífing de projecte acostuma a ser el document més
habitual que es fa servir quan una suposada empresa A desitja contractar els serveis
d’una empresa o estudi B especialitzats en la creació de productes d’entreteniment
(nosaltres), en què caldrà partir d’un marc d’especificacions molt concret a fi de
poder dur a terme el projecte per encàrrec.

A continuació, plantejarem una aproximació molt sintetitzada que ens permetrà
entendre quins són els elements bàsics que hem de tenir clars dins d’un brífing
abans de poder començar a iniciar una proposta de producte d’una manera formal.

Cal tenir en compte que no hi ha un únic format de brífing i que en funció del
tipus de projecte, context i client canviarà de forma molt rellevant. Així doncs,
farem servir aquest model com a referència inicial i punt de partida. Els diferents
punts clau que un brífing hauria de tenir a fi de consensuar els interessos comuns
de totes les parts implicades en la creació d’un producte d’entreteniment són:

1. Informació sobre el client o product owner

2. Nom del producte i descripció breu
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3. Objectius del producte

4. Públic objectiu al qual va adreçat el producte

5. Nínxol de mercat en el qual s’ubicarà el producte

6. Característiques clau del producte

7. Requeriments funcionals

8. Requeriments no funcionals o restriccions contextuals del producte

9. Referències d’altres productes existents

10. Pla de producció orientatiu

11. Pla de publicació, comunicació o mitjans

12. Pla d’internacionalització

13. Pla de manteniment

Poden haver-hi més o menys punts a destacar, en funció de cada cas, però cal
tenir constància mínima de l’existència d’aquests punts clau a l’hora de coordinar
i definir formalment l’abast complet del projecte.

La gran majoria d’aquests punts no estaran totalment clars i serà necessària la
participació del client o product owner, departaments específics de l’empresa per
a la qual elaborem la nostra proposta o fins i tot la participació de proveïdors o
col·laboradors externs del client.

La nostra capacitat de comunicació i coordinació entre totes les parts implicades,
a fi de definir i acotar un bon brífing inicial, ens permetrà conèixer la magnitud
real del producte que estem a punt d’elaborar i en què participarem.

2.2.1 Informació sobre el client i el producte

Abans de participar de forma activa en qualsevol nou projecte, és de gran ajuda,
per tal d’empatitzar i saber comunicar-nos millor, poder disposar d’una informació
bàsica sobre el context del nostre client o product owner i el que l’envolta.
Conèixer els valors de l’empresa, els serveis i productes que ofereix, el recorregut
com a empresa, els principals integrants o membres d’equip i els perfils dels
principals responsables del producte/projecte (decision makers).

De vegades, ja tindrem definits el nom del producte i una descripció breu dins
del context del client i el projecte, però altres vegades caldrà participar en el bateig
i descripció comercial del producte. En cas que puguem participar-hi, és rellevant
evitar plantejar noms i descripcions que idealitzin o elevin les expectatives dels
usuaris en nivells on el producte no pugui satisfer a través de l’experiència d’usuari
que tenim previst crear.



Desenvolupament de videojocs 87 Desenvolupament d'aplicacions interactives

Experiència d’usuari

Dins del disseny centrat en
l’usuari i màrqueting, les
persones són personatges
imaginaris creats per representar
els diferents tipus d’usuaris que
podrien usar un lloc web, una
marca o un producte de manera
similar; vegeu: bit.ly/2TheJ9G.

Finalment, no podem idear cap proposta formal sense saber quins són els objectius
de negoci a què el producte ha d’arribar. Aquests objectius normalment poden
ser molt clars, com ara obtenir un determinat nombre de vendes o descàrregues
en un espai de temps. Altres vegades, pot ser una mica més complicat, com ara
intentar millorar la reputació d’una marca, millorar la fidelització dels usuaris o
fins i tot augmentar el nombre de recomanacions que els usuaris fan sobre un
determinat producte, servei o marca. Així doncs, és necessari consensuar els
objectius amb el client, equip, product owner, abans de començar a crear cap tipus
de documentació, disseny i producció.

2.2.2 Públic objectiu i nínxol de mercat

No podem plantejar mai cap disseny o producte sense saber el públic objectiu
al qual va adreçat. Necessitem saber el segment d’audiència per al qual estem
plantejant el nou producte (homes, dones, nens, nenes, franja d’edat, estudis,
salari, sector laboral, interessos...). Molts cops, dins del propi projecte ens
trobarem que disposem d’un perfil demogràfic complet i, per tant, podrem establir
unes pautes principals per saber qui jugarà o interactuarà amb la nostra experiència
d’entreteniment. Aquest perfil en el sector del màrqueting es defineix i coneix
com a persones, enteses com a personatges imaginaris creats per representar els
diferents tipus d’usuaris que podrien utilitzar un lloc web, una marca o un producte
de manera similar.

Amb certa semblança pel que fa al públic objectiu ens trobem obligats a saber el
nínxol de mercat on ubicarem el producte. Així doncs, no seria el mateix nínxol
el que ocuparia un videojoc triple AAA pensat per a ordinadors o videoconsoles
que un videojoc casual per a smartphones iOS o Android. D’altra banda, hi
ha altres paràmetres que determinen el nostre nínxol, no només la plataforma
tecnològica, sinó també les regions geogràfiques on publicarem el producte, venda
digital en línia o retail (física)...

Aquests paràmetres poden ser molt variables en funció del tipus de producte. De
vegades pot ser un videojoc promocional per a una marca local i per tant que només
ocupi una pàgina web durant el temps que dura una campanya; altres vegades pot
ser una exposició per a museus que es va traslladant al llarg del temps en diferents
països...

2.2.3 Característiques clau del producte

Seria un llista curta dels aspectes més importants que diferencien el producte
de tota la competència i altres productes similars existents. Amb una llista
de característiques clau (key factors) podrem entendre molt ràpidament en què
consisteix el producte d’entreteniment.
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Podríem equiparar-ho amb la típica llista de característiques clau que normalment
qualsevol videojoc o app mostra en la seva descripció comercial. Podem revisar
alguns exemples, visitant qualsevol app o joc destacat, a les botigues d’aplicacions
i videojocs (marketplaces) que ofereix Apple i Google, dins de l’App Store i
Google Play. Ens referim a: els requeriments funcionals, els no funcionals i a
les referències d’altres productes similars existents.

Un requisit funcional defineix una funció del sistema de programari o els
seus components. Els requisits funcionals poden ser: càlculs, detalls tècnics,
manipulació de dades i altres funcionalitats específiques que se suposa que un
sistema ha de complir. Els requisits de comportament per a cada requisit funcional
es mostren en els casos d’ús.

Com és habitual dins del brífing podem obtenir una primera versió “poc detallada”
i segurament sense completar dels principals requeriments funcionals que caldrà
desenvolupar dins del producte. Així doncs, a mesura que plantegem la proposta
de producte caldrà acotar i definir tots els requeriments funcionals mínims que
s’han d’implementar en la primera versió del producte.

Els requeriments no funcionals o restriccions contextuals del producte són
aquells requeriments que no es refereixen directament a les funcions específiques
que lliura el sistema, sinó a les propietats emergents d’aquest sistema, com la
fiabilitat, la resposta en el temps i la capacitat d’emmagatzematge. De manera
alternativa, defineixen les restriccions del sistema com la capacitat dels dispositius
d’entrada/sortida i la representació de dades que s’utilitza en la interfície del
sistema.

Els requeriments no funcionals sorgeixen de la necessitat de l’usuari, a causa
de les restriccions en el pressupost, les polítiques de l’organització, la necessitat
d’interoperabilitat amb altres sistemes de programari o maquinari o factors externs
com els reglaments de seguretat, les polítiques de privacitat, entre altres.

També serà de gran ajuda obtenir, i incloure en el brífing, una petita llista de
referència d’altres productes existents similars o semblants al projecte que
estem plantejant. Aquesta llista de vegades ens la pot proporcionar el client,
el product owner, i altres vegades serem nosaltres mateixos els que cercarem
exemples de referència per orientar i consensuar el brífing final del producte amb
el client.

El principal avantatge que té plantejar i disposar de referències és poder minimitzar
el marge d’error i confusió tant en la visió final de totes les parts interessades com
en les expectatives internes de tot l’equip que participa dins del mateix projecte.

2.2.4 Pla de producció orientatiu

Un cop coneixem les diferents metodologies de producció i com elaborar una
planificació de projecte, és vital posar-se d’acord amb totes les parts interessa-
des, establir un calendari orientatiu, una metodologia desitjada i unes fases de
producció compatibles amb el client, equip i context del projecte.
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Gran part de l’èxit del projecte recau en la capacitat d’acceptar canvis en aquest
pla de producció orientatiu, perquè en un principi la incertesa per poder planificar
amb seguretat serà molt alta i per tant tothom dins de l’equip ha d’estar preparat
per poder afrontar canvis o imprevistos en el pla de producció.

Si podem obtenir un pla de producció orientatiu on totes les parts
interessades (stakeholders) estiguin d’acord i reflecteixi les seves
restriccions, necessitats i expectatives, començarem la producció en
equip de forma molt més objectiva i realista per al projecte.

2.2.5 Pla de publicació, comunicació o mitjans

Tot i ser una part que normalment no acostuma a veure’s dins del brífing, pot
donar-se l’ocasió on tinguem oportunitat de participar en el pla de comunicació i
la necessitat de respectar-lo i tenir-lo en consideració.

Pot afectar de forma directa els requeriments funcionals, no funcionals i el mateix
pla de producció, degut a la pressió estratègica que exerceix sobre tot el producte
el fet de disposar d’accés a un determinat canal de publicació, mitjà audiovisual
o plataforma de distribució, on molts cops la mateixa línia editorial, el format,
calendaris previstos o condicions contractuals poden arribar a ser incompatibles i
es pot generar un conflicte amb la resta dels punts claus del brífing del projecte.

Aquests acostumem a ser temes que gestionarà el responsable de relacions
públiques (RP), responsable de producte o el productor responsable; ara bé, ens
interessa saber de bon principi com pot influir-nos en els punts claus del brífing,
per tal d’evitar sorpreses indesitjables d’última hora.

2.2.6 Pla d’internacionalització

La internacionalització d’una app/videojoc o producte d’entreteniment és un
mètode de distribució i publicació que comporta grans inversions de temps i
costos. En molts casos, els desenvolupadors creuen que consisteix simplement
en traduir el contingut de l’aplicació, però desgraciadament amb això no acaba el
procés.

Internacionalitzar un producte suposa fer una profunda investigació dels mercats
on es pretén publicar i distribuir una aplicació. Cal considerar de nou moltes
de les qüestions que originalment s’havien plantejat en el brífing original i
revisar la validesa de les decisions estratègiques preses per seduir el nou mercat
objectiu. És possible que s’hagin de replantejar algunes estratègies en funció
del mercat, com el posicionament (nínxol), nom del producte, imatge corporativa,
competència existent, canals existents de distribució, qüestions legals...
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En nombroses ocasions, és interessant comptar amb l’ajuda d’alguna empresa
especialitzada en la localització de productes, perquè ens ajudi a introduir-nos en
un altre nou mercat. Depenent de la naturalesa del nostre producte, és possible
que sigui d’interès signar algun tipus d’acord amb un editor (publisher), dedicat
a la distribució d’aplicacions mòbils o jocs al mercat on volem introduir-nos.
Aquesta decisió pot ser interessant per al nostre producte si es comparen amb
especial atenció els costos que pot suposar internacionalitzar-lo en contrast amb
les condicions contractuals que ofereix l’empresa especialitzada en localització o
el publisher.

2.2.7 Pla de manteniment

El brífing ha de concloure amb un pla de manteniment. Tot i ser l’element més
oblidat, i molts cops no se’n parla, pot ser imperatiu per al producte i l’equip
responsable preveure uns aspectes mínims de manteniment.

Un cop es llança el producte és quan s’inicia una fase que no tindrà fi (o bé un
temps determinat i consensuat pels stakeholders) durant la vida del producte;
ens referim a la fase de manteniment i millora contínua (hem de tenir present el
concepte de producte mínim viable (PMV) i desenvolupament àgil). Una millora
de producte contínua i guiada per dades s’aconsegueix mitjançant el mesurament
i la interacció de l’oferta en producció, usant panells de rendiment i analítiques.

2.3 Presentar i conceptualitzar un producte d’entreteniment

La presentació i conceptualització d’un producte d’entreteniment pot donar-se
abans, durant o després de la creació del brífing de projecte. De fet, en funció
del projecte i l’equip, de vegades es donarà més prioritat al brífing de projecte i
en altres ocasions al Game Concept Document (GCD), arribant al punt on es faci
únicament un dels dos documents i prou.

És molt normal que hi hagi solapaments en alguns apartats de cada document
i que puguem reutilitzar informació del brífing dins del GCD o a l’inrevés.

Dependrà del tipus de projecte, del context, del client... Idealment, hem d’a-
conseguir definir al màxim nivell de detall el brífing de projecte, amb tots els
stakeholders i que, posteriorment, l’estudi responsable que crearà el producte
d’entreteniment plantegi de forma més autònoma i creativa el GCD, per forma-
litzar el concepte a grans trets i poder rebre una primera aprovació “conceptual”
consensuada per totes les parts interessades (stakeholders).
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2.3.1 Creació d’un Game Concept Document (GCD)

El Game Concept Document o GCD és una eina essencial per donar forma a la
nostra idea. L’objectiu és plasmar en un document els conceptes fonamentals
sobre el videojoc: de què va, com s’hi juga, a qui va dirigit, en quines plataformes,
què té d’especial... És un document reflexiu on tractem d’explicar la nostra idea i
comprovar si té sentit produir-la o no.

Escriure un guió i fer un document de disseny de joc (Game Design Document)
són tasques enormes. Abans cal saber si la idea val o no. Aquest document
és essencial i si no el fem estem condemnats al fracàs. Quan volem vendre
un videojoc o producte d’entreteniment a una empresa o publisher, sempre ens
demanaran una demo jugable i el GCD, que no s’ha de confondre amb el GDD,
que és el document de disseny de tot el joc.

El GCD, també anomenat product sheet, us el demanarà el vostre superior, perquè
li presenteu una idea; també us servirà per comprovar si aneu pel bon camí o no.
És un document lleuger, amb molt poques pàgines, tot i així no implica que sigui
ràpid de fer.

Molts cops, un cop tinguem enllestit el nostre GCD, pot ser molt necessari
transformar-lo en una presentació visual, a fi d’aconseguir un to molt més
executiu, menys textual i que ens permeti exposar tot el seu contingut entre cinc
i deu minuts. Si el resultat és positiu, el més probable és que obtinguem algun
tipus de prevalidació o validació final sobre la idea i el concepte de producte per
part dels inversors, compradors, o empresa que es farà càrrec de les despeses per
produir tot el producte.

A partir d’aquest moment faltarà detallar molts més punts pel que fa a planificació,
temes de preproducció i producció; és a dir, tornar a revisar i ampliar la feina
feta. Aquest document GCD final molts cops servirà de base per elaborar el futur
pitch deck o ‘presentació visual del concepte’.

Parts imprescindibles d’un GCD

Un Game Concept Document (GCD) és un document que hauria de tenir un màxim
de vuit a dotze pàgines (els projectes que tenen aquest màxim de pàgines són els
que gaudeixen d’un gran pressupost). Un producte d’entreteniment o videojoc
comú de pressupost limitat tindrà com a màxim unes quatre pàgines. Pel que
fa als formats dels documents, en el món dels videojocs no hi ha una rigidesa
excessiva que ens obligui a documentar-ho tot de forma literal, però hi ha una
sèrie de punts que han de constar sens falta: títol, descripció del projecte, storyline,
factors claus, estudi de mercat i, finalment, les idees i referències.

Cal definir aquests punts amb cura; també és fonamental maquetar-lo bé, afegint
imatges per il·lustrar les nostres idees. Les imatges han de servir com a
referència, cintant l’autor de cadascuna. Es tracta d’un document que serveix per
vendre una idea, per tant, cal tenir totes les idees clares abans d’escriure!
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Triar bé el títol

No és el mateix dir Captain Toad
que Captain Toad: Treasure

Tracker. El fet d’afegir una frase
addicional ens dona més

informació sobre el joc, i ara ja
sabem que tenim en Toad, el

famós personatge de Nintendo,
sabem que és algun tipus de líder,
captain, i, a més, que haurem de

rastrejar algun tipus de tresor
dins d’alguna aventura.

El títol és el primer en el que es fixaran de la nostra proposta. Com que segurament
estarem competint amb altres propostes, hem de considerar que el títol ha de cridar
l’atenció d’alguna manera original.

La descripció del projecte és un resum d’un cara amb les característiques
fonamentals del producte d’entreteniment; hi ha de constar:

1. La temàtica i el gènere. La temàtica és la història: terror, Sci-Fi, aventures...
El gènere és l’estil de joc (arcade, lluita, estratègia...) Cal explicar per què
funcionarà la mescla.

2. Per a quines plataformes estarà disponible i per què. No és acceptable només
dir per a PC. Cal justificar per què el joc funcionarà adequadament en un
plataforma específica i no en una altra.

3. A quins jugadors va dirigit i per què els agradarà.

4. Qui és el protagonista del joc i què el fa ser especial.

5. La història resumida del videojoc en un parell de paràgrafs.

6. El sistema de monetització (en cas de ser necessari). És un pagament únic
o contindrà IAP (in app purchases, micropagaments)?

D’altra banda, a l’storyline, fem un petit resum de la trama que presenta el joc.
Fem servir unes dues o tres pàgines com a molt, tot explicant com comença la
història, els moments més importants i el final. Si hi ha algun diàleg important o
una veu en off destacada, posar un exemple ens demostrarà l’estil de la narració.

Si el projecte és un videojoc casual per a smartphones sense gairebé cap història,
llavors amb unes poques línies serà suficient. Ara bé, si un dels principals elements
d’atracció del producte és una gran història i ho estem venent així a una empresa
tercera, amb dos paràgrafs òbviament no n’hi haurà prou, com a mínim caldran
dues o tres pàgines.

A l’apartat factors claus s’ha d’explicar què té el projecte d’especial; ara bé, cal
tenir present que el més important és que sigui jugable i que retingui moltíssim el
jugador: es tracta d’un videojoc o producte d’entreteniment. Després de llegir
el contingut d’aquest apartat, s’ha de ser objectiu i respondre a les següents
preguntes:

• Compraria aquest joc?

• Jo hi jugaria, a aquest joc?

• Dedicaria temps amb aquesta experiència?

Per omplir l’apartat, cal escriure frases curtes que defineixin els millors aspectes
de l’experiència, el que farà que la gent el compri, el descarregui i hi jugui, allò que
destaqui de la competència. Alguns exemples serien: múltiples mons originals per
jugar, més de cent nivells de joc, tots els elements del món són interactius...
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Per poder resumir una
proposta en format GCD
de qualitat, és molt
recomanable que feu
l’esforç previ descrit en el
punt “Estudi i anàlisi d’un
producte d’entreteniment”,
apartat “Disseny de
sistemes interactius
d’entreteniment (Part I)”,
abans de començar a
escriure i conceptualitzar
cap proposta pròpia.

Un altre punt imprescindible d’un GCD és l’estudi de mercat. Cal localitzar
quants jocs hi ha iguals en el mercat que siguin recents; fer la cerca tant per gènere
com per temàtica; trobar quin èxit tenen, a quin públic s’han dirigit i en quines
plataformes estan disponibles.

Es tracta de buscar nínxols de mercat i, sobretot, de no emportar-nos una
sorpresa desagradable a meitat del projecte en descobrir que ja hi ha diversos
jocs semblants. Hem de conèixer molt bé la competència perquè la nostra idea
competirà contra aquests altres productes dins del mateix mercat.

Amb tota la informació recollida hem de poder confirmar si el mercat està saturat
o no amb productes similars o si fent servir alguna estratègia específica podem
assolir els nostres objectius igualment. Amb una mica de sort potser detectem
que ens dirigim a un sector per al qual amb prou feines hi ha jocs o productes
d’aquest estil i serà més fàcil competir i assolir els objectius previstos.

Finalment, inclourem en el nostre GDC les idees i referències. Cal afegir
referències amb imatges de a què s’assembla la nostra idea, en estètica, forma de
joc... L’objectiu és facilitar l’associació del nostre projecte al que realment tenim
pensat. Cal explicar molt bé el motiu d’aquestes referències, podem fer servir
altres productes d’entreteniment com ara videojocs, cinema, còmics. Ara bé, no
només podem posar la imatge d’aquestes referències, hem d’escriure les raons per
les quals hem escollit aquestes referències.

Conclusions sobre el GCD

Amb els punts imprescindibles d’un Game Concept Document desenvolupat
(títol, descripció del projecte, storyline, factors claus, estudi de mercat i idees i
referències), tindríem un primer GCD a punt. Ara bé, hem de ser molt objectius i
disciplinats a l’hora de recopilar la informació i exposar les nostres idees de forma
coherent, seguint l’estructura recomanada.

D’altra banda, ens podem trobar en la situació d’haver de crear un GCD des
de zero, sense cap tipus de brífing de projecte previ, i aleshores encara són més
importants totes les fases d’estudi previ del mercat i les bones pràctiques de disseny
i realització de productes d’entreteniment.

En cas contrari, si disposem d’un brífing de projecte, serà imperatiu que el
nostre GCD hereti parts existents del brífing, o siguem capaços de correlacionar,
desenvolupar, millorar, madurar i transformar els recursos definits dins del brífing,
per enfocar les nostres idees creatives en el format final que completarem en el
GCD.

2.3.2 Presentació visual del concepte ’pitch deck’

Una de les responsabilitats més importants d’un dissenyador de videojocs és fer
presentacions, i són de gran importància per al futur del projecte. El dissenyador
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del joc ha de comunicar missatges que involucren el públic objectiu, s’adhereixen
a la ment i els persuadeix a actuar i participar-hi. Per presentar i conceptualitzar un
producte d’entreteniment, hi ha diversos formats i tècniques en funció del projecte.

El pitch deck, o ‘presentació a inversors’, és una breu exposició en forma visual,
sovint creada amb PowerPoint, Keynote o Prezi, que s’utilitza per oferir al públic
una visió general ràpida del pla de negoci de qualsevol producte, servei, projecte...
Normalment, utilitzareu el pitch deck durant reunions presencials o en línia amb
potencials inversors, clients, socis i cofundadors, és a dir, parts interessades
(stakeholders).

És molt evident que hi haurà multitud de matèries i apartats del pitch deck que
no podrem plantejar nosaltres sols, per tant, la participació d’altres membres de
l’equip de projecte serà vital per obtenir un resultat contundent (vegeu la figura
2.14).

Figura 2.14. Els 12 punts que s’haurien d’abordar a un ’pitch deck’

Font: pitchdeck.improvepresentation.com

Si ens hi fixem, es tracta d’una estructura molt directa i executiva que planteja
convèncer inversors potencials sobre la viabilitat del nostre projecte, equip i idea
de rendibilitzar-ho tot plegat.
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Introducció

Afrontar el desenvolupament d’un videojoc no és una tasca senzilla, ja que moltes
vegades és difícil saber per on començar, especialment en projectes grans o quan
és dels primers videojocs que desenvolupem. En aquesta unitat intentarem crear
una petita guia de tots els aspectes que cal tenir en compte abans de començar i
com anar estructurant el desenvolupament d’un videojoc.

En el primer apartat, “Desenvolupament de videojocs”, es mostrarà que la
programació de videojocs és una activitat complexa que involucra diferents
aspectes tècnics i creatius. Veurem com s’utilitzen events i delegats, corutines
i Singletons, la navegació entre escenes, el motor de físiques de Unity i la gestió
de dades del joc. Aquestes funcions són crítiques per al desenvolupament de jocs
de qualitat, ja que permeten gestionar elements com la música, el so, la navegació
entre escenes, la simulació física i la gestió de les dades.

En el segon apartat, “Programació gràfica”, es veurà que el desenvolupament
de videojocs implica la implementació de múltiples components i eines per crear
una experiència de joc envoltant i realista. Entre aquests elements es troben les
càmeres, que permeten al jugador controlar la perspectiva del joc i veure el món
del joc des de diferents angles. A més, l’àudio és crucial per establir l’atmosfera
i la sensació d’immersió del jugador.

La il·luminació també juga un paper important en el desenvolupament de vide-
ojocs, ja que permet crear ombres, reflexos i efectes de resplendor que afegeixen
profunditat i realisme els gràfics del joc. Per altra banda, les partícules i els efectes
visuals permetent crear efectes com fum, foc, aigua o neu. Aquestes partícules
poden programar-se per interactuar amb l’entorn i altres objectes en el joc. Per
acabar, es veurà com utilitzar els components de trail per afegir efectes d’estela a
diferents elements.

En el tercer apartat, “Validació i verificació”, aprendreu en què consisteixen
aquests dos processos i la seva importància dins del departament d’assegurament
de la qualitat, responsable de garantir que els jocs siguin el més lliure d’errors
possibles i brindi la millor experiència de joc als usuaris finals.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que llegiu els annexos, feu els
exercicis i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Desenvolupa aplicacions interactives d’entreteniment, permetent la interacció
amb els elements en 3D i la participació de diversos usuaris finals simultàniament.

• Genera entorns interactius en els quals s’integren elements en 3D, i els dona
interactivitat.

• Desenvolupa aplicacions interactives d’entreteniment aplicades al sector
educatiu (solucions d’aprenentatge electrònic (e-learning), serious games
i TV interactiva, entre d’altres), augmentant la participació de l’usuari en
els entorns d’aprenentatge.

• Desenvolupa aplicacions interactives d’entreteniment per a espais i esdeve-
niments multimèdia, destinades a la transmissió de continguts dependents
de la interactivitat de l’usuari.

• Crea entorns interactius de videojocs que permetin la interactivitat entre els
elements en 3D, responent a models naturals de comportament físic, a partir
d’esdeveniments desencadenats per l’usuari.

• Posa en producció aplicacions interactives d’entreteniment en diferents
entorns i dispositius, verificant la seva funcionalitat i resolent les incidències
que puguin sorgir.
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1. Desenvolupament de videojocs

Com podeu imaginar, per desenvolupar un videojoc cal tenir una idea general de
com funciona de manera interna el motor, per entendre com i quan és executat
el codi afegit pels programadors; per aquest motiu, és important conèixer el
funcionament bàsic del seu bucle principal.

Addicionalment, és important tenir algunes nocions de mecanismes avançats de
programació per poder tractar amb sistemes basats en events, programar tempo-
ritzadors i implementar gestors que siguin fàcilment accessibles des de qualsevol
altre sistema, així com conèixer les classes que es troben més habitualment en
qualsevol joc, com poden ser el Game Manager o el Player Controller.

Per altra banda, també cal tenir clar com funciona el sistema de físiques del motor
de videojocs, ja que aquests acostumen a formar part del cor del joc i permeten
implementar moltes mecàniques diferents.

A més, com a futurs desenvolupadors d’entorns interactius és important que
coneixeu l’arquitectura dels jocs i sapigueu com organitzar el codi, com definir
la navegació entre escenes, com gestionar les dades del joc i que són els
llenguatges de scripting.

En aquesta unitat es treballarà amb el projecte IOC
Invaders 2 (projecte de Unity 2022) que podeu
trobar en l’enllaç següent: github.com/XavierGaro/IOC-
Invaders2-Base i Escape from IOC que podeu trobar a
drive.google.com/file/d/1bHa9d6dsP3dXnCLB7LnRsECs585_faSD/view?usp=share_link.

1.1 Bucle principal de videojoc

En els videojocs, a diferència d’altres tipus d’aplicacions, el codi ha de continuar
executant-se encara que no es rebi cap entrada o interacció per part de l’usuari.
Per exemple, un editor de textos només respon a les accions dels usuaris com pot
ser seleccionar una opció del menú o prémer una tecla. En canvi, en un joc de
naus, encara que l’usuari no premi cap tecla, continuarà desplaçant-se el mapa,
sortiran enemics, dispararan, si destrueixen al jugador es carregarà la pantalla de
fi de joc automàticament, etc.

Per aconseguir aquest comportament, tots els motors de jocs compten amb un
bucle principal amb una estructura similar a la següent:

1 Inicialització
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Execució de Unity

Es pot veure el diagrama de
l’ordre d’execució de Unity en el

següent enllaç:
docs.unity3d.com/Manual/ExecutionOrder.html.

2

3 Mentre (no se surti del joc)
4 Comprovar l’entrada del jugador
5 Processar la IA
6 Moure als enemics
7 Resoldre les col ·lisions
8 Dibuixar els gràfics
9 Reproduir els sons
10 Fi mentre

En el cas de Unity es pot apreciar aquesta estructura a l’ordre d’execució de les
funcions d’event. Un cop s’inicialitza un component aquest entra a formar part
del bucle principal del joc. A la figura 1.1 es pot veure una versió resumida del
diagrama d’execució del bucle principal de Unity.

Figura 1.1. Ordre d’execució resumit

Mètodes cridats durant la inicialització d’un GameObject

A la inicialització es criden automàticament els següents mètodes (excepte si el
GameObject està desactivat):

• Awake: és el primer mètode que es crida quan s’instancia l’objecte, inclús si el script està
desactivat. Si el GameObject està desactivat s’executa quan s’activa.

• OnEnable: es crida cada vegada que s’activa el GameObject, si està activat quan s’inicia es
crida automàticament.

• Start: es crida abans de la primera actualització (Update) del GameObject.

Seguidament, el component entra al bucle principal del joc, de manera que es
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criden als seus mètodes automàticament a cada frame, mentre estigui activat:

1. Primer es processen els mètodes relacionats amb les físiques i l’actua-
lització d’animacions: FixedUpdate, OnTriggerEnter, OnTriggerExit,
OnCollisionEnter, etc.

2. A continuació es processen els events d’entrada.

3. Seguidament, es processa la lògica del joc, començant per la crida al mètode
Update i acabant amb la crida al mètode LateUpdate.

4. Finalment, es renderitza l’escena i la interfície d’usuari.

Cal destacar que els elements que es desactiven no són processats pel bucle
principal fins que aquests tornen a activar-se.

Mètodes cridats al bucle principal del joc

Els mètodes següents es criden periòdicament fins que finalitzi el cicle de vida d’un
GameObject (perquè és destruït o perquè s’ha sortit del joc):

• FixedUpdate: mètode que s’executa en intervals fixos de temps, s’executa abans que els
càlculs del motor de físiques.

• OnTriggerEnter: es crida automàticament quan dos objectes amb un component de tipus
collider se superposen.

• OnTriggerExit: es crida quan dos objectes amb un component de tipus collider que estaven
encavalcats deixant de superposar-se.

• OnCollisionEnter i OnCollisionExit: igual que els anteriors, però quan cap dels dos tenen
marcada la casella IsTrigger, en aquest cas no es produeix la superposició dels objectes.

• Update: mètode que s’executa una vegada per frame abans d’actualitzar les corutines i
gestionar les animacions.

• LateUpdate: mètode que s’executa una vegada per frame, en aquest cas és la darrera funció
que es crida dintre del bloc de la lògica del joc.

És important recordar que el bloc de físiques s’executa sempre en intervals fixos
(per defecte aquest interval és de 0.02segons), això és necessari perquè en cas
contrari es produirà una dessincronització del sistema de físiques. Per tant, encara
que el joc s’alenteixi i el temps entre frames renderitzats augmenti, el sistema de
físiques continuarà executant-se amb la mateixa freqüència.

Una conseqüència d’aquesta implementació és que si de sobte el temps entre
frames fes que es trigués 3 vegades més a renderitzar un frame, en aquest temps es
cridaria una vegada al mètode Update però al mètode Fixed Update es cridaria
tres vegades!

Habitualment el mètode Update es cridarà tan ràpidament com sigui possible,
limitant-se només a la capacitat de la plataforma. Per exemple, si un dispositiu
suporta 60 frames per segon (FPS), el mètode Update es cridarà com a màxim 60
vegades per segon.

Aquesta taxa pot baixar en determinades circumstàncies, per exemple, si augmenta
el nombre d’efectes visuals en pantalla.
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Atès que el temps entre frame pot variar cal saber sempre quant temps ha passat
entre un i altre, és per això és cabdal utilitzar Time.deltaTime per obtenir el temps
que ha passat des del darrer frame.

Quan sigui necessari aplicar un desplaçament continu a un element, caldrà
fer servir Time.deltaTime per ajustar el desplaçament segons el temps
recorregut.

1.2 Programació avançada de videojocs

A banda de conèixer els elements fonamentals de la programació estructurada
i entendre el paradigma de la programació orientada a objectes, a l’hora de
programar un videojoc s’han de tenir clars altres conceptes més avançats, com:

• La utilització dels mecanismes d’events, que permeten cridar a diferents
operacions quan es dispara un esdeveniment i ajuden a desacoblar les
classes.

• Les corutines, un sistema que permet executar un codi en un moment futur
(per exemple, afegint un retard) o que s’executi al llarg de múltiples frames
i no de forma immediata.

• El patró Singleton que s’utilitza per crear components dels quals només
existeix una còpia i als que es pot accedir fàcilment des d’altres components.

1.2.1 Events i delegats

En la programació de qualsevol aplicació, és habitual trobar-se en casos en els
quals s’ha d’executar alguna operació només en unes circumstàncies concretes.
Per exemple, a les interfícies d’usuari es troben els botons, que només han
d’executar alguna acció quan es prem, mentre que en altres casos pot ser necessari
executar un codi només quan es completa el nivell o quan el jugador pren mal.

A més, pot ser necessari comunicar determinats esdeveniments a múltiples in-
teressats. Per exemple, quan una partida acaba pot ser necessari comunicar-ho
a múltiples components (desar la puntuació final del jugador, iniciar la transició
a negre de la pantalla, carregar el següent nivell, etc.), això obligaria que el
component que gestiona el fi de la partida tingués coneixement i accés a mètodes
de molts altres components. És a dir, s’incrementaria l’acoblament entre els
components.
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En enginyeria del
programari, un patró de
disseny és una solució
repetible a un problema que
ocorre habitualment.

En qualsevol aplicació, sempre s’ha d’intentar que l’acoblament entres
els components sigui el menor possible. Això permet reemplaçar uns
components per altres amb més facilitat i respondre al canvi d’una manera
més àgil.

Fi de joc en un sistema fortament acoblat

Imagineu que en dissenyar del vostre joc, el component LevelManager és el responsable de
detectar quan finalitza el nivell i quan això passa s’han de realitzar les següents accions:

• Iniciar la transició a negre de la pantalla, responsabilitat del component Fader.

• Carregar el següent nivell al cap de 2 segons, responsabilitat del component GameManager.

• Aturar la música, responsabilitat de l‘AudioManager.

Una possible solució és fer la crida a cada funció de cada component des del component
LevelManager:

1 public void EndGame() {
2 Fader.Start();
3 AudioManager.Stop();
4 GameManager.LoadLevel("GameOver");
5 }

Això obliga al LevelManager a conèixer el funcionament de les classes Fader, ÀudioManager
i GameManager. Si canvia el funcionament de qualsevol d’aquests components o vol afegir-
se alguna altra operació més s’haurà de modificar la classe LevelManager, encara que els
canvis es produeixin en altres components.

Per evitar aquests acoblaments i gestionar aquest comportament s’utilitza un patró
de disseny: el patró observador. Aquest dona solució als següents problemes:

• Permet crear dependències un a molts sense fer que els objectes estiguin
fortament acoblats.

• Quan es produeix l’esdeveniment es comunica als interessats automàtica-
ment.

• Un component (subjecte) pot notificar a múltiples components (observa-
dors).

A la figura 1.2 podeu veure el diagrama UML del patró observador. Fixeu-vos
que es poden distingir dos elements diferents, per una banda, el subjecte, que és
el que comunicarà als interessats quan es produeixi l’esdeveniment, i per altra
els observadors, que són els interessats que volen conèixer quan s’ha produït
l’esdeveniment.
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Figura 1.2. Diagrama UML de classes del patró observador

Un altre problema que soluciona aquest patró és evitar haver de consultar cada
frame si s’ha produït o no un esdeveniment. Per exemple, si s’està executant una
operació asíncrona, com pot ser descarregar un fitxer d’Internet, si no s’utilitza un
sistema d’events l’única manera de comprovar si s’ha finalitzat o no la descàrrega
seria comprovar cada frame si l’arxiu existeix o no. En canvi, amb un sistema
d’events només s’hauria de fer una subscripció al component que gestiona la
descàrrega i aquest notificaria als observadors quan ha finalitzat.

De forma similar, en un joc multijugador es poden usar aquests sistemes per
notificar a la resta de jugadors quan un jugador s’uneix o abandona la partida,
quan s’han rebut noves dades o quan es connecta un amic.

A Unity es pot trobar un exemple molt clar d’utilització d’aquest patró a les
interfícies d’usuari. Un botó permet subscriure’s a l’event OnClick des del mateix
editor, tal com s’aprecia a la figura 2.10.

Figura 1.3. Subscripció a l’event OnClick d’un botó

Prement el botó + de l’event OnClick, podem afegir més funcions que seran
cridades en fer clic al botó (subscriptors).



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 15 Desenvolupament de videojocs amb Unity

Encara que la signatura dels
delegats accepta altres
tipus de retorn a banda de
void, no és habitual i, per
això, no s’ha inclòs cap
exemple d’aquest format.

Per fer servir els delegats, Unity permet implementar aquests sistemes de tres
maneres diferents amb C#:

• Delegate: aquest tipus permet definir un event al que es pot subscriure
qualsevol funció que comparteixi la mateixa signatura.

• Action: és un Delegate preconfigurat que permet crear propietats sense
haver de definir el Delegate abans.

• UnityEvent: és un tipus especial de delegat que és reconegut per l’editor i
permet assignar funcions directament des d’aquest, de la mateixa manera
que passa amb els botons i altres tipus de components de la interfície
d’usuari.

Addicionalment, Unity compta amb un sistema d’events per a animacions que
permet efectuar operacions concretes quan es reprodueix una animació i s’arriba
a la marca de temps.

Delegate

Els delegats (delegate) són el tipus bàsic utilitzat per gestionar els esdeveniments
a Unity. Per veure el seu funcionament, vegeu un petit exemple del cas explicat
en el paràgraf anterior: quan una partida acaba pot ser necessari comunicar-ho a
múltiples components.

La definició més simple del subjecte seria la següent:

1 public class Subjecte {
2 // Es defineixen les propietats delegate i la FiPartida que
3 // permetran enviar esdeveniments als observadors quan s’acabi

una partida.
4 public delegate void FiPartida();
5 public FiPartida OnFiPartida;
6 }

Com es pot apreciar, aquesta classe correspon al subjecte del patró observador. Pri-
merament, es defineix el delegat utilitzant la paraula clau delegate, seguidament
s’escriu la signatura de la funció. En aquest cas el tipus de retorn és void, per tant,
no retornarà res; seguidament trobem el nom que s’ha d’emprar a la declaració; i
finalment entre parèntesis es troben els paràmetres que accepta la funció, que és
buit i consegüentment no acceptarà cap.

A continuació, es defineix una propietat de tipus FiPartida a la que hem
anomenat OnFiPartida, aquesta és la propietat a la qual es podran subscriure
els observadors.

Quan un observador es vol subscriure a aquest subjecte ho haurà de fer mitjançant
una referència al component, afegint la funció que es desitja cridar quan es
produeixi la notificació mitjançant l’operador += (afegir als que ja hi hagi).



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 16 Desenvolupament de videojocs amb Unity

La signatura de la funció que es vol subscriure, ha de correspondre’s amb la
signatura del delegat. És a dir, si el delegat no retorna res i no té paràmetres,
la funció observadora no ha de tenir retorn ni pot acceptar paràmetres.

A continuació, vegeu una possible definició d’un observador:

1 public class Observador : MonoBehaviour {
2 // S’exposa la propietat subjecte per assignar-li el Subjecte
3 // que serà observat des de l’editor
4 [SerializeField] private Subjecte subjecte;
5

6 public void Start() {
7 // En instanciar l’objecte se suscriu a la notificació
8 // OnFiPartida per ser notificat quan es dispari. Això
9 // farà que es cridi la funció ObservarFi.
10 subjecte.OnFiPartida += ObservarFi;
11 }
12

13 // Mètode que es crida automàticament quan és el subjecte
14 // notifica que s’ha produït l’esdeveniment OnFiPartida
15 private void ObservarFi() {
16 Debug.Log("La partida ha finalitzat");
17 }
18 }

En aquest exemple se suposa que s’ha assignat el subjecte des de l’editor,
i en el mètode Start se subscriu al delegat OnFiPartida, de manera que
quan es produeixi l’event OnFiPartida es cridarà automàticament a la funció
ObservarFi() de l’observador.

Fixeu-vos que, amb aquesta implementació, el Subjecte no necessita conèixer cap
detall del component Observador, per tant, es redueix l’acoblament.

Quan des de la classe Subjecte es desitja notificar que l’esdeveniment s’ha produït,
només cal cridar a la propietat delegada com si fos una funció, però tenint en
compte que si no s’ha subscrit cap observador la crida fallarà i es llençarà una
excepció. En conseqüència, primer s’ha de comprovar que el seu valor no sigui
nul:

1 public class Subjecte {
2 public delegate void FiPartida();
3 public FiPartida OnFiPartida;
4

5 public void Notificar() {
6 if (OnfiPartida != null) {
7 OnFiPartida();
8 }
9 }
10 }

Alternativament, es pot fer servir el següent codi:

1 public void Notificar() {
2 OnFiPartida?.Invoke();
3 }
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Ús de delegats

Podeu trobar un petit tutorial
sobre com usar delegats, al
següent enllaç:
earn.unity.com/tutorial/delegates.

En aquest darrer cas, l’operador ? curtcircuita la crida de manera que si
OnFiPartida és null s’atura l’execució, però en cas contrari continua i es crida
a Invoke(), executant la notificació.

Un altre cas amb una signatura més avançada seria el següent, un delegat amb 1 o
més paràmetres:

1 public class ControladorSalut {
2 public delegate void CanviSalut(int NovaSalut);
3 public CanviSalut OnCanviSalut;
4 }

En aquest cas, la signatura dels observadors haurà d’acceptar un paràmetre de
tipus int:

1 public class ControladorInterficieUsuari : MonoBehaviour {
2 [SerializeField] private ControladorSalut controladorSalut;
3 [SerializeField] private Slider SalutSlider;
4

5

6 public void Start() {
7 controladorSalut.OnCanviSalut += ActualitzarSalut;
8 }
9

10 private void ActualitzarSalut(int NovaSalut) {
11 SalutSlider.value = NovaSalut;
12 }
13

14 }

En aquest exemple, el controlador de la interfície d’usuari se subscriuria com a ob-
servador del controlador de salut, de manera que en canviar la salut s’actualitzaria
el valor de la barra de salut a la interfície (SalutSlider).

Per enviar la notificació des de ControladorSalut cal cridar a la propietat com
si fos una funció, indicant el valor del paràmetre:

1 public class ControladorSalut {
2 public delegate void CanviSalut(int NovaSalut);
3 public CanviSalut OnCanviSalut;
4 int Salut = 100;
5

6 private void Danyar(int dany) {
7 Salut -= dany;
8

9 if (OnCanviSalut != null) {
10 OnCanviSalut(Salut);
11 }
12 }
13 }

Cal destacar que encara que és molt poc habitual, el mateix component pot ser
subjecte i observador, com es pot apreciar en el següent exemple:

1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3
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4 public class EmpoderarJugador : MonoBehaviour
5 {
6 delegate void PickupPowerUp();
7 public PickupPowerUp OnPickupPowerUp;
8

9

10 void Start ()
11 {
12 OnPickupPowerUp += PowerUp;
13 OnPickupPowerUp += TurnRed;
14 }
15

16 public void OnPicked() {
17 if(OnPickupPowerUp != null)
18 {
19 OnPickupPowerUp();
20 }
21 }
22

23 void PowerUp()
24 {
25 print ("El jugador ha activat un power up!");
26 }
27

28 void TurnRed()
29 {
30 renderer.material.color = Color.red;
31 }
32 }

Fixeu-vos que el delegat es defineix normalment i al mètode Start es fa la subs-
cripció afegint els mètodes PowerUp i TurnRed. Quan es crida al mètode OnPicked
s’envia la notificació amb OnPickupPowerUp() i es criden automàticament a les
funcions PowerUp() i TurnRed().

Al joc IOC Invaders 2 es poden trobar múltiples delegats:

1 public class EnemySpawner : MonoBehaviour
2 {
3 public delegate void OnEventDelegate();
4 // Notifica quan tots els enemics són destruïts
5 public event OnEventDelegate OnAllEnemiesDestroyed;
6 }

1 public class GameManager : MonoBehaviour
2 {
3 public delegate void OnEventDelegate();
4 // Notifica quan es canvia de nivell
5 public event OnEventDelegate OnLevelChange;
6 }

1 public class GameState : MonoBehaviour
2 {
3 public delegate void OnEventDelegate();
4 // Notifica quan canvia la puntuació
5 public event OnEventDelegate OnScoreChanged;
6 // Notifica quan canvien les característiques del jugador
7 public event OnEventDelegate OnStatsChanged;
8 }
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1 public class Health : MonoBehaviour
2 {
3 // Definim els delegats per detectar quan es destrueix l’

objecte, quan és mort i quan canvien els punts de vida
4 public delegate void OnEventDelegate();
5 public event OnEventDelegate OnDestroyEvent;
6 public event OnEventDelegate OnDeath;
7

8 public delegate void OnHealthChangeDelegate(int amount);
9 public event OnHealthChangeDelegate OnHealthChanged;
10 }

Fixeu-vos que en aquest exemple s’ha afegit la paraula clau event. Atès que
els delegats s’exposen com a propietat pública, qualsevol classe pot cridar a la
notificació:

1 public class HealthExposed : MonoBehaviour
2 {
3 public delegate void OnHealthChangeDelegate(int amount);
4 public OnHealthChangeDelegate OnHealthChanged;
5 }
6

7 public class AnotherClass : MonoBehaviour
8 {
9 [SerializedField] private HealthExposed;
10

11 public void Start() {
12 // Es pot cridar a la notificació des d’aquesta classe
13 // Per tant, es poden produir efectes inesperats
14 if (HealthExposed != null) HealthExposed();
15 }
16 }

Per evitar-ho, s’ha de fer servir la paraula clau event davant del tipus de delegat,
així només podrà ser invocat des de la classe en la qual és declarat.

La paraula clau event davant de la declaració d’un delegat evita que es pugui
activar la notificació del delegat des de classes externes.

Hi haurà moments en què aquest és el comportament desitjat (poder activar
la notificació a partir del delegat públic), així que dependrà del programador
determinar quin tipus d’implementació és la més adequada.

Per acabar, sovint caldrà eliminar la subscripció d’un observador, ja que en cas
contrari es poden produir errors, per exemple, quan l’observador ja no existeix.
Per eliminar un observador d’un delegat fem servir l’operador -= seguit de la
funció que es va fer subscriure:

1 private void Start()
2 {
3 GameManager.Instance.OnLevelChange += FadeOut;
4 }
5

6 private void OnDestroy()
7 {
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8 GameManager.Instance.OnLevelChange -= FadeOut;
9 }

Tal com es pot apreciar, aquest component se subscriu com observador al subjecte
OnLevelChange en el mètode Start i es desubscriu al mètode OnDestroy, de ma-
nera que si després de ser destruït es notifica el canvi de nivell (OnLevelChange),
no es produirà un error.

Action

El tipus Action és un delegat preconfigurat amb un tipus de retorn buit, de manera
que no cal definir-lo i es poden declarar immediatament:

1 // Aquesta acció
2 public Action OnFiPartida;
3

4 // És igual que aquest delegat
5 public delegate void FiPartida();
6 public FiPartida OnFiPartida;

Per afegir un o més paràmetres s’ha de fer servir una sintaxi entre parèntesis
angulars <>, per exemple:

1 public Action<int> OnCanviSalut;
2

3 // És igual que aquest delegat
4 public delegate void CanviSalut(int NovaSalut);
5 public CanviSalut OnCanviSalut;

En cas de voler afegir més paràmetres, només cal afegir-los separant-los amb
comes:

1 public Action<int, bool, float> OnAccioMultiparametre;

Igual que passa amb els delegats, per subscriure’s a una acció, la funció ha
de tenir la mateixa signatura que l’acció.

Per afegir i eliminar un observador d’una acció (action) cal utilitzar els operadors
+= i -= respectivament, igual que amb els delegats, i per activar la notificació s’ha
de cridar a la propietat com si fos una funció:

1 {
2 // Declaració de l’acció
3 public Action<int> OnCanviSalut;
4 private int Salut;
5

6 public void Danyar(int dany) {
7 Salut -= dany;
8

9 if (OnCanviaSalut != null) {
10 // Notificar als observadors
11 OnCanviaSalut(Salut);
12 }
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En la programació orientada
a esdeveniments és costum
anomenar a les classes o
mètodes que se subscriuen
a un esdeveniment com a
listeners (escoltadors).

13 }
14

15 private void Start()
16 {
17 // Subscripció d’un observador
18 OnCanviaSalut += ActualitzarSalut;
19 }
20

21 private void OnDestroy()
22 {
23 // Desubscripció d’aquest observador
24 OnCanviaSalut -= ActualitzarSalut;
25 }
26

27 private void ActualitzarSalut(int salut) {
28 Debug.Log("La salut actual és: " + salut);
29 }
30 }

UnityEvent

Encara que la funció d’aquest sistema és la mateixa que la dels delegats, hi ha
algunes diferències importants:

• Els UnityEvent són classes, per tant, no cal comprovar si són nuls abans
d’activar la notificació.

• No es pot modificar la signatura, el seu tipus de retorn és sempre void i
no accepta paràmetres.

• Aquests events es poden assignar des de l’editor, de la mateixa manera que
els events dels elements d’interfície com els botons.

Per utilitzar la classe UnityEvent cal importar la biblioteca corresponent
amb using UnityEngine.Events;.

Per subscriure’s i desubscriure’s d’un event d’aquest tipus s’han de fer servir els
mètodes AddListener(Observador) i RemoveListener(Observador) respecti-
vament. A més poden eliminar-se tots els observadors d’una sola vegada amb el
mètode RemoveAllListeners.

En el següent exemple podeu veure com el component Interactable exposa
els events OnSelect i OnUnselect i l’audio controller, mentre que el component
MessageController té una propietat de tipus Interactable (on s’assignarà
un component d’aquest tipus) i se subscriu a aquests events. Llavors, quan es
dispari l’event OnSelect o OnUnselect es cridarà als mètodes ObrirMissatge
o TancarMissatge respectivament, a més de qualsevol funció afegida des de
l’editor. Vegeu-ho:

1 public class Interactable : MonoBehaviour
2 {
3 public UnityEvent OnSelect;
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4 public UnityEvent OnUnselect;
5 // Altres UnityEvent
6

7 public void Select()
8 {
9 // Notifica als observadors de Select
10 OnSelect.Invoke();
11 }
12

13 public void Unselect()
14 {
15 // Notifica als observadors de OnUnselect
16 OnUnselect.Invoke();
17 }
18

19 public void Reset() {
20

21 // Eliminem tots els observadors d’aquest subjecte
22 OnSelect.RemoveAllListeners();
23 OnUnselect.RemoveAllListeners();
24 }
25 }
26

27 public class MessageController() {
28

29 [SerializeField] private Interactable Porta;
30

31 public void Start() {
32 // Ens subscrivim com observador als subjectes OnSelect i

OnUnselect de Porta.
33 Porta.OnSelect.AddListener(ObrirMissatge);
34 Porta.OnUnselect.AddListener(TancarMissatge);
35 }
36

37 public void OnDestroy() {
38 // Quan es destrueix aquest objecte eliminem el desubscrivim
39 Porta.OnSelect.RemoveListener(ObrirMissatge);
40 Porta.OnUnselect.RemoveListener(TancarMissatge);
41 }
42

43 // Es crida quan es dispara l’esdeveniment OnSelect de
44 // l’Interactable
45 private void ObrirMissatge() {
46 Debug.Log("Prem E per obrir la porta.");
47 }
48

49 // Es crida quan es dispara l’esdeveniment OnUnselect de
50 // l’Interactable
51 private void TancarMissatge() {
52 Debug.Log("La porta s’ha tancat.");
53 }
54 }

Aquests events es mostren a l’editor, permeten afegir un o més listeners. Podeu
veure un exemple d’observadors afegits al següent codi a la figura 1.4:
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Figura 1.4. Configuració de UnityEvents des de
l’editor Unity

1 public class Interactable : MonoBehaviour
2 {
3 public UnityEvent OnSelect;
4 public UnityEvent OnUnselect;
5 public UnityEvent OnInteract;
6 public UnityEvent OnRequirementFail;
7 }

Com es pot apreciar, és possible afegir múltiples observadors a cada UnityEvent
des de l’editor.

Events d’animació

Molt sovint, és necessari sincronitzar efectes i processos amb un frame o marca
de temps concreta d’una animació. Per exemple, es pot sincronitzar el moment en
què un personatge trepitja el terra per reproduir el so de les petjades o reproduir un
so quan comença l’atac i, a mitja animació, determinar si ha impactat a l’enemic,
per reproduir un so o altre i mostrar o no algun efecte de partícules.

Per afegir un event d’animació s’ha d’obrir la finestra d’animació (Window-
>Animation->Animation) amb el personatge seleccionat a l’àrea d’assets o a la
jerarquia. Seguidament, s’ha de fer clic amb el botó dret sobre la línia d’events
que es mostra a la figura 1.5 i es mostrarà el menú contextual per afegir, eliminar
o copiar events, com podeu veure a la figura 1.6.
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Els events d’animació es
poden arrossegar per

acabar d’afinar la
sincronització de l’event

amb l’animació.

Figura 1.5. Finesta d’animació amb events

Els events d’animació s’afegeixen a la barra ressaltada pel rectangle vermell.

La finestra d’animació de Unity sempre mostra el conjunt d’animacions
lligat a un personatge seleccionat (un GameObject que contingui en algun
punt de la seva jerarquia un component AnimatorController). Si no hi ha
cap element amb animacions seleccionat, la finestra d’animació no mostrarà
res.

Figura 1.6. Menu contextual per afegir events
d’animació

Un cop afegit l’event a l’inspector, es mostrarà una llista desplegable amb totes
les funcions públiques trobades al GameObject. Si la funció seleccionada admet
paràmetres, aquests també es mostraran a l’inspector, de manera que podem
decidir quins valors passar a la funció, tal com es mostra a la figura 2.2.

Figura 1.7. Animation Event amb paràmetres

Com es pot apreciar, aquest sistema ens permet afegir les funcions que necessitem
en un component i afegir-lo al GameObject del personatge d’una manera força
simple.

Per exemple, per afegir el so de petjades a un personatge es poden afegir events
d’animació en els punts en el que el personatge trepitja el terra que cridin a
la funció PlayFootSteps i afegint un component similar al que es mostra a
continuació:
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1 using UnityEngine;
2

3 public class FootSteps : MonoBehaviour
4 {
5 [SerializeField] AudioClip[] FootStepsClip;
6

7 private int CurrentStep = 0;
8

9 public void PlayFootSteps()
10 {
11 AudioManager.Instance.PlayClip(FootStepsClip[CurrentStep

], transform.position, 1f);
12 CurrentStep++;
13 if (CurrentStep == FootStepsClip.Length)
14 {
15 CurrentStep = 0;
16 }
17 }
18 }

Fixeu-vos que aquest component inclou un array d‘AudioClip que emmagatze-
marà els diferents sons de les petjades, un comptador anomenat CurrentStep per
anar avançant i reproduir un so diferent cada vegada, la funció PlayFootSteps
s’encarrega de cridar a la funció AudioManager.Instance.PlayClip amb el clip
d’àudio que toqui en cada moment (aquest AudioManager és un component propi
d’aquest projecte, no forma part de Unity) i, finalment, reinicialitza el comptador
si s’ha reproduït el darrer.

Quan s’importen models amb animacions en format FBX és habitual que l’ani-
mació sigui de només lectura i això impedeix afegir els events d’animació. Per
solucionar-ho, heu de marcar la casella read/write, tal com es mostra a la figura
2.3. Si no es pot marcar, podeu copiar el clip d’animació i enganxar-lo fora del
paquet FBX, d’aquesta manera es desbloquegen totes les opcions.
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Corutines per Unity

Documentació oficial de les
corutines per Unity:

bit.ly/3Y0xCPu.

Figura 1.8. Configuració d’una malla amb anima-
ció importada

1.2.2 Corutines

Normalment, quan es crida una funció, aquesta s’executa immediatament i totes
les instruccions s’executen una darrera l’altra fins que la funció es completa i
retorna. Però, que passa si es necessita que una acció s’executi en el futur o al
llarg de múltiples frames? Per exemple, si es vol canviar la transparència d’un
objecte progressivament.

En aquests casos cal utilitzar corutines, unes funcions especials que retornen
abans de completar-se, però continuen executant-se en el següent frame. Vegeu el
següent exemple de la documentació de Unity:

1 void Fade()
2 {
3 Color c = renderer.material.color;
4 for (float alpha = 1f; alpha >= 0; alpha -= 0.1f)
5 {
6 c.a = alpha;
7 renderer.material.color = c;
8 }
9 }
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Com es pot apreciar, aquest mètode obté el color actual del material d’un compo-
nent de tipus Renderer i inicia un bucle que canvia el valor de l’alfa (l’opacitat)
del material des d’1 (completament visible) a 0 (completament transparent). El
problema és que aquesta execució es realitza immediatament, per tant, el canvi d’1
a 0 es produirà en un únic frame i no de forma progressiva.

La solució és convertir aquest mètode en una corutina:

1 IEnumerator Fade()
2 {
3 Color c = renderer.material.color;
4 for (float alpha = 1f; alpha >= 0; alpha -= 0.1f)
5 {
6 c.a = alpha;
7 renderer.material.color = c;
8 yield return null;
9 }
10 }

Fixeu-vos que després de canviar el color s’utilitza la paraula clau yield return
null, això fa que la funció retorni i al següent frame continuï l’execució a la
següent línia (que en aquest cas és el fi del bucle), per tant, avançarà el comptador
(alpha -= 0.1f), s’actualitzarà l’alfa del material fent-lo més transparent i retornarà
fins al següent frame.

Per iniciar i aturar una corutina, s’ha de fer servir els mètodes StartCoroutine
i StopCoroutine respectivament:

1 StartCoroutine(Fade());
2

3 // Això no és necessari perquè la corutina finalitzarà en
arribar l’alpha a 0.

4 StopCoroutine(Fade());

S’ha de tenir en compte que un cop la corutina completa la seva execució (en
l’exemple anterior serà quan finalitzi el bucle) ja no es tornarà a cridar, només
continua l’execució quan aquesta és interrompuda per la paraula clau yield.

Atès que la utilització de temporitzadors és molt habitual, Unity ens ofereix
mecanismes per ajornar la continuació de l’execució per temps, en lloc de frame
a frame:

1 IEnumerator Fade()
2 {
3 Color c = renderer.material.color;
4 for (float alpha = 1f; alpha >= 0; alpha -= 0.1f)
5 {
6 c.a = alpha;
7 renderer.material.color = c;
8 yield return new WaitForSeconds(.1f);
9 }
10 }

En aquesta versió s’ha substituït yield return null; per yield return new
WaitForSeconds(.1f);, per tant, en lloc d’executar-se a cada frame s’executarà
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cada 0.1f segons. Fixeu-vos que en lligar l’execució al temps real, el canvi de color
(transparència) serà consistent entre dispositius, en canvi, amb la solució anterior
el canvi podria ser més ràpid o més lent segons el dispositiu.

Per exemple, per implementar una arma amb foc automàtic (dispara automà-
ticament mentre es prem la tecla de disparar) cal que els trets es produeixin
periòdicament, no és suficient amb disparar quan es prem la tecla. La solució
és crear una corutina que s’executi mentre la tecla de disparar estigui premuda:

1 public bool isFiring;
2 protected Coroutine firingCoroutine;
3

4 void Update() {
5

6 // Quan es prem la tecla espai s’activa el foc automàtic
7 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
8 {
9 isFiring = true;
10 } else {
11 // En canviar aquesta variable es deixarà de disparar quan

es
12 // crida a Fire()
13 isFiring = false;
14 }
15

16 // Actualitza l’estat del tret automàtic
17 UpdateFire();
18 }
19

20 void UpdateFire()
21 {
22 // Només s’ha d’iniciar la corutina si s’està disparant i no

està ja
23 // en funcionament
24 if (isFiring && firingCoroutine == null)
25 {
26 // Iniciem la corutina i guardem la referència
27 firingCoroutine = StartCoroutine(FireContinuously());
28

29 } else if (!isFiring && firingCoroutine != null) {
30 // Hem deixat de disparar, però la coroutina continua

activa
31 StopCoroutine(firingCoroutine);
32

33 // Eliminem la referència, de manera que podrem tornar a
disparar

34 firingCoroutine = null;
35 }
36 }
37

38 virtual protected IEnumerator FireContinuously() {
39 // Aquí aniria la lògica de disparar: instanciar una bala o

traçar un raig
40 // depenent del tipus d’arma
41 }

La implementació del mètode FireContinuosly podria ser similar a la següent:

1 [SerializeField] protected GameObject projectilePrefab;
2 [SerializeField] protected GameObject Cannon;
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3 [SerializeField] protected float projectileSpeed = 10f;
4 [SerializeField] protected float baseFireRate = 0.2f;
5

6

7 override protected IEnumerator FireContinuously()
8 {
9 while (true)
10 {
11 // S’instancia la bala a partir de la posició i rotació del

canó
12 GameObject bala = Instantiate(projectilePrefab, Cannon.

transform.position, Cannon.transform.rotation);
13

14 // Recuperem el component Rigidbody per aplicar el desplaç
ament

15 // mitjançant el sistema de físiques
16 Rigidbody2D rb = bala.GetComponent<Rigidbody2D>();
17 rb.velocity = Cannon.transform.up * projectileSpeed;
18 yield return new WaitForSeconds(baseFireRate);
19 }
20 }

Fixeu-vos que el codi es troba dintre d’un bucle infinit (while (true)), per tant,
es repetirà indefinidament fins que s’aturi la corutina. A cada iteració s’instancia
una bala, s’assigna una velocitat i es retorna amb un temps d’espera de manera
que no es tornarà a instanciar altra bala fins que passi aquest temps.

1.2.3 Singletons

Un Singleton és un patró de disseny que proporciona un punt d’accés únic a un
recurs. Això permet accedir a funcionalitats d’una forma senzilla i gestionar valors
de forma global.

Com obtenir la referència a un GameManager

És habitual comptar amb un únic component que gestioni la càrrega de nivells
(GameManager ), ja que no té sentit que hi hagi més d’un objecte responsable d’efectuar
aquestes operacions.

Atès que altres components han d’utilitzar aquesta classe per carregar nivells (quan es
finalitza el nivell, quan el jugador abandona la partida, quan el jugador és derrotat, etc.)
requeriran una referència a aquest component.

Hi ha diverses maneres d’obtenir aquesta referència; suposem que hi ha un GameObject
amb un component GameManager a l’escena:

• Afegir una propietat de tipus GameManager a cadascun dels GameObjects que poden usar-
la i assignar l’objecte que conté el component manualment. Aquesta opció obliga a afegir
propietats addicionals a molts components.

• Afegir un tag anomenat GameManager al GameObject i quan sigui necessari fer una cerca de
tots els objectes amb aquest tag (GameObject.FindGameObjectsWithTag(tag)), seguidament
cercar el component i llavors fer servir-lo. Aquesta opció és molt costosa.

• En lloc d’accedir al sistema mitjançant el GameObject es pot afegir el component GameManager
directament a cadascun dels elements que el volen utilitzar. Aquesta opció és similar a
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l’anterior, però amb un cost de processament menor (cerca un component és més eficient que
cercar entre tots els objectes de l’escena) i un cost de memòria major (es crea un component
addicional per cada element que el faci servir).

• Implementar el GameManager com un Singleton de manera que tots els components poden
accedir sense requerir ni una propietat, ni un component addicional, ni cercar les referències
(per tant, no té cost de computació)

Un altre cas d’ús pot ser gestionar les puntuacions. En una partida la puntuació
del jugador serà única, però aquesta pot ser modificada per pickups o en derrotar
enemics. Els responsables d’augmentar la puntuació en aquest cas seria el pickup
que s’ha tocat o l’enemic que s’ha derrotat, però això implica que tant el pickup
com l’enemic han de tenir accés al component que gestiona les puntuacions.

Fixeu-vos que en aquest cas no es podria resoldre afegint múltiples components
per acumular la puntuació, ja que cadascun guardaria només la puntuació pròpia
i no el total de punts acumulats.

Hi ha moltes formes d’implementar un Singleton, en aquest material mostrarem
la més simple, encara que la base és la mateixa per totes les implementacions:

• S’utilitza una propietat estàtica anomenada instance que contindrà la
instància única que conté les dades i les funcionalitats.

• Si ja existeix una instància no es creen de noves, es destruirà el component
automàticament.

• Per accedir a les funcionalitats es fa servir un Getter estàtic.

Per exemple:

1 public class SimpleSingleton : MonoBehaviour
2 {
3 // La instància és privada i estàtica, perquè serà
4 // única per la classe, però no es pot permetre que la

modifiquin
5 private static SimpleSingleton _instance;
6

7 // S’afegeix un getter per consultar-la
8 public static SimpleSingleton Instance
9 {
10 get { return _instance; }
11 }
12

13 // Quan s’inicia el component comproven si ja s’ha assignat
abans

14 private void Awake()
15 {
16 if (_instance != null)
17 {
18 // S’ha assignat prèviament, així que hem de destruir

aquest objecte
19 // perquè només ha d’haver-hi una còpia
20 gameObject.SetActive(false);
21 Destroy(gameObject);
22 }
23 else
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24 {
25 // Guardem aquest component com a instància única
26 _instance = this;
27 // Ens assegurem que aquest GameObject no es destrueix

encara que
28 // es carregui una altra escena
29 DontDestroyOnLoad(gameObject);
30 }
31 }
32 }

La crida a DontDestroyOnLoad(gameObject) és opcional i només serà necessari
en alguns casos. Normalment, quan es carrega una nova escena tots els GameOb-
ject són destruïts, però si es crida al mètode DontDestroyOnLoad(gameObject)
aquest GameObject no es destrueix, de manera que es pot accedir entre nivells.

Això és molt útil per passar informació entre escenes. Per exemple, si durant la
partida s’emmagatzema la puntuació en un Singleton utilitzant aquesta funció i en
finalitzar el joc carrega una nova escena per mostrar la puntuació, es podrà accedir
a aquesta puntuació des de la nova escena.

El tipus de Singleton s’ha d’afegir com a component en un GameObject a
l’escena.

Entre els sistemes que poden implementar-se com a Singletons trobem, entre
d’altres:

• Gestors del joc

• Gestors de nivell

• Gestors d’àudio

• Estat del joc

Un dels inconvenients d’usar aquest patró és que es produeix un acoblament
entre les classes que utilitzen el Singleton, ja que en accedir a la instància com
a propietat estàtica hem de conèixer el nom de la classe i no el podem canviar en
temps d’execució.

1.3 Classes habituals en el desenvolupament de videojocs

Tot i que l’arquitectura de cada joc és diferent, hi ha un seguit de classes o
components que es troben en la majoria de jocs i templates. A Unity no es força la
utilització d’aquestes classes, és responsabilitat del programador decidir si crear-
les o no.

Algunes d’aquestes classes i la seva responsabilitat són:
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• GameManager: carrega els nivells i gestiona la transició entre escenes.

• GameState: emmagatzema l’estat del joc (nivell actual i puntuació).

• PlayerController: component que s’afegeix al GameObject del jugador i
inclou la lògica pròpia del jugador.

• AIController: component que s’afegeix al GameObject dels personatges
no jugadors i inclou la seva lògica, enllaçant les accions amb un possible
sistema d’intel·ligència artificial.

• LevelManager: responsable de gestionar el que ocorre al nivell, com pot
ser instanciar nous enemics o finalitzar el nivell un cop s’arriba a la meta.

• AudioManager: controla els efectes de so i pot incloure la instanciació
d’elements de so independents.

• InputController: component que controla l’entrada del jugador (moure’s,
saltar, disparar, etc.).

Cal tenir en compte que aquestes responsabilitats són orientatives, igual que els
noms, no tots els jocs les implementen ni les anomenen igual, i pot ser que algunes
responsabilitats es trobin barrejades, però la llista serveix com a punt de partida a
l’hora de desenvolupar els vostres propis jocs o analitzar el codi de tercers.

És important recordar que la implementació d’aquestes classes s’ha de prendre
com una guia, en diferents jocs i plantilles es poden trobar classes amb els mateixos
noms però amb finalitats lleugerament diferents.

1.3.1 GameManager

Aquesta classe inclou les funcionalitats necessàries per gestionar el joc, però que
no han de veure amb el transcurs de la partida:

• Carregar el menú principal.

• Carregar l’escena de GameOver.

• Carregar un nivell concret.

• Gestionar les transicions entre nivells, per exemple, per afegir un retard i
que no sigui instantani.

• Sortir del joc.

Com es pot apreciar, aquestes funcionalitats poden ser útils en totes les escenes,
així que acostuma a ser adient implementar-les com un Singleton.

A continuació, podeu veure el codi de la classe GameManager implementada al
joc IOC Invaders 2, tingueu en compte que aquesta classe utilitza funcionalitats
d’altres gestors:
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1 using System.Collections;
2 using UnityEngine;
3 using UnityEngine.SceneManagement;
4

5 public class GameManager : MonoBehaviour
6 {
7 // Declaració i definició del delegat
8 public delegate void OnEventDelegate();
9 public event OnEventDelegate OnLevelChange;
10

11 // Inicialització de les propietats: noms dels mapes
12 // I temps de retard abans de carregar l’escena
13 [Header("Scenes")]
14 [SerializeField] private string mainMenu = "MainMenu";
15 [SerializeField] private string gameOver = "GameOver";
16 [SerializeField] private float sceneLoadDelay = 1.5f;
17

18 // Declaració d’un objecte que contindrà la informació dels
nivells

19 [Header("Levels")]
20 [SerializeField] private GameLevelsSO gameLevels;
21

22

23 // Getter per la configuració de nivells
24 public static GameLevelsSO GameLevels
25 {
26 get { return _instance.gameLevels; }
27 }
28

29

30 // Instància única (aquesta classe és un Singleton)
31 private static GameManager _instance;
32

33 // Getter per la instància
34 public static GameManager Instance
35 {
36 get { return _instance; }
37 }
38

39 private void Awake()
40 {
41 // Es comprova si la instància ja existeix
42 if (_instance != null)
43 {
44 // Si ja existeix, es destrueix aquesta instància
45 gameObject.SetActive(false);
46 Destroy(gameObject);
47 }
48 else
49 {
50 // Si no existeix, s’assigna aquesta instància
51 _instance = this;
52 DontDestroyOnLoad(gameObject);
53 }
54 }
55

56 // Mètode públic que inicia la càrrega de l’escena pel
primer

57 // Nivell del joc
58 public void LoadGame()
59 {
60 // Reinicia
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61 GameState.Instance.Reset();
62 var level = Instance.gameLevels.Levels[0];
63

64 LoadLevel(level.sceneName);
65 }
66

67 // Carrega el menú principal
68 public void LoadMainMenu()
69 {
70 LoadLevel(Instance.mainMenu);
71 }
72

73 // Carrega l’escena de GameOver
74 public void LoadGameOver()
75 {
76 // S’atura la música que estigui reproduint-se
77 AudioManager.Instance.StopTrack();
78 LoadLevel(Instance.gameOver);
79 }
80

81

82 // Carrega el nivell indicat
83 public void LoadLevel(string sceneName)
84 {
85 // Es crida a la funció que iniciarà la carrega amb

retard.
86 Instance.DelayedLoadLevel(sceneName);
87 }
88

89 private void DelayedLoadLevel(string sceneName)
90 {
91 // Es notifica als observadors del delegat OnLevelChange
92 if (OnLevelChange != null) OnLevelChange();
93

94 // S’inicia la corutina per afegir el retard
95 StartCoroutine(WaitAndLoad(sceneName, sceneLoadDelay));
96 }
97

98 IEnumerator WaitAndLoad(string sceneName, float delay)
99 {
100 // S’atura l’execució fins que transcorre el temps

indicat
101 yield return new WaitForSeconds(delay);
102 // Es carrega la escena
103 SceneManager.LoadScene(sceneName);
104 }
105

106 public void QuitGame()
107 {
108 // Surt del joc
109 Application.Quit();
110 }
111

112 }

D’aquest codi heu de fixar-vos en les següents característiques:

• Aquesta classe és un Singleton simple que no es destrueix entre càrregues
de nivells, DontDestroyOnLoad(gameObject);.

• Inclou una corutina per fer la càrrega amb retard, IEnumerator WaitAnd-
Load(string sceneName, float delay).
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En altres motors, com
UnrealEngine, aquesta és
una classe que forma part
del mateix Framework i
permet sincronitzar les
dades entre múltiples
jugadors en línia.

• Es declara un Event (OnLevelChange) que es dispara quan s’inicia el
temporitzador que realitza la càrrega d’un nivell. if (OnLevelChange !=
null) OnLevelChange();

• Tots els mètodes són públics i estàtics, per tant, es poden cridar sense ne-
cessitat de fer-ho a través de la instància,. public static GameLevelsSO
GameLevels.

• Exposa un getter per obtenir les dades de tots els nivells GameLevels que
serà utilitzat per altres components.

A més, cal destacar que crida a altres Singletons: GameState.Instance.Reset()
i AudioManager.Instance.StopTrack();. Cal destacar que aquests Singletons
corresponent a les classes GameState i AudioManager respectivament.

1.3.2 GameState

La classe GameState emmagatzema les dades del jugador i pot persistir entre
nivells. Per exemple, es pot desar la puntuació del jugador, el nivell, els pickups
recollits, estadístiques del joc, etc.

A Unity ha de ser creada pel jugador i no té cap funció predefinida, però el més
habitual és implementar-lo com un Singleton de manera que no es perdin les dades
en canviar de nivell o finalitzar la partida.

A continuació, podeu trobar el codi de la classe GameState estret del joc IOC
Invaders 2:

1 using UnityEngine;
2

3 public class GameState : MonoBehaviour
4 {
5 public delegate void OnEventDelegate();
6

7 public event OnEventDelegate OnScoreChanged;
8 public event OnEventDelegate OnStatsChanged;
9

10

11 private int _score;
12 private float _fireRate;
13 private int _power;
14

15 private static GameState _instance;
16

17 public static GameState Instance
18 {
19 get { return _instance; }
20 }
21

22 private int _currentLevel;
23

24 public int CurrentLevel
25 {
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26 get { return _currentLevel; }
27 set { _currentLevel = value; }
28 }
29

30 private void Awake()
31 {
32

33 if (_instance != null)
34 {
35 gameObject.SetActive(false);
36 Destroy(gameObject);
37 }
38 else
39 {
40 _instance = this;
41 DontDestroyOnLoad(gameObject);
42 }
43 }
44

45 public int GetScore()
46 {
47 return _score;
48 }
49

50 public void IncreaseScore(int value)
51 {
52 _score += value;
53 Mathf.Clamp(_score, 0, int.MaxValue);
54

55 if (OnScoreChanged != null) OnScoreChanged();
56 }
57

58 public void Reset()
59 {
60 _score = 0;
61 _power = 0;
62 _fireRate = 0;
63 _currentLevel = 0;
64 }
65

66 public void IncreaseDamage(int power)
67 {
68 this._power += power;
69 if (OnStatsChanged != null) OnStatsChanged();
70 }
71

72 public void IncreaseFireRate(float increase)
73 {
74 float currentFireRate = _fireRate;
75 if (currentFireRate <= PlayerController.MIN_FIRE_RATE)
76 {
77 return;
78 }
79

80 if (currentFireRate - increase < PlayerController.
MIN_FIRE_RATE)

81 {
82 increase = currentFireRate - PlayerController.

MIN_FIRE_RATE;
83 }
84

85 _fireRate += increase;
86
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87 if (OnStatsChanged != null) OnStatsChanged();
88 }
89

90

91 public int GetPowerIncrease()
92 {
93 return _power;
94 }
95

96 public float GetFireRateIncrease()
97 {
98 return _fireRate;
99 }
100 }

En aquest joc s’emmagatzemen les següents dades:

• Puntuació (_score): puntuació del jugador, s’incrementa en destruir ene-
mics (el codi que crida a aquesta funció es troba en altra classe).

• Rati de tir (_fireRate): velocitat de tir del jugador, s’incrementa en agafar
pickups (el codi que crida a aquesta funció es troba en altra classe).

• Potència d’atac (_power): dany que causen els atacs del jugador, s’incre-
menta en agafar pickups (el codi que crida a aquesta funció es troba en altra
classe).

• Nivell (_currentLevel): nivell actual, quan es completa un nivell aquest
comptador s’incrementa.

Com es pot apreciar, aquesta implementació inclou les següents característiques:

• És un Singleton que no es destrueix en canviar d’escena, això permet
conservar la puntuació, el nivell i els atributs entre escenes.

• Aquesta classe exposa dos events: OnScoreChanged i OnStatsChanged. El
primer es dispara quan canvia la puntuació i el segon quan es modifica algun
dels atributs.

• La resta d’elements són propietats, getters i mètodes específics per incre-
mentar la ràtio de tret i la potència d’atac.

1.3.3 PlayerController

El component PlayerController és un dels que més variacions presenta entre un
joc i altre, ja que no serà igual per un joc de puzles, per un shooter o un joc de
carreres per posar alguns exemples.

De vegades pot incloure també la gestió del control d’entrades en lloc d’utilitzar
un component diferent (InputController), sobretot en jocs simples.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 38 Desenvolupament de videojocs amb Unity

A continuació, podeu veure la implementació del PlayerController d’IOC
Invaders 2. Atès que aquest joc fa servir el nou Input System de Unity, l’entrada és
gestionada pel sistema, mentre que el PlayerController implementa les funcions
(OnMove i OnFire):

1 using System.Collections.Generic;
2 using UnityEngine;
3 using UnityEngine.InputSystem;
4

5 public class PlayerController : MonoBehaviour
6 {
7 public const float MIN_FIRE_RATE = 0.05f;
8

9 private Vector2 rawInput;
10

11 [SerializeField] private float moveSpeed = 5f;
12 [SerializeField] float paddingSides = 0.5f;
13 [SerializeField] float paddingTop = 4;
14 [SerializeField] float paddingBottom = 2;
15

16 private WeaponAbstract _weapon;
17

18

19 // Es fa servir un viewport, des de 0,0 fins a 1,1
20 private Vector2 _minBounds;
21 private Vector2 _maxBounds;
22

23 private void Start()
24 {
25 _weapon = GetComponent<WeaponAbstract>();
26

27 Camera mainCamera = Camera.main;
28 _minBounds = mainCamera.ViewportToWorldPoint(new Vector2

(0, 0));
29 _maxBounds = mainCamera.ViewportToWorldPoint(new Vector2

(1, 1));
30 }
31

32 void FixedUpdate()
33 {
34 Move();
35 }
36

37 private void Move()
38 {
39 Vector3 delta = rawInput * moveSpeed * Time.deltaTime;
40 Vector2 newPos = new Vector2();
41 newPos.x = Mathf.Clamp(transform.position.x + delta.x,

_minBounds.x + paddingSides, _maxBounds.x -
paddingSides);

42 newPos.y = Mathf.Clamp(transform.position.y + delta.y,
_minBounds.y + paddingBottom, _maxBounds.y -
paddingTop);

43

44 transform.position = newPos;
45 }
46

47 // Reconegut automàticament per l’InputSystem
48 void OnMove(InputValue value)
49 {
50 rawInput = value.Get<Vector2>();
51 }
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Platformer Microgame

Podeu trobar més informació
sobre el Platformer Microgame a
bit.ly/3Z0tL5W.

FPS Microgame

Podeu trobar més informació
sobre el FPS Microgame a
bit.ly/3XMDRX0.

52

53 // Reconegut automàticament per l’InputSystem
54 void OnFire(InputValue value)
55 {
56 if (_weapon != null)
57 {
58 _weapon.isFiring = value.isPressed;
59 }
60 }
61 }

Les característiques destacables d’aquesta classe són:

• En iniciar-se la classe agafa la referència al component WeaponAbstract
(l’arma del jugador) i estableix els límits de la pantalla a partir del que
mostra la càmera.

• A l’event FixedUpdate es crida a la funció Move, que és la responsable de
moure la nau segons l’entrada del jugador.

• Les funcions OnMove i OnFire són cridades per l’InputSystem, la primera
desa l’entrada del jugador com un Vector 2D mentre que la segona actualitza
l’estat de l’arma (disparant o no).

Tingueu en compte que aquest és només un exemple, en altres jocs com el
Platformer Microgame de Unity, el PlayerController és responsable de:

• Gestionar el moviment i el salt del personatge.

• Reproduir els sons quan salta, torna a sortir o és ferit el jugador.

• Gestionar les vides del jugador.

El cas del FPS Microgame (on el PlayerController s’anomena PlayerCharac-
terController) és força més complex que els anteriors, però es poden resumir
els següents punts:

• Gestionar el moviment i el salt del personatge.

• Gestionar la salut i la mort del personatge.

• Gestionar les armes del jugador.

• Gestionar si el jugador està de genolls.

• Reproduir els sons relacionats amb el personatge.

Depenent del joc, les responsabilitats del PlayerController seran majors
o menors.
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Per altra banda, en jocs on el personatge del jugador és controlat mitjançant clics
a la pantalla, com Diablo o League of Legends, el controlador del jugador serà el
responsable de respondre a aquests clics i executar les ordres que corresponguin
com poden ser activar una habilitat o desplaçar al jugador a un punt del món de joc,
mentre que en un joc com Tetris el controlador respondrà a les tecles que s’hagin
pres per moure o girar la peça que cau.

1.3.4 AIController

Aquest tipus de component no es troba en tots els jocs, ja que no sempre és
necessari emprar la intel·ligència artificial o un controlador pels personatges no
jugadors. Per exemple, en jocs de tipus puzle com Tetris o Candy Crush no és
necessari.

Com en el cas del PlayerController, aquests components varien molt entre jocs,
perquè cadascun té unes necessitats diferents. Generalment, s’implementen
sistemes que permeten actuar com un jugador, per exemple en el cas d’IOC
Invaders 2 (component ‘EnemyController’), això implica que les naus han de
poder moure’s, però a diferència del jugador, el moviment es realitza seguint una
ruta preestablerta.

A continuació, podeu veure la implementació del AIController com el compo-
nent EnemyController del joc IOC Invaders 2:

1 using System.Collections.Generic;
2 using UnityEngine;
3

4 public class EnemyController : MonoBehaviour
5 {
6 // Inicialització de les propietats necessaries
7 private EnemySpawner _enemySpawner;
8 private WaveConfigSO _waveConfig;
9 private List<Transform> _waypoints;
10 private int _waypointIndex = 0;
11

12 // Velocitat a què es desplaçarà l’enemic
13 [SerializeField] private float speed = 5;
14

15 void Awake()
16 {
17 // Se cerca un objecte de tipus EnemySpawner
18 _enemySpawner = FindObjectOfType<EnemySpawner>();
19 }
20

21 void Start()
22 {
23 // Assigna la configuració de l’onada segons quina sigui

l’onada
24 // d’enemics actual
25 _waveConfig = _enemySpawner.GetCurrentWave();
26

27 // Estableix els punts de referència que formen la ruta
28 _waypoints = _waveConfig.GetWayPoints();
29
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30 // Es mou l’enemic al primer punt de referència.
31 transform.position = _waypoints[_waypointIndex].position

;
32 }
33

34 void FixedUpdate()
35 {
36 // Es crida a la funció per seguir la ruta
37 FollowPath();
38 }
39

40 void FollowPath()
41 {
42 // Mentre no s’hagi arribat al darrer waypoint es

processa el moviment
43 if (_waypointIndex < _waypoints.Count)
44 {
45 Vector3 targetPosition = _waypoints[_waypointIndex].

position;
46

47 // Distància que ha de recórrer aquest frame
48 float delta = speed * Time.deltaTime;
49

50 // Apliquem el moviment
51 transform.position = Vector2.MoveTowards(transform.

position, targetPosition, delta);
52

53 // Quan s’arriba a un punt es passa al següent
54 if (transform.position == targetPosition)
55 {
56 _waypointIndex++;
57 }
58 }
59 else
60 {
61 // Si s’ha arribat al darrer punt, es destrueix l’

enemic.
62 Destroy(gameObject);
63 }
64 }
65 }

Com es pot apreciar, aquest controlador s’inicialitza als mètodes Awake() i
Start() i executa la lògica per aplicar el moviment al mètode FollowPath(), què
és cridat periòdicament des de FixedUpdate() (vegeu la representació d’aquestes
rutes dins del joc, a la figura 2.15).
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La AI i les FSM

Podeu trobar més informació
sobre les màquines d’estat finites

en el següent enllaç:
bit.ly/3SglUPc.

Figura 1.9. Rutes a ’IOC Invaders 2’

En el cas d’IOC Invaders 2, el moviment de cada enemic és determinat per una
ruta (path) que consisteix en seguit de punts de referència (waypoints), a cada
frame apropa a l’enemic al punt actual i un cop arriba al punt passa al següent fins
que no queden punts i llavors és destruït.

En jocs més avançats, l’AIController és el responsable d’enllaçar amb els sistemes
d’intel·ligència artificial i altres mecanismes com sensors de percepció o la cerca
de rutes entre diferents punts.

A continuació, podeu veure una introducció teòrica a alguns d’aquests sistemes
d’intel·ligència artificial més utilitzats: les Màquines d’estat finites, els arbres
de comportament, pathfinding i Planificació d’accions orientades a objectius.

Màquines d’estat finites (FSM)

Un dels sistemes més simples d’implementar és el de les Màquines d’estat finites
(FSM, Finite State Machines). Aquest és el mateix sistema que usa el controlador
d’animacions de Unity.

A partir d’uns paràmetres que són actualitzats des del controlador es produeixen
transicions entre diferents estats en els quals es pot trobar un personatge, per
exemple, amb la FSM definida a la figura 3.1 un personatge podria passar pels
següents estats:

1. L’estat inicial és Inactiu, passa a l’estat Alerta quan el jugador s’apropa.

2. Quan està en Alerta, si veu al jugador inicia la Persecució.

3. L’estat de Persecució es repeteix fins que es perd de vista al jugador (i torna
a l’estat Inactiu) o atrapa al jugador i passa a l’estat Combat.

4. L’estat Combat finalitza quan el jugador és derrotat i llavors passa a Inactiu.
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Arbres de comportament

Podeu trobar més informació
sobre arbres de comportament en
el següent enllaç:
bit.ly/3XP3WET.

Un arbre és un graf en el
cada node està connectat
per una única ruta. El node
del qual pengen la resta de
nodes és l’arrel, i els nodes
dels quals no penja cap
altre node són les fulles.

Figura 1.10. Màquina d’estats finita

Tot i que el component Animator Controller de Unity implementa
una màquina d’estats, aquesta només gestiona les animacions i no està
relacionada amb la intel·ligència artificial.

Les característiques principals de les màquines d’estat finites són:

• Són la base de molts sistemes d’intel·ligència artificial i components elec-
trònics.

• Tenen un principi i un final (són finites).

• Els estats poden transicionar d’un estat a altre, incloent-hi tornar a un estat
anterior i cap a ells mateixos.

• Poden crear-se una quantitat infinita d’estats.

• Compten amb un nombre limitat de paràmetres que accepten (han de poder
ser interpretats per qualsevol dels estats).

Arbres de comportament (Behaviour Trees)

Un altre dels sistemes més utilitzats són els Arbres de comportament (Behavi-
ours Trees). Aquest sistema consisteix en un graf amb forma d’arbre en el qual
hi ha un node arrel, que és el punt d’entrada i un seguit de nodes on es realitzen
diferents comprovacions fins que al final s’executa una tasca concreta.

A les fulles sempre es troben les tasques, que es corresponen amb blocs de
codi que seran executats. Mentre que als nodes intermedis es troben les tasques
compostes i es poden ser de diferents tipus:

• Seqüència: aquests nodes indiquen que s’executaran tots els nodes que
pengen d’aquest un darrere. Quan finalitza l’execució d’una branca (amb
èxit o no), s’executa la següent.
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A la implementació original
dels Behaviours Trees, els

decoradors són un tipus de
node; però en altres

implementacions (com la
d’Unreal Engine), els

decoradors són un afegit a
qualsevol altre tipus de

node.

• Selector: aquests nodes permeten seleccionar una branca entre diverses
opcions, que s’avaluen d’esquerra a dreta. S’intenta executar cada tasca
una per una fins que una finalitzi amb èxit. Si cap es pot executar amb èxit
retorna com a fallada.

• Paral·lel: les branques que pengen d’aquest node s’executen simultània-
ment.

• Decoradors: realitzen una o més comprovacions i en cas de fallar retorna
com a fallada en lloc de continuar recorrent l’arbre.

A la figura 3.2 podeu veure un exemple d’un arbre de comportament d’Unreal
Engine:

Figura 1.11. Arbre de comportament (Behaviour Tree) a Unreal Engine

Font: https://docs.unrealengine.com/4.27/en-US/InteractiveExperiences/ArtificialIntelligence/BehaviorTrees/BehaviorTreesOverview/

A diferència de les màquines d’estat, en les que hi ha unes condicions definides
per portar a terme la transició d’estat, els arbres es recorren periòdicament (per
exemple, cada frame).

Unity, al contrari que Unreal Engine, no inclou cap sistema d’arbres de com-
portament de sèrie, per tant, serà necessari realitzar una implementació pròpia
o adquirir un paquet de tercers com Behavior Designer per utilitzar-los.

Cal tenir en compte que una part important de la potència d’aquest
sistema és que facilita la programació de comportaments complexos als
dissenyadors de jocs, per tant, caldria també implementar una eina gràfica
al motor de jocs.
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Pathfinding de Unity

Podeu trobar més informació
sobre el sistema de Pathfinding
de Unity al següent enllaç:
bit.ly/3Krq30W.

Pathfinding

Tot i que s’implementa com a diferents components, els sistemes de navegació
(Pathfinding) s’acostumen a englobar dintre dels sistemes d’intel·ligència artificial
i complementa els anteriors.

Aquest sistema és utilitzat per l‘AIController per traçar una ruta més curta des
de la posició actual del jugador fins a la posició desitjada.

L’algorisme A* (A Star) és un dels algorismes de cerca de rutes més
coneguts.

El sistema de Unity consisteix en un sistema de navegació per malles anomenat
NavMesh on es creen unes malles a partir de les àrees navegables del nivell, i,
un cop fornejades (backed), permeten indicar als personatges un punt de destí i
aquests es desplacen fins a aquest punt seguint la ruta més curta.

Per poder usar aquest sistema cal afegir al GameObject que volem desplaçar un
component de tipus NavMeshAgent (vegeu la figura 1.12). Aquest component és el
que permet configurar les característiques concretes del moviment del personatge
com són la velocitat i l’acceleració.

Figura 1.12. Component NavMeshAgent

Mentre que cada agent es pot configurar individualment, les característiques
globals de la navegació i el fornejat es configuren a la pestanya de navegació
(Window->AI->Navigation), com es pot veure a la figura 2.9.
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Figura 1.13. Configuració de la Navegació

Un cop fornejada la malla de navegació es pot visualitzar quan el panell de
navegació està obert. Es mostrarà com una malla de color blau semitransparent
indicant les àrees navegables, tal com mostra la figura 1.14.

Figura 1.14. Malla de navegació

El codi per iniciar el desplaçament d’un GameObject amb un component NavMes-
hAgent a una posició concreta (dintre de l’àrea navegable), podria ser el següent:

1 using UnityEngine;
2 using UnityEngine.AI;
3

4 public class Moviment : MonoBehaviour {
5

6 private NavMeshAgent agent;
7

8 void Start() {
9 agent = GetComponent<NavMeshAgent>();
10 }
11
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Implementar un sistema
GOAP amb Unity

Podeu trobar una explicació més
detallada de com implementar un
sistema GOAP amb Unity al
següent enllaç: bit.ly/3XmlKqs.

Arquitectura GOAP

Podeu trobar més informació
sobre l’arquitectura GOAP al
següent enllaç: bit.ly/3kj5MQz.

12 public void SetDesti(Vector3 desti) {
13 agent.destination = desti;
14 }
15

16 }

Com es pot apreciar, només cal obtenir una referència al component NavMeshA-
gent i assignar un vector amb la posició del destí com a propietat destination
del component.

La funció SetDesti(Vector3 desti) hauria de ser cridada pel AIController,
encara que hi ha molts jocs on el jugador no controla directament al personatge
(com a la sèrie Baldur’s Gate) i fan servir aquest mateix tipus de components per
indicar on s’han de desplaçar els personatges del jugador.

Per exemple, en fer clic a un punt de la pantalla es captura la projecció del punt
sobre el món del joc per obtenir el Vector3 corresponent i amb aquest punt es
podria cridar al mètode SetDesti() del component per desplaçar el personatge a
aquest punt.

Planificació d’accions orientades a objectius (GOAP)

En el cas de jocs d’estratègia s’utilitzen altres sistemes d’intel·ligència artificial
com la Planificació d’accions orientades a objectius (GOAP, Goal Oriented
Action Planning) on l’enfocament de la IA no són els personatges individuals si
no la planificació d’un objectiu a gran escala.

Aquesta arquitectura consisteix en:

• Un repertori d’accions que es poden portar a terme.

• Estat actual del món.

• Estat desitjat del món (objectiu).

La descripció de cada acció conté:

• Precondició, quines condicions són necessàries per poder executar l’acció.

• Postcondició, efecte de l’acció.

• Cost de l’acció.

A partir d’aquests elements es determina un objectiu (l’estat desitjat del món),
quines accions són necessàries per arribar a aquest estat, i s’encadenen aquestes
accions per crear el pla d’acció.

Aquest tipus d’intel·ligència artificial s’ha utilitzat en jocs com Total War: War-
hammer, Fallout 3 i F.E.A.R.
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Es pot considerar que mentre que els algorismes de Pathfinding cerquen la ruta més
curta entre dos punts, l’arquitectura GOAP cerca el pla menys costós per acomplir
amb el propòsit.

1.3.5 LevelManager

El component LevelManager és el responsable de gestionar els elements que
només afecten el nivell actual, per exemple la inicialització de tots els elements
del nivell, la subscripció a events, ajustar els elements de la interfície, etc.

A continuació, podeu veure el LevelManager corresponent al joc IOC Invaders 2:

1 using System;
2 using System.Collections;
3 using UnityEngine;
4

5 public class LevelManager : MonoBehaviour
6 {
7 public delegate void OnEventDelegate();
8 public event OnEventDelegate OnLevelEnd;
9

10 private EnemySpawner _enemySpawner;
11 private LevelConfigSO _currentLevelConfig;
12

13

14 private void Awake()
15 {
16 _currentLevelConfig = GetConfigLevel(GameState.Instance.

CurrentLevel);
17 }
18

19 private void Start()
20 {
21 _enemySpawner = GetComponent<EnemySpawner>();
22 _enemySpawner.OnAllEnemiesDestroyed += EndLevel;
23

24 _enemySpawner.SetWaveConfigs(
25 _currentLevelConfig.waveConfigs,
26 _currentLevelConfig.loops,
27 _currentLevelConfig.timeBetweenWaves);
28

29 AudioManager.Instance.PlayTrack(_currentLevelConfig.
music);

30 StartCoroutine(StartLevel());
31 }
32

33 IEnumerator StartLevel()
34 {
35 yield return new WaitForSeconds(GameManager.GameLevels.

TimeBeforeStartLevel);
36 _enemySpawner.StartSpawn();
37 }
38

39 public LevelConfigSO GetConfigLevel(int level)
40 {
41 var gl = GameManager.GameLevels;
42 return GameManager.GameLevels.Levels[level % GameManager
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.GameLevels.Levels.Count];
43 }
44

45 public String GetCurrentLevelTitle()
46 {
47 return _currentLevelConfig.levelTitle;
48 }
49

50 private void EndLevel()
51 {
52 GameState.Instance.CurrentLevel++;
53

54 if (OnLevelEnd != null) OnLevelEnd();
55

56 GameManager.Instance.LoadLevel(GetConfigLevel(GameState.
Instance.CurrentLevel).sceneName);

57 }
58 }

D’aquest codi cal destacar:

• S’inicialitza automàticament quan es crida automàticament al mètode
Start(), carregant una configuració des del GameManager, i inicialitzant
l’AudioManager.

• Quan es crida a la funció EndLevel s’incrementa el nivell, es comprova
si ha finalitzat el joc (s’ha superat el darrer nivell) i en cas contrari es
llença l’event OnLevelEnd i es carrega el següent nivell mitjançant el
GameManager.

Com es pot apreciar, s’ha fet servir una corutina per iniciar el joc uns segons
després de carregar en lloc d’iniciar-lo immediatament, cosa que faria que els
enemics comencessin a disparar tan bon punt el jugador apareix, donant-li poc
temps per reaccionar i empitjorant l’experiència de joc.

1.3.6 AudioManager

A l’hora de gestionar el so d’un joc és interessant poder centralitzar-lo per controlar
que la reproducció de so es realitza de forma homogènia, de manera que tota la
gestió del so es realitza en un únic punt, de forma transparent a la resta de sistemes
que l’utilitzen.

En tractar-se d’un gestor mai es necessitarà més d’un, per tant, és un bon candidat
per implementar-lo com a Singleton.

Aquest tipus de gestors també acostumen a incloure la gestió del volum dels efectes
especials i de la música de fons, així com l’opció per activar-los i desactivar-los.

A continuació, podeu veure la implementació de l‘AudioManager del joc IOC
Invaders 2:
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1 using UnityEngine;
2

3 [RequireComponent(typeof(AudioSource))]
4 public class AudioManager : MonoBehaviour
5 {
6 [SerializeField] private AudioClip shootingClip;
7 [SerializeField] [Range(0f, 1f)] private float

shootingVolume = 1f;
8

9 [SerializeField] private AudioClip damageClip;
10 [SerializeField] [Range(0f, 1f)] private float damageVolume

= 1f;
11

12 [SerializeField] private AudioClip hoverClip;
13 [SerializeField] [Range(0f, 1f)] private float hoverVolume =

1f;
14

15 [SerializeField] private AudioClip selectClip;
16 [SerializeField] [Range(0f, 1f)] private float selectVolume

= 1f;
17

18 private static AudioManager _instance;
19

20 private AudioSource _audioSource;
21

22 public static AudioManager Instance
23 {
24 get { return _instance; }
25 }
26

27 private void Awake()
28 {
29 if (_instance != null)
30 {
31 gameObject.SetActive(false);
32 Destroy(gameObject);
33 }
34 else
35 {
36 _instance = this;
37 _audioSource = GetComponent<AudioSource>();
38 DontDestroyOnLoad(gameObject);
39 }
40 }
41

42

43 public void PlayTrack(AudioClip clip, float volume = 1f)
44 {
45 if (_audioSource.clip != clip)
46 {
47 _audioSource.clip = clip;
48 _audioSource.Play();
49 }
50

51 _audioSource.volume = volume;
52 }
53

54 public void StopTrack()
55 {
56 _audioSource.Stop();
57 _audioSource.clip = null;
58 }
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Unity ha confirmat que no
reemplaçarà el sistema
clàssic amb el nou sistema
perquè, en haver-hi molts
jocs que l’utilitzen,
provocaria que aquests no
es poguessin actualitzar
sense canviar el sistema.
Per tant, es pot fer servir el
que sigui més convenient
per cada joc.

59

60 public void PlayHoverClip()
61 {
62 PlayClip(hoverClip, hoverVolume);
63 }
64

65 public void PlaySelectClip()
66 {
67 PlayClip(selectClip, selectVolume);
68 }
69

70 public void PlayShootingClip()
71 {
72 PlayClip(shootingClip, shootingVolume);
73 }
74

75 public void PlayDamageClip()
76 {
77 PlayClip(damageClip, damageVolume);
78 }
79

80 public void PlayClip(AudioClip clip, float volume = 1f)
81 {
82 if (clip != null)
83 {
84 AudioSource.PlayOneShot(clip, volume);
85 }
86 }
87 }

Com es pot apreciar, s’ha optat per implementar-lo com un Singleton per assegurar
que només hi haurà una instància activa en cada moment i facilitar la seva
utilització per part d’altres classes.

La resta de la implementació es força simple, es troben els següents elements:

• Un seguit de clips per poder assignar-los des de l’editor: shootingClip,
damageClip, hoverClip i selectClip.

• Un seguit de funcions per controlar el volum de cadascun d’aquests clips.

• Les funcions PlayTrack i StopTrack per iniciar i aturar la música de fons.

• Les funcions PlayClip i similars que reprodueixen un dels clips emmagat-
zemats o el clip passat per paràmetre.

1.3.7 InputController

El component InputController és el responsable de gestionar les entrades del ju-
gador de forma centralitzada, encara que sovint les seves funcions són assumides
pel PlayerController, ja que tots dos components estan molt relacionats.

Unity proporciona dos sistemes diferents per gestionar les entrades del jugador:
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• Clàssic: basat en la configuració de les entrades des de Project Settings-
>Input Manager (vegeu la figura 2.4). Tota la gestió d’aquestes entrades es
fa des de C# sense necessitat d’afegir cap component.

• Nou Input System: requereix afegir el component PlayerInput i s’ha de
crear un recurs de tipus Input Actions a l’àrea d’assets.

Figura 1.15. Configuració del gestor d’entrada clàssic

Input System clàssic

Per gestionar l’entrada mitjançant aquest sistema s’ha de consultar l’estat de
l’entrada cada frame, per consegüent, el més habitual és implementar-lo dins del
mètode Update, tal com es mostra en el següent exemple extret de la documentació
de Unity:

1 public class ExampleClass : MonoBehaviour
2 {
3 void Update()
4 {
5 if (Input.GetKey("up"))
6 {
7 print("up arrow key is held down");
8 }
9

10 if (Input.GetKey("down"))
11 {
12 print("down arrow key is held down");
13 }
14 }
15 }
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Input System

Podeu trobar la guia sobre el nou
Input System al següent enllaç:
bit.ly/3YOD7Su.

Fixeu-vos que com a paràmetre de GetKey() es passa una cadena de text, aquesta
s’ha de correspondre amb els noms indicats a la documentació de l‘Input Ma-
nager (docs.unity3d.com/Manual/class-InputManager.html), encara que és més
recomanable utilitzar l’enum KeyCode:

1 public class ExampleClass : MonoBehaviour
2 {
3 void Update()
4 {
5 if (Input.GetKey(KeyCode.UpArrow))
6 {
7 print("up arrow key is held down");
8 }
9

10 if (Input.GetKey(KeyCode.DownArrow))
11 {
12 print("down arrow key is held down");
13 }
14 }
15 }

L’avantatge de fer servir aquesta versió és que la IDE autocompleta els noms i en
cas d’introduir un nom no vàlid ho ressaltarà com error, cosa que no passa amb el
sistema basat en strings.

A més de poder llegir l’entrada d’una tecla, es poden recuperar els valors
corresponents a botons, eixos i si el botó s’acaba de prémer o s’acaba de deixar
anar:

• Input.GetKeyUp(KeyCode): retorna cert si s’acaba de deixar anar la tecla.

• Input.GetKeyDown(KeyCode): retorna cert si s’acaba de prémer la tecla.

• Input.GetButton(string), Input.GetButtonUp(string),
Input.GetButtonDown(string): retorna cert si s’està prement el
botó, si s’ha deixat anar o si s’acaba de prémer respectivament.

• Input.GetAxis(string): retorna un valor real entre -1 i 1 inclosos,
indicant un punt de l’eix virtual.

El controlador XBox 360 és un
controlador de joc modern que
compta amb una palanca digital,
dues palanques analògiques, dos
disparadors analògics i nou botons
digitals.

En controladors digitals el valor llegit sempre serà -1, 0 o 1, mentre que
en controladors analògics es detectarà qualsevol dels punts dins de l’espectre
corresponent a la lectura del controlador. Per exemple, si la palanca de joc es troba
en repòs el valor, estarà al voltant de 0; si es prem a mig camí entre la posició límit
i la posició central, el valor augmentarà fins a 0,5; si es prem una mica més en la
direcció del límit, augmentarà el valor i si es mou cap a la zona neutra, es reduirà.

Atès que aquests mètodes són estàtics no és necessari instanciar la classe Input,
es pot accedir directament a tots els mètodes.

Input System nou

A diferència del sistema clàssic, el nou sistema d’entrada requereix afegir el
component PlayerInput (vegeu la figura 2.5), crear un recurs de tipus Input
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Actions (vegeu la figura 1.17) i assignar-lo al component. Per consegüent, la
configuració del Input System a les propietats del projecte no afecten el funci-
onament d’aquest sistema, ja que les accions es configuren al Input Actions
assignat.

Figura 1.16. Configuració del nou Input System

Figura 1.17. Input Actions

En tractar-se d’una propietat és possible canviar-la en temps d’execució, de manera
que poden crear-se múltiples Input Actions i reemplaçar el que utilitza el
jugador en cada moment o canviar l‘ActionMap seleccionat al component, per
exemple en encetar un minijoc o passar de caminar a conduir un vehicle.

Per afegir una nova acció s’han de seguir els següents passos:

1. Obrir el recurs Input Actions al que es vol afegir l’acció.

2. Seleccionar l‘Action Map al que es desitja afegir l’acció.

3. Fer clic dret a sobre l’espai buit a la columna Actions i seleccionar l’opció
Add Action del menú contextual i indiqueu el nom de l’acció. Aquest nom
és important perquè és el que s’ha de fer servir com a nom de la funció que
s’executarà en activar l’acció.

4. Desplegar la nova acció afegida (es mostrarà ), aquí es pot configurar quina
serà la tecla o botó que activarà l’acció. Per exemple, per assignar la tecla
E a l’acció Interact es va configurar el Binding amb path E [Keyboard] i
l’esquema d’ús KeyboardMouse, tal com es mostra a la figura 1.18.
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En el cas d’aplicacions
mòbils, s’acostuma a
treballar en una única
escena per eliminar el
temps de càrrega; ja que
s’ha demostrat que això
millora dràsticament la
retenció dels jugadors.

No hi ha un format
estàndard per crear
diagrames de navegació,
cada dissenyador pot fer
servir el sistema que li
sembli més adient.

5. Si es volen afegir més combinacions de tecles o botons s’ha de prémer el
botó + que apareix a la dreta del nom de l’acció i seleccionar alguna de les
opcions:

• Add Binding: prémer botons o tecles.

• Add Positive/Negative Binding: per entrades analògiques o eixos.

• Add Binding with one/two modifiers: per afegir un modificador a
les tecles, com prémer majúscules o control.

Figura 1.18. Nou Input System: Binding

Un cop creada l’acció, quan el personatge premi la tecla o botó assignat se
cercarà una funció amb aquest mateix nom entre els components que es troben
al mateix GameObject al que s’ha afegit el component PlayerInput. Els
components més adients per implementar aquestes funcions pot ser el component
InputController o PlayerController:

1 public class PlayerController : MonoBehaviour
2 {
3

4 // Cridat automàticament pel InputSystem
5 private void OnInteract()
6 {
7 Debug.Log("Executar la interacció");
8 }
9 }

1.4 Navegació entre escenes

Durant el transcurs d’una partida és habitual haver de carregar diferents escenes:
el menú principal, la selecció de personatge o de nivells, les escenes on transcorre
el joc, les pantalles de finalització de la partida, etc.

A la figura 1.19 podeu veure el diagrama de navegació d’escenes del joc IOC
Invaders 2:
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1. En carregar el joc es mostra l’escena MainMenu

• Quan es prem sortir se surt del joc.

• Quan es prem jugar carrega el nivell 1.

2. Un cop a l’escena de joc aquesta finalitza amb victòria o derrota del jugador.

• Si acaba amb victòria es carrega el següent nivell.
• Si el jugador és derrotat carrega l’escena de GameOver.

3. A l’escena de fi del joc hi ha dues opcions:

• Tornar a jugar que torna a carregar el nivell 1.

• Tornar al menú principal carrega l’escena MainMenu.

Figura 1.19. Navegació entre escenes del joc ’IOC Invaders 2’

Aquestes operacions poden implementar-se en el GameManager, ja que són accions
que no tenen res a veure amb la lògica del joc i pot ser necessari accedir a elles
des de diferents components. L’avantatge de centralitzar-les en joc de fer servir
directament les crides als mètodes de Unity és que això proporciona un major
control, per exemple, per afegir un temps de retard abans de fer la càrrega, cosa
que pot permetre fer operacions addicionals abans de tancar l’escena, com fer una
transició a negre.

A continuació, podeu veure la implementació parcial del GameManager d’IOC
Invaders 2:

1 using System.Collections;
2 using UnityEngine;
3 using UnityEngine.SceneManagement;
4

5 public class GameManager : MonoBehaviour
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6 {
7 public delegate void OnEventDelegate();
8 public event OnEventDelegate OnLevelChange;
9

10 [Header("Scenes")]
11 [SerializeField] private string MainMenu = "MainMenu";
12 [SerializeField] private string GameOver = "GameOver";
13 [SerializeField] private float SceneLoadDelay = 1.5f;
14

15 // Altre codi: altres propietats, GameLevels, definició del
codi del Singleton, etc.

16

17 // Reinicia el GameState i carrega el primer nivell.
18 public void LoadGame()
19 {
20 GameState.Instance.Reset();
21 var level = Instance.GameLevels.Levels[0];
22 LoadLevel(level.sceneName);
23 }
24

25 // Carrega el menú principal
26 public void LoadMainMenu()
27 {
28 LoadLevel(Instance.MainMenu);
29 }
30

31 // Atura la música i carrega l’escena de GameOver
32 public void LoadGameOver()
33 {
34 AudioManager.Instance.StopTrack();
35 LoadLevel(Instance.GameOver);
36 }
37

38 // Carrega l’escena amb el nom indicat
39 public void LoadLevel(string sceneName)
40 {
41 Instance.DelayedLoadLevel(sceneName);
42 }
43

44 // Inicia la corutina per carregar l’escena amb retard
45 private void DelayedLoadLevel(string sceneName)
46 {
47 if (OnLevelChange != null) OnLevelChange();
48 StartCoroutine(WaitAndLoad(sceneName, SceneLoadDelay));
49 }
50

51 // Corutina que ajorna l’execució de la càrrega fins que
52 // finalitza el retard indicat per paràmetre
53 IEnumerator WaitAndLoad(string sceneName, float delay)
54 {
55 yield return new WaitForSeconds(delay);
56 SceneManager.LoadScene(sceneName);
57 }
58

59 // Surt del joc
60 public void QuitGame()
61 {
62 Application.Quit();
63 }
64 }

Com es pot apreciar, la càrrega de nivells no es fa directament, es proporcionen
diferents funcions per donar un accés simplificat: LoadGame, LoadMainMenu, Lo-
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En aquest mòdul només es
treballarà amb la càrrega

simple d’escenes.

Podeu trobar més
informació sobre el

sistema de físiques i
col·lisions de Unity a la

unitat Programació
d’aplicacions

multidispositiu.

adGameOver i LoadScene. Sigui quin sigui el mètode cridat es crida internament
a DelayedLoadLevel() i aquesta funció inicia la corutina amb el retard indicat
per la propietat sceneLoadDelay.

La càrrega d’escenes a Unity i altres motors es poden categoritzar en:

• Càrrega estàndard: destrueix tots els objectes de l’escena actual i carrega
la nova.

• Càrrega additiva (o level streaming): la nova escena s’afegeix a l’actual.

La càrrega additiva és molt útil quan es necessita carregar una escena per trossos,
per exemple en un joc de món obert no es pot carregar tot el mapa del joc d’una
tacada amb totes les dades dels enemics, esdeveniments, missions, etc. així que
el que es fa és carregar només les seccions de mapa que són visibles pel jugador.

En el següent vídeo podeu veure una explicació detallada de com implementar la
càrrega additiva de nivells a Unity:

https://www.youtube.com/embed/zObWVOv1GlE?controls=1

1.5 Motor de físiques de Unity

La importància de les físiques i les col·lisions és cabdal per la majoria de jocs.
Aquests sistemes permeten determinar quan dos o més elements es toquen o
se superposen i com han de reaccionar a aquests contactes. Els elements
fonamentals del sistema de físiques de Unity són els components collider i rigid
body. Els primers serveixen per determinar quan dos o més objectes col·lideixen
o se superposen, mentre que els segons determinen les seves característiques
físiques.

El comportament estàndard d’un collider és respondre al contacte amb altres
colliders si estan degudament configurats, de manera que en un mateix espai no pot
estar ocupat per més d’un collider. Per altra banda, canviant el valor de la propietat
IsTrigger del component, es modifica el seu comportament per respondre a la
superposició, és a dir, permetent l’encavalcament amb altres colliders.

Els colliders estàndards són els responsables que un personatge no pugui
travessar el terra o detectar si una bala ha impactat a un enemic, els colliders
de superposició permeten detectar quan un personatge ha entrat en una zona
o ha tocat un pickup.
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Tots els colliders compten amb una representació al món virtual, sigui en 2D o 3D,
que determinen quina és la forma del collider, i per cadascuna d’aquestes formes
s’utilitza una subclasse diferent: BoxCollider, BoxCollider2D, SphereColli-
der, MeshCollider, etc.

A més dels components de tipus collider, cal afegir un component de tipus
RigidBody a algun dels GameObjects que han d’interactuar, ja que en cas contrari
les col·lisions o superposicions són ignorades.

Aquest component també és el que conté altres característiques físiques com la
massa, l’efecte de la gravetat, la fricció, etc. Això fa que els GameObjects caiguin
si no tenen cap element que els bloquegi a sota i determinen com es resolen els
impactes entre colliders: si es desplacen més o menys, si reboten, com es frenen,
etc.

Els components RigidBody es poden classificar en estàndards i cinemàtics. El
segon tipus no respon al sistema de físiques, és a dir, als cinemàtics no els afecta
la gravetat i no són desplaçats per altres GameObjects, per tant, és responsabilitat
del desenvolupador o desenvolupadora actualitzar la seva posició si escau.

A banda de detectar col·lisions, aquest component permet aplicar moviment
aplicant una velocitat fixa o una força en una direcció concreta.

Per exemple, per disparar una bala (aplicar moviment constant en una direcció) es
pot aplicar una velocitat (vector 2D o 3D segons escaigui) modificant la propietat
velocity:

1 Rigidbody2D rb = instance.GetComponent<Rigidbody2D>();
2 if (rb != null)
3 {
4 rb.velocity = Vector2(1f, 0f) * 100;
5 }

En altres ocasions, pot interessar aplicar una força en un punt, per exemple en
disparar amb un arc, una catapulta o implementar un sistema de salts basat en
físiques:

1 [SerializeField] protected Impuls;
2

3 void FixedUpdate()
4 {
5 Rigidbody rb = GetComponent<Rigidbody>();
6

7 if (Input.GetButton("Jump"))
8 {
9 // Aplica una força al Rigid body en la direcció ’’up’’ d’

aquest GameObject
10 rb.AddForce(transform.up * Impuls);
11 }
12 }

Fixeu-vos que aquesta implementació de salt aplicant força, s’ha inclòs dintre de
FixedUpdate en lloc de Update. Això és el que es recomana en treballar amb
el motor de físiques. Qualsevol aplicació de forces o modificació de posició del



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 60 Desenvolupament de videojocs amb Unity

Rigidbody s’ha de fer al FixedUpdate, perquè els càlculs del motor de físiques
s’apliquen en intervals fixos de temps.

Només és detecten les col·lisions entre components de tipus collider sempre
que algun dels dos tingui també un component RigidBody i no sigui
cinemàtic (vegeu la taula 1.1), la resta són ignorats.

Taula 1.1. Detecció de col·lisions Collider RigidBody RigidBody
cinemàtic

Collider Sí

RigidBody Sí Sí Sí

RigidBody cinemàtic Sí

Perquè Unity reconegui una superposició cal que, almenys, un dels
GameObjects tingui un component de tipus RigidBody (cinemàtic o no),
tal com mostra la taula 1.2.

Taula 1.2. Detecció de superposicions

Collider RigidBody RigidBody
cinemàtic

Collider
superposició

RigidBody
superposició

Rigidbody
cinemàtic
superposició

Collider Sí Sí

RigidBody Sí Sí Sí

RigidBody cinemàtic Sí Sí Sí

Collider superposició Sí Sí Sí Sí

RigidBody superposició Sí Sí Sí Sí Sí Sí

RigidBody cinemàtic superposició Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Per altra banda, només es produirà una col·lisió o una superposició si hi ha
correspondència entre els layers assignats als GameObjects, ja que en cas
contrari seran invisibles l’un per l’altre.

Això permet optimitzar els càlculs del motor de físiques, perquè només ha de
comprovar les interaccions dels elements que siguin rellevants entre ells i no tots
els elements del joc.

Addicionalment, simplifica la feina del desenvolupador, ja que no cal que faci
aquest control programàticament, només ha de configurar les capes (layers) de
forma adequada:

Nombre de comprovacions per col·lisió

Imagineu un joc de naus en el que es troben diferents GameObjects:

• La nau del jugador.

• Les bales del jugador.

• Les naus enemigues.
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• Les bales enemigues.

• Diferents tipus de pickups.

Quan el jugador dispares, si no es filtressin les col·lisions per capes, es podrien produir les
següents col·lisions no desitjades:

• Bala del jugador amb la nau del jugador.

• Bala del jugador amb altres bales del jugador.

• Bala del jugador amb bales enemigues.

• Bala del jugador amb pickups.

Tots aquests casos s’haurien de gestionar programàticament per ser ignorades.

En canvi, només hi ha una col·lisió que s’ha de processar:

• Bala del jugador amb naus enemigues.

Imagineu que hi ha en pantalla la nau del jugador, 10 naus enemigues, 50 bales enemigues,
30 bales del jugador i 2 pickups.

En el pitjor dels casos, sense filtrar per capes cada frame s’hauria de comprovar cadascuna
de les bales del jugador amb els altres 92 objectes, per tant, amb 30 bales serien 2760
comprovacions per frame.

En canvi, filtrant per capes, cada bala només ha de comprovar si col·lideix amb les 10 naus
enemigues, reduint-se el nombre de comprovacions per frame a 300!

Per evitar aquestes situacions, es combina l’ús de les capes layers i la matriu de
col·lisions, que es configura a Edit / Project Settings, Layer Collision Matrix.
Aquesta matriu indica quines capes interactuen amb quines (per defecte, totes
interactuen amb totes), de manera que si es vol que el jugador i els enemics no
puguin interposar-se entre ells mateixos cal desmarcar les caselles de la matriu on
la fila i la columna del jugador (vegeu un exemple a la figura 1.20).

Figura 1.20. Matriu de capes de col·lisió

A la interfície de Unity hi ha dues matrius de col·lisions diferents, una pels
components 3D i una altra pels components 2D.
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És possible optimitzar
aquestes col·lisions

configurant adequadament
la matriu de col·lisions a
Edit->Project Settings, i
modificant la matriu de
col·lisions a Physics o

Physics2D segons escaigui.

1.6 Mecàniques de joc

Dintre de les mecàniques de joc cal distingir entre les que fan referència al joc
mateix (Game Mechanics) com poden ser els punts, si es fa servir un sistema
d’accions, si el joc té torns, etc., i les mecàniques de joc (Gameplay Mechanics).

Aquesta secció està enfocada a les Gameplay Mechanics i quina és la base
d’alguns d’aquests sistemes. S’ha de tenir clar que el nombre de mecàniques que
es poden implementar és infinit i hi ha moltes maneres d’implementar-les, per tant,
es mostraran només alguns exemples.

La utilització del motor de físiques i, principalment, la detecció de superposicions,
ens permet implementar diferents mecàniques de joc i sistemes com poden ser,
entre d’altres:

• La creació de zones de mort on el jugador és destruït si entra.

• Zones de victòria que finalitzen el nivell quan el jugador les toca.

• Pickups que són “recollits” pel jugador en tocar-los.

• Afegir un “sentit” per la intel·ligència artificial, que permet crear enemics
que detectin al jugador quan entra dintre del seu radi de visió.

• Afegir doble salt a un personatge.

• Afegir impuls en una direcció o l’altra.

• Disparar un ganxo per balancejar-se.

Per descomptat, diferents gèneres de joc requeriran mecàniques diferents, per
exemple, en jocs de tipus puzle com Bejeweled o en una novel·la visual aquestes
mecàniques no tindrien sentit.

Exemple: Zona de victòria/mort

La implementació d’aquesta mecànica es força senzilla. Es requereix que el Ga-
meObject del jugador inclogui un component Collider adequat i un RigidBody
per poder detectar la superposició. El Collider ha d’ajustar-se el més possible a
la forma o l’espai que ocupa el jugador (encara que sigui una càpsula).

Per la seva banda, la zona ha d’incloure un Collider amb la propietat IsTrigger
certa, de manera que no bloquejarà, però sí que detectarà al jugador. En aquest
cas, la mida del Collider serà la que es consideri més adient, per exemple en una
zona de mort pot ser un quadrat que cobreixi tota la zona mortal, mentre que en
el cas d’una zona de victòria pot tenir la mida del personatge aproximadament.

Dins del component que s’afegeix a la zona, s’implementa la lògica de la mecà-
nica dins del mètode OnTriggerEnter(Collider collider) o OnTriggerEn-
ter2D(Collider2D collider), per exemple en el joc Platformer Microgame de
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El joc Platformer Microgame
implementa un sistema
propi per gestionar events
que no està relacionat amb
els delegats ni els events de
Unity. Schedule és una
classe pròpia d’aquest joc
encarregada de
programar-los.

Unity en tocar una zona amb el component Deathzone es genera un esdeveniment
que indica al jugador que ha entrat en una zona de mort:

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using Platformer.Gameplay;
4 using UnityEngine;
5 using static Platformer.Core.Simulation;
6

7 namespace Platformer.Mechanics
8 {
9 /// <summary>
10 /// DeathZone components mark a collider which will schedule a
11 /// PlayerEnteredDeathZone event when the player enters the

trigger.
12 /// </summary>
13 public class DeathZone : MonoBehaviour
14 {
15 void OnTriggerEnter2D(Collider2D collider)
16 {
17 var p = collider.gameObject.GetComponent<PlayerController

>();
18 if (p != null)
19 {
20 var ev = Schedule<PlayerEnteredDeathZone>();
21 ev.deathzone = this;
22 }
23 }
24 }
25 }

La implementació de la zona de victòria és similar, un cop el jugador se superposa
amb la zona de victòria, que inclou el component VictoryZone:

1 using Platformer.Gameplay;
2 using UnityEngine;
3 using static Platformer.Core.Simulation;
4

5 namespace Platformer.Mechanics
6 {
7 /// <summary>
8 /// Marks a trigger as a VictoryZone, usually used to end the

current game level.
9 /// </summary>
10 public class VictoryZone : MonoBehaviour
11 {
12 void OnTriggerEnter2D(Collider2D collider)
13 {
14 var p = collider.gameObject.GetComponent<PlayerController

>();
15 if (p != null)
16 {
17 var ev = Schedule<PlayerEnteredVictoryZone>();
18 ev.victoryZone = this;
19 }
20 }
21 }
22 }
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Com es pot apreciar, tot i que el joc Platformer Microgame fa servir el seu propi
sistema d’esdeveniments, és trivial reemplaçar aquest per una crida directa als
mètodes d’un GameManager o LevelManager segons correspongui.

Exemple: Sentits i Interaccions

Perquè els jugadors puguin interactuar amb un món virtual, s’ha de poder deter-
minar, fàcilment, quins elements són els que es troben a l’abast del jugador, i la
manera més simple de fer-ho és utilitzar el component Collider.

Aquesta aproximació simplifica el treball dels dissenyadors de jocs, perquè es
pot visualitzar a l’editor quina és la mida del Collider i ajustar-la per fer que
el jugador pugui interactuar des de més lluny o des de més a prop.

El personatge que pot interactuar haurà d’incloure un Collider amb un radi
adequat i IsTrigger activat, que serà el que limitarà la distància màxima a la
qual pot trobar-se el personatge per interactuar amb un objecte, i un component
RigidBody.

Un cop el personatge s’apropa a l’element interactuable, els dos components
Collider se superposaran i el jugador podrà interactuar amb aquest, ja sia
automàticament (la implementació es podria fer directament al component que
implementi el mètode OnTriggerEnter) o comunicant al PlayerController que
s’ha detectat un candidat per interactuar (i el jugador haurà de prémer alguna tecla
per fer-ho).

Si la interacció no és automàtica (per exemple, cal prémer alguna tecla), l’element
interactuable haurà d’incloure algun script per respondre a aquesta interacció, no
només detectar si ha entrat en contacte amb el jugador. Per exemple, el sistema
d’interaccions d’Escape from IOC s’ha implementat utilitzant 3 components de la
següent manera:

Per una banda, es troba el component Interactable, que controla si es pot
interactuar o no amb un element segons els requisits (es tracta d’un sistema
diferent), i llença diferents events quan se selecciona, quan es desselecciona, quan
s’interactua i quan no es compleixen els requisits. En tractar-se d’events de Unity
es pot enllaçar a aquests esdeveniments des de l’editor.

Per exemple, en el cas d’una porta en disparar-se l’esdeveniment OnInteract
aquesta s’obrirà; en canvi, si fos un cofre amb un tresor, podria augmentar la
puntuació del jugador:

1 using System.Collections.Generic;
2 using UnityEngine;
3 using UnityEngine.Events;
4

5 /**
6 * Component pels elements amb què es pot interactuar, per

exemple portes i cofres
7 */
8 public class Interactable : MonoBehaviour
9 {
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10 public UnityEvent OnSelect;
11 public UnityEvent OnUnselect;
12 public UnityEvent OnInteract;
13 public UnityEvent OnRequirementFail;
14

15 [SerializeField] private List<RequirementSO> requirements;
16

17 public void Select(GameObject selector)
18 {
19 OnSelect.Invoke();
20 }
21

22 public void Unselect(GameObject selector)
23 {
24 OnUnselect.Invoke();
25 }
26

27

28 public bool Interact(GameObject interactor)
29 {
30 if (ValidateRequirements(interactor))
31 {
32 OnInteract.Invoke();
33 return true;
34 }
35 else
36 {
37 OnRequirementFail.Invoke();
38 return false;
39 }
40 }
41

42 private bool ValidateRequirements(GameObject gameObject)
43 {
44 foreach (RequirementSO requirement in requirements)
45 {
46 if (!requirement.Validate(gameObject))
47 {
48 NotificationManager.Instance.ShowNotification(

requirement.GetErrorMessage());
49 return false;
50 }
51 }
52

53 return true;
54 }
55 }

Fixeu-vos que aquest element no implementa la funció OnTriggerEnter(), aques-
ta responsabilitat s’ha delegat a un component que es troba en el GameObject del
jugador, el component Interactor:

1 using UnityEngine;
2

3 /**
4 * Component pels elements que poden interactuar amb altres (el

jugador).
5 *
6 * ALERTA! Aquest component ha d’anar en un fill de l’arrel, no

pot afegir-se directament perquè requereix
7 * un component de tipus collider propi.
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8 */
9 [RequireComponent(typeof(Collider))]
10 public class Interactor : MonoBehaviour
11 {
12 private Interactable selected;
13

14 public void Interact()
15 {
16 if (selected != null)
17 {
18 bool success = selected.Interact(gameObject);
19 if (success)
20 {
21 Unselect(selected.gameObject);
22 }
23 }
24 }
25

26 private void Unselect(GameObject target)
27 {
28 if (selected.transform.root == target.transform.root)
29 {
30 selected.Unselect(gameObject);
31 selected = null;
32 }
33 }
34

35 private void Select(GameObject target)
36 {
37 if (!selected || target.transform.root != selected.

transform.root)
38 {
39 Interactable candidate = GetInteractable(target.

gameObject);
40

41 // Aquest collider només ha de colisionar amb els
interactables, però ens assegurem

42 if (candidate != null)
43 {
44 if (selected != null)
45 {
46 selected.Unselect(gameObject);
47 }
48

49 selected = candidate;
50 candidate.Select(gameObject);
51 }
52 else
53 {
54 Debug.LogWarning(
55 "Alerta! S’ha detectat un objecte en el

layer d’interaccions sense component
interactable: " +

56 target);
57 }
58 }
59 }
60

61 private void OnTriggerExit(Collider other)
62 {
63 Unselect(other.gameObject);
64 }
65
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66 private void OnTriggerEnter(Collider other)
67 {
68 Select(other.gameObject);
69 }
70

71 Interactable GetInteractable(GameObject source)
72 {
73 Interactable interactable = null;
74

75 interactable = source.GetComponent<Interactable>();
76

77 // Si no és interactable, comprovem si es troba al pare
(és l’habitual)

78 if (interactable == null)
79 {
80 interactable = source.GetComponentInParent<

Interactable>();
81 }
82

83 return interactable;
84 }
85 }

Encara que a primera vista pot semblar un codi complicat, el que fa aquest
component és cridar a les funcions Select i Unselect quan el Collider que
defineix aquest sentit se superposa amb un element Interactuable, llavors es
comprova que efectivament sigui interactuable i s’estableix com a seleccionat, tant
per aquest component com pel component interactuable.

D’aquesta manera l‘Interactable sap quan ha estat seleccionat i quan desse-
leccionat. Al joc Escape from IOC hi ha elements d’interfície que es mostren i
s’amaguen quan es disparen aquests elements per donar pistes als jugadors.

Per acabar, es pot veure com al PlayerController:

• Es guarda una referència al component Interactor.

• Quan es prem la tecla assignada (utilitzant el nou Input System), es crida al
mètode OnInteract

– Aquest crida al mètode Interact del component Interactor

– L‘Interactor comprova si hi ha algun element Interactable selec-
cionat.

∗ Si hi ha un element seleccionat, crida al seu mètode Interact().

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4

5 /**
6 * Controlador simple pel jugador. Les funcions de locomoció es

troben configurades al ThirdPersonController així
7 * que aquí només afegim les funcionalitats afegides (

interactuar).
8 */
9 public class PlayerController : MonoBehaviour
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Podeu troba més
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10 {
11 private Interactor _interactor;
12

13 void Start()
14 {
15 _interactor = GetComponentInChildren<Interactor>();
16 }
17

18 // Cridat pel InputSystem
19 private void OnInteract()
20 {
21 _interactor.Interact();
22

23 }
24 }

1.7 Gestió de dades d’un videojoc. Objectes i accions

Per gestionar les dades d’un videojoc hem de distingir tres grans categories:

• Dades de l’usuari: configuració del joc, taules de record locals, desar
l’estat de la partida, el seu compte d’usuari si es tracta d’un joc en línia,
etc.

• Dades del joc: dades dels enemics, llistat de mapes, dades dels objectes
que pot equipar el jugador, etc.

• Dades remotes: les dades del joc es poden trobar en servidors remots i són
consultades i descarregades només quan són necessàries. A banda hi ha
molts serveis per gestionar dades al núvol com poden ser les llistes d’amics,
rànquings, nivells creats per la comunitat, etc.

1.7.1 PlayerPrefs

En el cas de Unity, el sistema més simple per desar les dades de l’usuari és utilitzar
les preferències de jugador (PlayerPrefs).

PlayerPrefs és una classe estàtica que permet emmagatzemar 3 tipus de valors
(int, float i string) associats a una clau (de tipus string).

Per desar les dades cal fer servir els mètodes PlayerPref.SetString(clau, va-
lor), PlayerPref.SetInt(clau, valor), PlayerPref.SetFloat(clau, va-
lor):

1 string nomJugador = "Barry";
2 int voltes = 23;
3 float velocitat = 13.5;
4
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5 // Desem el nom del jugador, el nombre de voltes i la velocitat
mitjana

6 PlayerPref.SetString("Nom", nomJugador);
7 PlayerPref.SetInt("Voltes", voltes);
8 PlayerPref.SetFloat("Velocitat", velocitat);

Per recuperar aquests valors hem de fer servir els mètodes
PlayerPrefs.GetString(clau), PlayerPrefs.GetInt(clau), i
PlayerPrefs.GetFloat(clau).

Cal tenir en compte que aquestes funcions get admeten un segon paràmetre
opcional per indicar un valor per defecte; que serà el que retornarà en cas que
no s’hagi desat cap valor amb aquesta clau prèviament:

1 // Recuperem les dades del jugador
2 string nomJugador = PlayerPref.GetString("Nom", "Desconegut");
3 int voltes = PlayerPref.GetInt("Voltes", 0);
4 float velocitat = PlayerPref.GetFloat("Velocitat", 0);

1.7.2 Scriptable Objects

A Unity existeixen dos tipus d’objectes fonamentals:

• GameObjects: elements representats a l’escena als que s’afegeixen dife-
rents components. Inclouen un component Transform que permet modi-
ficar la seva posició, rotació i escala al món. Es mostren a la jerarquia
i poden formar arbres de GameObjects (GameObjects que inclouen altres
GameObjects)

• ScriptableObject: són objectes estàtics que no tenen representació a
l’escena (no apareixen a la jerarquia), però que poden ser referenciats i
consultats pels components.

Imagineu que heu d’implementar un sistema d’inventari, quin seria el tipus
d’objecte més adient? Atès que un objecte és una col·lecció de dades i que aquestes
dades probablement no s’han de modificar al llarg del temps, la millor opció
serà utilitzar ScriptableObjects, ja que ens permet emmagatzemar la informació
directament des de l’editor.

Cal distingir entre la classe base d’un ScriptableObject i la seva instanciació. En
el primer cas es tracta d’una classe en C# que hereta de ScriptableObject i que
conté un seguit de propietats que permet emmagatzemar les dades. Per exemple,
el següent ScriptableObject emmagatzema la configuració d’un joc:

• Levels: Llista de nivells que formen el joc.

• timeBeforeStartLevel: temps que ha de passar d’ençà que carrega el joc
fins que comença la partida.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 70 Desenvolupament de videojocs amb Unity

Els Scriptable objects implementats al projecte IOC Invaders 2 són els següents:

1 using System.Collections.Generic;
2 using UnityEngine;
3

4 [CreateAssetMenu(menuName = "Game Levels Config", fileName = "
New GameLevels")]

5 public class GameLevelsSO : ScriptableObject
6 {
7 [SerializeField] private List<LevelConfigSO> levels;
8

9 public List<LevelConfigSO> Levels
10 {
11 get { return levels; }
12 }
13

14

15 [SerializeField] private float timeBeforeStartLevel = 3f;
16

17 public float TimeBeforeStartLevel
18 {
19 get { return timeBeforeStartLevel; }
20 }
21 }

1 using System.Collections.Generic;
2 using UnityEngine;
3

4 [CreateAssetMenu(menuName = "Level Config", fileName = "New
LevelConfig")]

5 public class LevelConfigSO : ScriptableObject
6 {
7 [SerializeField] public string sceneName = "Game";
8 [SerializeField] public string levelTitle = "Level";
9 [SerializeField] public AudioClip music = null;
10 [SerializeField] public float timeBetweenWaves = 1f;
11 [SerializeField] public int loops = 3;
12 [SerializeField] public List<WaveConfigSO> waveConfigs;
13 }

1 using System.Collections.Generic;
2 using UnityEngine;
3

4 [CreateAssetMenu(menuName = "Wave Config", fileName = "New
WaveConfig")]

5 public class WaveConfigSO : ScriptableObject
6 {
7 [SerializeField] private List<GameObject> enemyPrefabs;
8

9 [SerializeField] private Transform pathPrefab;
10

11 [SerializeField] float timeBetweenEnemySpawns = 1f;
12

13 public Transform GetStartingWaypoint()
14 {
15 return pathPrefab.GetChild(0);
16 }
17

18 public List<Transform> GetWayPoints()
19 {
20 List<Transform> waypoints = new List<Transform>();
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21

22 foreach (Transform child in pathPrefab)
23 {
24 waypoints.Add(child);
25 }
26

27 return waypoints;
28 }
29

30

31 public int GetEnemyCount()
32 {
33 return enemyPrefabs.Count;
34 }
35

36 public GameObject GetEnemyPrefab(int index)
37 {
38 return enemyPrefabs[index];
39 }
40

41 public float GetSpawnTime()
42 {
43 return timeBetweenEnemySpawns;
44 }
45 }

Fixeu-vos en l’etiqueta que s’ha afegit davant de la classe en el primer dels tres
blocs de codi:

1 [CreateAssetMenu(menuName = "Game Levels Config", fileName = "
New GameLevels")]

Aquesta etiqueta és la responsable de fer que al menú contextual de creació
aparegui una nova opció per poder crear instàncies d’aquest ScriptableObject,
concretament, una opció anomenada Game Levels Config, com es pot apreciar
a la figura 2.29.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 72 Desenvolupament de videojocs amb Unity

Figura 1.21. ScriptableObject: creació d’una instància

Conceptualment, es pot representar com mostra la figura 2.14, ja que l’objecte
GameLevelSO conté una llista de LevelConfigSO i cadascun d’aquests inclou una
llista de WaveConfigSO, que és la configuració de cada onada que forma part
d’aquest nivell.

Figura 1.22. Representació conceptual de la relació entre els scriptable objects a ’IOC Invaders 2’

Un cop creada, la instància es mostrarà a l’àrea d’assets i podran modificar-se els
seus valors mitjançant l’inspector; tal com mostra la figura 1.23:



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 73 Desenvolupament de videojocs amb Unity

ScriptableObjects
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Figura 1.23. ScriptableObject: edició de dades

Seguidament, es poden consultar aquestes dades des de qualsevol component. Per
exemple, es podria afegir una referència al GameManager:

1 [Header("Levels")]
2 [SerializeField] private GameLevelsSO gameLevels;

Fixeu-vos que es declara com qualsevol altra propietat indicant que el tipus és
GameLevelsSO (encara que en aquest cas s’ha utilitzat l’etiqueta Header per
mostrar una capçalera personalitzada a l’inspector).

Atès que GameLevesSO té una propietat anomenada gameLevels podem accedir a
aquesta (i als elements d’aquesta llista) de la següent manera:

1 // Consultem les dades el primer nivell i les guardem en la
variable level

2 var level = gameLevels.Levels[0];

Cal tenir en compte que els ScriptableObjects no estan limitats a emmagatze-
mar dades, són objectes i, per tant, es poden implementar també funcions que
podran ser cridades per altres elements. Aprofitant aquestes característiques
poden implementar-se sistemes complexos com són sistemes de salut o gestors
d’esdeveniments.

1.7.3 Servidors externs

Tot i que tradicionalment els jocs s’executaven de forma local, des de fa anys
molts jocs requereixen o aprofiten la connexió a Internet, ja sigui per autenticar
als usuaris (com és el cas dels jocs de rol multijugador massius), per desar les
dades de les partides i descarregar continguts addicionals (serveis com Steam),
per emmagatzemar rànquings, etc.

Fixeu-vos que no és necessari que un joc sigui multijugador per utilitzar un
servidor extern, encara que un joc sigui per un sol jugador pot desar les dades
al núvol per poder recuperar-les des de qualsevol altre equip, o pot consultar
rànquings i estadístiques. Per exemple, la majoria de jocs per a mòbil i jocs de
Facebook usen aquests tipus de serveis per convertir jocs d’un sol jugador en una
experiència social.
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Per altra banda, tots els jocs que fan servir compres dintre del joc (IAP, In App
Purchases) requereixen servidors externs tant per realitzar i gestionar la transacció,
com per validar que l’usuari realment ha comprat l’element i no està fent trampes.

Pel que fa a la gestió de dades, hi ha diferents opcions com crear un servidor propi
o contractar un servei com PlayFab o Firebase:

• PlayFab (playfab.com): és un servei adquirit per Microsoft i orientat al
desenvolupament de videojocs.

• Firebase (firebase.google.com): és un servei de Google que pot utilitzar-se
tant per videojocs com per qualsevol mena d’aplicació.

En tractar-se de serveis al núvol poden usar-se tant des de Windows, Linux,
macOS, Android, iOS, etc. Però cal tenir en compte que no és suficient amb
importar les biblioteques, caldrà també crear un compte i configurar els serveis
adequadament.

Mitjançant aquests serveis és possible desar les dades del joc en els servidors,
per exemple les característiques dels objectes o els enemics. Un avantatge de
desar aquest tipus de dades en un servidor i recuperar-les des dels clients (el joc o
aplicació) és que si es volen modificar (per exemple, per balancejar el joc) el canvi
serà immediat per a tots els jugadors sense necessitat que tornin a descarregar el
joc.

A més, usant aquesta arquitectura no cal recompilar el joc i que els jugadors el
descarreguin, així que els dissenyadors de joc poden realitzar aquests canvis pel
seu compte sense requerir la intervenció dels desenvolupadors.

1.8 Llenguatges de scripting

Els llenguatges de scripting són un subconjunt de llenguatges interpretats que en
fan servir per tasques concretes en el desenvolupament de videojocs. Al contrari
que amb el codi general del joc, que acostuma a ser un llenguatge compilat,
aquests s’executen sobre una màquina virtual que s’encasta en el mateix joc.

Als programes creats amb aquests llenguatges se’ls anomena scripts, i l’avantatge
principal d’afegir el seu ús a un joc és que permet afegir nous scripts al joc
sense haver de compilar-lo. D’aquesta manera, els dissenyadors i dissenyadores
poden crear nous elements de joc com són missions, esdeveniments, minijocs o
interfícies sense que s’hagi de crear una nova build (versió executable) del joc.
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Tot i que els fitxers de Unity s’anomenen scripts aquests estan escrits en
C# i no tenen res a veure amb els llenguatges de scripting. El llenguatge
UnityScript, inclòs fins a la versió Unity 5, estava basat en JavaScript i
tampoc no es pot considerar un llenguatge de scripting, ja que es compilava
i no es podia modificar en temps d’execució.

A més, si s’exposa aquesta capacitat als jugadors, aquests poden crear nous
continguts pel joc. Un exemple molt clar d’això es troba al joc World of Warcraft
on s’exposa als jugadors la capacitat de crear scripts en el llenguatge LUA
complementada amb una API pública per consultar dades del joc, cosa que permet
des de crear interfícies completament personalitzades fins a eines estadístiques
com els mesuradors de dany, alertes i temporitzadors.

El llenguatge de scripting més utilitzat és LUA (www.lua.org), té una gran
comunitat, l’intèrpret és molt lleuger i existeixen molts mòduls per facilitar
encastar-lo en una gran quantitat de llenguatges.
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2. Programació gràfica

El desenvolupament de videojocs és un procés complex que involucra una gran
varietat de components i elements per crear una experiència de joc immersiva. Al-
guns d’aquests elements inclouen les càmeres, els sistemes d’àudio, la il·luminació
(tant en jocs 3D com 2D), els sistemes de partícules i altres efectes visuals.

Les càmeres són una part fonamental del disseny d’un videojoc, ja que permeten
als jugadors veure el món del videojoc i controlar la perspectiva de l’experiència.
Les càmeres poden ser fixes, seguir al personatge del jugador o inclús canviar la
perspectiva segons el nivell del joc.

L’àudio també juga un paper fonamental en el desenvolupament, ja que pot crear
l’atmosfera i establir el to del joc. Aquests efectes poden fer que l’experiència
sigui més realista i augmentar la immersió del jugador.

Un altre element molt important és la il·luminació. La llum pot crear ombres,
reflexos i efectes de resplendor, el que ajuda a crear una sensació de profunditat i
realisme en els gràfics del joc. Pel que fa als jocs 2D, les llums són útils per crear
efectes visuals més interessants.

Per crear efectes especials és molt habitual utilitzar partícules, petits objectes
animats que s’utilitzen en els jocs per crear efectes visuals com fum, foc, aigua,
o neu. Les partícules poden ser programades per interactuar en l’entorn i altres
objectes en el joc.

Unity compta amb un paquet d’efectes visuals i trails, col·leccions d’eines i
efectes preconstruïts que poden utilitzar-se per crear efectes visuals avançats
impressionants.

2.1 Accessoris i ambientació

La retroacció o feedback és essencial en qualsevol mena de joc, o aplicació, per
proporcionar informació al jugador o la jugadora sobre les accions que s’estan
realitzant i com aquestes afecten en el joc.

Aquest pot manifestar-se de diverses formes, com a resposta visual de la càmera o
una resposta auditiva del so.

En el cas de les càmeres, la retroacció pot ajudar al jugador a tenir una millor
comprensió de l’espai i la posició del personatge respecte al món del joc.

Exemples de retroacció (càmera)

Quan el jugador mou el personatge cap endavant, la càmera també ha de moure’s cap
endavant per proporcionar un sentit de progrés. Quan el jugador s’ajup, la càmera hauria
d’inclinar-se cap avall per indicar que el personatge es troba en una posició més baixa.
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Pel que fa al so, la retroacció pot utilitzar-se per indicar l’èxit o fracàs d’una acció
o per transmetre informació sobre l’entorn.

Exemples de retroacció (àudio)

• En un joc de carreres, es pot fer servir un efecte de so per indicar quan el jugador supera a
un altre cotxe.

• En un joc de sigil, el so pot emprar-se per indicar quan un enemic detecta al jugador o per
assenyalar la presència de perills ocults a l’entorn.

Com es pot apreciar, la retroacció és crucial per crear una experiència de joc
immersiva i satisfactòria pel jugador. Les càmeres i el so són eines molt valuoses
per proporcionar feedback en temps real sobre les accions del jugador i la situació
del joc. En usar la retroacció de manera efectiva es pot millorar la jugabilitat i
l’experiència general de l’usuari.

2.1.1 Càmeres

Vista cenital

Un dels elements fonamentals en qualsevol videojoc és la gestió de càmeres, ja
que el seu angle i posició són crucials per proporcionar als jugadors diferents
perspectives com per exemple:

• Primera persona (First person)

• Tercera persona (Third person)

• Cenital (Top-down)

La càmera actua com una finestra al món virtual on el joc pot simular els efectes
del món real com són els reflexos de la lent (lens flare) o la profunditat de camp
(depth of field).

Per consegüent, és essencial dissenyar la càmera de manera que no només mostri
el joc correctament, sinó que també submergeixi al jugador en el joc.

Per crear una experiència de joc excepcional mitjançant les càmeres existeixen
moltes tècniques, com són l’ús de shaders sofisticats, la implementació de
moviments de càmera fluids, i configurar de forma òptima els paràmetres de les
càmeres.

Una de les característiques clau a l’hora d’utilitzar una càmera és determinar si la
projecció serà Perspective (la utilitzada en la majoria de jocs 3D) o Ortographic
(utilitzada en jocs 2D, i en jocs amb perspectiva isomètrica com es pot veure a la
figura 2.1). Aquest segon tipus ignora la profunditat, de manera que els elements
es mostren sempre amb la mateixa mida, independentment que es trobin a prop o
lluny de la càmera.
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Figura 2.1. Vista ortogràfica

Camp de visió (FOV) ideal

El camp de visió (FOV, field of view) depèn en gran manera del tipus de joc que
s’està dissenyant, i es poden fer servir múltiples càmeres diferents amb valors de
FOV diferents. Per exemple, en jocs de trets en primera persona, s’acostumen a
emprar dues càmeres amb diferents valors de FOV, de manera que se separa la
vista en primera persona del jugador (normalment els braços i l’arma) de la vista
de l’entorn. Sovint aquesta tècnica permet ajustar la vista del jugador per mostrar
els braços i les armes més grans mentre que l’entorn es manté igual.

A la figura 2.2 es pot veure la vista d’un joc de trets amb el FOV per defecte (FOV
= 60) de la càmera de Unity.

Figura 2.2. Vista d’un joc amb FOV = 60

En jocs de ritme ràpid, com els jocs de trets en primera persona, els jugadors
acostumen a preferir un camp de visió gran i molts prefereixen l’opció de poder
ajustar el seu FOV. Cal tenir en compte que un FOV major té com a resultat que
es mostri una àrea més ample de la pantalla.
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De manera inversa, un valor baix del FOV és ideal per induir claustrofòbia, fent-
lo adequat per jocs de terror. Habitualment, les consoles tenen uns valors de FOV
menors a causa de les limitacions de rendiment, mentre que en PC, els jugadors
esperen poder augmentar el FOV.

Un camp de visió més alt per l’entorn implica que el jugador pot veure una àrea
més extensa amb menys moviment. A la figura 2.3 la càmera usada mostra l’entorn
amb un valor de 90, el que fa que el jugador pugui veure tota la plataforma
enfront seu. Aquesta configuració pot crear l’efecte d’“ull de peix” (fish-eye),
distorsionant la vista a les vores de la pantalla.

Figura 2.3. Vista d’un joc amb FOV = 90

Per altra banda, una configuració del camp de visió amb valors més baixos se sent
incòmode i antinatural, fent-lo més apropiat per jocs de terror o escenaris en què es
volen simular jocs strats, com amagar-se en un armari o arrossegar-se per túnels
de ventilació. A la figura 2.4 podeu veure quin efecte té sobre la càmera ajustar el
valor del FOV a 30.

Figura 2.4. Vista d’un joc amb FOV = 30
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Per modificar el FOV de manera efectiva cal utilitzar dues càmeres, una amb
el FOV apropiat pel jugador i una altra amb el FOV desitjat per l’entorn. En
cas contrari, els braços i l’arma del personatge es distorsionaran.

Fixeu-vos en la figura 2.5 com en augmentar el FOV fins a 120 es distorsiona molt
l’entorn.

Figura 2.5. Vista d’un joc amb FOV = 120

Determinar el camp de visió òptim per un joc sovint requereix una experimentació
extensa. Els valors específics de FOV poden no veure’s igual de bé en tots els jocs,
ja que depèn del que els desenvolupadors volen mostrar als jugadors. Per exemple,
en un joc de món obert es pot fer servir un FOV elevat per mantenir als jugadors
centrats en objectes distants, mentre que en un joc de lluita es pot utilitzar un FOV
més baix per mostrar on es concentra l’acció.

Moviments ràpids de càmera

En els jocs, la tremolor de la càmera (camera shaking) ocorre habitualment
quan alguna cosa explota, apareix algun monstre gegantí o algun objecte pesat
cau a terra. Aquests efectes també són presents en les pel·lícules i pot millorar el
realisme del joc, però abusar dels efectes de tremolor pot irritar o provocar nàusees
als jugadors. Els moviments subtils de càmera proporcionen una sensació més
natural i milloren l’experiència.

La implementació d’un sistema de tremolor a Unity dependrà del tipus de càmera
que es faci servir. Per exemple, el joc IOC Invaders 2 fa servir una càmera
estàndard, per tant, només cal afegir el següent component per aconseguir la
tremolor de la càmera:

1 using System.Collections;
2 using UnityEngine;
3

4 public class CameraShake : MonoBehaviour
5 {
6 [SerializeField] private float shakeDuration = 1f;
7 [SerializeField] private float shakeMagnitude = 0.5f;
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8

9 private Vector3 _initialPosition;
10

11 void Start()
12 {
13 _initialPosition = transform.position;
14 }
15

16 public void Play()
17 {
18 StartCoroutine(Shake());
19 }
20

21 IEnumerator Shake()
22 {
23 float elapsedTime = 0;
24 while (elapsedTime < shakeDuration)
25 {
26 transform.position = _initialPosition + (Vector3)

Random.insideUnitCircle * shakeMagnitude;
27 elapsedTime += Time.deltaTime;
28 yield return new WaitForEndOfFrame();
29 }
30

31 transform.position = _initialPosition;
32 }
33 }

Per activar la tremolor a partir d’aquest component primer caldrà obtenir una
referència al component, i a continuació cridar al mètode Play() que farà tremolar
la pantalla segons els valors assignats a les propietats shakeDuration i shakeMag-
nitudes, que són configurables des de l’editor. Per exemple, al joc IOC Invaders
2 s’activa la tremolor quan el jugador pren mal:

1 using System;
2 using UnityEngine;
3

4 public class PlayerDamagedEffects : MonoBehaviour
5 {
6 private CameraShake _cameraShake;
7

8

9 private void Start()
10 {
11 _cameraShake = Camera.main.GetComponent<CameraShake>();
12 }
13

14 private void OnHealthChanged(int amount)
15 {
16 if (amount < 0)
17 {
18 _cameraShake.Play();
19 }
20 }
21 }

Per contra, si es fa servir Cinemachine la implementació varia, ja que en lloc d’apli-
car el tremolor a la càmera es modifica l’amplitud del component Cinemachine-
BasicMultiChannelPerlin de la càmera virtual CinemachineVirtualCamera.
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A continuació podeu veure la implementació d’aquest tipus de tremolor al joc
Escape from IOC:

1 using System;
2 using System.Collections;
3 using UnityEngine;
4 using Cinemachine;
5 using Random = UnityEngine.Random;
6

7 public class CinemachineShake : MonoBehaviour
8 {
9 private CinemachineVirtualCamera _cinemachineVirtualCamera;
10 private CinemachineBasicMultiChannelPerlin

_cinemachineBasicMultiChannelPerlin;
11

12 // Singleton no persistent simplificat, no comprovem si s’ha
instanciat prèviament

13 private static CinemachineShake _instance;
14

15 public static CinemachineShake Instance
16 {
17 get { return _instance; }
18 }
19

20 private float shakeTimer;
21

22

23 private void Awake()
24 {
25 _cinemachineVirtualCamera =
26 FindObjectOfType<CinemachineVirtualCamera>().

GetComponent<CinemachineVirtualCamera>();
27 _cinemachineBasicMultiChannelPerlin =
28 _cinemachineVirtualCamera.GetCinemachineComponent<

CinemachineBasicMultiChannelPerlin>();
29

30 _instance = this;
31 }
32

33 public void Shake(float intensity, float time)
34 {
35 _cinemachineBasicMultiChannelPerlin.m_AmplitudeGain =

intensity;
36 shakeTimer = time;
37 }
38

39 private void Update()
40 {
41 if (shakeTimer > 0)
42 {
43 shakeTimer -= Time.deltaTime;
44

45 if (shakeTimer <= 0f)
46 {
47 _cinemachineBasicMultiChannelPerlin.

m_AmplitudeGain = 0f;
48 }
49 }
50 }
51 }

Com es pot apreciar, en aquesta implementació es passa el valor de la intensitat i el
temps com a paràmetres a la funció Shake, això permet ajustar la tremolor segons
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la situació. Per exemple, aplicant la tremolor quan apareix un monstre important,
ajustant-la segons si es rep un cop dèbil o un cop molt fort, aplicant una tremolor
forta si hi ha una explosió, etc.

No hi ha una configuració concreta per assignar els valors d’intensitat i
duració, s’ha d’experimentar fins a trobar els valors més adequats a cada
situació.

Moviments caòtics sostinguts:

Aquesta tècnica és útil per moviments consistents o erràtics que fan tremolar la
càmera en diferents direccions aleatòries. Pot ser útil en escenes que involucren
vehicles grans, per exemple, un tanc que passa al costat del jugador, el llançament
d’un coet o una forta tempesta. A diferència de la tremolor provocada per una
explosió o un impacte, aquests moviments es sustenten durant múltiples segons o
més temps.

Moviments abruptes:

Quan es produeix una explosió ocorren una sèrie de moviments ràpids i caòtics,
per exemple quan una granada explota al costat del jugador. La intensitat de la
tremolor dependrà de la distància de la granada, però típicament tindrà una vida
curta, amb una duració d’un segon com a màxim.

Per simular l’impacte d’una explosió, es poden usar els mateixos efectes per fer
tremolar la càmera que amb la tècnica anterior, però reduint la seva duració.

Seguiment de la càmera en els jocs

El seguiment de la càmera en els jocs en primera persona és trivial (vegeu la
figura 2.6): la càmera funciona com si fossin els ulls del jugador, es mou amb el
jugador i rota en la direcció en què el jugador es mou.

Figura 2.6. Vista en primera persona
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En canvi, en els jocs en tercera persona, la càmera acostuma a seguir al jugador a
una distància, i el procés de disseny requereix una major previsió.

En els jocs en tercera persona (vegeu la figura 2.7), els dissenyadors han de
considerar altres factors com que el moviment de la càmera sigui suau, els
problemes de retall (clipping) i quan usar una càmera controlada dinàmicament
o mantenir-la relativament fixa. La càmera ideal és aquella que els jugadors no
noten, ja que només són conscients de la càmera quan aquesta els frustra o la
sensació que provoca és incòmode. També cal tenir en compte que hi ha altres
tipus de jocs on la càmera acostuma a limitar l’àrea visible de joc, com en alguns
jocs de rol o jocs d’estratègia en temps real (RTS, Real Time Strategy).

Figura 2.7. Vista en tercera persona

Moviment excessiu de la càmera

Una situació que tothom ha experimentat en un joc en tercera persona és la següent: la
càmera queda bloquejada darrere un objecte que obstrueix la vista, o la càmera es mou
massa i provoca nàusees.

Per tant, s’ha d’evitar els moviments excessius de la càmera i els que fan difícil seguir-la.

Per crear una experiència de càmera suau en els jocs en tercera persona, cal
centrar-se en tres àrees principals:

• La distància.

• L’angle.

• La suavitat.

Distància: la distància de la càmera fins al jugador ha de ser prou propera per
capturar tots els elements al mateix temps que s’evita el problema de perdre la
línia de visió. Això és especialment crucial en àrees amb cantonades estretes i
espais confinats. Depenent de l’entorn del joc pot ser necessari alternar entre
distàncies curtes i llargues.
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Documentació de
Cinemachine

Podeu consultar la documentació
de Cinemachine al següent

enllaç: bit.ly/3YmOsrZ.

Càmera amb distància llarga

Les càmeres amb una distància llarga proporcionen al jugador una vista àmplia de l’entorn
que els envolta, fent més fàcil detectar els enemics i altres elements importants.

Angle: hi ha diferents maneres d’ajustar l’angle de la càmera en un joc en tercera
persona. Per exemple, en un joc de terror una posició molt propera al jugador
sobre la seva espatlla pot ser apropiada. Per altra banda, en un joc de món obert
és necessari que la càmera es trobi a una major distància del jugador, ja que és
necessari que aquest tingui una visió clara del que es troba al davant.

Cal tenir en compte que l’angle ha de ser complementari o adaptar-se a les
mecàniques que el jugador s’enfronta. Per exemple, en distàncies curtes l’angle
pot suggerir combat cos a cos, espais tancats i la necessitat d’observar amb cura
els detalls més petits.

Suavitat: crear una experiència de càmera suau pot ser la diferència entre un
joc immersiu i un que fa que els jugadors es trobin incòmodes. Per exemple, si
la càmera està enganxada directament en el jugador, qualsevol moviment per petit
que sigui es trasllada directament a la càmera, el que provoca efectes molt bruscos.

Càmera enganxada al jugador

En aquesta configuració la càmera es troba dins de la jerarquia del personatge del jugador,
de manera que quan el personatge es mou la càmera es mou immediatament. Mentre
que aquest comportament pot crear una sensació d’immersió, també pot ser discordant i
desorientador, especialment durant els moviments ràpids. A més, pot dificultar seguir la
pista del jugador.

Actualment, és poc habitual utilitzar aquest sistema, atès que els motors de jocs
acostumen a implementar sistemes de càmeres dinàmiques i són relativament
fàcils d’utilitzar. A Unity trobem un d’aquests sistemes, anomenat Cinemachine.

Sistema de càmeres dinàmiques

Per exemple, en el cas d’un joc de plataformes si la càmera està enganxada al jugador
cada salt que dona és seguit per la càmera, cosa que pot desorientar al jugador.

Per resoldre aquest problema es pot utilitzar un sistema de càmeres dinàmiques que
limiti el desplaçament de la càmera per activar-se només quan se superen alguns límits
horitzontals o verticals, de manera que mentre el jugador es troba en la zona central de la
pantalla la càmera no es mou.

Aquests sistemes estan dissenyats per ser més suaus, fent servir una càmera
desacoblada del personatge i gestionada pel sistema.

Es recomana incorporar la detecció d’obstacles a la càmera, de manera que
si la càmera es troba un obstacle entre ella i el jugador, aquesta s’apropa
al jugador, de manera que es preveu l’obstrucció de la vista assegurant una
experiència de càmera suau.
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Tutorial: 2D Cameras Using
Virtual Cameras

Podeu trobar un tutorial on
s’explica com utilitzar
Cinemachine amb càmeres
virtuals per jocs 2D en el següent
enllaç: bit.ly/3Zshnvr.

Treballar amb Cinemachine

Podeu trobar una llista de
reproducció on es mostra com
treballar amb Cinemachine en el
següent enllaç: bit.ly/3xZUx2H.

Cinemachine

Cinemeachine és una eina de gestió de càmeres dinàmiques que forma part de
Unity. Amb aquest sistema es poden crear una varietat de càmeres amb diferents
funcions, des de crear cinemàtiques fins a càmeres dinàmiques per utilitzar en
temps real.

Aquesta eina inclou moltes configuracions i característiques que fan que la càmera
se senti molt bé, com mantenir un jugador dintre del pla, suavitzar del moviment,
l’opció de configurar raïls per desplaçar la càmera, etc.

Es recomana utilitzar Cinemachine sempre que sigui necessari suavitzar el
moviment de la càmera o realitzar cinemàtiques in-game.

Implementació de càmeres

Conèixer en profunditat el funcionament de les càmeres a Unity requereix un coneixement
específic que va més enllà del que s’aborda en aquest mòdul. Podeu aprofundir en aquest
tema mitjançant els enllaços a la documentació i vídeos proporcionats.

Ús de Cinemachine en jocs de plataformes 2D.

El joc Platformer Microgame, una de les plantilles gratuïtes de Unity, fa servir Cinemachine
per fer el seguiment del personatge:

• Si es prem la barra d’espai breument, el personatge realitza un salt curt i la càmera no es
desplaça verticalment.

• Si es prem la barra d’espai, el personatge du a terme un salt llarg i arribat un punt la càmera
es desplaça verticalment.

• Si el personatge es troba al centre de la pantalla, el desplaçament horitzontal no desplaça la
càmera ni a dreta ni a esquerra.

• Quan el personatge es desplaça al límit dret o esquerra, la càmera es desplaça
horitzontalment acompanyant al personatge.

2.1.2 Àudio

A diferència d’una pel·lícula, l’àudio d’un videojoc és dinàmic i ha d’adaptar-se
a la situació, ja sigui com a reacció a les accions del jugador o com a resposta a
alguna entrada del jugador. Això és el que es coneix com a àudio adaptatiu.

Per implementar els sistemes d’àudio d’un joc amb Unity s’utilitzen els compo-
nents AudioSource i AudioListener, que són els responsables de reproduir el
so, mentre que la informació que es reprodueix es troba en objectes de tipus
AudioClip, per tant, per reproduir sons i música serà necessari treballar amb tots
tres tipus d’elements.

Finalment, per gestionar la música a escala global es fa servir l‘AudioMixer, un
component que permet ajustar la reproducció de sons de forma global, però en
jocs més complexos és habitual a recórrer a eines de tercers com FMod i WWise.
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Components d’àudio

Per poder reproduir i sentir sons a Unity són necessaris dos components:

• AudioListener: permet sentir els sons que es reprodueixen. Per poder sentir
el so de l’escena és imprescindible que únicament un dels GameObjects
(habitualment la càmera principal) disposi d’un component de tipus Audio-
Listener. Aquest component no exposa cap propietat.

• AudioSource: és el responsable de reproduir el so i es poden configurar les
seves propietats de reproducció (vegeu la figura 3.2). Permet iniciar i aturar
els clips d’àudio.

Figura 2.8. Component AudioSource

Només pot haver-hi un component de tipus AudioListener actiu d’aquest
tipus en un moment donat.

Entre les propietats més rellevants de l’ AudioSource es troben les següents:
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• AudioClip: és el clip d’àudio assignat a aquest component. Quan s’inicia
la reproducció aquest és el so que es reproduirà.

• Output: aquesta propietat és opcional, referència al grup del mesclador de
so.

• Mute: silencia aquesta font d’àudio.

• PlayOnAwake: si està activat es reprodueix automàticament quan el compo-
nent és instanciat. Per exemple, la música de fons d’un nivell pot interessar
que es reprodueixi automàticament, però el so d’una explosió només s’ha
de reproduir quan correspongui.

• Volume: volum al que es reprodueix el so.

• Pitch: fa que el so s’escolti més greu o més agut.

• Loop: normalment, quan finalitza la reproducció d’un clip d’àudio aquest
s’atura, però amb la casella loop activada tornarà a reproduir-se indefinida-
ment.

• Spatial Blend: aquesta propietat determina si el so s’ha d’interpretar com
un so 2D (per a jocs 2D i interfícies) o com a 3D (afecta el posicionament).

La propietat Spatial Blend és molt important quan es treballa en jocs 3D o de
realitat virtual, ja que és la que controla si s’ha de reproduir com un so 2D o 3D, el
que fa que es tingui en compte la posició de l‘AudioSource i de l‘AudioListener.
És a dir, si es treballa amb sons 3D, els sons que es troben més lluny s’escoltaran
més fluixos o no s’escoltaran.

Àudio espacial

Quan es treballa amb àudio espacial en jocs en tercera persona s’ha de decidir com
gestionar la sortida d’àudio.

Per exemple, si lAudioListener es troba al personatge, el so s’ajustarà segons la posició del
personatge, mentre que, si l‘AudioListener es troba a la càmera, dependrà de la posició
de la càmera.

Això és rellevant per determinar si se senten sons per una banda o altra dels altaveus o
auriculars, ja que pot ser que no concordi i resulti confós pels jugadors.

Per utilitzar el component AudioSource des del codi, només cal obtenir una
referència al component i cridar als mètodes Play() per iniciar la reproducció
i Stop() per aturar-la:

1 using UnityEngine;
2

3 public class PlaySound : MonoBehaviour
4 {
5 // Referència al component AudioSource
6 AudioSource audioSource;
7

8 void Start()
9 {
10 // S’obté la referència a l’AudioSource del GameObject
11 audioSource = GetComponent<AudioSource>();
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12 }
13

14 void Update()
15 {
16 // Comprova si es prem la tecla espai
17 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
18 {
19 // Reprodueix el so assignat a l’audioSource
20 audioSource.Play();
21 }
22

23 // Comprova si es prem la tecla q
24 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Q))
25 {
26 // Atura el so assignat a l’audioSource
27 // Si no s’està reproduint, no té cap efecte
28 audioSource.Stop();
29 }
30 }
31 }

Un altre component fonamental per reproduir un so és comptar amb un clip d’àu-
dio (AudioClip). Aquests clips embolcallen als recursos d’àudio (per exemple,
fitxers amb extensió .waw o .mp3) de forma que poden ser reproduïts.

La conversió d’un recurs d’àudio en un AudioClip és transparent als
programadors. No cal fer res.

Per assignar un recurs d’àudio a una propietat de tipus AudioClip només cal
arrossegar-la a sobre de la propietat a l’editor o seleccionar-lo del desplegable,
tal com es pot apreciar a la figura 2.9.

Figura 2.9. Selector d’AudioClips
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Manual d’Audio Mixer

Podeu consultar la documentació
oficial de l’Audio Mixer en el
següent enllaç: bit.ly/3IVNooW.

Per assignar un AudioSource a un AudioComponent en temps d’execució, només
cal assignar-lo com qualsevol altre valor:

1 using UnityEngine;
2

3 public class AudioPlayer : MonoBehaviour
4 {
5 // Referència al clip d’àudio que es reproduirà
6 public AudioClip audioClip;
7

8 // Referència al component d’àudio
9 private AudioSource audioSource;
10

11 void Start()
12 {
13 // Obtè la referència al component d’àudio
14 audioSource = GetComponent<AudioSource>();
15

16 // Assigna el clip d’àudio a la font d’àudio
17 audioSource.clip = audioClip;
18 }
19

20 void Update()
21 {
22 // Reprodueix l’àudio quan es presiona la tecla espai
23 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
24 {
25 audioSource.Play();
26 }
27 }
28 }

Audio Mixer

Tot i que l’ús d’eines avançades de gestió de sons queda fora de l’abast d’aquest
mòdul, és interessant que sapigueu com funcionen, encara que sigui teòricament.
Una d’aquestes eines és l’Audio Mixer de Unity, al qual es pot accedir des de
l’opció Windows->Audio->Audio Mixer (vegeu la figura 2.10).

L’Audio Mixer és una eina que permet mesclar i manipular sons i efectes d’àudio
en el joc. Amb ell, es poden controlar aspectes com el volum, el balanç de canals,
la freqüència i l’eco dels sons. A més, es poden crear grups de sons i ajustar el
seu volum i els seus efectes de forma conjunta.

També permet crear snapshots, configuracions de mescla que es poden activar i
desactiva en temps real. Això permet, per exemple, canviar la mescla d’àudio en
funció de l’acció que s’estigui realitzant en el joc o canviar la mescla en funció de
l’ambient o l’escena.

Altres funcionalitats de l’Audio Mixer inclouen la possibilitat d’aplicar efectes
d’àudio en temps real, com la distorsió, la reverberació o el filtratge, i la possibilitat
de connectar la sortida d’un Audio Mixer a l’entrada d’altre per crear mescles
complexes.
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Figura 2.10. Audio Mixer

Font: Unity

L’Audio Mixer és una eina essencial per crear experiències d’àudio d’alta
qualitat en un joc, i per aconseguir un control detallat i precís dels sons i
efectes d’àudio en el joc.

Àudio Adaptatiu

Quan un jugador dispara en un joc és d’esperar que es produeixi algun tipus de so
associat, sigui un tret o un efecte màgic. Això implica que el joc ha de respondrà
a les accions de l’usuari i, per tant, és necessari treballar amb àudio adaptatiu,
encara que aquest seria el nivell més bàsic.

Un altre cas molt habitual es dona quan un personatge camina, és d’esperar que
en tocar terra es produeixi un so associat a les passes. En aquesta situació l’àudio
no ha de respondre a l’entrada del jugador, sinó a l’estat de l’animació, per tant,
caldrà utilitzar events d’animació.

En el següent vídeo podeu veure una explicació i alguns exemples de com funciona
l’àudio adaptatiu:

https://www.youtube.com/embed/p-FLWabby4Y?controls=1

Implementació d’un sistema de passes

Per implementar aquest sistema de passes amb Unity es requereix:
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• Crear un component amb una funció (per exemple, PlayStep()) que serà la responsable de
reproduir el so, i afegir-lo al mateix GameObject que conté l‘AnimatorController.

• Afegir un event d’animació que cridi a aquesta funció a cada frame on el personatge toqui el
terra amb el peu, tant per les animacions de caminar com les de córrer. A la figura 3.1 podeu
veure la secció d’events d’animació de la finestra d’animació.

Figura 2.11. Finestra d’animació amb events

Els events d’animació s’afegeixen a la barra ressaltada pel rectangle vermell.

De forma similar, es pot utilitzar el mateix sistema per reproduir un so en saltar i aterrar.

El component podria ser similar al següent:

1 using UnityEngine;
2
3 /**
4 * Component per sincronitzar els sons de pitjades i salts (s’han de

cridar a les funcions des d’events d’animació)
5 */
6 public class FootSteps : MonoBehaviour
7 {
8 [Header("SFX")] [SerializeField] AudioClip[] FootStepsClip;
9 [SerializeField] AudioClip JumpSound;
10 [SerializeField] AudioClip LandingSound;
11
12
13 private int CurrentStep = 0;
14
15 public void PlayFootSteps()
16 {
17 AudioManager.Instance.PlayClip(FootStepsClip[CurrentStep],

transform.position, 1f);
18 CurrentStep++;
19 if (CurrentStep == FootStepsClip.Length)
20 {
21 CurrentStep = 0;
22 }
23 }
24
25 private void JumpStart()
26 {
27 AudioManager.Instance.PlayClip(JumpSound, transform.position);
28 }
29
30 private void JumpEnd()
31 {
32 AudioManager.Instance.PlayClip(LandingSound, transform.position);
33 }
34 }

És a dir, cada vegada que es reprodueix el frame de l’animació al qual està lligat
l’event d’animació, es crida a la funció PlayFoootSteps() la qual reproduirà un
clip d’àudio per cada petjada. Habitualment, es fa servir un array de clips en lloc
d’un únic clip per afegir varietat, d’aquesta manera es va rotant el clip utilitzat per
fer el lloc més interessant.
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Fixeu-vos que aquest sistema no té en compte el tipus de terreny sobre el qual
es trepitja. En els jocs més simples això és suficient, però és molt habitual haver
d’implementar un component que discrimini quin és el tipus de terra i reprodueixi
sons apropiats per cada tipus, ja que no és el mateix caminar per una carretera,
que caminar per un bosc o per un desert.

Implantació de l’àudio

A la següent xerrada de la GDC2016, podeu veure com es va implementar l’àudio al joc
Overwatch per millorar l’experiència d’usuari:

https://www.youtube.com/embed/60P0hzTTJ4Q?controls=1

L’entorn també pot afectar a com es reprodueix el so en cada moment. Continuant
amb l’exemple de les petjades, el so produït per aquestes quan estàs a una
muntanya hauria de canviar en entrar en una cova (per exemple, afegint l’efecte
de reverberació), encara que fos el mateix tipus de terra, ja que aquesta és
l’experiència dels éssers humans i quan aquests canvis no es produeixen resten
immersivitat als jocs. Un altre efecte similar és la transició de so quan es produeix
un esdeveniment, per exemple mentre el jugador explora una masmorra pot sonar
una música, però un cop comença el combat la música canvia a una amb un ritme
més ràpid fins que el combat acaba.

Aquest tipus d’efectes es pot implementar mitjançant colliders que serveixin com
a detectors. Per exemple, a l’entrada d’una cova es poden posar 2 colliders, un a
la zona de fora que restableixi les característiques normals de so i un altre dintre
amb la configuració apropiada per a la cova.

Quan el personatge entra a la cova, el component d’àudio de les petjades es
modifica perquè les petjades sonin més apagades i amb eco, i un cop surti passarà
forçosament pel trigger 1, restaurant l’estat normal del component d’àudio.

Per altra banda, quan el que es desitja és modificar la música, en lloc de les
característiques del component el que es canviarà serà el clip d’àudio que s’està
reproduint. En aquest cas es pot utilitzar només un collider, de manera que en
entrar es reprodueixi el nou clip i s’aturi en sortir del collider.

En aquest cas el canvi d’una pista d’àudio a una altra pot ser molt brusc, per tant,
el que s’acostuma a fer és un crossfade, una transició entre una pista i altra.

Per implementar aquest sistema a Unity, cal treballar amb dos components d’àudio,
un que és el que està reproduint el clip actual i un altre amb el nou clip. El procés
seria el següent:

1. El component amb el nou clip d’àudio comença a reproduir el clip amb el
volum d’àudio a 0.

2. Durant una quantitat de temps predefinida el volum del component principal
comença a baixar, mentre que el del nou component comença a pujar.
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3. Finalment, el component principal acaba silenciat i s’atura, mentre que el
component nou passa a ser el principal amb el volum complet.

Podeu trobar una implementació d’aquest sistema per a Unity al AudioManager
del joc Escape From IOC:

1 private static AudioManager _instance;
2

3 // Declaració de les fonts d’àudio
4 private AudioSource _audioSource1;
5 private AudioSource _audioSource2;
6 private AudioSource _audioSourceCurrent;
7

8 // Getter de la instància corresponent al Singleton
9 public static AudioManager Instance
10 {
11 get { return _instance; }
12 }
13

14

15 private void Awake()
16 {
17 // Inicialització del Singleton per assegurar que no existeix
18 // cap altra instància
19 if (_instance != null)
20 {
21 gameObject.SetActive(false);
22 Destroy(gameObject);
23 }
24 else
25 {
26 _instance = this;
27

28 // inicialització dels dos components d’àudio principals
29 _audioSource1 = gameObject.AddComponent<AudioSource>();
30 _audioSource1.volume = musicVolume;
31 _audioSource1.loop = true;
32

33 _audioSource2 = gameObject.AddComponent<AudioSource>();
34 _audioSource2.volume = 0f;
35 _audioSource2.loop = true;
36

37 // referència a la font d’àudio actual
38 _audioSourceCurrent = _audioSource1;
39

40 DontDestroyOnLoad(gameObject);
41 }
42 }
43

44 // Mètode utilitzat per reproduir un clip d’àudio.
45 public void PlayTrack(AudioClip clip)
46 {
47 // Si ja està sonant, no cal fer res
48 if (_audioSourceCurrent.clip == clip)
49 {
50 return;
51 }
52

53 // Cal determinar quina és la font d’àudio disponible
54 // pot iniciar la reproducció del nou clip
55 AudioSource nextAudioSource;
56
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FMOD

Es pot descarregar FMOD des
del següent enllaç:

www.fmod.com. Ofereixen una
llicència Indie gratuïta als
desenvolupadors amb uns

ingressos inferiors als 200.000
dòlars anuals i un pressupost

inferior als 500.000 dòlars.

57 if (_audioSourceCurrent == _audioSource1)
58 {
59 nextAudioSource = _audioSource2;
60 }
61 else
62 {
63 nextAudioSource = _audioSource1;
64 }
65

66 // S’assigna el clip a la font d’àudio disponible.
67 nextAudioSource.clip = clip;
68

69 // S’inicia la corutina per començar l’esvaïment del
70 // clip actual fins a 0
71 StartCoroutine(StartFade(_audioSourceCurrent, fadeSpeed, 0f));
72 // S’inicia la corutina per desfer l’esvaïment del
73 // clip actual fins al volum normal.
74 StartCoroutine(StartFade(nextAudioSource, fadeSpeed,

musicVolume));
75

76 // S’assigna la referència de l’àudio actual
77 _audioSourceCurrent = nextAudioSource;
78 }
79

80 // Corutina per fer i desfer l’esvaïment d’una font d’àudio
81 public static IEnumerator StartFade(AudioSource audioSource,

float duration, float targetVolume)
82 {
83 // Aquest bloc s’executa només una vegada
84 // quan es crida la corutina
85 float currentTime = 0;
86 float start = audioSource.volume;
87 audioSource.Play();
88 while (currentTime < duration)
89 {
90 // Aquest bloc es repetirà cada frame fins a completar l’

esvaïment
91 currentTime += Time.deltaTime;
92 audioSource.volume = Mathf.Lerp(start, targetVolume,

currentTime / duration);
93 yield return null;
94 }
95

96 yield break;
97 }

Com es pot apreciar, es fan servir corutines per gestionar l’esvaïment, de manera
que tots dos clips varien el seu volum de forma progressiva al llarg del temps.

FMOD i Wwise

FMOD i WWise són dues eines de programari molt populars i utilitzades a la
indústria dels videojocs per crear i dissenyar sons i efectes de so per a jocs. A
continuació, es descriuen breument totes dues eines i com es diferencien.

FMOD:

FMOD s’utilitza per crear i dissenya cons per a videojocs. Proporciona una àmplia
varietat d’eines de creació de so, incloent una interfície gràfica d’usuari intuïtiva
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Wwise

WWise ofereix una llicència
gratuïta pels desenvolupadors
amb un pressupost inferior als
250.000 dòlars. Es pot
descarregar des del següent
enllaç: bit.ly/3mx8xyf.

i fàcil d’utilitzar que permet als dissenyadors crear sons personalitzats. FMOD
també inclou una biblioteca de sons preconstruïts que poden ser fets servir per
estalviar temps en el procés de creació de so.

Entre els seus punts forts es troba la facilitat d’ús i la flexibilitat. L’eina s’integra
bé amb els principals motors de videojocs, incloent-hi Unity i Unreal Engine, el
que facilita la integració dels efectes de so amb l’experiència de joc.

Wwise:

És una altra eina de programari d’àudio que s’utilitza en els mateixos àmbits
que FMD. Proporciona també una interfície gràfica intuïtiva que permet als
dissenyadors crear i dissenya sons personalitzats, així com una biblioteca de sons
preconstruïts.

De forma similar a FMOD (vegeu la figura 2.12), és conegut per la seva capacitat
per integrar-se bé amb altres sistemes de programari, el que el converteix en una
molt bona opció pels desenvolupadors de videojocs que treballin en projectes
multiplataforma. A més, ofereix un alt grau de personalització i control sobre
el so i els efectes de son del videojoc.

Figura 2.12. FMod amb el projecte del joc Celeste carregat

Diferències entre FMOD i Wwise:

Totes dues eines són molt similars quant a funcionalitats i la interfície d’usuari,
però existeixen algunes diferències claus entre elles. Per exemple, FMOD és
conegut per se més fàcil d’usar i tenen una corba d’aprenentatge més curta que
Wwise, el que ho fa més popular entre els dissenyadors novells. Per altra banda,



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 98 Desenvolupament de videojocs amb Unity

Wwise ofereix més opcions de personalització i control, el que ho fa més atractiu
pels desenvolupadors de videojocs més experimentats.

En termes d’integració, totes dues eines són compatibles amb els principals motors
de videojocs, però FMOD s’integra millor amb Unity, mentre que Wwise s’integra
millor amb Unreal Engine. A més, Wwise és conegut per estar més enfocat en la
tecnologia de mescla, el que permet crear efectes de so més complexos i detallats.

2.2 Control d’il·luminació

La il·luminació és un aspecte clau en el desenvolupament de videojocs i Unity
ofereix diferents tipus d’il·luminació per aconseguir diferents efectes. Les llums
en temps real s’actualitzen a cada fotograma, però el seu ús ha de ser limitat
degut el seu impacte en el rendiment. Les llums fornejades poden millorar el
rendiment, però limiten la interactivitat en l’escena. Les llums mixtes combinen
ambdues tècniques per oferir una solució més equilibrada.

Per altra banda, el tipus de material (lit i unlit) també juguen un paper important
en la il·luminació d’un joc. Els primers utilitzen la informació de la il·luminació
de l’escena per generar ombres i reflexos, mentre que els segons ignoren tota la
informació de la il·luminació.

Entre els problemes que s’han de considerar en treballar amb la il·luminació és
el del superposició de llums en temps real. Quan s’encavalquen o se superposen
les llums, poden aparèixer artefactes o pot disminuir severament el rendiment. Per
aquest motiu és important evitar els encavalcaments innecessaris i ajustar els llums
per obtenir la millor il·luminació possible.

Quan es treballa amb llums fornejades es generen mapes de llum. Aquests
emmagatzemen la informació d’il·luminació precalculada de l’escena, cosa que
permet millorar el rendiment, però poden presentar problemes si no s’han ajustat
correctament. Pel que fa a la qualitat de la renderització, Unity permet utilitzar
raytracing, una tècnica avançada que pot oferir resultats més realistes, però
requereix maquinari compatible i pot tenir un impacte significatiu en el rendiment.

Cal tenir en compte també que les llums tradicionals no són adequades pels jocs
2D, afortunadament Unity inclou llums específiques per jocs en 2D, encara que
s’ha de fer servir el canal de renderització URP en lloc de l’estàndard.

Com es pot intuir, la il·luminació és un aspecte molt important en el disseny de
jocs en Unity, i és important escollir la tècnica adequada per obtenir els resultats
desitjats. Els desenvolupadors també han de prestar atenció als materials emprats
i la superposició de les llums per evitar problemes en l’escena i garantir una
experiència de joc satisfactòria pels jugadors.
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2.2.1 Tipus d’il·luminació

En Unity existeixen diferents tipus de llums que poden utilitzar-se per il·luminar
una escena en un videojoc:

• Llum direccional (directional light): emet una llum en una direcció
determinada i és ideal per simular la llum del sol o la lluna.

• Llum puntual (point light): emet llum en totes direccions des d’un punt
específic i s’utilitza per simular la llum d’una bombeta o una torxa.

• Llum d’àrea (area light): emet una llum des d’una superfície determinada
i és ideal per simular llums al sostre o una paret.

• Focus (spot light: similar a la llum direccional, però projecta el llum en un
con de manera que només afecta una àrea concreta.

• Llum ambiental: emet llum en totes direccions i s’utilitza per simular
a llum que reflecteixen els objectes a causa de la il·luminació global de
l’escena.

• Skybox: és una tècnica que fa servir una imatge panoràmica per simular el
cel o l’entorn i afecta la il·luminació ambiental d’una escena.

• Materials emissius: tot i no tractar-se exactament d’una font d’il·luminació,
els materials emissius poden actuar com una font de llum a l’escena i poden
afectar significativament a la il·luminació d’aquesta, però dependrà de la
configuració de la il·luminació i l’ús dels efectes de postprocessament.

Per afegir una llum direccional, puntual, d’àrea o de focus, cal fer clic
esquerre sobre la jerarquia i seleccionar Light i el tipus de llum que es desitgi
afegir.

A més existeixen dos tipus de sondes que ajuden a millorar la il·luminació:

• Sonda de llum (Light Probe): captura la informació d’il·luminació en un
punt específic de l’escena, com per exemple la reflexió a l’aigua.

• Sonda de reflexió (Reflection Probe): aquesta sonda és utilitzada per
capturar la informació de reflexió en un punt específic de l’escena, com
la reflexió en un mirall.

És important recordar que l’ús combinat de diferents tipus de llum pot millorar
significament la qualitat de la il·luminació d’una escena i proporcionar una
experiència visual més realista.
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Propietats comunes dels llums

Les llums de Unity tenen diverses propietats comunes que es poden ajustar per
personalitzar l’aparença i el comportament. Algunes d’aquestes propietats són
les següents:

1. Mode: determina si la llum afectarà en temps real (real time), només serà
visible en fornejar-la (Baked), o mixta (Mixed) de manera que serà fornejada
i afectarà els elements dinàmics de l’escena.

2. Intensitat: controla la brillantor de la llum.

3. Color: defineix el color de la llum.

4. Rang: especifica la distància màxima a la qual arribarà la llum.

5. Atenuació: Defineix com disminueix la intensitat de la llum en relació amb
la distància.

6. Tipus d’ombra: pot escollir-se entre ombres suaus, ombres dures o no
llençar ombres.

7. Resolució de l’ombra: especifica la qualitat de les ombres.

8. Angle: aplicable només a llums de tipus focus, defineix l’angle del con de
llum.

9. Bakeable: Defineix la llum que s’inclourà en el procés de forneig
(il·luminació precalculada).

Llum direccional

La llum direccional de Unity funciona emetent una llum en una sola direcció,
similar a la llum del sol. Igual que amb altres elements de Unity, aquesta llum té
una posició i una rotació en l’espai de l’escena. La rotació determina la direcció
en què s’emet la llum, mentre que la posició no té cap efecte per aquests tipus de
llum. A la figura 2.16 podeu veure les opcions de configuració d’aquest tipus de
llum.
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Figura 2.13. Llum direccional B

Aquest tipus de llum és especialment útil per simular la il·luminació del sol, la
lluna o qualsevol altra font de llum que emeti una llum en una única direcció. Es
pot utilitzar per crear ombres dures i ben definides en els objectes de l’escena. A
més, la intensitat de la llum direccional es pot ajustar per controlar la quantitat de
llum que s’emet a l’escena.

Una altra característica important de la llum direccional és la seva capacitat per
produir ombres en temps real. Això s’aconsegueix mitjançant un component
que s’encarrega de calcular la interacció de la llum amb els objectes de l’escena.
Les ombres es poden ajustar en termes de qualitat i la distància en què són
projectades, el que permet un major control sobre la il·luminació.

El procés de llençar ombres és força costós i a l’hora d’il·luminar escenes
en aplicacions mòbils o de realitat virtual pot ser prohibitiu.

A les figura 2.14 i figura 2.15 podeu veure la mateixa escena amb una llum
direccional amb diferent configuració.
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Figura 2.14. Llum direccional A

Figura 2.15. Llum direccional B

Llum puntual

Els llums puntuals s’utilitzen per simular fonts de llum omnidireccionals, és a
dir, que emeten llum en totes direccions des d’un punt de l’espai. Són útils per
il·luminar àrees petites, com una làmpada, una espelma en una habitació o crear
l’efecte de llum càlid d’una fogata.

Aquest tipus de llum permet ajustar la intensitat, el color i el rang de la llum
emesa (a la figura 2.16 podeu veure totes les característiques). Al contrari del
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que passa amb les llums direccionals, en les llums puntuals la posició afectarà
l’àrea il·luminada mentre que la rotació no tindrà cap efecte, ja que es tracta d’una
llum omnidireccional.

Figura 2.16. Llum direccional B

Cal destacar que l’ús de múltiples llums en una escena pot afectar el rendiment
del joc, raó per la qual és important trobar un equilibri entre la qualitat visual i
el rendiment. També és important escollir el tipus de llum adequat per la tasca
en qüestió, ja sigui una llum puntual per il·luminar una àrea petita o una llum
direccional per il·luminar una àrea gran.

S’ha de tenir en compte que el cost de renderitzar una imatge sobre la qual s’aplica
més d’una font de llum es multiplica, per tant, és imprescindible escollir els tipus
i ajustar la mida el més acuradament possible. Per exemple, si en una escena hi
ha una llum puntual i una llum direccional, tots els elements dintre de l’àrea de la
llum puntual rebran la informació d’il·luminació de totes dues llums a l’hora de
calcular com es representarà cada píxel.

Pixel lights i vertex lights

En els motors de joc hi ha una limitació al nombre de llums que poden afectar a cada píxel.
Quan hi ha més d’una font de llum superposant-se, només s’interpretaran com a pixel lights
(llums que es calculen per cada píxel en la pantalla) entre 1 i 4 llums (segons la configuració
de qualitat seleccionada) i les més dèbils s’interpretaran com a vertex lights (llums que es
calculen a cada vèrtex i no tenen en compte la superfície de l’objecte).

En jocs mòbils i dispositius de realitat virtual basats en aquestes
arquitectures es limita el nombre de pixel lights a 1.
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Tant a Unity com en altres motors, aquest tipus de llum no llença ombres quan
s’utilitza en dispositius mòbils. Per aquest motiu, si es volen utilitzar ombres
caldrà utilitzar un llum direccional o utilitzar alguna tècnica per simular-les.

Blob Shadows

Les blob shadows són un tipus d’ombra falsa que enfosqueix el terra sota els personatges,
però realment no té res a veure amb la il·luminació. Hi ha diferents maneres d’implementar
aquest tipus d’ombra:

• Utilitzant l’element Projector de Unity (bit.ly/3msnO3z). El rendiment d’aquest mecanisme es
força dolent i només es pot aplicar amb el Render Pipeline estàndard.

• Utilitzant shaders especials amb una forma geomètrica simple als peus del jugador.

Llum d’àrea

Les llums d’àrea permeten definir àrees específiques d’una escena on s’aplicarà
la il·luminació. Aquestes llums s’utilitzen per optimitzar el rendiment de l’escena
en àrees específiques i també per aplicar diferents configuracions d’il·luminació
per zones específiques.

Al contrari que les llums de punt i les direccionals, aquest tipus
d’il·luminació no pot utilitzar-se en temps real, s’ha de fornejar.

En crear una llum d’àrea es poden ajustar els paràmetres de la llum que s’aplicarà
(com es pot veure a la figura 2.17), com ara la intensitat, el color, el rang i
l’atenuació. A més es pot ajustar també l’ombra, la resolució i la distància de
projecció.

Aquestes llums es fan servir habitualment en interiors d’edificis, on es poden
definir diferents àrees per la il·luminació ambiental i les llums puntuals, cosa que
permet tenir un major control sobre l’aparença de l’escena i obtenir una millor
optimització del rendiment.
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Figura 2.17. Llum d’àrea

Focus

Els focus es fa servir per il·luminar àrees concretes d’una escena, proporcionant
una llum puntual i direccional que es projecta des d’un punt en una direcció
específica fins al rang indicat. Aquest tipus de llum és útil per il·luminar un objecte
o una zona específica de l’escena, per exemple, per il·luminar un personatge, un
objecte important o destacar una zona concreta de l’escena. Podeu veure una llum
d’aquest tipus il·luminant a un enemic a la figura 2.19.
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Figura 2.18. Llum de focus

Aquestes llums tenen un con de llum estret que es pot ajustar per canviar la direcció,
l’angle, el color i la intensitat de la llum, així com l’atenuació i l’ombra com en
altres tipus de llums.

Comunament, s’utilitzen en jocs d’acció, d’aventures i jocs de rol, on es necessiten
efectes d’il·luminació dramàtics per ressaltar objectes i personatges importants.
També es poden utilitzar en interiors d’edificis per il·luminar taules, làmpades o
aparadors.

Un altre ús força habitual és usar-les com a llanternes en jocs de terror, de manera
que tot l’entorn és molt fosc i es limita la visió del jugador a l’àrea il·luminada pel
focus.

A l’hora d’utilitzar un focus, s’ha de tenir cura que el con només afecti l’àrea
que es desitja il·luminar, ja que en cas contrari és possible que afecti altres
elements incrementant el nombre de llums superposades.

Skybox

En Unity, el Skybox és una tècnica de renderitzat que permet mostrar un fons
de cel envoltant i realista dins d’una escena de joc. S’utilitza una textura de
Skybox, que pot ser una imatge panoràmica de 360° o una sèrie de sis textures
que cobreixen els sis costats d’un cub. La textura del Skybox s’aplica al fons de
l’escena, i la càmera es col·loca en el centre del cub virtual per crear una sensació
d’immersió i profunditat.
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El seu ús pot tenir un impacte significatiu en la il·luminació de l’escena, ja que
influeix en la llum ambiental i la llum de fons. La seva textura pot tenir diferents
colors i nivells de brillant per simular diferents moments del dia, com l’alba, el
migdia o la nit, tal com es mostra a les opcions de la figura 2.19. A més, la textura
del Skybox pot contenir informació d’il·luminació com la posició i la intensitat del
sol per simular ombres i reflexos a l’escena.

Figura 2.19. Opcions de configuració d’un Skybox

Per afegir o modificar un Skybox cal seleccionar l’opció del menú Window-
>Rendering->Lightning i en aquesta finestra seleccionar la pestanya Environment.
A més de configurar el Skybox es pot configurar l’efecte de boira (vegeu la figura
2.20).

Simular un Skybox

En cas de voler comptar amb un efecte similar al Skybox, però amb menys detalls (per
exemple, per a un joc mòbil estilitzat) i que no afecti la il·luminació, es pot utilitzar una
esfera amb les normals invertides per fer que el material es mostri a l’interior de l’esfera i
ajustar el radi perquè l’esfera envolti tota l’escena.

El Skybox també pot interactuar amb altres fonts de llum en l’escena, com són
les llums en temps real i les llums fornejades per crear una il·luminació coherent i
realista. Per exemple, la textura del Skybox pot tenir un to blau clar per simular una
il·luminació del cel diürn, mentre que les llums en temps real i les llums fornejades
poden tenir tonalitat càlida i groguenca per simular la il·luminació del sol a migdia.
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Materials emissius

Podeu trobar més informació
sobre els materials emissius al

següent enllaç: bit.ly/3KYKPVO.

Figura 2.20. Skybox del FPS Migrogame

Materials Emissius

L’emissió és una propietat del shader estàndard de Unity. Quan un material inclou
textures emissives (o s’assigna algun color) es tracten de la mateixa manera que
els materials unlit, és a dir, no responen a les fonts d’il·luminació de l’escena.

En el seu lloc, emeten una llum pròpia que és constant i independent de la
il·luminació de l’escena. Els valors d’emissió es poden ajustar per controlar la
intensitat de la llum emesa. Això pot ser útil per crear efectes d’il·luminació
específics, com senyalitzacions lluminoses, llums de neó, efectes de partícules,
entre altres.

Aquest tipus de materials acostumen a fer-se servir com una màscara que
només afecta determinades parts del model, per exemple, les llums d’un
vehicle o els ulls d’un monstre, i no a tot el model.

Aquesta il·luminació s’aprecia més clarament en afegir l’efecte de postprocessa-
ment bloom. A la figura 2.21 podeu veure un exemple de textura completament
emissiva aplicada a un personatge amb el valor d’intensitat de bloom a 0, a 10 i a
50.
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Sondes de llum

Podeu trobar la documentació
oficial sobre com utilitzar sondes
de llum en el següent enllaç:
bit.ly/3YmF47x.

Figura 2.21. Material emissiu amb diferents nivells d’intensitat de bloom

D’esquerra a dreta: intensitat 0, intensitat 10 i intensitat 50

Sondes: llum i reflexió

Tot i que en aquest mòdul no s’aprofundirà en l’ús de sondes, és interessant
conèixer en què consisteixen. Tant la sonda de llum com la sonda de reflexió
són eines d’il·luminació de Unity que s’utilitza per millora l’aparença de la
il·luminació en l’escena d’un videojoc, però es diferencien en com funcionen i
quina informació capturen.

La utilització de sondes permet optimitzar el rendiment d’una escena i
millorar la seva qualitat.

Sonda de llum:

Una sonda de llum captura la il·luminació en un punt específic de l’escena. El
seu objectiu es captura la il·luminació global de l’escena, que pot ser feta servir
per il·luminar objectes dinàmics en temps real. Quan es col·loca una sonda de
llum en una escena es captura la informació sobre aquesta àrea, que s’utilitza per
il·luminar els objectes propers.

Per exemple, si un personatge es mou a través d’una escena, la il·luminació que es
projecta en el personatge ha de ser precisa i realista. En fer servir sondes de llum,
es pot capturar informació de la il·luminació en la posició exacta del personatge,
cosa que permet que la il·luminació en temps real s’ajusti de manera realista a
mesura que el personatge es mou a través de l’escena.

A Unity aquestes sondes s’afegeixen com a grups (light probe group) tal com es
pot apreciar a la figura 2.22. Per afegir un grup cal fer clic amb el botó dret sobre
la jerarquia i seleccionar Light->Light Probe Group. Un cop creat caldrà ajustar
la posició i el nombre de sondes.
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Sondes de reflexió

Podeu trobar la documentació
oficial sobre com utilitzar sondes

de reflexió en el següent enllaç:
bit.ly/420Kmc7.

Figura 2.22. Grup de sondes de llum

És important tenir en compte que l’ús de les sondes de llum pot ser un procés
de prova i error, ja que s’ha d’ajustar curosament les sondes de llum per capturar
la informació de la il·luminació de manera efectiva. També és rellevant tenir en
compte que un abús de les sondes de llum pot afectar el rendiment del joc, per la
qual cosa s’ha de trobar un equilibri entre la qualitat visual i el rendiment.

Les sondes de llum emmagatzemen la informació fornejada. Per tant, cal
precomputar la il·luminació per poder utilitzar-les.

Sonda de reflexió:

De forma similar a la sonda de llum, la sonda de reflexió captura informació en
un punt específic de l’escena, però en aquest cas es tracta de la informació de
reflexió. Aquesta informació pot ser emprada per reflectir la il·luminació i els
objectes circumdants en els objectes reflectants.

Per exemple, si un personatge s’atura davant un mirall en una escena els objectes
i la il·luminació al seu voltant han de ser reflectits amb precisió al mirall. En
utilitzar sondes de reflexió es pot ajustar la reflexió de manera realista a mesura
que el personatge es mou a través de l’escena.
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Les sondes de llum capturen la informació d’il·luminació global en una
posició específica per il·luminar objectes dinàmics en temps real, mentre
que les sondes de reflexió capturen la informació de reflexió per reflectir
objectes i la il·luminació circumdant en objectes reflectants.

Per afegir una sonda de reflexió cal fer clic amb el botó dret sobre la jerarquia
i seleccionar Light->Reflection Probe. El resultat és el que es mostra a la figura
2.23, fixeu-vos que si el tipus és Realtime es captura la reflexió en temps real,
mentre que si el tipus és Baked, caldrà premer el botó Bake per fer la captura.

Figura 2.23. Sonda de reflexió

2.2.2 Materials Lit i Unlit

Els materials de tipus Lit (il·luminat) i Unlit (sense il·luminar) són dos tipus de
materials que s’utilitzen per representar visualment els objectes d’una escena:

• Material Lit: està dissenyat per interactuar amb la il·luminació en temps
real de l’escena. Aquest tipus de material té en compte les llums, les ombres,
els reflexos de l’escena i s’utilitza normalment en entorns amb il·luminació
dinàmica en temps real, com en els jocs 3D. Els materials lit poden ser molt
realistes i proporciona una representació detalada dels objectes en l’escena.

• Material Unlit: no interactua amb la il·luminació en temps real de l’escena.
Aquest tipus de material s’utilitza normalment en entorns amb il·luminació
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estàtica o fixa, com els jocs 2D i les interfícies d’usuari. Els materials
unlit són més simples que els materials lit, ja que no tenen en compte la
il·luminació de l’escena.

Cal tenir en compte que els materials unlit poden utilitzar-se per representar
fonts de llum o simular que estan sempre il·luminats, per exemple com a ulls de
monstres, efectes de partícules, un fluorescent, etc.

L’elecció entre usar un material lit o unlit estarà determinada per la necessitat
del joc i l’element en concret. Si l’escena té il·luminació dinàmica en temps real,
s’hauria de fer servir un material lit per fer que els objectes de l’escena es vegin
afectats per aquesta llum en temps real. En canvi, si la il·luminació de l’escena és
estàtica o fixa, un material unlit pot proporcionar una representació visual suficient
dels objectes amb un menor impacte en el rendiment del joc.

2.2.3 Llums en temps real, fornejades (baked) i mixtes

A Unity, com també en altres motors de jocs, hi ha tres modes d’il·luminació: les
llums en temps real, les llums fornejades i les llums mixtes:

• Llums en temps real (real time): aquestes llums són llums dinàmiques que
il·luminen l’escena en temps real i s’ajusten segons els canvis en la posició
i orientació dels objectes a l’escena. Poden ser molt costoses en termes de
rendiment, especialment si s’usen en grans quantitats, ja que la il·luminació
es calcula en temps real a cada frame. Són ideal per objectes mòbils i en
situacions on la il·luminació ha de ser interactiva, com acostuma a passar
en videojocs en temps real.

• Llums fornejades (baked): Les llums fornejades són precalculades i
emmagatzemades en textures de llum per usar-les posteriorment. Aquesta
tècnica d’il·luminació permet un rendiment més ràpid en temps d’execució,
ja que la il·luminació es calcula prèviament. Les llums fornejades s’utilitzen
habitualment en entorns estàtics on els objectes no es mouen, com en
arquitectura o en entorns de realitat virtual. És important tenir en compte
que si s’agreguen o eliminen objectes de l’escena o es canvia la il·luminació,
és necessari tornar a fornejar les llums.

• Llums mixtes (mixed): són una combinació de les dues tècniques anteriors,
utilitzant llum en temps real, per afectar els elements dinàmics, i llum
fornejada, aplicada als elements estàtics, s’aconsegueix un equilibri entre
la qualitat de la il·luminació i el rendiment en temps d’execució.

La il·luminació fornejada no té cap efecte sobre els elements dinàmics de
l’escena. Per consegüent, si és necessari il·luminar altres elements dinàmics,
com poden ser els personatges del joc, caldrà utilitzar llums mixtes.
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La llum ambiental és
independent de la resta
d’element d’il·luminació.

En definitiva, les llums en temps real són dinàmiques i es calculen en temps real,
mentre que les llums fornejades són precalculades i s’emmagatzema la informació
en textures de llum pel seu ús posterior. Les llums mixtes són una combinació
d’ambdues tècniques i s’utilitzen per assolir un equilibri entre la qualitat de la
il·luminació i el rendiment d’execució.

Panell de configuració d’il·luminació

Per poder treballar amb llums fornejades i configurar el funcionament de les llums
cal obrir el panell d’il·luminació (Lightning) que es troba a l’opció del menú
principal Window->Rendering->Lightning.

En aquest panell es poden trobar les següents opcions relacionades amb la
il·luminació de l’escena:

• Environment Lightning: permet ajustar la intensitat i la direcció de la llum
ambiental a l’escena. La llum ambiental és una llum omnidireccional que
s’utilitza per simular la llum indirecta de l’escena. Es pot configurar la
intensitat i la direcció de la llum ambiental fent servir els modes Skybox,
Gradient o Color.

• Reflections: permet ajustar la qualitat i la resolució de les reflexions en
l’escena. Les reflexions són el resultat de la interacció de la llum amb
les superfícies reflectants en l’escena. Es pot configurar la qualitat de les
reflexions utilitzan els modes Screen Space Reflections o Custom.

• Realtime Lightning: permet habilitat o deshabilitar les llums en temps
real en l’escena (també conegudes com a llums dinàmiques). Les llums
en temps real són les que es calculen en temps d’execució i poden afecta a
la il·luminació dels objectes en l’escena.

• Mixed Lightning: permet ajustar la relació entre les llums en temps real
i les llums fornejades a l’escena. Les llums fornejades són aquelles que
es precomputen abans de l’execució i es guarden com a textures de llum
(light maps). Es pot configurar aquesta relació utilitzant els modes Realtime
Indirect, Baked Indirect o Shadowmask.

• Lightmap Resolution: permet ajustar la resolució de les textures de llum a
l’escena. Les textures de llum s’utilitzen per emmagatzemmar informació
de la llum fornejada i afecten la qualitat de la il·luminació en l’escena.
Es pot configurar la resolució de les textures de llum utilitzant l’opció
“Resolution”.

Per utilitzar llums fornejades cal seleccionar el mode baked a les llums que es vol
que s’apliquin als elements estàtics, i us heu d’assegurar de marcar com a estàtics
tots els objectes al que voleu que afectin aquestes llums, tal com es mostra a la
figura 2.24. Generalment, les opcions que es marcaran seran:

• Contribute GI (Global Illumination): contribució a la il·luminació global.

• Reflection Prove Static: per utilitzar juntament amb les sondes de reflexió.
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Figura 2.24. Tipus d’assignació per elements
estàtics

Un cop configurats els llums com a Baked i assignades les propietats estàtiques als
objectes que volem que participin en la il·luminació precomputada, s’ha d’anar a
la finestra Lightning i prémer el botó Generate Lightning.

Cal destacar que hi ha l’opció que el forneig s’efectuï automàticament marcant la
casella Auto Generate, però aquest procés és costós i no es recomana utilitzar-lo.
És millor controlar manualment quan es vol generar la informació d’il·luminació.

Un cop fet el forneig de les llums, si s’eliminen, es mouen, o es desactiven
aquestes fonts de llum de l’escena no tindrà cap efecte en la renderització
mentre no es torni a precomputar la il·luminació.

Per veure quines són les llums que s’han fornejat a l’escena es poden seleccionar
diferents opcions de depuració, tal com s’aprecia a la figura 2.25 que mostra
l’escena sense textures, només amb la informació del mapa de llums (els dos
brasers).

Figura 2.25. Materials fornejats
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Impacte en el rendiment pel nombre de llums

El nombre de llums en una escena de Unity pot tenir un gran impacte en el
rendiment del joc, ja que són una de les característiques més intensives quant a
recursos en termes de processament gràfic i càlcul d’ombres. Com més llums
hi hagi a l’escena, més difícil serà pel motor de joc calcular la il·luminació i les
ombres en temps real, el que pot resultar en una disminució del rendiment i de la
velocitat de fotogrames per segon (FPS) del joc.

A més, el mode d’il·luminació pot tenir un impacte en el rendiment. Les llums
en temps real, com les llums puntuals o els focus, són més intensives en termes
de recursos que les llums fornejades. Per tant, caldrà valorar quines llums
dinàmiques són necessàries i quines poden ser reemplaçades per altres modes o
tipus d’il·luminació.

Afegir un gran nombre de llums fornejades afectara el temps de
precomputació (el fornejat), però el seu impacte per al joc en temps
d’execució serà inapreciable.

És important optimitzar el nombre i el tipus de llums a l’escena per aconseguir un
equilibri adequat entre la qualitat de la il·luminació i el rendiment del joc. Això
pot incloure l’ús de tècniques d’il·luminació mixta, la combinació de llums en
temps eral i fornejades, o la reducció del nombre de llums a l’escena.

2.2.4 Superposició de llums en temps real

Un altre inconvenient que s’ha de tenir en compte en treballar amb llums en temps
real és la superposició (solapament) d’aquest tipus de llums.

La superposició de llums en temps real en una escena de Unity pot tenir un impacte
molt negatiu en el rendiment i la qualitat de la il·luminació. Quan dos o més llums
se superposen, el motor de joc ha de calcular i renderitzar la il·luminació i les
ombres per cadascuna d’aquestes en temps real, cosa que pot ser molt costosa en
termes de recursos de la CPU i la GPU.

Aquesta superposició o encavalcament pot causar els següents problemes de
qualitat:

1. Zones amb superposició d’ombres.

2. Canvis bruscos en la intensitat de la llum.

3. Aparença por realista de l’escena.

4. Algunes fonts d’il·luminació poden ser ignorades.

Addicionalment, el límit de llum superposades admeses depèn del maquinari i la
capacitat del processador del dispositiu concret. Els dispositius mòbils poden tenir
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En el motor Unreal Engine,
quan se sobrepassa el

nombre de llums
superposades suportat per

la plataforma, les llums
restants es desactiven.

una capacitat de processament molt limitada en comparació amb els ordinadors
d’escriptori, raó per la qual és important optimitzar l’ús de llums a l’escena per
matenir una bona velocitat de fotogrames i evitar els problemes de rendiment.

Per minimitzar la superposició de llums es poden utilitzar tècniques
d’il·luminació mixta, com són l’ús de llums fornejades i llums en temps real a
diferents parts de l’escena. També es poden ajustar les propietats de la llum, com
la intensitat, l’angle d’obertura, per reduir la superposició d’ombres i superposició
de les llums a l’escena.

És important evitar la superposició innecessària de llums en temps real
per aconseguir una experiència de joc òptima.

Pel que fa als dispositius mòbils, en general, a l’hora de dissenyar la il·luminació
és recomanable evitar la superposició de llums, utilitzar tècniques d’il·luminació
mixta, i provar el joc en diferents models del dispositiu per assegurar-se que
l’experiència de l’usuari segui consistent en diferents plataformes i dispositius.

2.2.5 Mapes de llum (’lightmaps’)

Els mapes de llum són una tècnica emprada en el desenvolupament de videojocs
per simular la il·luminació indirecta i millorar la qualitat visual dels objectes en
l’escena. Es generen a partir del procés de forneig de la il·luminació, que implica
calcular i emmagatzemar la informació d’il·luminació en textures de llum.

Quan utilitzar mapes de llum.

Aquesta tècnica s’acostuma a utilitzar en gairebé tots els jocs en 3D, l’excepció són en els
jocs en què tots els elements són necessàriament dinàmics, per exemple, quan es generen
processalment.

La utilització dels mapes de llum és automàtica un cop generats.

Els avantatges d’aquesta tècnica són els següents:

• Major eficiència en temps de renderitzat: les llums fornejades són
calculades i emmagatzemades prèviament, el que significa que no es reque-
reix temps de processament en temps real per calcular la il·luminació de
l’escena.

• Major qualitat visual: com les llums fornejades es calculen amb més detall
i precisió, es poden obtenir ombres més nítides i suaus, així com efectes
d’il·luminació més complexos que no serien possibles en temps real.

• Major estabilitat en el rendiment: amb les llums fornejades, la càrrega
en la GPU (unitat de processament gràfica) es redueix significativament, el
que millora l’estabilitat i el rendiment general del joc.
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Per contra, també té desavantatges:

• Limitacions en la interactivitat: en tractar-se d’una il·luminació precalcu-
lada, qualsevol canvi en la posició de la llum o en la geometria de l’escena
requerirà un nou càlcul i renderització dels lightmaps, el que pot ser un
procés lent i costós.

• Limitacions en la variabilitat de la il·luminació: Les llums fornejades no
poden simular la variabilitat de la il·luminació en temps real, el que significa
que la il·luminació pot semblar estàtica i menys realista en comparació amb
la il·luminació en temps real.

• Major complexitat en la configuració: La configuració de les llums forne-
jades pot ser més complexa que la configuració de les llums dinàmiques, ja
que requereix la creació de mapes de llum i la seva assignació a la geometria
de l’escena.

• Com que no afecta els elements dinàmics, no es pot utilitzar per il·luminar
mapes generats processalment.

• Les textures generades ocupen espai tant d’emmagatzematge com de me-
mòria en ser carregades.

La generació dels lightmaps a Unity, i altres motors, usa les coordenades UV de la
geometria de l’escena. Per consegüent, qualsevol problema amb les coordenades
UV pot afectar a la qualitat i precisió dels mapes de llum. Alguns dels problemes
que us podeu trobar són:

• Sobreescriptura de coordenades UV: Si diferents superfícies compartei-
xen les mateixes coordenades UV, poden aparèixer artefactes visuals en
les vores d’aquestes superfícies. Això pot ser especialment problemàtic en
àrees amb ombres suaus.

• Coordenades UV incorrectes: Si les coordenades UV no estan correcta-
ment ajustades, les textures poden aparèixer distorsionades o estirades, el
que pot afectar a la qualitat general de l’aspecte visual.

• Mida dels mapes de llum: si la mida del mapa de llum és massa petit, es
poden produir artefactes visuals i pixelació en àrees d’alta resolució, com
les ombres suaus.

És important assegurar-se que les coordenades UV estan correctament
ajustades i que la mida dels mapes de llum sigui prou gran per evitar aquests
problemes.
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2.2.6 Raytracing

El Raytracing és una tècnica avançada de renderitzat que permet simular amb
major precisió els efectes de llum en un entorn tridimensional. En lloc d’usar
tècniques d’ombrejat i càlcul d’il·luminació en temps real, el raytracing utilitza
una simulació de rajos de llum que s’emeten des d’una font i es reflecteixen o es
refracten en els objectes de l’escena, tal com es mostra a la figura 2.29.

Figura 2.26. Raytracing

Font: Wikipedia
(https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_tracing_(graphics)).

En Unity, el raytracing es pot utilitzar mitjançant el paquet HDRP (High Definition
Render Pipeline). Per habilitar-lo s’han de seguir els següents passos:

1. Descarregar e instal·lar el paquet HDRP.

2. En la finestra Project Settings, canviar el renderitzador a High Definition
Render Pipeline.

3. Seleccionar la càmera de l’escena i habilitar el raytracing en les opcions de
renderització de la càmera.

4. Ajustar les opcions de raytracing per controlar el comportament de la
simulació de la llum.

Algunes de les característiques disponibles amb el raytracing de Unity inclouen:

• Reflexions i refraccions precises: el raytracing permet simular amb major
precisió els efectes de reflexió i refracció de la llum en els objectes de
l’escena.

• Ombres suaus i precises: pot simular ombres suaus i precises en temps
real, cosa que millora la qualitat visual de l’escena.

• Il·luminació global: permet simular la il·luminació global, el que significa
que els objectes poden rebre llum de fonts que no són directament visibles.

• Efectes de llum volumètrica: el raytracing pot simular efectes de llum
volumètrica, com la boira o el fum.
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Coll d’ampolla

El coll d’ampolla es produeix
quan el rendiment de la targeta
gràfica està limitat per altre
element del sistema com per
exemple el processador, la
memòria RAM o la velocitat de
la unitat d’emmagatzematge.
Això implica que encara que la
targeta gràfica sigui molt potent,
el rendiment global del sistema
es veu limitat per la capacitat
dels altres elements.

Manual sobre il·luminació
2D

Podeu consultar la documentació
oficial sobre la il·luminació 2D
en el següent enllaç:
bit.ly/3kJxqGF.

Els resultats d’aplicar aquesta tècnica són molt superiors als de la
il·luminació tradicional, però no és suportada per la majoria de targetes
gràfiques.

Per altra banda, l’ús del raytracing també té algunes desavantatges com un major
consum de recursos i un impacte en el rendiment del joc. Per consegüent, es
recomana utilitzar el raytracing de manera selectiva i optimitzar el seu ús en funció
de les necessitats específiques del projecte.

Requisits per a jugar a un joc amb raytracing

Els requisits per jugar a jocs amb raytracing varien depenent del joc en qüestió i la qualitat
de l’experiència de raytracing desitjada. Això no obstant, en general es requereixen
targetes gràfiques de gamma alta i de darrera generació, ja que la resta no suporta la
tecnologia de raytracing.

Les targetes gràfiques més comunes que suporten raytracing són les NVIDIA GeForce
RTX (RTX2060 i superiors) i les AMD Radeon RX 6000 series. És recomanable que la
targeta gràfica tingui almenys 8 GB de memòria de vídeo dedicada i suport per DirectX
12 Ultimate. També és important comptar amb un processador potent i suficient memòria
RAM per complementar el rendiment de la targeta gràfica per evitar els colls d’ampolla.

2.2.7 Il·luminació 2D

Unity ofereix diverses opcions d’il·luminació 2D mitjançant la canonada de ren-
derització de gràfics URP (Universal Render Pipeline), una canonada enfocada
en l’eficiència i la flexibilitat, que permet als desenvolupadors de videojocs crear
experiències visuals impressionants en una àmplia varietat de plataformes, des de
dispositius mòbils fins a consoles i PC.

URP està dissenyat per ser altament personalitzable i adaptable, el que permet
als desenvolupadors ajustar i optimitzar el seu rendiment i la qualitat d’imatges
segons les seves necessitats.

També inclou una sèrie d’eines i característiques que permeten als desenvolupa-
dors crear efectes visuals avançats i realistes, com les ombres suaus, les reflexions
en temps real, i la llum volumètrica, sense oblidar la creació de llums 2D.

Cal tenir en compte que la il·luminació 2D només estarà disponible si s’ha
configurat URP adequadament. Per fer-ho s’han de seguir els següents passos:

1. Crear un nou projecte de Unity o obrir un existent.

2. En el menú principal seleccionar Window->Package Manager.

3. Buscar i seleccionar Universal RP en la pestanya Packages. Pot ser necessari
seleccionar l’opció Packages: Unity Registry (vegeu la figura 2.27).

4. Instal·lar la darrera versió de Universal RP fent clic en el botó Install.
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Configuració d’URP

Podeu trobar les instruccions pas
a pas per assignar i configurar la
canonada de renderització URP

en el següent enllaç:
bit.ly/3ZlMWaO.

5. Crear un asset de tipus URP fent clic dret sobre la finestra d’assets del
projecte i seleccionant Create->Rendering->URP Asset with 2D Renderer.
Si no es mostra l’opció Rendering, caldrà tancar Unity i tornar-lo a
obrir. Es crearan dos fitxers, el URP Asset i el 2D Renderer.

Figura 2.27. Instal·lació del paquet Universal RP

A continuació, caldrà establir URP amb la canonada de renderització activa
seguint els següents passos:

1. Selecciona al menú principal Edit->Project Settings->Graphics.

2. Dins de Graphics s’ha d’assignar el nou URP asset creat a la propietat
Scriptable Render Pipeline Settings (es mostrarà un avís, continueu).

3. Un cop seleccionat podeu tancar la finestra de project settings, ja estarà
activa la nova canonada de renderització.

Per actualitzar els materials a URP cal anar a Windows->Rendering-
>Render Pipeline Converter. Seleccionar Built-in to 2D (URP), seleccionar
la casella Material and Material Reference Upgrade i llavors prémer el botó
Initialize and Convert.

Arribats a aquest punt, pot ser que els materials actualitzats es mostrin en negre, ja
que no hi ha cap font d’il·luminació (depèn de la versió de Unity). A la figura 2.28
podeu veure les opcions d’il·luminació 2D que ofereix Unity i com afecta l’escena
el fet d’afegir un llum de tipus Global Light de color vermell.
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Figura 2.28. Opcions d’il·luminació 2D

Com es pot apreciar, no tots els materials s’han convertit a URP, entre ells els
relacionats amb la interfície, els efectes de partícules i el fons.

Els tipus principals de llums 2D de Unity són les següents:

• Llum global (Global Light): llums que afecten a tots els objectes en
l’escena per igual i s’apliquen des de qualsevol angle. Aquestes llums són
ideals per proporcionar una il·luminació general a una escena 2D.

• Llum de sprite (Sprite Light): són llums que es poden posicionar en
qualsevol punt de l’escna i projecte un sprite com si fos una llum sobre
altres elements 2D.

• Llums de punt (Spot Light): aquestes llums es poden posicionar en
qualsevol lloc de l’escena i emeten llum en totes direccions. Són ideals
per il·luminar objectes 2D des de qualsevol angle i proporcionar una
il·luminació omnidireccional.

• Llum amb forma lliure (Freeform Light): aquest tipus de llum permet als
desenvolupadors tenir un major control sobre la forma de la llum i la direcció
del feix. A diferència d’altres llums 2D, aquesta no té una forma fixa, sinó
que es pot ajustar mitjançant la manipulació dels seus punts de control.

En el següent vídeo podeu veure com afecta cada tipus de llum a l’escena:
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https://www.youtube.com/embed/nkgGyO9VG54?controls=1

Les llums 2D també poden llençar ombres (excepte la llum global).

Com en el cas de les llums estàndard, es poden modificar els paràmetres de les
llums 2D com són la intensitat, el color, el rang i l’atenuació fins a aconseguir
l’efecte desitjat.

2.3 Efectes visuals

Els efectes visuals són una part fonamental en l’experiència de joc. Unity ofereix
una àmplia varietat d’eines per crear efectes visuals impressionants que poden
millorar la qualitat del joc i la immersió del jugador.

Aquests poden ser utilitzats per crear tota mena d’efectes, des d’explosions i focs
fins a efectes més subtils, com partícules d’aigua o de neu.

Efectes segons el tipus de joc

Els efectes visuals són una eina poderosa per crear jocs impressionants i emocionants que
poden mantenir el jugador immers amb l’experiència de joc. Per exemple:

• En un joc d’aventures, es poden utilitzar efectes visuals per ressaltar la màgia i el misteri en
una escena d’un bosc encantat.

• En un joc de trets, els efectes visuals poden afegir un major nivell d’emoció i tensió en una
escena d’acció.

Unity ofereix múltiples tipus d’efectes visuals que poden utilitzar-se per millorar
l’experiència dels jugadors:

• Partícules (Shuriken): aquest sistema permet la creació d’efectes visuals
com fum, foc, explosions, i espurnes, entre altres. Les partícules es generen
en temps real i es poden ajustar els seus paràmetres, per exemple la quantitat,
la velocitat, la mida, la forma, el color, etc.

• Visual Effect Package (VFX): és un sistema més avançat de partícules i
efectes visuals que es va afegir a la versió 2018.1. Per met fer el mateix que
l’anterior, però d’una manera visual, més flexible i personalitzable, que pot
ser utilitzat per crear una major varietat d’efectes.

• Trails: un trail és una traça que deixa un objecte en moure’s per l’escena.
Poden ajustar-se la seva llargària, amplada, textura i color per crear efectes
visuals com esteles de fum, foc o llum.
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• Ús de textures: les textures són imatges que s’apliquen a objectes per donar-
los un aspecte més realista, però podem utilitzar-se també per crear efectes
visuals com el foc, l’aigua, herba, etc. Les textures poden animar-se i ser
configurades per interactuar amb altres objectes de l’escena, principalment
en utilitzar-les com a flipbook combinant-les amb els sistemes de partícules
o combinant múltiples textures amb shaders especials.

Flipbook

Un flipbook és una tècnica d’animació 2D en la que un seqüència d’imatges separades
es col·loca en una única textura, de manera que es pot animar mitjançant l’alteració de la
coordenada de textura de l’objecte.

Cada imatge en la seqüència es mostra durant un temps determinat abans de passar a la
següent, creant la il·lusió d’animació.

Els flipbooks són fets servir habitualment com efectes de partícules, animacions de sprites
i textures en moviment.

Cadascun d’aquest tipus d’efecte es pot emprar per millorar la qualitat visual del
joc, i poden combinar-se amb la il·luminació i el so per crear una experiència més
completa i emocionant pel jugador.

2.3.1 Render Texture

Una textura de renderització (o render texture)) és un tipus de textura en Unity
que s’utilitza per renderitzar una vista en una textura, en lloc d’en una la pantalla.
És a dir, s’utilitza una càmera que en lloc de mostrar el que captura ho renderitza
en la textura, i aquesta textura pot utilitzar-se com un element dinàmic per crear
diferents efectes. Per tant, és útil per crear efectes complexos i per aplicar textures
en temps real.

Crear un mirall

Per crear un mirall amb una render texture, es pot crear un objecte pla amb un material
simple al qual s’aplica la render texture com a textura. Llavors, es col·loca la càmera en el
mirall apuntant cap al front, de manera que si el jugador es troba davant es vegi enfocat
per la càmera. Com la textura s’actualitzarà en temps real, reflectirà l’entorn del mirall i als
personatges que es trobin davant.

Els passos per crear-lo serien els següents:

1. Crear un objecte buit en l’escena de Unity i anomenar-lo Mirall. Aquest objecte serà el que
representi el mirall a l’escena. Cal canviar l’escala de l’eix X a -1 perquè si no la imatge
reflectida es mostrarà voltejada horitzontalment.

2. Afegir un component de tipus Plane a l’objecte Mirall per crear una superfície plana, que serà
on es mostrarà la imatge reflectida.

3. Crear una nova càmera a l’escena i anomenar-la Càmera Mirall. Aquesta càmera serà la que
capturi la imatge que es mostrarà en el mirall.

4. Crear una nova Render Texture a l’àrea d’assets anomenada Textura Mirall fent clic amb el
botó dret i seleccionant Create->Render Texture.
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5. Selecciona el component Camera de Càmera mirall i a Output->Output Texture selecciona la
textura Textura Mirall.

6. Configurar la càmera Càmera Mirall perquè apunti cap a fora de la superfície del mirall, rotant
i movent la càmera. Si la col·loques com a fill de Mirall la rotació serà x = -90, y = 0, z = 0.

7. Arrossegar la textura Textura Mirall sobre el pla i s’assignarà automàticament com a textura
del material.

8. Canviar el tipus de material del pla pel shader Universal Render Pipeline/Unlit, això evitarà
que la il·luminació de l’escena afecti el mirall.

9. Acabar d’ajustar la posició de la càmera l’escala de l’objecte Mirall i els paràmetres de la
textura fins que al mirall es mostri l’entorn de la manera desitjada.

A la figura ?? podeu veure el resultat final de la creació d’un mirall seguint aquests passos.
Tingueu en compte que aquest mirall no està implementat a l’Escape from IOC, s’ha de
seguir els passos anteriors per crear-lo.

Figura 2.29. Render Texture (Mirall)

Crear una mira de franc tirador

Per crear una mira de franc tirador amb una render texture s’afegeix una càmera alineada
amb la representació de la mira, però amb un valor de FOV molt baix, de manera que la
imatge que captura es mostra molt més propera que la de la càmera normal.

S’utilitza una malla amb forma cilíndrica per simular la lent i s’assigna la render texture al
seu material, de manera que la lent mostrarà la imatge capturada per la segona càmera.

Com es pot apreciar, les render textures permeten crear efectes visuals molt
interessants, com mirall, reflexos, ombres dinàmiques, etc. Convertint-se en
alguns casos en elements imprescindibles del gameplay. A més, poden ser molt
útils per millorar el rendiment d’un joc, ja que es pot renderitzar la textura en una
resolució més baixa que la pantalla del jugador, el que millora el rendiment de
l’aplicació.

No tots els motors treballen correctament amb render textures, per
exemple, Unreal Engine dona problemes en utilitzar-les en dispositius
mòbils com les ulleres de realitat virtual Meta Quest 2.
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2.3.2 Efectes de partícules (Shuriken)

El sistema de partícules Shuriken de Unity és una eina per crear i simular efectes
visuals complexos i realistes en temps real. Aquest sistema de partícules fa servir
una tècnica de simulació que consisteix a crear milers de petites partícules que
interactuen entre si i amb l’entorn per crear una varietat d’efectes visuals com
poden ser focs artificials, pluja, fum, explosions, etc.

Les característiques clau de Shuriken són els següents:

• Emissors: els emissors són objectes que emeten partícules. Es poden
configurar múltiples paràmetres com la forma, la velocitat i la direcció per
controlar l’aparença de les partícules emeses.

• Mòduls: els mòduls són components que es poden afegir als emissors
per canviar l’aparença i el comportament de les partícules emeses. Hi ha
diferents mòduls disponibles per modificar diferents aspectes: la forma, la
velocitat, el color, la mida, etc.

• Herència: el sistema de partícules Shuriken permet l’herència de propietats
de partícules d’un emissor a altre. Això permet crear efectes més comple-
xos.

• Corbes d’animació: algunes de les propietats dels emissors i dels mòduls
accepten corbes d’animació com a valors, de manera que es poden controlar
els valors assignats al llarg del temps. Per exemple, es pot crear una corba
per controlar el canvi de color de les partícules a mesura que transcorre el
seu temps de vida.

• Renderitzat: aquest sistema de partícules permet renderitzar les partícules
com a punts, com sprites o com a malles. És a dir, les partícules poden
representar-se com a punts, com imatges 2D o com a models 3D, el que
permet una gran flexibilitat en la creació d’efectes visuals.

Emissors

Els emissors són els objectes responsables de generar les partícules. Cada emissor
conté un conjunt de mòduls que controlen el comportament i l’aparença de les
partícules emeses.

Aquests emissors es poden combinar formant una jerarquia per crear sistemes de
partícules més complexos. Per exemple, es pot crear un emissor principal que
emeti partícules en una direcció determinada i llavors agregar emissors secundaris
per crear efectes més detallats.

En combinar diferents emissors es poden crear efectes de partícules més com-
plexos i detallats. Per exemple, es poden crear un sistema de partícules per simular
una explosió, on un emissor principal genera partícules de foc i fum, mentre que
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un emissor secundari crea partícules de espurnes i un terciari, enderrocs que volen
en diferents direccions.

Per combinar emissors cal agregar els emissors secundaris com a fills de l’emissor
principal en la jerarquia d’objectes. Cada emissor pot tenir els seus propis mòduls i
configuracions personalitzades, cosa que permet una gran flexibilitat en la creació
de sistemes de partícules complexos.

Les principals propietats dels emissors són:

• Duració (Duration): indica quant de temps estarà actiu l’emissor, no s’ha
de confondre amb el temps de vida de les partícules.

• Bucle (Looping): si està actiu, quan la duració de l’emissor finalitza torna
a començar.

• Inici retard, temps de vida, velocitat, etc. (Start delay, lifetime, speed,
etc.): característiques inicials de les partícules emeses.

• Modificador de gravetat (Gravity Modifier): defineix com afecta la grave-
tat a les partícules. El valor 0 indica que no té cap efecte.

• Espai de simulació (Simulation space): indica si s’ha de fer servir l’espai
local (les partícules es trobaran “enganxades” a l’emisor), world (les partí-
cules un cop emeses es desvinculen de l’emissor) o custom (personalitzat).

A la figura 2.30 es poden trobar totes les propietats dels emissors:

Figura 2.30. Propietats dels emissors.

Mòduls

Els mòduls en el sistema de partícules Shuriken són components que es poden
agregar als emissors per controlar i modificar l’aparença i el comportament de les
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partícules emeses. A continuació es detallen alguns dels mòduls més utilitzats i
com es poden fer servir:

• Emissió (Emission): aquest mòdul permet indicar si les partícules s’instan-
ciaran de forma contínua (una quantitat determinada per segon) o en esclats
(burst).

• Mòdul de forma (Shape): aquest mòdul permet canviar la forma de les
partícules. Es poden seleccionar formes predefinides, com esferes, cons, i
cubs, o crear formes personalitzades. També es poden ajustar paràmetres
com el radi, la longitud, l’amplada i l’alçada per personalitzar encara més
la forma.

• Mòdul de velocitat (Velocity over Lifetime, Limit Velocity over Lifetime):
controla la velocitat de les partícules, permet ajustar la velocitat inicial, la
velocitat màxima i l’acceleració. També admet l’ús de corbes per controlar
la velocitat al llarg del temps.

• Mòdul de color (Color over Lifetime, Color by Speed): aquest mòdul
canvia el color de les partícules, ajustant el color inicial, final i la velocitat a
la qual es produeix la transició. Admet corbes per controlar el canvi al llarg
del temps.

• Mòdul de rotació (Rotation over Lifetime, Rotation by Speed): serveix per a
rotar les partícules, ajustant els paràmetres de velocitat i quantitat de rotació.

• Mòdul de textura (Texture Sheet Animation): permet agregar una textura
a les partícules. Es poden seleccionar textures predefinides o utilitzar
textures personalitzades, així com ajustar l’escala, la velocitat d’animació i
la rotació.

• Mòdul de mida (Size over Lifetime, Size by Speed): aquest mòdul canvia
la mida de les partícules. Es pot configurar fent servir corbes per modificar
els valors al llarg del temps. Els paràmetres que exposa són la mida inicial
i final i la velocitat del canvi.

• Mòdul de col·lisió (collision): aquest mòdul permet que les partícules
col·lideixin amb els objectes de l’entorn.

A la figura 2.31 podeu veure un sistema de partícules per representar una explosió
en un joc 2D amb els mòduls Emission, Shape, Rotation over Lifetime, Texture
Sheet Animation i Renderer configurats.
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Spritesheet

Un spritesheet és una imatge que
conté múltiples imatges o frames
que formen una animació d’una

sola imatge.

Figura 2.31. Sistema de partícules: Ex-
plosió 2D

Cas pràctic: creació d’una explosió 2D

En aquest cas pràctic veureu com crear un sistema de partícules amb Unity
emprant un spritesheet per simular una explosió. Aquest exemple és útil per
jocs, animacions i altres aplicacions on es requereixi treballar amb animacions
de sprites.

Per començar, cal crear el material que contindrà el spritesheet:

1. Necessiteu un flipbook que contingui totes les imatges de l’animació de
l’explosió. El spritesheet ha de contenir totes les imatges en una única fila,
dividida en columnes de la mateixa amplada (tal com es mostra a la figura
2.32).

2. A continuació heu de crear un nou material anomenat m_explosion amb les
següents característiques, tal com es mostra a la figura 2.33:

• Shader: Particles/Standard Unlit.

• Rendering Mode: Additive.

• Color Mode: Multiply.

• Albedo: spritesheet amb l’explosió.
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Figura 2.32. Spritesheet per crear un flipbook

Figura 2.33. Material per crear un flipbook

Un cop el material està llest, es procedeix a crear l’efecte de partícules:

1. Crea un nou objecte buit a l’escena i agrega un component de tipus particle
system.

2. Configureu les propietats de l’emissor:

• Duration: 0.3.

• Looping: desactivat.

• Start Lifetime: 0.1 i 0.5

• Start Rotation: 0 i 359

• Play on Awake: marcat

Seguidament, s’han de configurar els mòduls:

1. Emission. Es desactiva l’emisió per temps i s’assigna un esclat de 3
partícules. Com es tracta d’una explosió es desitja que només ocorri una
vegada:

• Rate over Time i Rate over Distances: 0

• Burst: Count 3, Cycles 1, Interval 0.01

2. Shape. Indica dintre de quina àrea s’instanciaran les partícules:

• Shape: Circle

• Radius: 0.5

• Arc, Mode: Random.

3. Rotation over Lifetime. Es desitja que les explosions rotin un cop emeses:
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• Angular velocity: 180

4. Texture Sheet Animation. Aquí és on es configura l’ús del flipbook:

• Mode: Grid

• Tiles: X = 5 i Y = 1 (un spritesheet amb 5 sprites)

• Animation: Whole Sheet (perquè es volen usar tots els sprites indicats)

• Start Frame: 0 i 3.3333 (per fer que algunes de les partícules comencin
en algun frame més avançat)

5. Renderer. Indica com s’han de renderitzar les partícules:

• Render Mode: Billboard (s’han de mostrar sempre mirant a càmera)

• Material: m_explosion (el material que s’ha creat prèviament amb els
spritesheet)

El resultat final ha de ser similar al de la figura 2.34.

Figura 2.34. Resultat final del sistema de partícules

Un cop creat un sistema de partícules, es pot convertir en un Prefab i instanciar-
lo com qualsevol altre GameObject. Per exemple, al joc IOC Invaders 2 les
explosions són instanciades pels components Health quan el jugador o un enemic
pren mal:

1 using UnityEngine;
2

3 public class Health : MonoBehaviour
4 {
5 // Altres mètodes i propietats
6

7 [SerializeField] private ParticleSystem hitEffect;
8 [SerializeField] private ParticleSystem exploEffect;
9

10 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
11 {
12 DamageDealer damageDealer = other.GetComponent<

DamageDealer>();
13 if (damageDealer != null)
14 {
15 ProcessImpact(damageDealer);
16 }
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17 }
18

19 protected virtual void ProcessImpact(DamageDealer
damageDealer)

20 {
21 TakeDamage(damageDealer.GetDamage());
22 }
23

24 private void TakeDamage(int damage)
25 {
26 _currentHealth = Mathf.Clamp(_currentHealth - damage, 0,

int.MaxValue);
27

28 if (OnHealthChanged != null) OnHealthChanged(-damage);
29

30 if (_currentHealth <= 0)
31 {
32 PlayEffect(exploEffect);
33 Destroy(gameObject);
34 }
35 else
36 {
37 PlayEffect(hitEffect);
38 }
39 }
40

41

42 void PlayEffect(ParticleSystem effect)
43 {
44 if (effect != null)
45 {
46 ParticleSystem instance = Instantiate(effect,

transform.position, Quaternion.identity);
47 Destroy(instance.gameObject, instance.main.duration

+ instance.main.startLifetime.constantMax);
48 }
49 }
50

51 }

Com es pot apreciar, quan una nau toca a una altra que la pot ferir (conté el com-
ponent DamageDealer) es produeix un impacte i es processa (ProcessImpact())
el que fa que aquesta nau prengui una quantitat de mal (TakeDamage()).

Dins de TakeDamage() es comprova si la nau ha estat destruïda, si és així
reprodueix l’efecte exploEffect i si no reprodueix l’efecte hitEffect.

Finalment, el mètode PlayEffect() rep el sistema de partícules per paràmetre,
l’instancia i programa la seva destrucció.

2.3.3 Shader Graph

Shader Graph és un sistema de nodes que s’utilitza per crear shaders personalitzats
en Unity. Els shaders són programes que s’executen a la targeta gràfica i
determinen com es renderitzen els objectes en l’escena de Unity.
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El punt més destacable de Shader Graph és que permet crear shaders de manera
visual, sense necessitat d’escriure codi. En lloc de programar-lo amb un
llenguatge de shaders com HLSL o Cg, el desenvolupador pot utilitzar l’editor
gràfic unint els nodes entre ells.

Aquests nodes representen etapes del procés de ombrejat, com càlculs matemàtics,
textures, efectes de postprocessament, etc. Els nodes es poden connectar entre si
per crear una xarxa que representa el flux de dades del shader.

Cada node del Shader Graph té les seves propietats i paràmetres que poden ajustar-
se per assolir l’efecte visual desitjat. Per exemple, els nodes de textura permeten
carregar i mapejar una imatge en un objecte, mentre que els nodes de càlcul
matemàtic permeten realitzar operacions aritmètiques sobre les dades d’entrada.

Un cop s’han creat i connectat tots els nodes necessaris, Shader Graph s’encarrega
de compilar-los en un shader que es pot fer servir en l’escena de Unity. A més,
els desenvolupadors poden veure els resultats del shader en temps real, cosa que
facilita la iteració i els ajustos per aconseguir l’efecte desitjat.

A la figura 2.36 es pot veure l’editor de Shader Graph amb un material relativament
complex utilitzat per crear un efecte de trail.

Figura 2.35. Editor de Shader Graph

En el següent vídeo podeu trobar una introducció a Shader Graph:

https://www.youtube.com/embed/Ar9eIn4z6XE?controls=1
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Exemples de Shader Graph

Atesa la complexitat i la gran quantitat d’efectes que es poden crear amb aquest editor,
es recomana cercar exemples concrets dels materials que desitgeu crear, per exemple a
YouTube, on podeu trobar la següent llista de reproducció de Gabriel Aguiar: bit.ly/3J5tFVa.

2.3.4 Package Visual Effect (URP)

El paquet d’efectes visuals (Visual Effect) és un conjunt d’eines i recursos de
Unity que permet als desenvolupadors crear efectes visuals avançats en els seus
projectes de manera fàcil i eficient. El paquet inclou una biblioteca d’efectes
visuals i una interfície d’usuari basa en nodes (similar a Shader Graph) per la
creació d’efectes. El paquet està dissenyat per ser utilitzat per la canonada de
renderització URP, que és el renderitzador predeterminat de Unity per a dispositius
mòbils i de gamma baixa. Aquests efectes poden utilitzar-se en una àmplia gamma
de projectes, des de jocs fins a pel·lícules i animacions.

La interfície està basada en nodes, tal com es pot apreciar a la figura 2.36 i
permet als dissenyadors crear efectes personalitzats sense haver d’escriure codi.
Els nodes es poden connectar i ajustar per crear diferents efectes visuals. A més,
els usuaris poden agregar les seves pròpies textures i models 3D.

Figura 2.36. Editor de Visual Effect

En el següent vídeo podeu veure com crear un efecte d’impacte utilitzant Visual
Effect:
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https://www.youtube.com/embed/jSIan1cEYTI?controls=1

La creació d’efectes visuals acostuma a ser un procés iteratiu, per això
és habitual que s’hagin de realitzar ajustos i proves per obtenir el resultat
desitjat.

2.3.5 Trails

En el desenvolupament de videojocs, un trail o efecte de rastre, és un efecte visual
que s’utilitza per representar la trajectòria d’un objecte en moviment. Aquest
efecte es crea dibuixant una sèrie de punts a l’espai que es connecten com una línia
continua. Aquesta línia representa la trajectòria recent d’un objecte i s’actualitza
en temps real a mesura que l’objecte es mou. El trail es pot utilitzar per crear una
varietat d’efectes visuals com poden ser les traces de fum, làsers o qualsevol altre
efecte que requereixi una estela.

Exemples de trails

En un joc de carreres es pot usar aquest efecte per representa l’estela dels neumàtics d’un
automòbil que es desplaça a gran velocitat.

En un joc d’acció, es pot utilitzar un trail per representar l’estela d’un tret que es dispara
cap a un objectiu.

En jocs de combat es pot fer servir aquest efecte per representar el recorregut d’una espasa
quan es lluita cos a cos.

A Unity, aquests efectes es poden crear utilitzant diferents tècniques com el Trail
Renderer o Particle System Trails. Cadascun d’aquestes tècniques ofereixen les
seves pròpies avantatges i desavantatges en termes de complexitat i rendiment:

• Trail Renderer: és un component que permet crear un efecte trail a partir
d’una sèrie de punts en moviment. Cada punt representa una posició
anterior de l’objecte i els connecta amb una línia continua per crear l’estela.
És útil per crear efectes de rastre més simples i suaus com les esteles de fum,
de projectils, foc i rajos làser. A la figura 2.37 es pot veure com s’ha utilitzat
un Trail Renderer per afegir un trail als projectils de les naus.
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Figura 2.37. Trail Renderer

• Particle System Trails: fa servir el sistema de partícules (es tracta d’un
mòdul). En lloc de dibuixar una línia continua, les partícules s’utilitzen per
crear l’estela. Serveix per crear efectes de trail més dinàmics i detallats,
com les esteles d’armes cos a cos o per aplicar a l’animació de malles (per
exemple, una puntada de peu). A la figura 2.38 es pot veure com s’ha aplicat
un Particle System Trail per afegir un trail a l’espasa.

Figura 2.38. Particle System Trails

En el següent vídeo podeu veure com crear un efecte de trail per a projectils (basat
en Trail Renderer):

https://www.youtube.com/embed/COd9GSOAZzU?controls=1

En el següent vídeo podeu veure com crear un efecte de trail per a una espasa
(basat en Particle System Trails):
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https://www.youtube.com/embed/c8hijUge7IY?controls=1
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3. Verificació i validació

La verificació i validació d’aplicacions d’entreteniment orientades a videojocs són
processos crítics que es porten a terme per garantir la qualitat i la funcionalitat dels
jocs abans del seu llançament al mercat.

La verificació es refereix al procés de revisar el codi, la funcionalitat i la qualitat
del joc, enfocada a la cerca d’errors o defectes. Això pot incloure proves
automatitzades i proves manuals de característiques específiques del joc per
comprovar la jugabilitat, les mecàniques de joc i el rendiment entre altres.

La verificació també pot incloure proves d’integració, que asseguren que
totes les parts del joc funcionen de manera eficient.

Per altra banda, la validació es refereix al procés d’assegurar-se que el joc compleix
amb els requisits i expectatives de l’usuari final. Això pot incloure proves d’usuari
i avaluacions d’usabilitat per garantir que el joc brindi una experiència de joc
satisfactòria.

La validació pot incloure proves d’acceptació per verificar que el joc
compleix amb els estàndards de qualitat definits per tercers (per exemple,
els fabricants de consoles de videojocs).

Aquests dos components, la verificació i la validació, són una part important
del procés d’assegurament de la qualitat (quality assurance, QA) d’un producte.
L’assegurament de la qualitat se centra a garantir que el producte compleix amb
els requisits i estàndards de qualitat, i en aquest context, la verificació i la validació
són dues eines clau per aconseguir aquest objectiu.

3.1 Assegurament de la qualitat (QA)

El departament d’assegurament de la qualitat és responsable de garantir que el
producte final compleix amb els estàndards de qualitat requerits i les expectatives
del client o de l’estudi.

Les funcions específiques del departament de QA poden variar segons l’empresa
i el producte que s’està desenvolupant, però generalment inclouen el següent:

• Desenvolupament i execució de plans de proves: el departament és
responsable de planificar, dissenyar i executar plans de prova per avaluar
el producte en diferents etapes del seu cicle de vida. Això inclou proves
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manuals i proves automatitzades per verificar la funcionalitat, el rendiment
i la usabilitat del producte.

• Identificació i seguiment de problemes: treballa en col·laboració amb
els equips de desenvolupament per identificar i rastrejar els problemes o
defectes que es troben durant les proves, incloent-hi informar sobre els
problemes detectats i fer un seguiment de la seca resolució per garantir que
se solucionin de forma efectiva.

• Definició i seguiment dels estàndards de qualitat: el departament d’as-
segurament de la qualitat defineix els estàndards de qualitat pel producte i
treballar per garantir que el producte final compleixi amb aquests estàndards.
Això pot incloure la definició de polítiques i procediments per la gestió de
la qualitat i el seguiment de la conformitat dels estàndards. Aquesta labor
acostuma a ser compartida amb els productors.

• Avaluació de la satisfacció del client: avalua la satisfacció del client amb
el joc i treballa amb els equips de desenvolupament per afrontar qualsevol
problema o deficiència en el producte que pugui afectar la satisfacció del
client.

• Participació en el procés de desenvolupament: participa en el procés
de desenvolupament des del principi fins al final, treballant en estreta
col·laboració amb els equips de desenvolupament i altres departaments per
garantir que el producte final compleixi amb les expectatives dels clients.

3.1.1 Etapes del projecte

El departament d’assegurament de la qualitat està involucrat en totes les fases d’un
projecte de videojocs, incloent-hi les fases alfa, beta i llançament.

En la fase alfa, que és l’etapa més primerenca del desenvolupament, l’objectiu
principal del departament és identificar i solucionar els problemes crítics del joc,
com els errors importants de programació o de jugabilitat. Les proves se centren
en el nucli del joc i es realitzen internament en l’estudi de desenvolupament.

En la fase beta, el joc es troba en un estat més avançat i s’han agregat més
característiques i contingut. En aquest punt el joc és jugable des de principi
a fi i inclou totes les funcionalitats planificades. Les proves se centren en
l’estabilitat general del joc, la jugabilitat, la usabilitat i la compatibilitat amb
diferents plataformes i sistemes operatius. Les persones encarregades de testar
el joc (verificadors o testers) poden involucrar la comunitat de jugadors en les
proves, per tal d’obtenir comentaris addicionals i garantir que el joc sigui atractiu
per la seva audiència.

En la fase de llançament, el joc està llest per ser llançat al mercat i el departament
d’assegurament de la qualitat se centra a assegurar que el joc sigui completament
jugable i estigui lliure d’errors importants. Les proves se centren en els detalls
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Un bug és un problema de
programari que produeix un
comportament no desitjat o
incorrecte.

finals del joc, com els temps de càrrega, la qualitat de l’àudio i els gràfics, la
facilitat d’ús i la compatibilitat amb maquinari i programari de tercers. A més,
s’assegura que es compleixin els requisits dels desenvolupaments de plataformes
i els fabricants de consoles.

3.1.2 Processos de QA

Els processos d’assegurament de la qualitat són crucials per garantir que el
producte final sigui lliurat amb el nivell de qualitat esperat pels usuaris.

Els processos principals són els següents:

1. Planificació de proves: aquest procés implica la definició d’objectius de
prova, la selecció de casos de prova rellevants i la preparació de l’entorn de
prova.

2. Disseny de proves: en aquest procés se dissenyen els casos de prova
detallats i s’identifiquen els criteris d’acceptació.

3. Execució de proves: en aquest procés s’executen els casos de prova per
avaluar la funcionalitat, el rendiment i la usabilitat del producte.

4. Identificació i seguiment de problemes: durant l’execució de les proves es
poden detectar problemes o bugs que hauran de ser identificats i registrats
en un sistema de seguiment de problemes. Aquests bugs hauran de ser
solucionats pel departament de desenvolupament.

5. Verificació de problemes solucionats: un cop s’ha solucionat un bug,
s’ha de verificar que s’hagi corregit correctament i s’han de realitzar
proves addicionals per garantir que el producte final no tingui problemes
relacionats amb aquests bug.

6. Avaluació de la qualitat: quan s’han completat les proves i s’han solucionat
els bugs, cal avaluar la qualitat del producte final en termes de funcionalitat,
rendiment, usabilitat i satisfacció dels usuaris.

3.1.3 Bugs

Els bugs són problemes de programari que provoquen un comportament incorrecte
del joc o aplicació. Pot tenir diferents orígens com per exemple problemes de
disseny, de programació, d’integració, de configuració o sorgir a partir de la
interacció amb altres components del sistema.

Aquests bugs poden manifestar-se de diferents formes, ja sigui com una pantalla
d’error, un tancament inesperat, problemes de rendiment, funcionament incorrecte
d’alguna funcionalitat, etc. És important destacar que els bugs poden tenir
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diferents nivells de gravetat i poden afectar de diferents maneres a la qualitat i
la funcionalitat del software.

La severitat d’un bug es refereix a la importància o l’impacte que té en el
programari i en l’usuari. A continuació es mostren alguns exemples de nivells
de severitat d’un bug:

• Crític: és aquell que impedeix al jugador avançar en el joc o li impedeix
completar el joc per complet. Per exemple, podria ser un error que provoqui
la corrupció de dades de guardat d’un jugador, el que significaria que perdria
tot el seu progrés en el joc. Un altre exemple podria ser un error que fa que
el joc es bloquegi per complet en intentar carregar una partida guardada.

• Greu: un bug greu té un impacte significatiu en l’experiència del jugador,
però no impedeix necessàriament que el jugador completi el joc. Un
exemple de bug greu podria ser que el jugador no pugui avançar en una
part crucial del joc, com una seqüència d’acció o una cinemàtica. Un altre
exemple podria ser un error que faci que alguns elements del joc no es
mostrin correctament.

• Mig: es tracta de bugs que tenen un impacte menor en l’experiència del
jugador, però que afecten la qualitat del joc. Un exemple podria ser un error
que provoqui petites falles gràfiques com textures borroses o problemes
d’il·luminació, o un enemic que tingui un comportament inesperat, però
que no bloquegi el progrés del jugador.

• Baix: els bugs de severitat baixa són aquells que tenen un impacte mínim
en l’experiència del jugador. Un exemple de bug d’aquest tipus pot ser
un error ortogràfic en un diàleg o una petita falla de so que no afecta
significativament a l’experiència del jugador.

Quan es detecta un bug aquest s’ha d’identificar i enregistrar utilitzant alguna eina
de gestió de bugs. Tot i que aquestes eines són molt diferents, el tractament dels
estats pels quals passa un bug acostuma a ser similar al següent:

1. Nou: un bug que s’ha identificat i registrat en el sistema de seguiment de
problemes, perquè encara no s’ha verificat.

2. Obert: el bug s’ha verificat i està en procés de solució per part dels equips
de desenvolupament.

3. En espera: el bug s’ha verificat, però s’ha posposat per una correcció futura.

4. Corregit: un bug que s’ha solucionat i que està llest per ser verificat. Sí no
es verifica que s’ha solucionat es tornarà a obrir.

5. Tancat/Solucionat: un bug que s’ha verificat que ha estat solucionat i s’ha
tancat en el sistema de seguiment de bugs.

A la figura figura 3.1 podeu veure un exemple d’una fitxa d’un bug en l’aplicació
de seguiment de bugs de Epic pel motor Unreal Engine.
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Figura 3.1. Fitxa d’un bug registrat

Perquè l’equip de desenvolupament pugui solucionar un bug, aquest ha de
ser reproduïble.

3.1.4 Eines de QA

Existeixen moltes eines que són utilitzades pels departaments d’assegurament de
la qualitat en el desenvolupament de videojocs, entre les més comunes s’inclouen:

• Programari de seguiment de bugs: aquestes eines permeten als equips
d’assegurament de la qualitat i desenvolupament realitzar el seguiment dels
bugs trobats al joc. Alguns exemples d’aquests sistemes de seguiment són
JIRA, Bugzilla i Trello (encara que aquest darrer no és apte per projectes
complexos).

• Eines d’automatització de proves: permeten als equips de QA automa-
titzar les proves per estalviar temps i reduir l’error humà. Aquestes eines
dependran de la plataforma per la qual s’està desenvolupant i requereixen
coneixements de programació. Alguns exemples són Unity Test Runner per
Unity i Gauntlet per Unreal Engine.

• Eines de proves de rendiment: utilitzades per mesurar el rendiment del
joc i els colls d’ampolla. Alguns exemples d’eines de rendiment són Unity
Performance Profiler per Unity i Unreal Insights per Unreal Engine.

• Simuladors i emuladors: en alguns casos no és possible, o pràctic, testejar
el lloc en tots els dispositius, en aquests casos és necessari recórrer a
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El verificador (en anglès,
tester ) és la persona

encarregada de testar el joc,
és a dir, de detectar

possibles errors en la
programació. Aquestes

proves o testatges
garanteixen la qualitat del
joc abans de llançar-ho al

gran públic.

emuladors com Android Emulator per Android o els emuladors d’iOS de
XCode.

3.2 Proves manuals i automàtiques

Les proves manuals i automàtiques són dos enfocs diferents que s’utilitza
habitualment al departament d’assegurament de la qualitat per avaluar la qualitat
del joc.

Les proves manuals impliquen que un verificador humà jugui al joc i realitzi
proves en diferents aspectes d’aquest, com la jugabilitat, la interfície d’usuari,
la narrativa, l’estabilitat, la qualitat gràfica, etc. Durant aquestes proves, els
verificadors executen escenaris predefinits per identificar errors o problemes en
el joc, documentant els problemes trobats en un sistema de seguiment de bugs.

Per altra banda, les proves automatitzades es duen a terme mitjançant l’ús d’eines
d’automatitzades per simular les interaccions dels usuaris amb el joc i executar
proves repetibles. Aquestes proves poden incloure la detecció de problemes
de rendiment, com caigudes de frames per segon o problemes de càrrega, o la
comprovació de la integritat de les dades del joc.

Les eines d’automatització també poden incloure proves unitàries, en les que s’a-
valuen individualment parts del codi per assegurar-se que funcionen correctament.

És important tenir en compte que tots dos enfocaments de prova són comple-
mentaris. Les proves manuals permeten als verificadors avaluar la jugabilitat i
l’experiència d’usuari, mentre que les proves automatitzades permeten realitzar
proves repetibles i exhaustives que serien difícils o impossibles de realitzar
manualment. En darrera instància, la combinació de tots dos enfocaments ajuda
a garantir que s’identifiquin i es resolguin els problemes de qualitat del joc en
desenvolupament.

Assegurament de la qualitat exitós: ’The Legend of Zelda: Breah of the Wild’

Un exemple d’assegurament de la qualitat exitós en el desenvolupament de videojocs és
The Legend of Zelda: Breath of the Wild, llençat en 2017 per Nintendo per la consola
Nintendo Switch i Wii U.

Aquest joc va ser molt ben rebut pels jugadors i la crítica a causa de la seva gran jugabilitat,
història, món obert i gràfics impressionants. Això va ser en part gràcies a un rigorós procés
d’assegurament de la qualitat que va ajudar a identificar i corregir molts dels problemes
abans del seu llançament.

Durant el procés d’assegurament de la qualitat es van dur a terme proves exhaustives de
diferents aspectes del joc, incloent-hi la jugabilitat, la narrativa, els gràfics i l’estabilitat.
Els verificadors van realitzar proves d’acceptació per simular l’experiència dels usuaris
finals, mentre que les proves automatitzades es van utilitzar per identificar problemes de
rendiment i compatibilitat en diferents plataformes.

Tot això va donar com a resultat en un llançament exitós del joc, amb molt pocs problemes
tècnics i de jugabilitat, el que va fer que el joc fos molt ben rebut pels jugadors i la crítica.
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3.2.1 Proves d’integració

Les Proves d’integració s’enfoquen en verificar que els diferents components
d’un sistema interactuen correctament entre si. En el context dels videojocs, les
proves d’integració se centren a garantir que tots els elements del joc, com els
personatges, els objectes, les missions i el món de joc, funcionin junts sense
problemes.

Durant aquest procés, es combinen diferents components i es proven junts per
verificar que tots funcionen correctament.

El procés d’integració segueix els següents passos:

1. Identificació de components: s’identifiquen els diferents components del
sistema que han d’integrar-se.

2. Creació de casos de prova: es creen els casos de prova per cadascun dels
components.

3. Integració de components: es combinen els diferents components i es
proven junts. En el cas dels videojocs podria implicar la combinació de
diferents aspectes del joc, com la mecànica, els gràfics i la intel·ligència
artificial.

4. Verificació de resultats: es verifica que els diferents components funcionen
junts de manera efectiva i sense problemes. Se cerquen errors i es documen-
ten.

5. Correcció d’errors: es corregeixen qualsevol error o problema detectat i
es torna a provar.

Verificació de sistemes

Una prova d’integració podria ser la verificació que el sistema d’il·luminació funciona
correctament amb els models de personatges i objectes en el joc.

Això implicaria la creació d’un entorn de prova que contingui diferents models de
personatges i objectes, i es provaria la il·luminació en diferents configuracions per
assegurar-se que tot es vegi correctament i no hi hagi problemes de visualització.

Un altre exemple seria la prova d’integració de les mecàniques de joc i la intel·ligència
artificial. Durant aquesta prova, es verificaria que els enemics i altres personatges no
jugadors reaccionin de manera coherent a les accions del jugador i que les mecàniques del
joc i els moviments dels personatges funcionin correctament en diferents situacions. Per
exemple, si un jugador salta sobre un enemic, la intel·ligència artificial de l’enemic ha de
reaccionar adequadament i esquivar l’atac.

3.2.2 Proves d’acceptació

Les proves d’acceptació són una part molt important en el procés de QA i
s’utilitzen per garantir que el joc estigui llest pel llançament. Aquestes proves
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tenen com a objectiu avaluar el joc des de la perspectiva de l’usuari final i
assegurar-se que compleix amb els requisits i expectatives del mercat.

Les proves d’acceptació en videojocs es realitzen després de completar les proves
funcionals i d’integració, i abans del llançament del joc. Durant aquestes proves,
les persones encarregades de fer el testatge simulen els escenaris que un jugador
experimentaria en el joc.

Cal destacar que aquestes proves també han d’incloure el testatge dels requisits
dels fabricants. A la figura figura 3.2 podeu veure alguns dels requisits de Meta
per publicar una aplicació a les seves tendes per dispositius de realitat virtual.

Figura 3.2. Exemples de requisits per publicar un joc de realitat virtual

Algunes de les activitats que es realitzen durant les proves d’acceptació inclouen:

• Avaluació de la jugabilitat: es verifica que el joc sigui divertit i atractiu
per l’usuari final. Es proven diferents nivells de missions i desafiaments del
joc per assegurar-se que siguin interessants i desafiants.

• Proves d’estabilitat: es verifica que el joc sigui estable i no tingui proble-
mes de rendiment, congelaments o problemes de càrrega.

• Proves de localització: es verifica que el joc estigui traduït correctament i
que la interfície d’usuari i els diàlegs del joc siguin coherents i comprensi-
bles en diferents idiomes.

• Proves de compatibilitat: es verifica que el joc funcioni correctament en
diferents plataformes i dispositius.
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• Proves d’integració social (si és necessari): es verifica que els sistemes so-
cials del joc, com la connectivitat en línia i les característiques multijugador
funcionin correctament.

• Proves de qualitat gràfica: es verifica que els gràfics del joc siguin d’alta
qualitat i que no hi hagi problemes de renderització.

Després de realitzar aquestes proves, es documenten els problemes trobats en
el sistema de seguiment de bugs i es corregeixen abans del llançament del joc.
Les proves d’acceptació són una part essencial del procés d’assegurament de la
qualitat i garanteixen que el joc compleix amb els requisits, el que contribueix a
la satisfacció de l’usuari final i de l’èxit del joc.

Assegurament de la qualitat fallit: ’Cyberpunk 2077’

Un exemple d’assegurament de la qualitat fallit en el desenvolupament de videojocs és
el cas de Cyberpunk 2077, que va ser llançat el desembre del 2020 amb nombrosos
problemes tècnics i de jugabilitat, el que va resultar en una recepció mixta per part dels
jugadors i una gran quantitat de crítiques negatives.

Un dels problemes més notoris va ser la gran quantitat de bugs i errors en el joc, des de
problemes de rendiment i estabilitat fins a problemes de disseny i jugabilitat. Aquests bugs
incloïen personatges i objectes flotant en l’aire, problemes amb la intel·ligència artificial dels
personatges no jugadors, problemes amb la física dels vehicles i amb la interfície d’usuari.

També es van produir problemes de compatibilitat en diferents plataformes i dispositius,
incloent-hi problemes de rendiment i problemes de pantalla en les consoles més antigues.

Tot això va fer palès que el procés d’assegurament de la qualitat de Cyberpunk 2077 va
fallar en identificar i solucionar molts d’aquests problemes abans del llançament del joc, el
que va provocar una gran quantitat de crítiques i queixes per part dels jugadors. Això va
tenir un impacte negatiu en la reputació de la companyia i del joc, i va portar a CD Projekt
Red, el desenvolupador del joc, a llençar múltiples esmenes (patches) i actualització per
corregir aquests problemes a posteriori.





Desenvolupament
d'aplicacions multimèdia, amb
dispositius físics i realitat
augmentada
Josep Maria Duque Ros, Xavier Garcia Rodríguez

Desenvolupament d’entorns interactius
multidispositiu





Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu
Desenvolupament d'aplicacions multimèdia, amb

dispositius físics i realitat augmentada

Índex

Introducció 5

Resultats d’aprenentatge 7

1 Elements de maquinari per a la interacció 9
1.1 Sistemes d’interacció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1.1 Sistemes d’interacció per màquines recreatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1.2 Sistemes d’interacció per a ordinadors i consoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.2 Maquinari per a la captació d’informació i d’interacció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.1 Teclat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.2 Ratolí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.3 Palanques de control i els comandaments de joc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.4 Càmeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.5 Micròfons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2.6 Giroscopis i acceleròmetres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.7 Controladors 3DOF i 6DOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2.8 Pistoles de llum (’light guns’) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.3 Esdeveniments i comunicacions bidireccionals amb dispositius externs . . . . . . . . . . . . . 21
1.3.1 Unity Input System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3.2 Sensors, polsadors i motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.3.3 Dispositius i superfícies multitàctils (’multitouch’) per a projectes interactius . . . . . 31

1.4 Gestió de sistemes de captació de vídeo. Càmeres de vídeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.4.1 Gestió de càmeres de vídeo a Unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2 Intercanvi d’informació entre dispositius 37
2.1 Accés a la informació des de dispositius mòbils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2 Programació d’aplicacions basades en sistemes GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.2.1 Aplicacions que fan servir el GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.2 Ús del sistema GPS amb Unity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.3 Codificació d’accessos directes: codis de barres i codis QR, entre d’altres . . . . . . . . . . . 43
2.4 Comunicacions entre dispositius: Xarxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.4.1 Xarxes Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.4.2 Xarxes Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.4.3 Tecnologia Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.5 Jocs multijugador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5.1 Jocs en línia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.5.2 Serveis en el núvol: PlayFab i Firebase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.5.3 Serveis en el núvol: Steam i Epic Online Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3 Projectes de realitat estesa (XR) 59
3.1 El metavers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.2 La realitat estesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.2.1 Realitat augmentada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2.2 Realitat virtual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu
Desenvolupament d'aplicacions multimèdia, amb

dispositius físics i realitat augmentada

3.2.3 Actors principals de la indústria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3 Projectes de realitat augmentada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.3.1 Exemples de jocs i aplicacions de realitat augmentada . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.3.2 Biblioteca per a Unity: Vuforia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.3.3 Cas pràctic: Marcador 2D amb Vuforia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.3.4 Biblioteca per Unity: AR Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.3.5 Cas pràctic: Detecció de plànols amb AR Foundation+AR Core . . . . . . . . . . . . 77
3.3.6 Cas pràctic: Seguiment de cara amb AR Foundation+AR Core . . . . . . . . . . . . . 82

3.4 Projectes de realitat virtual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.4.1 Aspectes tècnics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.4.2 Sistemes de locomoció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.4.3 Sistemes d’interacció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.4.4 Exemples de jocs i aplicacions de realitat virtual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.4.5 Creació de mons virtuals amb Unity i Google Cardboard . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.4.6 Cas pràctic: visor de vídeos 360° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.4.7 Cas pràctic: joc de realitat virtual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 5
Desenvolupament d'aplicacions multimèdia, amb

dispositius físics i realitat augmentada

Introducció

En aquesta unitat formativa, explorarem en profunditat els diferents aspectes de
la interacció i l’intercanvi d’informació en el món dels videojocs i les seves
aplicacions. La unitat es divideix en tres apartats principals: “Elements de
maquinari per a la interacció”, “Intercanvi d’informació entre dispositius” i
“Projectes de realitat estesa”.

La unitat se centra, principalment, en proporcionar una base teòrica sòlida en
l’àmbit de la interacció, l’intercanvi d’informació i la realitat estesa en el món
dels videojocs i les seves aplicacions. Tot i que inclou alguns exemples pràctics
per il·lustrar alguns dels conceptes explicats, l’objectiu principal d’aquesta unitat
és assegurar-se que els estudiants adquireixin el coneixement teòric necessari per
comprendre les diferents facetes de la interacció i l’intercanvi d’informació que
els servirà com a base per passar a aplicacions pràctiques més detallades.

A l’apartat “Elements de maquinari per a la interacció” s’estudiarà com han
evolucionat aquests sistemes al llarg del temps, adaptant-se a les necessitats de
cada gènere de joc i plataforma, des de les màquines recreatives fins als ordinadors
i consoles modernes. També es repassarà el maquinari utilitzat per a la captació
d’informació i la interacció amb els videojocs inclou teclats, ratolins, palanques de
control, comandaments de joc, càmeres, micròfons i sensors, entre d’altres. A més,
s’analitzaran les tecnologies emergents com la realitat virtual i la comunicació
bidireccional, juntament amb sistemes específics com el Unity Input System,
amplien encara més les possibilitats d’interacció en el món dels videojocs.

A l’apartat “Intercanvi d’informació entre dispositius” es considerarà la im-
portància de l’accés a la informació des de dispositius mòbils, la programació
d’aplicacions basades en sistemes GPS i les comunicacions entre dispositius a
través de diferents xarxes. Exemples d’aplicacions que fan servir GPS, com
Google Maps i Pokemon Go, i la manera de treballar amb GPS en Unity es
discuteixen en detall, així com la codificació d’accessos directes com els codis
de barres i els codis QR. També, es tracten aspectes com les opcions per a jocs
multijugador, tan locals com en línia, i els serveis en el núvol com PlayFab,
Firebase, Steam i Epic Online Services. L’anàlisi de tots aquests elements
proporciona una visió completa dels mecanismes d’interacció en el món dels
videojocs, destacant la seva importància en la creació d’experiències immersives
i atractives.

A l’apartat “Projectes de realitat estesa (XR)“ veureu com crear aplicacions de
realitat virtual i augmentada per dispositius mòbils Android fent servir Unity i els
SDK Google Cardboard, AR Foundation i Vuforia.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat i fer un seguiment òptim dels continguts,
és aconsellable fer els exercicis i les activitats corresponents, paral·lelament a la
lectura. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així
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us podran ajudar els vostres companys o el professor i consultar els annexos i les
referències per ampliar informació.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de ser capaç de:

1. Implementar projectes multimèdia interactius amb comunicació amb diferents
dispositius físics externs que actuen com a fonts d’informació.

• Valorar i seleccionar els diferents sistemes de comunicació entre dispositius
multimèdia i sistemes de captació de dades capaces de rebre informació de
l’entorn.

• Realitzar aplicacions multimèdia per a la comunicació entre els dispositius
encarregats de gestionar els continguts interactius, responent a diferents
esdeveniments d’entrada i de sortida.

• Desenvolupar aplicacions multimèdia amb funcionalitats de lectura de
dades des de dispositius externs (sensors, polsadors i càmeres de vídeo,
entre d’altres), processament i conversió en esdeveniments gestionats.

• Crear aplicacions multimèdia capaces d’actuar sobre dispositius externs
(com ara controls d’il·luminació, àudio i vídeo), a partir de la interacció
de l’usuari.

• Desenvolupar la comunicació entre dispositius mòbils i elements d’accés
a la informació (codis QR i comunicació Bluetooth, entre d’altres), i
aconseguir la ubiqüitat dels continguts.
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Les màquines recreatives
són conegudes, en anglès,
com arcade cabinet.

1. Elements de maquinari per a la interacció

Existeixen diversos sistemes d’interacció que han jugat un paper crucial en el
desenvolupament i evolució dels videojocs. Des de les màquines recreatives fins
als ordinadors i consoles modernes, els mètodes d’interacció han canviat i s’han
adaptat a les necessitats de cada gènere de joc i plataforma.

Hi ha diferents formes de maquinari (hardware) que permeten la captació
d’informació i la interacció amb els videojocs, com ara teclats, ratolins, palanques
de control (joysticks), comandaments de joc (gamepads), càmeres, micròfons i
sensors.

A banda, també hi ha tecnologies emergents com la realitat virtual i la comunicació
bidireccional, així com els sistemes específics de Unity, com ara el Unity Input
System.

Finalment, també trobem els dispositius hàptics, els sensors, els polsadors i els
motors, així com diversos sistemes de captació de vídeo.

L’anàlisi de tots aquests elements, us proporcionarà una visió completa dels
mecanismes d’interacció en el món dels videojocs i la seva importància en la
creació d’experiències immersives i atractives.

Conceptes teòrics de maquinari d’interacció i el nou Input System de Unity

En aquest apartat es presenten, principalment, conceptes teòrics relacionats amb els
elements de maquinari que faciliten la interacció amb aplicacions multimèdia i videojocs.
No obstant això, no es detallarà el funcionament específic d’aquests elements, ja que
aquesta discussió excedeix l’abast d’aquesta secció. L’excepció serà una breu descripció
del sistema de gestió d’entrada de Unity, centrant-se especialment en el nou Input System.

1.1 Sistemes d’interacció

En l’àmbit dels videojocs, els sistemes d’interacció permeten als jugadors con-
trolar i interactuar amb els mons virtuals de diferents maneres, el que brinda una
experiència més immersiva i personalitzada.

Pong

El primer videojoc comercial, Pong, llançat per Atari el 1972, utilitzava un sistema
d’interacció molt simple. El joc es jugava en una màquina recreativa amb una pantalla i
dues palanques de control analògiques connectades a potenciòmetres que els jugadors
controlaven per moure les paletes en pantalla i colpejar la pilota (vegeu la figura 2.1).
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Figura 1.1. Captura de pantalla del videojoc ’Pong’

Aquest sistema d’interacció va assentar les bases pels controls de videojocs de màquines
recreatives posteriors i, eventualment, pels controladors de les consoles de videojocs.

Un dels principals beneficis dels sistemes d’interacció en videojocs és que perme-
ten definir què pot controlar el jugador, sigui mitjançant les fletxes del teclat, els
botons d’un controlador de consola o els gestos d’un dispositiu mòbil entre altres.

A més, aquests sistemes d’interacció també permeten realitzar accions específi-
ques en el joc, com saltar, disparar, interactuar amb objectes...

Els sistemes d’interacció permeten als jugadors interactuar amb el joc,
controlar el moviment del personatge i realitzar accions.

Un altre benefici és que permeten navegar pels menús i les interfícies del joc per
seleccionar opcions. Per exemple, el menú principal d’un joc pot mostrar opcions
per iniciar una partida en diferents modes, continuar una partida anterior, crear
una partida multijugador o mostrar un menú de configuració.

En els jocs per ordinador i consola és habitual que els jugadors puguin redefinir
la configuració de botons i tecles al seu gust, i molts d’ells inclús permeten
escollir quin sistema d’interacció es vol utilitzar (per exemple, teclat + ratolí o
comandament de joc), encara que les alternatives acostumen a estar limitades pel
tipus de joc i la plataforma.

Reconfiguració de botons i tecles

En una màquina recreativa no s’ofereixen opcions de reconfiguració de botons, ja que
aquestes són usades per molts jugadors diferents.

Per altra banda, en un joc d’ordinador modern és gairebé obligatori que el jugador pugui
escollir entre diferents mètodes d’entrada i redefinir la majoria de tecles i botons.

Cal tenir en compte també que l’elecció d’un sistema d’interacció pot millorar
la sensació d’immersió en el joc, permeten que els jugadors sentin que són el
personatge que controlen i que està dins del món de joc, el que reforça la sensació
d’estar connectats amb l’experiència de joc. Un clar exemple d’aquests sistemes
es pot trobar en les màquines recreatives. Tot i que les més habituals tenen
una configuració estàndard (dues palanques de control analògiques i un nombre
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Llistat de màquines
recreatives de carreres
Sega

Al següent enllaç podeu trobar
una llista de màquines
recreatives per jocs de carreres
de la companyia Sega:
bit.ly/3njZiCf.

variable de botons), també es construeixen màquines amb sistemes específics
adaptats a jocs concrets.

1.1.1 Sistemes d’interacció per màquines recreatives

Entre els dispositius dissenyats específicament per interactuar amb gèneres de
jocs concrets es troben els volants i manillars per simuladors de carreres; les
palanques de joc per simuladors de vol; i pistoles de llum per shooters que
incrementen la immersió. Aquests dispositius es van introduir primerament a
les màquines recreatives i en molts casos es complementen amb mecanismes
addicionals. A continuació es descriuen algunes de les variants més habituals, on
la utilització de sistemes d’interacció especials canvia radicalment l’experiència
de joc.

Simuladors de vol i naus espacials

En les màquines recreatives per aquest tipus de simuladors, és habitual trobar-se
que s’ha afegit un seient pel “pilot” i s’ha modificat la palanca de control. En
alguns casos es reforça l’experiència afegint retroacció en forma de tremolors,
mitjançant la tecnologia de resposta hàptica.

Una de les màquines més espectaculars per aquest tipus de jocs va ser la Sega
R360, que es pot veure en acció en el vídeo que es troba a continuació. Aquesta
màquina es va utilitzar als anys 90 amb els jocs G-LOC: Air Battle, Rad Mobile i
Wing War.

https://www.youtube.com/embed/w7CLomrfojk?controls=1

Simuladors de carreres

Existeixen moltes variants d’aquestes màquines, des de les més simples que
reemplacen les palanques de control per un volant de cotxe o manillar de motoci-
cleta, fins a altres més sofisticats on el jugador seu en una cabina o motocicleta
connectades al joc amb mecanismes hàptics. En alguns dels jocs de motocicletes, a
més del manillar, s’utilitza també el pes del cos per inclinar la motocicleta dins del
joc a un costat o l’altre. Alguns dels jocs que es van trobar en màquines d’aquest
tipus van ser Daytona USA i Sega Rally.

En el següent vídeo podeu veure en funcionament la màquina recreativa del joc
Over Take DX:
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https://www.youtube.com/embed/0B0d4-6M5Qw?controls=1

Jocs de pistoles de llum

Aquestes màquines són més simples que les anteriors, normalment inclouen una
pistola de llum amb què s’apunta a la pantalla i es dispara per interactuar amb
els elements dels menús i disparar als enemics. Aquesta pistola pot incloure
botons addicionals o mecanismes per recarregar l’arma. Algunes de les recreatives
d’aquest tipus (i que van ser portades a consoles amb les seves pròpies pistoles de
llum) van ser Operation Wolf, House of the Dead i Time Crisis.

En el següent vídeo podeu veure la màquina recreativa pel joc House of the Dead:
Scarlet Dawn:

https://www.youtube.com/embed/LzFaGriQGTs?controls=1

Encara que els primers jocs d’aquest tipus es jugaven en una única pantalla fixa,
ràpidament es va afegir moviment (ja fos un desplaçament horitzontal per jocs 2D,
o a través de l’escenari als jocs 3D), motiu pel qual aquest tipus de jocs s’engloben
dins del subgènere dels rail-shooters perquè tot el moviment es produeix “sobre
raïls”. Encara que en alguns casos es dona l’opció del jugador d’escollir entre
diferents rutes, un cop feta l’elecció els desplaçaments són automàtics.

Jocs de ritme/música

Una peculiaritat d’aquest tipus de jocs és que fan servir sistemes d’interacció no
convencionals, el que fa que destaquin sobre la resta.

Independentment de la representació física del dispositiu d’interacció
(sia una plataforma, una guitarra o un tambor), els senyals que envien al
processador seran analògics o digitals; per tant, es poden representar com a
nombres binaris o reals.
D’aquesta manera, es pot “traduir” trepitjar un símbol a una plataforma o
colpejar un tambor per prémer un botó del comandament de joc, fet que
permet portar l’experiència (encara que limitada) a ordinadors i consoles.

En el cas dels jocs de ball, els mecanismes d’interacció tradicionals acostumen a
consistir en una plataforma amb quatre o més botons que representen fletxes que
han de ser pressionades pels jugadors (habitualment amb els peus, encara que hi
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ha modalitats free style d’exhibició on es fa servir qualsevol part del cos) segons
l’ordre que va indicant-se per pantalla, associats a les notes de la cançó que es
reprodueix.

En el següent vídeo podeu veure en funcionament la màquina recreativa del joc
Dance Dance Revolution V :

https://www.youtube.com/embed/60kCvOiCzsQ?controls=1

Cal tenir en compte que gràcies als avenços en sensors i càmeres, hi ha jocs amb
aquesta temàtica que capturen el moviment de tot el cos i no només el dels peus,
com és el cas de la sèrie Just Dance per videoconsoles. Pel que fa a instruments
musicals, un dels més populars és Guitar Hero, on les interaccions es porten a
terme utilitzant un dispositiu similar a una guitarra (al mercat de les videoconsoles
hi ha una variant que utilitza una bateria). En el següent enllaç podeu veure un
vídeo amb el joc Guitar Hero en funcionament:

https://www.youtube.com/embed/yAUvoK7Oqvk?controls=1

La guitarra compta amb un seguit de botons al masteler que es corresponen amb
les notes del joc i un interruptor de palanca que es fa servir per activar la funció
d’estel del rock. També disposa d’un botó d’inici, un botó de selecció de cançó
i una palanca que es fa servir pels efectes de so. En tots dos jocs, es mostra a la
pantalla els “botons” que s’han de prémer amb els peus o al masteler de la guitarra
i en quin ordre s’ha de fer per acumular punts.

Una altra sèrie de jocs d’aquest gènere, molt populars al Japó, és Taiko no Tatsujin,
desenvolupada per la companyia Namco per màquines recreatives, consoles i
ordinadors. Es tracta d’un joc de tambor japonès en què els jugadors han de
colpejar un tambor en el moment precís per seguir el ritme de la música. El joc
compta amb una gran varietat de cançons de diferents gèneres i dificultats.

El joc consisteix a colpejar el tambor en la llanta o en el centre, segons el color
del cercle que es mostra a la pantalla, per seguir el ritme de la cançó.

En el següent vídeo podeu veure en funcionament la màquina recreativa d’una
versió del joc Taiko no Tatsujin:

https://www.youtube.com/embed/J_HrNkXZw8o?controls=1
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Podeu trobar més
informació sobre els

dispositius de realitat
virtual a l’apartat

Projectes de realitat
estesa (XR) d’aquesta

mateixa unitat.

Tot i que el joc Street
Fighter VR només es troba
distribuït a sales de jocs, el

maquinari utilitzat en aquest
cas són unes ulleres de

realitat virtual HTC amb els
controladors estàndard,

sense cap dispositiu
addicional.

Cadascun d’aquests jocs té el seu propi estil i enfocament en la forma que es juga.
Taiko no Tatsujin s’enfoca en la precisió del ritme i la coordinació de les mans,
mentre que Dance Dance Revolution està enfocat en la coordinació dels peus i el
moviment corporal. Per altra banda, Guitar Hero s’enfoca en la coordinació de
les mans i els dits per simular que s’està tocant una guitarra.

Màquines recreatives de realitat virtual

En els darrers anys, amb l’auge en la popularitat de la realitat virtual s’han creat
jocs específicament per utilitzar com màquines recreatives. Molts d’aquests jocs
no són disponibles pels consumidors i sovint inclouen controladors dissenyats
expressament per complementar l’experiència del joc.

Cal tenir en compte que moltes de les experiències de realitat virtual es limiten a
fer un recorregut on els usuaris no poden interactuar amb l’entorn (per exemple,
muntanyes russes i sales del terror) i que la majoria estan orientades als jocs de
trets (shooters).

Aquest tipus d’experiències acostumen a ser personalitzades per cada sala i no es
distribueixen globalment, només es poden gaudir desplaçant-se als punts on siguin
instal·lades.

En aquesta línia, la companyia Capcom ha llençat al Japó el joc Street Fighter VR
que permet lluitar amb tres dels personatges de la saga. Podeu veure un vídeo on
es mostra el funcionament del joc a continuació:

https://www.youtube.com/embed/3Y-5zLljimo?controls=1

1.1.2 Sistemes d’interacció per a ordinadors i consoles

Encara que tradicionalment les consoles i els ordinadors anaven per darrere de
les màquines recreatives quant a potència de processament, gràfics i so, això no
va aturar els fabricants de consoles per imitar alguns dels principals sistemes
d’interacció d’aquestes. En el cas dels ordinadors, els sistemes d’entrada principal
va ser el teclat, complementat amb el ratolí i l’addició de palanques per fer servir
en alguns jocs (arcades clàssics i simuladors de vol o naus) i més endavant es van
afegir també volants pels fans dels simuladors de carreres de cotxes.

Per altra banda, el sistema d’entrada clàssics de les consoles eren les palanques
de joc o joysticks, i més endavant els comandaments o gamepads. Amb el pas del
temps, els fabricants van ampliar el nombre de dispositius per incloure volants,
guants, plataformes de ball, càmeres i sensors de moviment per enregistrar els
moviments dels jugadors.
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Tot i que no és el més
habitual, existeixen teclats
també per a consoles de
videojocs.

Encara que no és habitual,
algunes consoles suporten
l’ús del ratolí.

Actualment, tot i que la diferència de potència entre els ordinadors, consoles i
màquines recreatives no és un factor determinant pel que fa als sistemes d’inte-
racció, algunes màquines continuen utilitzant mecanismes que no són viables de
reproduir en consoles o ordinadors en l’àmbit comercial (per exemple, la creació
de cabines o motocicletes per adequar la posició del jugador a la posició real).

1.2 Maquinari per a la captació d’informació i d’interacció

El maquinari o hardware per a la captació d’informació en ordinadors i consoles
és essencial per poder interactuar amb jocs i aplicacions.

Alguns dels dispositius més habituals són el teclat, el ratolí, les palanques
de control, els comandaments de joc, les càmeres i els micròfons.

1.2.1 Teclat

Teclat (font: CC0, Oona Räisänen
(Mysid) derivative work: PePeEfe.
Wikipedia.org)

El teclat és un dispositiu d’entrada que permet als usuaris escriure text en pantalla
i realitzar accions en els jocs. S’utilitza habitualment en tota mena de jocs, així
com en aplicacions d’ofimàtica. És molt usat en shooters i jocs amb un nombre
d’accions molt limitat i que requereixen gran capacitat de reacció. Les tecles són
uns mecanismes digitals, per tant, només contemplen dos estats: s’està prement
la tecla o no.

1.2.2 Ratolí

Ratolí (font: CC BY-SA 2.5, Darkone.
Wikipedia.org)

El ratolí és un altre dispositiu d’entrada comú que permet al jugador controlar el
cursor a la pantalla i seleccionar objectes o icones. En desplaçar el ratolí sobre
una superfície llisa es desplaça el cursor per la pantalla en la mateixa direcció.
És especialment útil en jocs d’estratègia i jocs de rol on s’ha d’interactuar amb
múltiples personatges o realitzar seleccions. A més compten, amb 2 o més botons
digitals (coneguts habitualment com a botó dret i botó esquerre).

Usualment, es combina amb el teclat, de manera que es poden dur a terme
les seleccions amb el ratolí i les accions amb el teclat.
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Jocs per EyeToy

Alguns dels títols llençats per
EyeToy són: EyeToy: Play, Sega

Superstars i EyeToy: Kinetic
combat. A banda dels jocs

específics per EyeToy, hi havia
molts títols que oferien controls
classics i addicionalment suport
per aquest sistema, per exemple

Dance Dance Revolution Extrem
2.

1.2.3 Palanques de control i els comandaments de joc

Palanca de control de la consola
Atari-2600 (font: Domini Públic, Evan

Amos. Wikipedia.org)

Comandament de joc per a la
consola Nintendo 64 (font: Domini

públic. Wikipedia.org)

Les palanques de control (joysticks) i els comandaments de joc (gamepads) són
dispositius d’entrada que s’utilitzen principalment en jocs de consola i màquines
recreatives, encara que també poden utilitzar-se amb alguns jocs d’ordinadors.

Palanca de control Cyborg 3D Gold,
dissenyada específicament per a

simuladors de vol (font: CC BY-SA
3.0, Gamingforfun365. Wikipedia.org)

Les palanques de control compten amb una palanca analògica per controlar el
moviment del jugador o, del cursor, per pantalla i un seguit de botons digitals
per realitzar diferents accions. Atès que la palanca és analògica es poden obtenir
valors parcials per cada eix. Mentre que el disseny dels comandaments de
joc no acostuma a presentar gaires variacions, les palanques de control poden
tenir formes molt diferents, més apropiades pel tipus de joc pels que han estat
dissenyades.

Els comandaments clàssics comptaven només amb botons digitals, però amb
formes diferents per diferenciar els de moviment dels d’acció, per consegüent, els
jocs només suportaven el desplaçament en 4 direccions o 8, comptant les diagonals
(dos botons adjacents). Actualment, la majoria de comandaments compten amb
botons digitals, botons analògics (coneguts com a triggers o shoulders) que per-
meten llegir valors intermedis, així com palanques analògiques per proporcionar
un control més precís dels personatges.

1.2.4 Càmeres

Des de la dècada del 2000, les càmeres han estat utilitzades com un sistema
d’interacció i no només per enregistrar imatges. Aquests dispositius permeten
als jugadors controlar els jocs mitjançant el moviment del seu cos, en lloc de fer
servir un controlador tradicional.

EyeToy (font: CC BY-SA 3.0, Dave
Pape. Wikipedia.org)

El 2003 Sony va llençar el dispositiu EyeToy per PlayStation 2 que es va convertir
en un dels primers sistemes de càmeres per a consoles. El sistema EyeToy
consisteix en una càmera que es col·locava sobre la televisió i capturava els
moviments dels jugadors, cosa que permetia controlar els jocs mitjançant el
moviment del cos: saltar, moure els braços i colpejar objectes virtuals a la pantalla.
Aquesta càmera va ser un gran èxit i es van vendre més de 10 milions d’unitats en
tot el món.

Per la seva banda, el 2010 Microsoft va llençar Kinect per a la consola XBox 360,
un perifèric que també permetia als jugadors interactuar amb els jocs fent servir
gestos i els moviments del cos, però a diferència d’EyeToy ho feia en 3D, i afegia
el reconeixement de veu.

Un altre tipus de càmeres utilitzat pels videojocs són les càmeres de rajos
infrarojos, com els que fa servir la consola Nintendo Switch per rastrejar els
seus controladors Joy-Con. Aquesta càmera detecta la posició i el moviment dels
controladors, cosa que permet interactuar amb els jocs de manera diferent.
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Ús de càmeres en consoles
de darrera generació

En l’actualitat, Microsoft no ha
renovat els seus sistemes de
càmeres per les seves consoles
de darrera generació, encara que
enfocat el desenvolupament del
nou dispositiu Kinect a la
recerca de models de veu i visió
artificial enllaçats amb la seva
plataforma Azure. Per altra
banda, tot i que Sony ofereix una
càmera d’alta definició per
PlayStation 5, aquesta només
serveix per enregistrar vídeo i no
per interactuar amb els jocs.

Visió per computador

La visió per computador és un
camp de la intel·ligència artificial
i la informàtica que es dedica a
desenvolupar algorismes i
tècniques perquè els ordinadors
puguin processar, analitzar i
interpretar informació visual a
partir d’imatges o vídeos.

Controladors Joy-Con per Nintendo
Switch (font: Public Domain,
Owen1962. Wikipedia.org))

Cal tenir en compte que, a més de les càmeres, els controladors Joy-Con compten
també amb acceleròmetre i giroscopi, el que permet detectar moviments tridi-
mensionals (són dispositius amb 3 graus de llibertat, o 3DOF) i permeten fer
servir els controladors de maneres molt creatives. Per exemple, hi ha projectes
de Nintendo que permeten crear unes ulleres de realitat virtual i rifles de cartó,
aprofitant aquestes característiques dels controladors.

Un altre àmbit en què s’estan utilitzant les càmeres com a sistema d’interacció és en
la realitat virtual. Els primers dispositius comercials d’èxit (Oculus Rift i HTC
Vive) feien servir càmeres infraroges externes que es col·locaven a l’escriptori o
al voltant de l’espai de joc i que detectaven els marcadors infrarojos en les ulleres
i els controladors de mà. Aquest sistema permetia rastrejar la posició del jugador
en un espai tridimensional.

Per altra banda, molts dels dispositius moderns de realitat virtual fan servir
una càmeres internes de manera que no és necessari col·locar-les al voltant
del jugador, i combinen la tecnologia de les càmeres infraroges amb càmeres
integrades per aconseguir un seguiment més precís i confiable. A més, en comptar
amb càmeres clàssiques algunes ulleres permeten crear experiències de realitat
mixta, superposant el món virtual sobre les imatges capturades per la càmera.

La utilització de càmeres internes en comptes de dependre de les càmeres externes
també ha permès desenvolupar la tecnologia del seguiment de mans, de manera
que moltes ulleres de realitat virtual modernes és possible interactuar amb el món
directament amb les mans, sense haver d’utilitzar cap dispositiu. En el següent
vídeo podeu trobar una petita demostració d’aquesta tecnologia:

https://www.youtube.com/embed/2jY3B_F3GZk?controls=1

Això permet crear experiències més immersives, però suposa limitacions a l’hora
de dissenyar-les, ja que es perd la capacitat d’emprar els botons que habitualment
estan disponibles en els controladors, i, atès que es depèn de la visió per
computador en un dispositiu amb capacitats de processament molt limitada, es
perd precisió en algunes circumstàncies. En aquest mateix context, els dispositius
de realitat virtual d’alta gamma com Hololens 2 i Oculus Quest Pro, inclouen
càmeres especials per fer el seguiment dels ulls de l’usuari. Això permet saber on
s’està mirant realment i si els ulls estan oberts o tancats, convertint-se en un altre
sistema d’interacció amb els mons virtuals.

1.2.5 Micròfons

L’ús principal dels micròfons en l’àmbit dels videojocs és comunicar-se amb altres
jugadors en jocs multijugador i utilitzar el reconeixement de veu per interactuar
amb el joc, encara que no hi ha gaires títols que suportin aquest sistema.
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Un exemple clar de l’ús de
la tecnologia de

reconeixement de veu són
els assistents virtuals com

Siri o Alexa.

El reconeixement de veu en ordinadors i consoles de videojocs és una tecnologia
que ha evolucionat en els darrers anys, permeten als jugadors interactuar amb els
jocs mitjançant comandaments de veu en lloc d’emprar altres tipus de controla-
dors.

Jocs que utilitzen el reconeixement de veu

El nombre de jocs que utilitzen aquest sistema d’interacció no és gaire extens, però s’ha
aplicat en alguns títols al llarg dels anys i en diferents plataformes:

• Lifeline (PlayStation 2, micròfon extern): aquest joc feia servir un micròfon extern connectat
a la consola mitjançant un port USB. En lloc d’utilitzar un controlador tradicional, requeria
que els jugadors parlessin al micròfon per interactuar amb el personatge principal del joc,
una operadora de l’estació espacial a què el jugador havia d’ajudar a través d’una sèrie
d’obstacles. Tanmateix, el sistema no sempre era perfecte i resultava frustrant pels jugadors.

• Phoenix Wright: Ace Attorney (Nintendo DS): la versió per Nintendo DS permetia utilitzar
el sistema de reconeixement de veu perquè els jugadors diguessin algunes de les línies
icòniques de la saga, com “Objection!”. El joc interpretava aquestes ordres com si s’hagués
premut el botó corresponent a l’acció.

• Mass Effect 3 (XBox 360 amb Kinect): un joc de rol de ciència-ficció en el que els jugadors
poden fer servir el reconeixement de veu per seleccionar les opcions de diàleg o donar ordres
als seus companys d’equip.

1.2.6 Giroscopis i acceleròmetres

Els giroscopis i acceleròmetres estan presents en molts dispositius, com ara
dispositius mòbils, controladors Joy-Con i diversos controladors de realitat virtual,
incloent-hi les ulleres. Podeu veure el seu funcionament a la figura 1.2 i figura 1.3,
respectivament.

Figura 1.2. Giroscopi
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Figura 1.3. Funcionament d’un acceleròmetre

Tots dos sensors mesuren el moviment i l’orientació del dispositiu; tanmateix, hi
ha algunes diferències clau entre ells que són les que fan que es complementin, tal
com mostra la taula 2.4.

Taula 1.1. Comparació d’acceleròmetres i giroscopis

Giroscopi Acceleròmetre

Funció Mesura la velocitat angular, els canvis en
l’orientació d’un objecte.

Mesura l’acceleració lineal, és a dir, els
canvis de velocitat en un objecte.

Eixos Mesura la velocitat angular en aquests
mateixos eixos.

Mesura l’acceleració en els eixos X, Y i Z,
que es corresponen amb els eixos d’un
sistema de coordenades cartesianes.

Unitats Mesura la velocitat en graus per segon o en
radians per segon).

Mesura l’acceleració en metres per segon al
quadrat o en g (acceleració de la gravetat).

Aplicacions Es troba habitualment en dispositius mòbils
per detectar l’orientació i la inclinació de la
pantalla, per mesurar la quantitat de passos
donats i la navegació GPS.

S’utilitza en dispositius de realitat virtual i
videojocs per detectar el moviment del cap de
l’usuari per estabilitzar la imatge.

1.2.7 Controladors 3DOF i 6DOF

Els controladors 3DOF (graus de llibertat en tres eixos) i 6DOF (grau de llibertat
en sis eixos) són dispositius utilitzats pels sistemes de realitat virtual i realitat
augmentada per rastrejar la posició i orientació de les mans i altres objectes a
l’espai tridimensional:

• 3DOF es refereix a la capacitat del controlador de detectar la rotació en
tres eixos: roll (gir al voltant de l’eix X), pitch (gir al voltant de l’eix Y) i
yaw (gir al voltant de l’eix Z). Això significa que el controlador només pot
rastrejar la rotació i no el moviment en l’espai tridimensional.

• 6DOF fa referència a la capacitat del controlador per detectar la rotació
en tres eixos (roll, pitch i yaw) i també la posició en tres eixos de l’espai
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tridimensional (X, Y, Z). Això implica que el controlador pot rastrejar tant
la rotació com el moviment a l’espai tridimensional.

És a dir, un controlador 3DOF només podrà detectar la rotació de la mà o l’objecte
a l’espai virtual, mentre que un controlador 6DOF pot detectar tant la rotació com
el moviment.

Els controladors 3DOF es van utilitzar en dispositius de realitat virtual per a
mòbil com Gear VR i Oculus Go, encara que actualment tots els sistemes de
realitat virtual fan servir dispositius 6DOF, ja que ofereixen una experiència
més immersiva i precisa. Tanmateix, aquests dispositius s’utilitzen en alguns
dispositius de realitat augmentada, com les ulleres VIVE Flow que permeten
utilitzar un telèfon mòbil com a dispositiu 3DOF.

Els controladors 3DOF/6DOF fan servir giroscopis i acceleròmetres per
determinar l’orientació, per consegüent, en alguns casos és possible fer
servir un dispositiu mòbil com un controlador 3DOF.

En el següent vídeo podeu veure com s’utilitza un dispositiu mòbil com a
controlador 3DOF amb les ulleres VIVE Flow:

https://www.youtube.com/embed/Nxc7YVmy1VA?controls=1

Ulleres de realitat estesa

Tot i que pot semblar que unes ulleres de realitat augmentada o realitat virtual són
dispositius de sortida, perquè mostren el món virtual o augmentat a l’usuari, en realitat
es tracta de dispositius bidireccionals, ja que tenen capacitats 3DOF/6DOF, que és
el que permet ajustar el món virtual amb el món real. Addicionalment, és possible
implementar mecanismes per interactuar amb el món basant-se en temporitzadors i les
àrees observades.

Per exemple, traçant un raig des del centre de la càmera cap endavant és possible detectar
si s’està “observant” un objecte, llavors es pot iniciar un temporitzador per interactuar
l’objecte si s’observa durant 2 segons. Aquest és un tipus d’interacció molt senzilla que
només requereix comptar amb unes ulleres, sense necessitat de cap altre controlador.

1.2.8 Pistoles de llum (’light guns’)

Les pistoles de llum, també conegudes com a light guns, són dispositius d’entrada
per a videojocs que permeten als jugadors interactuar amb la pantalla disparant a
objectes o personatges en el joc. Aquests dispositius solen estar dissenyats per
semblar-se a una pistola de foc real i poden estar connectats a través d’un cable o
una connexió sense fil.

Pistola de llum Nintendo Zapper, per
a la consola NES (font: CC BY 2.5,

Damian Yerrick. Wikipedia.org)
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IoT (’Internet of things’)

L’internet de les coses, o IOT, és
un concepte tecnològic que fa
referència a la connectivitat
d’objectes, dispositius i altres
“coses” que no són ordinadors o
telèfons mòbils, a Internat i a
altres xarxes de comunicació.

Unity XR

Podeu trobar la documentació de
Unity XR al següent enllaç:
bit.ly/402TOt4.

El funcionament d’una pistola de llum és relativament senzill. El dispositiu envia
un raig de llum infraroja o un senyal de ràdio quan el gallet del dispositiu es prem,
aquesta és interpretada per la màquina recreativa o la consola per determinar en
quin punt de la pantalla s’estava apuntant i es passa aquesta informació al joc, que
determinarà si s’ha produït un impacte.

1.3 Esdeveniments i comunicacions bidireccionals amb dispositius
externs

Per comunicar-se bidireccionalment amb dispositius externs, normalment es fan
servir protocols i tecnologies com ara USB, Bluetooth, Wi-Fi, OSC (Open Sound
Control) i altres.

Alguns exemples d’aquest tipus de comunicació són els següents:

• Controladors de jocs (comandaments, palanques, volants...): la comunica-
ció amb aquests dispositius és bidireccional, ja que permet enviar comandes
al dispositiu (per exemple, vibracions) i rebre dades d’entrada (com ara
moviments de palanca o pressions de botons).

• Realitat virtual i realitat augmentada: aquestes aplicacions solen requerir
una comunicació bidireccional amb dispositius externs com són les ulleres,
els controladors de moviment i càmeres externes de seguiment.

• Dispositius mòbils (telèfons intel·ligents i tauletes): en aquests casos, la
comunicació bidireccional pot incloure el control del dispositiu mitjançant
gestos tàctics, acceleròmetres, giroscopis, GPS o altres sensors, així com
rebre dades d’aquests sensors per a ser utilitzats per la lògica del joc o
aplicació.

• IoT (Internet of things): les aplicacions poden comunicar-se amb dis-
positius IoT mitjançant protocols com ara MQTT, HTTP o WebSockets.
Això permet als desenvolupadors de videojocs interactuar amb dispositius
connectats, com ara electrodomèstics, sensors ambientals i actuadors.

Per implementar aquesta comunicació bidireccional, Unity necessita utilitzar
biblioteques i plugins específics que facilitin la interacció amb els protocols i
tecnologies esmentades. Algunes d’aquestes biblioteques inclouen:

• Unity Input System: biblioteca oficial de Unity que permet gestionar
dispositius d’entrada com ara comandaments, teclats, ratolins i altres.

• Unity XR: paquet oficial de Unity per la creació d’aplicacions VR i AR.

• MQTTnet: aquesta és una biblioteca de tercers que permet implementar
el protocol MQTT a Unity. MQTT és un protocol lleuger de missatgeria
basat en el model de publicació/subscripció que és ideal per treballar amb
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Els Websockets són una
manera de comunicació

ràpida i bidireccional entre
un navegador web i un
servidor, que facilita la

interacció en aplicacions en
temps real.

Unity Input System

Podeu trobar la documentació de
Unity Input System al següent

enllaç: bit.ly/43o8x4B.

A Unity, tots els elements de
la interfície gràfica, com ara
els botons, textos, quadres
d’entrada..., han de penjar

d’un element Canvas.

dispositius IoT. Podeu trobar la biblioteca a GitHub (bit.ly/3KPoXf9) i
seguir les instruccions per integrar-la al vostre projecte de Unity.

Cal destacar que Unity no inclou cap paquet propi per treballar amb WebSockets
ni IoT, per consegüent, serà necessari utilitzar biblioteques de tercers en aquests
casos.

1.3.1 Unity Input System

El Unity Input System és una biblioteca de Unity que permet gestionar les
entrades de dispositius en projectes de videojocs i aplicacions interactives. Aquest
sistema proporciona una forma unificada i flexible de treballar amb diversos
dispositius d’entrada com ara teclats, ratolins, comandaments de joc, controladors
tàctils, controladors de moviment i altres. Està dissenyat per ser escalable,
extensible i fàcil d’utilitzar.

Unity compta amb dos sistemes d’entrada completament diferents, el nou
Input System i l’antic anomenat Input Manager. Els dos models conviuen
i pot escollir-se entre treballar amb l’antic, el nou o tots alhora. Escollir entre
un o altre dependrà de les preferències dels programadors i les necessitats
dels projectes.

Una característica important del nou Unity Input System és l’abstracció de
dispositius. Aquesta capa d’abstracció permet als desenvolupadors treballar amb
diferents dispositius d’entrada sense haver de preocupar-se per les diferències de
maquinari o plataforma. Això fa que sigui més fàcil adaptar el joc o aplicació a
diverses plataformes i dispositius.

El sistema d’entrada fa servir un model basat en esdeveniments per processar
les dades d’entrada. Això permet als desenvolupadors capturar i respondre a
esdeveniments específics d’entrada, com ara prémer una tecla, moure una palanca
al comandament de joc o realitzar un gest tàctil.

Les accions d’entrada (per exemple, saltar, atacar, usar habilitat especial...) són
una forma d’organitzar i definir les interaccions dels usuaris amb l’aplicació. En
lloc de vincular directament les entrades dels dispositius (per exemple, prémer una
tecla o un botó) a la lògica del joc (mètodes que són cridats), es poden utilitzar
accions d’entrada per separar la lògica de la detecció d’entrada, fent que el codi
sigui més fàcil de mantenir i estendre.

El Unity Input System permet implementar sistemes que permetin als jugadors
reassignar les entrades dels dispositius a les accions d’entrada, de manera que
puguin personalitzar la seva configuració de control segons les seves preferències.
Això facilita la creació d’opcions de control personalitzables i la compatibilitat
amb diferents dispositius d’entrada.
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A més, el sistema d’entrada és compatible amb les interfícies d’usuari de Unity,
com ara els elements UI del sistema Canvas, i proporciona funcions per gestionar
les interaccions tàctils, el ratolí i altres dispositius d’entrada.

Input System vs. Input Manager

El nou Unity Input System és una millora significativa en comparació amb l’antic
sistema d’entrada, anomenat Input Manager. Algunes de les diferències clau són
les que es mostren a la taula 2.5.

Taula 1.2. Input System vs Input Manager

Input System Input Manager

Abstracció de
dispositius:

Proporciona una capa d’abstracció que permet als
desenvolupadors treballar amb diferents dispositius d’entrada
de manera més fàcil i coherent.

Té una gestió de dispositius limitada i menys flexible.

Esdeveniments
d’entrada:

Model basat en esdeveniments per processar les dades
d’entrada.

Sistema de polling, s’ha de consultar a cada frame si s’ha
pres una tecla o quin és el valor d’un eix.

Accions d’entrada: Introdueix el concepte d’acció d’entrada, que permet separar
la lògica de la detecció.

No suporta accions, requereix que els desenvolupadors
vinculin directament les entrades del dispositiu a la lògica del
joc.

Assignació de
control:

Permet als usuaris reassignar les entrades del dispositiu. Configuració de control més rígida i menys personalitzable.

Cal tenir en compte que, segons la plantilla o el tipus de projecte creat, el paquet
del nou Input System no es trobarà carregat i caldrà afegir-lo al projecte des del
gestor de paquets (Window->Package Manager), tal com es mostra a la figura 1.4.

Figura 1.4. Package Manager: Input System
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Per usar el nou Input
System cal importar el
paquet Input System.

Un cop afegit l’Input System a un nou projecte, és possible que es mostri un
avís, demanant si es vol desactivar l’Input Manager. En alguns projectes és
necessari treballar amb tots dos alhora, per tant, haureu de dir que no el
voleu desactivar.

És possible modificar el sistema de gestió d’entrades des de les opcions de
configuració, tal com mostra la figura 1.5. Aquesta opció es troba dinse de Pro-
ject Settings->Player->Other Settings->Active Input Handling. El desplegable
permet seleccionar entre Input Manager, Input System o tots dos (both).

Figura 1.5. Player Settings: Input Handling

A continuació, podeu veure un exemple en C# que mostra com detectar l’entrada
de la tecla “espai” utilitzant l’antic Input Manager i el nou Input System.

Amb l’antic Input Manager:

1 using UnityEngine;
2

3 public class PlayerController : MonoBehaviour
4 {
5 // Controlem si es prem la tecla Espai dins d’Update()
6 void Update()
7 {
8 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
9 {
10 Debug.Log("Espai premut (Antic Input Manager)");
11 }
12 }
13 }

Amb el nou Input System, per afegir l’acció de saltar (Jump) dins del conjunt
d’accions Gameplay, es poden seguir aquests passos:

1. Crear un nou “Input Action Asset”: A l’editor de Unity, fer clic dret a
la secció d’assets i seleccionar Create->Input System. Assignar-li un nom
(per exemple, “PlayerControls”).

2. Crear un “Action Mapping”: Això permet agrupar accions, de manera
que les mateixes entrades (preses de tecles i botons) puguin ser utilitzades
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per fer coses diferents en cada moment. Per exemple, un personatge
humanoide podria avançar amb la tecla W (action mapping Default), però
en pujar a un cotxe la tecla passaria a accelerar amb la mateixa tecla (action
mapping Driving). En aquest exemple, es nomena l’action mapping com a
GamePlay.

3. Crear una acció anomenada “Jump”.

4. Afegir un vincle (binding): afegir un vincle de tipus keyboard i, seleccionar
la tecla “espai”.

Es pot observar a la figura 1.6 el Input Action Asset configurat, amb diversos
símbols + al costat de diferents elements:

• Action Maps +: Afegeix un nou conjunt d’accions.

• Actions +: Afegeix una nova acció.

• Jump +: Afegeix una detecció d’entrada (vincle) a l’acció Jump .

Figura 1.6. Input Action Asset configurat

Un cop configurat l’asset, haurem de definir quines accions s’executen quan es rep
una entrada. El nou Input System permet utilitzar diferents mètodes per respondre
a les entrades; hi ha de més simples i de més avançats.

Input System: Mètode simple

Aquest mètode és més senzill, però obliga a afegir un component de tipus
PlayerInput i utilitzar un nom predefinit (basat en el nom de l’acció) com a nom
de la funció que es cridarà automàticament quan es detecti l’entrada assignada.
S’han de seguir els següents passos addicionals:

1. Crear un nou component (script) amb un codi similar al que es mostra a sota
de la figura 1.7.

2. Afegir aquest component i un component de tipus PlayerInput al mateix
GameObject.

Es pot afegir un component de tipus PlayerInput on es configura l’Input Action
Asset i el mapa d’accions per defecte, tal com es mostra a la figura 1.7. En aquest
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cas, el codi del component se simplifica, però força als desenvolupadors a fer que
el nom del mètode segueixi el patró OnNomDeLaAccio. Com l’acció d’aquest
exemple s’anomena Jump, el nom del mètode haurà de ser obligatòriament
OnJump.

Figura 1.7. Configuració d’un Player Input Component

El codi que s’executarà en produir-se l’acció serà el següent:

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.InputSystem;
5

6 public class PlayerControllerWithComponent : MonoBehaviour
7 {
8

9 void OnJump()
10 {
11 Debug.Log("Espai premut (Nou Input System) amb component

");
12 }
13 }

Quan s’utilitza el component PlayerInput s’intentarà cridar a la funció
corresponent que estigui implementada en tots els components trobats al
mateix GameObject. És a dir, si al GameObject es troben tres components
(iguals o diferents) que implementin el mètode OnJump, quan es dispari
l’acció Jump es cridarà automàticament al mètode a tots tres components.

Input System: Mètode avançat

El segon mètode consisteix a subscriure’s als delegats que exposa l’Input Action
System. En aquest cas cal seguir els següents passos:

1. Crear un script per gestionar l’acció.

2. Afegir aquest script a un GameObject present a l’escena.

Primerament, haureu de crear els fitxers necessaris per poder accedir a les accions
des de C#. Amb l’Input Action Asset creat i configurat, feu clic a sobre, marqueu
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la casella Generate C# Class a l’inspector i seguidament premeu Apply (vegeu la
figura 2.4). Això generarà el fitxer anomenat “PlayerControls” (el nom per defecte
depèn del nom donat a l’Input Action Asset). Si no es genera aquest fitxer no es
podrà instanciar directament des de C#.

Figura 1.8. Generació de fitxers per utilitzar l’Input Action Asset

Els noms escollits a l’hora de generar automàticament els fitxers C# (tant
pel Action Mapping i pel Action) són rellevants a l’hora de subscriure’s a
aquests esdeveniments des de codi.

El codi necessari per detectar l’acció i respondre seria el següent:

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.InputSystem;
5

6

7 public class PlayerController : MonoBehaviour
8 {
9 // Declarem una propietat de tipus InputAction per poder

activar-la i desactivar-la
10 private InputAction jumpAction;
11

12 void Awake()
13 {
14 // Creem una instància de PlayerControls que és la

classe corresponent a l’Input Action Asset
15 var inputActions = new PlayerControls();
16

17 // Assignem com InputAction l’acció Jump que hem definit
en el mapa d’acció Gameplay
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18 jumpAction = inputActions.Gameplay.Jump;
19

20 // Quan es premen les tecles assignades a l’acció Jump s
’executa el delegat performed

21 // que cridarà a la funció OnJump().
22 jumpAction.performed += ctx => OnJump();
23 }
24

25 // Funció que es crida quan s’executa el delegat performed
de jumpAction.

26 void OnJump()
27 {
28

29 Debug.Log("Espai premut (Nou Input System)");
30 }
31

32 // Activa jumpAction quan s’activa el component
33 void OnEnable()
34 {
35 jumpAction.Enable();
36 }
37

38 // Desactiva jumpAction quan es desactiva el component
39 void OnDisable()
40 {
41 jumpAction.Disable();
42 }
43 }

El nou sistema d’entrada té un script basat en un conjunt d’accions, en aquest cas,
“PlayerControls”, que es crea a partir de l’arxiu d’accions d’entrada. Aquestes
accions es vinculen a funcions concretes (com ara “OnJump()”) mitjançant
esdeveniments (en aquest exemple, “performed”). Així, es pot separar la part que
detecta les entrades de la part que controla el joc.

Fixeu-vos en la següent línia:

1 playerControls.Gameplay.Jump.performed += ctx => OnJump();

Aquí s’agafa la referència a la classe PlayerController (creada a partir de l’Input
Action Asset), agafa l’Action Map anomenat GamePlay, dins d’aquest l’acció
Jump, i se subscriu al delegat performed de manera que quan es dispara aquest
esdeveniment s’executa la funció OnJump().

Cal tenir en compte que ctx => OnJump() és una lambda. S’utilitza aquest format
per ser més concís, però alternativament es podria utilitzar algunes de les variants
següents:

1 jumpAction.performed += (InputAction.CallbackContext ctx) => {
OnJump(); };

O modificant la signatura de la funció OnJump:

1 void Awake()
2 {
3 var inputActions = new PlayerControls();
4 jumpAction = inputActions.Gameplay.Jump;
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5 jumpAction.performed += OnJump;
6 }
7

8 void OnJump(InputAction.CallbackContext ctx)
9 {
10 Debug.Log("Espai premut (Nou Input System)");
11 }

També és important destacar que amb aquesta implementació el nou Input System
requereix habilitar i deshabilitar explícitament les accions d’entrada utilitzant els
mètodes Enable() i Disable(). En aquest exemple, aquests mètodes es criden
des de les funcions OnEnable() i OnDisable() que són cridades automàticament
per Unity.

L’antic gestor d’entrada (Input Manager) fa servir el mètode
“Input.GetKeyDown()” per saber si s’ha premut la tecla d’espai. En canvi,
el nou sistema d’entrada (Input System) utilitza una acció anomenada “Jump”
que es dispara quan es prem la tecla d’espai. Els desenvolupadors han definit
l’Input Action Asset (arxiu d’accions d’entrada) per connectar les accions als
dispositius. Això ofereix una estructura més entenedora i adaptable per controlar
les diferents entrades del joc.

En conclusió, el nou Unity Input System ofereix una gestió d’entrada més
flexible, extensible i fàcil de mantenir en comparació amb l’antic Input
Manager, però la implementació del sistema antic és més senzilla pels casos
en què no es requereix una gran complexitat.

1.3.2 Sensors, polsadors i motors

Les màquines recreatives es van popularitzar als anys 70, 80 i 90. Aquestes
primeres màquines funcionaven amb una combinació de maquinari i programari
(hardware i software) que permetia als jugadors interactuar amb els jocs mitjan-
çant polsadors i palanques de joc.

Aquestes màquines van ser les primeres a utilitzar sensors, polsadors i motors en
el context del desenvolupament de videojocs:

• Sensors: s’utilitzaven per detectar les entrades dels usuaris, com ara els
moviments de les palanques de joc. Aquests sensors solien ser interruptors
o potenciòmetres, que convertien les accions físiques en senyals electrònics
perquè el sistema de la màquina pogués processar-los. Actualment, hi ha
disponibles molts altres tipus de sensors com són els acceleròmetres i els
giroscopis.

• Polsadors: eren elements clau a les màquines recreatives. Solien tenir una
sèrie de botons que s’usaven per realitzar accions específiques en el joc com
saltar, atacar, utilitzar habilitats especials...
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Sensors a Unity

En el següent enllaç podeu
consultar la documentació per

llegir la informació de diferents
sensors a Unity:

bit.ly/3GATJWB.

HapticCapabilities

Podeu consultar la documentació
sobre les capacitats hàptiques de

Unity en el següent enllaç:
bit.ly/3GWeGM7.

• Motors: encara que no eren tan comuns com els sensors i els polsadors,
algunes cabines de joc feien servir motors per afegir elements de moviment
físic a l’experiència de joc. Per exemple, algunes màquines de conducció
simulaven el moviment del vehicle mitjançant motors que feien vibrar el
seient. Aquesta interacció mecànica amb el joc proporciona una experiència
més immersiva i realista als jugadors. En l’actualitat, s’aconsegueix el
mateix efecte mitjançant mecanismes hàptics.

Sensors, polsadors i hàptics a Unity

En el cas de Unity, a més de les funcions estàndard de desenvolupament de vide-
ojocs, també suporta la integració de dispositius de maquinari externs. Aquesta
integració permet a Unity interactuar amb el món físic, obrint noves oportunitats
per a aplicacions de realitat virtual (VR), realitat augmentada (AR), robòtica, i
altres projectes innovadors.

Els sensors actuen com a elements clau per capturar informació del món real,
com la posició, la temperatura o la velocitat, i la introdueixen a l’aplicació Unity
en temps real. Això permet als desenvolupadors crear interaccions més avançades
i adaptar-se als canvis en l’entorn. Un ús molt clar dels sensors el trobem en
les aplicacions per a dispositius de realitat estesa, on es llegeixen els sensors per
ajustar les posicions de les mans i la càmera del jugador.

Per altra banda, els polsadors són utilitzats molt sovint, ja que formen part dels
teclats, les palanques de control, els comandaments de joc i, inclús, els botons
d’un ratolí.

En canvi, els motors no acostumen a utilitzar-se mitjançant Unity, amb l’excepció
de l’ús dels mecanismes hàptics pels dispositius de realitat estesa, que requerei-
xen utilitzar la biblioteca Unity XR.

Dispositius hàptics

Els dispositius hàptics són tecnologies que proporcionen sensacions tàctils als usuaris
mitjançant vibracions o forces físiques. Aquests dispositius, com controladors o guants,
milloren la immersió i el realisme en les experiències de joc; de manera que connecten el
sentit del tacte del jugador amb l’entorn virtual:

• Controladors amb vibració: ofereixen feedback hàptic detallat i adaptatiu a les situacions
del joc, com el DualSense de PlayStation 5.

• Guants hàptics: permeten als usuaris experimentar sensacions tàctils i interaccionar amb
objectes virtuals de manera més realista, com els Manus VR Gloves.

• Armilla hàptica: transmet vibracions i impactes al cos del jugador per augmentar la immersió
i simular sensacions físiques dins del joc o experiència de realitat virtual, com el Woojer Vest.

Unity permet crear tota mena d’aplicacions, incloent-hi aplicacions de xarxa que
poden connectar-se amb altres dispositius a través d’Internet, el que inclou tota
mena de dispositius IoT.
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Gestió d’entrades
’multitouch’ a Unity

En el següent enllaç podeu trobar
més detall sobre la gestió
d’entrades multitàctil a Unity:
bit.ly/3MuwUb3.

Dispositius IoT

Els dispositius IoT són aparells o dispositius que estan connectats a Internet i que poden
recopilar i intercanviar dades. En són exemples: els termòstats intel·ligents, els sensors
ambientals, els rellotges intel·ligents i altres weareables, els electrodomèstics intel·ligents,
els sistemes de seguretat i vigilància, i els vehicles connectats.

1.3.3 Dispositius i superfícies multitàctils (’multitouch’) per a
projectes interactius

Els dispositius multitàctils (o multitouch) van revolucionar la forma en què els
usuaris interactuaven amb les aplicacions multimèdia i els videojocs; especial-
ment, en el cas dels telèfons intel·ligents (smartsphones) i les tauletes (tablets).
Aquesta tecnologia ha permès una interacció més natural i intuïtiva, facilitant
l’accés a una àmplia gamma d’experiències interactives. A la taula 1.3 podeu
veure els avantatges i inconvenients d’aquesta tecnologia.

Taula 1.3. Avantatges i inconvenients de les superfícies multitàctils

Avantatges Inconvenients

Interacció intuïtiva: permeten als usuaris interactuar directament amb la
pantalla, facilitant una interacció més natural i intuïtiva.

Mida de la pantalla: acostumen a tenir pantalles més petites,
especialment en comparació amb ordinadors de sobretaula, el que pot
dificultar la interacció i la visibilitat del contingut.

Gestos multitouch: permeten als usuaris realitzar gestos amb diversos
dits simultàniament, com ara pessigar per fer zoom o girar un objecte,
proporcionant una major varietat d’opcions d’interacció.

Precisió: la interacció amb els dits pot ser menys precisa que amb un
ratolí o un llapis òptic, el que pot dificultar tasques que requereixen una
gran precisió.

Flexibilitat: són versàtils i poden ser utilitzats en una àmplia gamma
d’aplicacions, des de videojocs fins a aplicacions de productivitat.

Empremtes i brutícia: poden acumular empremtes i brutícia més
ràpidament que altres tipus de pantalles, requerint una neteja freqüent per
mantenir una bona visibilitat i rendiment.

Eliminació de perifèrics: els usuaris no necessiten dispositius
addicionals com ratolins o teclats per interactuar amb les aplicacions.

Fatiga dels dits: la utilització prolongada pot provocar fatiga dels dits o
dels braços, especialment en posicions incòmodes o durant tasques
repetitives.

Adaptabilitat: són capaces de detectar diverses formes de contacte, com
ara dits, llapis òptics o dispositius especialitzats, permetent una major
adaptabilitat a diferents situacions i necessitats.

Interferències: les pantalles capacitatives poden veure’s afectades per
interferències elèctriques.

Els dispositius multitàctils funcionen gràcies a les tecnologies capacitativa o
resistiva, que permet la detecció de múltiples punts de contacte simultàniament en
una pantalla. Fet que possibilita als desenvolupadors crear aplicacions i videojocs
que utilitzen gestos complexos, com pessigar per fer zoom, arrossegar per moure
objectes o lliscar per navegar.

Els telèfons intel·ligents i les tauletes són les plataformes més comunes que
utilitzen aquesta tecnologia, gràcies al fet que elimina la necessitat de perifèrics
addicionals com ratolins o teclats, permetent als usuaris interactuar directament
amb les aplicacions a través de la pantalla.

A la taula 1.4 podeu veure un exemple de les interaccions habituals per a
dispositius telèfons intel·ligents i tauletes. Cal destacar que l’Input System de
Unity no suporta aquestes accions directament, però poden implementar-se en C#.
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Starter Assets - Third
Person Character

Controller

Podeu descarregar-vos aquesta
plantilla gratuïta des del següent

enllaç: bit.ly/3KRySRD.

Taula 1.4. Tipus d’interaccions trobades en telèfons intel·ligents i tauletes

Tipus d’interacció tàctil Descripció

Toc simple (Tap) Un toc ràpid i lleuger amb un dit sobre la pantalla, usat per seleccionar elements
o botons.

Doble toc (Double tap) Dos tocs ràpids consecutius amb un dit, usats per ampliar o reduir ràpidament el
zoom d’una imatge o text.

Lliscament (Swipe) Un moviment ràpid i lineal d’un dit sobre la pantalla, utilitzat per desplaçar-se o
passar pàgines.

Pessigament (Pinch) Moure dos dits junts o separats sobre la pantalla per apropar-se o allunyar-se
d’una imatge.

Rotació (Rotate) Fer girar dos dits al voltant d’un punt central sobre la pantalla per fer girar
objectes o imatges.

Pressió prolongada
(Long press)

Mantenir un dit sobre la pantalla durant un període de temps, utilitzat per accedir
a opcions addicionals o menús contextuals.

En treballar amb motors de joc i frameworks de desenvolupament, els tocs
de la pantalla acostumen a ser transparents a l’usuari i es pot gestionar com
si es tractés d’un ratolí, amb la diferència que en prémer la pantalla amb
múltiples dits a l’hora, cada punt pressionat és identificat unívocament amb
un índex.

Sistema de palanques tàctils per a mòbils

Aprofitant aquesta tecnologia, poden crear-se sistemes d’interacció, similars als
botons d’un comandament o gamepad, per a aplicacions i videojocs; a més de
seleccionar elements de les interfícies fent tocs sobre els botons. Això permet als
jugadors controlar personatges i elements del joc amb més precisió i comoditat
sense requerir l’ús de dispositius externs.

La creació d’aquests sistemes pot ser tan simple com crear una interfície amb
botons col·locats a les cantonades inferiors dreta i esquerra que respongui als tocs
com si fos un clic, encara que aquesta solució no serà gaire satisfactòria perquè el
moviment no serà suau.

Afortunadament, Unity ofereix algunes solucions per utilitzar com a base dins de
les seves plantilles gratuïtes, per exemple a Starter Assets - Third Person Character
Controller.

Un cop descarregat el paquet, podeu afegir-lo a qualsevol projecte des de Windows-
>Package Manager, tal com es mostra a la figura 1.9.
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Figura 1.9. Instal·lació del paquet Starter Assets - Third Person Character Controller

Dins d’aquest paquet es troben els prefabs necessaris per afegir un sistema
d’interacció bàsic, que consisteix en una palanca de control virtual i tres botons,
tal com mostra la figura 1.10.

Figura 1.10. Palanca o ’joystick’ de control virtual

En el següent vídeo podeu veure, detalladament, com utilitzar aquesta plantilla,
incloent-hi l’activació de la palanca de control virtual:

https://www.youtube.com/embed/CD0FlqllfIE?controls=1
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Google Cardboard

Google Cardboard és un sistema
de realitat virtual pensat per

crear experiències de baix cost,
fent servir un visor construït amb

cartó o plàstic que utilitza un
telèfon mòbil com a dispositiu

per mostrar i interactuar amb el
món virtual. Trobareu més

informació en el següent enllaç:
arvr.google.com/cardboard.

WebCamTexture

Podeu consultar la documentació
de la classe WebCamTexture al
següent enllaç: bit.ly/3ZUAFJL.

1.4 Gestió de sistemes de captació de vídeo. Càmeres de vídeo

En el desenvolupament d’aplicacions multimèdia amb capacitat per capturar el
vídeo de les càmeres, és important tenir en compte diversos aspectes tècnics per
oferir experiències enriquidores als usuaris. Aquestes aplicacions poden anar des
de fer una foto o gravar un vídeo, curt fins a llegir un codi de barres, reproduir vídeo
en 360°, o utilitzar l’entrada de vídeo per crear efectes de realitat augmentada.

Per al vídeo de 360 graus, es requereix una càmera especialitzada que capturi
imatges esfèriques o múltiples imatges que es combinen per formar una imatge
panoràmica completa. Aquest tipus de vídeo requereix algorismes de projecció
específics per mapejar correctament les imatges esfèriques en una superfície 2D.
En el desenvolupament d’aquestes aplicacions, els programadors acostumen a fer
servir eines com Google Cardboad SDK (o altres biblioteques proporcionades pels
fabricants de dispositius) per a facilitar la reproducció i la interacció.

En l’àmbit de la realitat estesa es barreja la captació de vídeo amb elements
generats per ordinador. Tot i que els fabricants dels dispositius acostumen a pro-
porcionar unes biblioteques natives per implementar aplicacions sense necessitat
d’utilitzar un motor de jocs concret, és habitual que publiquin també biblioteques
preparades per treballar amb Unity o Unreal Engine, ja que això simplifica molt
la feina dels programadors.

Quant als filtres de TikTok i Instagram, es tracta d’efectes visuals que es processen
i s’apliquen a les imatges i vídeos en temps real, és a dir, es tracta de casos d’ús
concrets de realitat augmentada. Aquests filtres són creats mitjançant algorismes
de processament d’imatges i tècniques de visió per computador. En general, es
fan servir marcadors facials i detecció de característiques per aplicar els efectes
de manera precisa i dinàmica. El desenvolupament de filtres personalitzats es pot
realitzar amb plataformes com Spartk AR Studio (per a Instagram) o TikTok Effect
Studio.

1.4.1 Gestió de càmeres de vídeo a Unity

A Unity es poden utilitzar les càmeres per capturar vídeo en temps real per crear
aplicacions multimèdia, crear aplicacions de realitat virtual i augmentada o per
retransmetre el senyal de càmeres externes (per exemple, en el cas d’una aplicació
de seguretat o vigilància).

Per gestionar aquests sistemes es pot fer servir la classe WebCamTexture, una
classe de Unity que permet capturar vídeo des de la càmera del dispositiu. Aquesta
classe és útil per desenvolupar aplicacions que requereixin interacció en temps real
amb la càmera. Per exemple, per fer una fotografia o capturar vídeo en temps real
i aplicar diferents filtres.
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Unity Render Streaming

Podeu trobar la documentació de
la biblioteca Unity Render
Streaming al següent enllaç:
bit.ly/3Mywct7.

Cal tenir en compte que la majoria d’aplicacions que gestionen els sistemes de
captació de vídeo estan relacionats amb la realitat estesa, per consegüent, quan
s’utilitzen biblioteques de realitat virtual o realitat augmentada, la gestió de la
càmera es realitza mitjançant els mecanismes propis de cada biblioteca.

A la figura 2.3 es pot veure com s’utilitza la càmera en una aplicació de realitat
augmentada per capturar l’entorn real i afegir dos personatges sobre una carta.

Figura 1.11. Captura de vídeo en temps real per aplicació AR

CC 2.0, Ian Hughes. Www.flickr.com

Per altra banda, també és possible fer streaming de les càmeres del joc, per
mostrar el que està veient el jugador a altres dispositius. Per fer-ho, s’ha de fer
servir la biblioteca Unity Render Streaming. En el següent vídeo podeu veure una
demostració d’aquesta tecnologia:

https://www.youtube.com/embed/c2pp_T5xzeU?controls=1

En resum, Unity proporciona eines com la classe WebCamTexture i la
biblioteca Unity Render Streaming per treballar amb la captació de vídeo en
aplicacions multimèdia, realitat virtual i augmentada. Tot i això, en projectes
de realitat estesa, es fan servir biblioteques específiques com Vuforia,
ARCore o ARKit. Així, els desenvolupadors poden crear experiències
immersives sense haver de programar-les a baix nivell.
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2. Intercanvi d’informació entre dispositius

L’intercanvi d’informació entre dispositius cobreix diversos aspectes, com l’accés
a la informació des de dispositius mòbils, la programació d’aplicacions basades
en sistemes GPS i les comunicacions entre dispositius a través de diferents xarxes.

Per entendre aquest tema, convé explorar exemples d’aplicacions que utilitzen
GPS, com l’aplicació Google Maps o el jo Pokémon Go, així com la forma de
treballar amb GPS en Unity. També caldrà conèixer la codificació d’accessos
directes, com els codis de barres i els codis QR, i les diferents tecnologies de
comunicació, com Ethernet, Wi-Fi i Bluetooth.

Finalment, tampoc es poden passar per alt les opcions existents per crear jocs
multijugador, tan locals com en línia, i els serveis en el núvol que ho fan possible,
com PlayFab, Firebase, Steam i Epic Online Services.

2.1 Accés a la informació des de dispositius mòbils

L’accés a la informació des de dispositius mòbils ha tingut un gran impacte en
el desenvolupament de jocs i aplicacions interactives multimèdia. Això es deu
principalment a la gran popularitat dels telèfons intel·ligents i les tauletes, que
han esdevingut eines indispensables en la vida quotidiana de moltes persones.

Els aspectes més destacables són els següents:

• Connectivitat: la majoria dels dispositius mòbils moderns ofereixen con-
nectivitat a Internet, la qual cosa permet als usuaris accedir a informació
en temps real i mantenir-se connectats amb altres persones. Això facilita
el desenvolupament de jocs i aplicacions multimèdia que requereixen una
comunicació constant entre els usuaris, com ara jocs multijugador en línia.

• GPS i geolocalització: els dispositius mòbils inclouen funcions GPS i
geolocalització, que permeten als desenvolupadors crear jocs i aplicacions
interactives basades en la ubicació. Això ha donat lloc a nous gèneres de
jocs, com ara els de realitat augmentada (AR), que combinen elements del
món real amb elements virtuals per proporcionar una experiència única.

• Senyals i tecnologies de detecció: els dispositius mòbils estan equipats
amb diversos sensors, com acceleròmetres, giroscopis i magnetòmetres, que
permeten als desenvolupadors incorporar controls basats en el moviment
i orientació en jocs i aplicacions interactives. Això crea una experiència
d’usuari més immersiva i dinàmica.
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Thin clients

Un thin client és un dispositiu
informàtic lleuger que depèn en
gran manera d’un servidor per

processar les dades i executar les
aplicacions.

• Desenvolupament multiplataforma: amb l’augment de l’ús de dispositius
mòbils els desenvolupadors han de considerar diferents plataformes i siste-
mes operatius, com Android i iOS. Això ha impulsat el desenvolupament
d’eines i llenguatges de programació multiplataforma, que permeten crear
jocs i aplicacions que funcionin en diversos dispositius amb poc esforç
addicional.

• Monetització i models de negoci: l’accés a la informació des de dispositius
mòbils ha creat nous models de negoci i oportunitats de monetització per
als desenvolupadors de jocs i aplicacions multimèdia. Aquests inclouen la
venda d’aplicacions de pagament, les compres integrades en l’aplicació, la
publicitat i les subscripcions.

• Aprenentatge i accés a la informació: les aplicacions interactives multi-
mèdia són utilitzades cada vegada més per l’aprenentatge i l’accés a la in-
formació. Això inclou aplicacions educatives, de notícies, d’entreteniment
i d’estil de vida que permeten als usuaris accedir a contingut personalitzat i
interactuar amb ell des dels seus dispositius mòbils.

Gràcies a Internet, els dispositius mòbils es poden fer servir com a thin clients.
Aquesta arquitectura de client-servidor pot establir una relació amb l’accés a la
informació des de dispositius mòbils, ja que s’utilitzen per connectar a aplicacions
web, serveis en el núvol i permeten accedir a jocs i aplicacions multimèdia sense
haver de descarregar-los o instal·lar-los localment en el dispositiu.

2.2 Programació d’aplicacions basades en sistemes GPS

El sistema GPS (Sistema de Posicionament Global) és un sistema de navegació
per satèl·lit que permet determinar la ubicació, l’altitud i el moviment d’un
objecte o persona en qualsevol part del món. Aquest sistema es va desenvolupar
inicialment per a ús militar, però avui dia es fa servir en una gran varietat
d’aplicacions civils, com ara la navegació, la cartografia, la geolocalització, la
meteorologia, la vigilància i la seguretat, entre altres.

Aquest sistema es basa en una xarxa de 24 satèl·lits en òrbita al voltant de la Terra,
que transmeten senyals de radiofreqüència a receptors GPS a la superfície de la
terra. Cada satèl·lit transmet informació sobre la seva ubicació i l’hora exacta en
què va transmetre el senyal. El receptor GPS rep els senyals de diversos satèl·lits
i utilitza aquesta informació per determinar la seva ubicació exacta mitjançant el
procés de triangulació.

En la triangulació el receptor GPS mesura el temps que triga un senyal de cada
satèl·lit a arribar al receptor (vegeu la figura 2.1). A partir d’aquestes mesures, el
receptor pot calcular la seva distància respecte a cada satèl·lit. Fent servir aquesta
informació, el receptor pot determinar la seva ubicació exacta en la superfície de
la Terra. Per obtenir una ubicació més precisa, el receptor ha de rebre senyals de
diversos satèl·lits.
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Figura 2.1. Sistema GPS

El cas d’ús més habitual pels sistemes GPS és obtenir indicacions de
navegació i trobar llocs d’interès, sigui des d’un telèfon intel·ligent o un
vehicle.

Encara que el sistema GPS és una tecnologia molt avançada i precisa, hi ha
situacions en què no pot proporcionar una ubicació precisa o no funciona en
absolut. Per exemple:

• Edificis o llocs interiors: els senyals de GPS es propaguen millor en espais
oberts i amb poca interferència. Si l’usuari es troba dins d’un edifici,
el senyal pot ser bloquejat per les parets i altres obstacles, la qual cosa
dificulta la recepció d’un bon senyal. Això inclou els centres comercials,
les estacions de metro, aparcaments subterranis...

• Condicions meteorològiques adverses: els senyals poden ser afectats per
les condicions meteorològiques, com ara fortes tempestes, nevades, pluges
intenses...

2.2.1 Aplicacions que fan servir el GPS

Hi ha moltes aplicacions per a dispositius mòbils que fan servir el GPS per
proporcionar serveis de localització i navegació. A continuació es mostren quatre
a tall d’exemple:

Google Maps

• Google Maps (www.google.es/maps): és una aplicació de navegació i ma-
pes que utilitza el GPS per proporcionar indicacions de veu i visualitzacions
de mapes en temps real. També ofereix informació sobre el tràfic, els punts
d’interès, les opinions dels usuaris i molts altres serveis.

• Runkeeper (runkeeper.com): es tracta d’una aplicació de fitness que utilitza
el GPS per mesurar la distància, el temps i la velocitat de les activitats
físiques com córrer, caminar, fer ciclisme i altres esports. També ofereix
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API LocationService

Podeu trobar més informació
sobre l’API LocationService en

el següent enllaç:
bit.ly/3GxnvLU.

registres d’activitats, estadístiques i altres funcions per ajudar als usuaris a
fer seguiment del seu progrés.

• Pokemon Go (pokemongolive.com: és un joc de realitat augmentada que
utilitza el GPS per crear una experiència de joc que combina el món real
amb elements virtuals. Els jugadors han de moure’s per la ciutat per trobar
i capturar Pokémons, així com per visitar gimnasos i altres llocs d’interès.
Podeu veure un tràiler del joc en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/yQCREgz4tQY?controls=1

• Foursquare (foursquare.com): és una aplicació social que utilitza el GPS
per proporcionar recomanacions de llocs d’interès com restaurants, bars,
botigues i altres llocs. També permet als usuaris compartir les seves
experiències i opinions sobre aquests llocs amb altres usuaris.

En el futur, podem esperar que les aplicacions mòbils que utilitzen el GPS,
continuïn evolucionant i oferint noves funcions i característiques; per exemple,
les aplicacions de realitat augmentada podrien continuar fent servir els GPS per
proporcionar experiències d’interacció més immersives.

2.2.2 Ús del sistema GPS amb Unity

Unity ofereix una API pròpia anomenada LocationService que permet accedir
a les dades del GPS del dispositiu mòbil. Aquesta API proporciona informació
sobre la ubicació, la velocitat i la direcció del dispositiu, així com l’habilitació o
inhabilitació de la funció GPS.

Per utilitzar l’API LocationService de Unity, es pot fer servir la classe Location-
Service, que proporciona diverses funcions per accedir a les dades de localització
del dispositiu. Aquestes funcions inclouen:

• LocationService.Start(): inicia la recopilació de dades de localització.
Aquesta funció ha de ser cridada per començar a recopilar dades de
localització.

• LocationService.Stop(): atura la recopilació de dades de localització.

• LocationService.isEnabledByUser: indica si el GPS està habilitat pel
dispositiu.

• LocationService.lastData: proporciona les dades de localització més re-
cents obtingudes pel dispositiu. Aquesta funció retorna una estructura que
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conté les coordenades de latitud i longitud, així com la velocitat i la direcció
del moviment.

Latitud i longitud

La latitud i la longitud són les coordenades que s’utilitzen per especificar la ubicació
geogràfica d’un punt a la Terra. La latitud fa referència a la distància d’un punt respecte
a l’equador, i es mesura en graus al nord o al sud de l’equador, que té una latitud de 0
graus. La longitud, per la seva banda, fa referència a la distància d’un punt respecte al
meridià principal de Greenwich, que té una longitud de 0 graus. La longitud es mesura en
graus a l’est o l’oest de Greenwich.

Podeu veure com utilitzar aquesta API de Unity en el següent exemple:

1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3

4 public class TestLocationService : MonoBehaviour
5 {
6

7 private void Start()
8 {
9 StartCoroutine(IniciarLocalitzacio());
10 }
11

12 IEnumerator IniciarLocalitzacio()
13 {
14 // Comprova si l’usuari té activat el servei de

geolocalització.
15 if (!Input.location.isEnabledByUser)
16 yield break;
17

18 // Inicia el servei de geolocalització.
19 Input.location.Start();
20

21 // Espera fins que el servei de geolocalització s’
inicialitzi.

22 int maxWait = 20;
23 while (Input.location.status == LocationServiceStatus.

Initializing && maxWait > 0)
24 {
25 yield return new WaitForSeconds(1);
26 maxWait--;
27 }
28

29 // Si el servei no s’ha inicialitzat en 20 segons, s’
atura l’ús del servei de geolocalització.

30 if (maxWait < 1)
31 {
32 Debug.Log("Temps d’espera esgotat");
33 yield break;
34 }
35

36 // Si la connexió ha reeixit, es recupera la ubicació
actual del dispositiu i es mostra per la finestra de
la Consola.

37 if (Input.location.status == LocationServiceStatus.
Failed)

38 {
39 Debug.Log("No es pot determinar la ubicació del

dispositiu");
40 yield break;
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41 }
42 else
43 {
44 // Si la connexió ha reeixit, es recupera la ubicaci

ó actual del dispositiu i es mostra per la
finestra de la Consola.

45 Debug.Log($"Ubicació: {Input.location.lastData.
latitude} " +

46 $"{Input.location.lastData.longitude} " +
47 $"{Input.location.lastData.altitude} " +
48 $"{Input.location.lastData.horizontalAccuracy} "

+
49 $"{Input.location.lastData.timestamp}");
50 }
51

52 // Atura el servei de geolocalització si no és necessari
fer consultes de la ubicació contínuament.

53 Input.location.Stop();
54 }
55 }

Aquest codi espera que l’API de LocationService estigui habilitada. A continuació,
si l’API està en marxa, mostra les coordenades del GPS del dispositiu per la con-
sola fent servir la propietat lastData. Finalment, atura l’API de LocationService.

Es pot afegir aquest script a un GameObject a l’escena i el codi s’executarà quan
es carregui, encara que s’ha de tenir en compte que si el dispositiu no compta amb
cap servei de localització, el codi mai no s’executarà. Per tant, és recomanable
provar-ho en un dispositiu amb Android.

Fixeu-vos que el codi s’està executant dins d’una corutina, això implica que
un cop iniciada des del mètode Start, aquesta s’executarà frame darrere frame
automàticament fins a finalitzar.

Per utilitzar les dades de localització, s’ha d’obtenir el permís de
l’usuari per utilitzar aquest tipus de sensor. En el cas de dispositius
Android els permisos requerits són ACCESS_FINE_LOCATION i
ACCESS_COARSE_LOCATION, però Unity ja s’encarrega de fer les
modificacions necessaries per afegir la detecció acurada automàticament
quan detecta que es desitja usar el LocationService.

En el següent vídeo podeu veure com implementar un script semblant a aquest
a Unity per mostrar la informació rebuda pel servei de localització en un telèfon
amb capacitats GPS:

https://www.youtube.com/embed/JWccDbm69Cg?controls=1
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2.3 Codificació d’accessos directes: codis de barres i codis QR,
entre d’altres

La codificació d’accessos directes mitjançant codis de barris i codis QR permet
emmagatzemar informació en format gràfic que pot ser llegit ràpidament per
dispositius electrònics, com ara escàners de codis de barres i telèfons intel·ligents.
Aquests codis són útils per a diverses aplicacions, com ara la identificació de
productes, seguiment d’inventari i accés a informació o enllaços addicionals:

Codi de barres en format EAN-13
(font: CC-BY-SA-2.5, VaGla.
Commons.wikimedia.org)

Codi QR que codifica el missatge
"Ojalá vivas tiempos interesantes"
(font: CC-BY-SA-2.5, VaGla.
Commons.wikimedia.org)

• Codis de barres: els codis de barres són una representació gràfica de dades
fent servir barres i espais paral·lels de diferents amplades. Les dades es
codifiquen en una seqüència de barres i espais que poden ser llegides per un
escàner de codis de barres. Hi ha diversos formats de codis de barres, com
ara UPC, EAN i Code 128.

• Codi QR (Quick Response): es tracta de codis de barres bidimensionals
que poden emmagatzemar una gran quantitat d’informació en un espai
petit. A diferència dels codis de barres tradicionals, els codis QR poden
emmagatzemar dades en direccions horitzontals i verticals. Això permet
emmagatzemar informació com ara texts, URL, dades de contacte i fins i tot
dades geogràfiques. Aquests codis es poden llegir ràpidament amb càmeres
de telèfons intel·ligents i altres dispositius de lectura de codis QR.

A la taula 2.1 podeu veure una comparativa d’aquests dos tipus de codis:

Taula 2.1. Comparativa entre codis de barres i codis QR

Característica Codis de barres Codis QR

Dimensions Unidimensional (1D) Bidimensional (2D)

Dades
emmagatzemades

Principalment números Text, números, URL, dades
geogràfiques...

Capacitat Fins a 20-25 caràcters Fins a 3.000 caràcters (aprox.)

Velocitat de lectura Moderada Ràpida

Lectura Escàners de codis de barres Càmeres de telèfons intel·ligents i altres
dispositius de lectura de codis QR

Correcció d’errors No Sí (fins a un 30% de dades danyades)

Aplicacions Identificació de productes, seguiment
d’inventari

Identificació de productes, seguiment
d’inventari, màrqueting, accés a
informació addicional...

Espai en blanc Necessari al voltant del codi Necessari al voltant del codi

Com es pot apreciar, els codis de barres i els codis QR tenen aplicacions similars,
però els codis QR ofereixen una major capacitat d’emmagatzematge de dades i
una lectura més ràpida gràcies a la seva naturalesa bidimensional. A més, els
codis QR poden emmagatzemar diferents tipus de dades com ara text, URL i
dades geogràfiques, i disposen de correcció d’errors per garantir la fiabilitat de
la informació.
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Marcadors per a realitat
augmentada

Els marcadors per a realitat
augmentada (RA) són punts de

referència visuals, com imatges,
codis QR o objectes 3D, que

permeten a les càmeres del
dispositiu reconèixer, ubicar i

orientar el contingut digital
superposat al món real. Aquests

marcadors serveixen com a
ancoratges per a les experiències
de RA i proporcionen informació

sobre la posició i l’orientació
dels objectes augmentats.

Tot i que aquesta tecnologia no s’utilitza habitualment en el desenvolupament
de videojocs, des dels anys 90 han aparegut alguns jocs que explotaven aquesta
tecnologia, com per exemple Barcode Battler, la sèrie Skannerz i Scan Command:
Jurassic Park. En el següent vídeo podeu veure l’anunci comercial de Skannerz:

https://www.youtube.com/embed/eXt6YihygTw?controls=1

Barcode Battler

El Barcode Battler (vegeu la figura 2.2) era una consola de videojocs portàtil creada per
Epoch Co. i llançada al mercat el 1991 al Japó. El funcionament del joc es basava en la
lectura de codis de barres, que es convertien en personatges, ítems o enemics per a les
batalles dins del joc.

Figura 2.2. Barcode Battler

CC-BY-SA-3.0, Incog88. Wikipedia.org

El seu funcionament era el següent:

1. El jugador escanejava un codi de barres utilitzant el lector de codis de barres incorporat en
la consola. Aquests codis podien provenir de qualsevol font, com ara productes d’ús diari,
targetes especials del joc o fins i tot de codis de barres creats pels mateixos jugadors.

2. Un cop escanejat, la consola convertia les dades en un personatge, ítem o enemic amb
atributs únics, com ara atac, defensa, vida i energia.

3. Els jugadors podien usar els personatges generats per enfrontar-se a enemics controlats per
la màquina o altres jugadors en batalles per torns.

4. El guanyador de la batalla era el personatge que aconseguia reduir la vida de l’enemic a zero.
Això permetia als jugadors acumular punts o avançar a través del joc.

Aquesta tecnologia està relacionada amb els marcadors utilitzats en la realitat
augmentada, ja que tenen funcions similars en el sentit que serveixen com a
punts de referència per a la superposició d’elements digitals en el món real.
Algunes plataformes de realitat augmentada, com la popular Vuforia, fa servir
marcadors basats en imatges, com ara targetes amb patrons únics, per proporcionar
experiències de realitat augmentada.
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La velocitat de transmissió
de dades en una xarxa
Ethernet està limitada per la
categoria del cable emprat.

Cal tenir en compte que Unity en si mateix no té funcionalitats natives per
escanejar codis de barres ni codis QR. No obstant això, es pot integrar aquesta
funcionalitat fent servir biblioteques de codi obert o plugins de tercers com
ZXing.Net.Mobile.

2.4 Comunicacions entre dispositius: Xarxes

Les xarxes són conjunts interconnectats de dispositius que permeten la comu-
nicació i l’intercanvi de dades entre ells. Les xarxes poden ser locals (LAN),
com les xarxes domèstiques i empresarials, o globals (WAN), com Internet.
Aquestes xarxes faciliten la compartició de recursos com ara arxius, impressores
i connexions a Internet, així com la col·laboració entre usuaris i aplicacions. Les
dues tecnologies principals utilitzades en xarxes domèstiques i empresarials són
Ethernet i Wi-Fi:

• Ethernet és una tecnologia de xarxes cablejada que es basa en l’estàndard
IEEE 802.3- Les xarxes Ethernet utilitzen cables per connectar dispositius
com ordinadors, servidors, impressores i switches. Les connexions Ethernet
són generalment considerades més estables i segures que les connexions
sense fils, ja que estan menys exposades a les interferències i accés no
autoritzat. Les velocitats de transmissió de dades en xarxes Ethernet poden
arribar fins a 10 Gbps, depenent de la categoria del cable i el suport dels
dispositius.

• Wi-Fi és una tecnologia de xarxes sense fil basada en l’estàndard IEEE
802.11. Les xarxes Wi-Fi permeten als dispositius connectar-se i comunicar-
se amb altres dispositius o accedir a Internet a través d’un punt d’accés,
com ara un encaminador (router), sense necessitat de cables físics. Les
xarxes Wi-Fi són fàcils de configurar i utilitzar, i ofereixen una àmplia com-
patibilitat amb dispositius moderns, com ara ordinadors, telèfons mòbils i
tauletes entre d’altres. Les velocitats de transmissió en xarxes Wi-Fi poden
arribar fins a 9.6 Gbps (amb Wi-Fi 6), encara que poden veure’s afectades
per factors com la distància, les interferències i els obstacles físics.

Encara que Bluetooth es pot entendre com una tecnologia de xarxa sense fils,
les seves limitacions en termes de velocitat de transmissió i abast la fan menys
adequada per a l’intercanvi de grans quantitats d’informació. Això es deu
principalment a les velocitats de transmissió més baixes en comparació amb Wi-Fi
i Ethernet, així com a la seva capacitat limitada per connectar múltiples dispositius
simultàniament.

A la taula 2.2 podeu veure una comparativa entre les xarxes Wi-Fi, Ethernet i
Bluetooth:
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Taula 2.2. Comparativa entre xarxes

Característica Wi-Fi Ethernet (Cablejat) Bluetooth

Connectivitat Sense fils Amb fils Sense fils

Velocitat Fins a 9.6 Gbps (Wi-Fi 6) Fins a 10 Gbps (Cat 6a/7) Fins a 2-3 Mbps (Bluetooth 5)

Abast Fins a 100 metres (aprox.) Fins a 100 metres (aprox.) Fins a 10-100 metres

Facilitat d’ús Fàcil configuració Pot requerir cablejat Fàcil configuració

Seguretat WPA3, WPA2, WEP Físicament segur SSP, PIN, encriptació

Compatibilitat Àmplia gamma de dispositius Principalment ordinadors Dispositius específics

Interferències Pot patir interferències Menys susceptible Pot patir interferències

Mobilitat Alta Baixa Alta

Cal tenir en compte que aquests tipus de xarxes acostumen a conviure, ja que
una xarxa domèstica acostuma a comptar amb un encaminador o router Wi-Fi
que es troba connectat a Internet fent servir un cable (fibra òptica) al que es poden
connectar altres equips mitjançant un cable (Ethernet), i a dispositius mòbils sense
fils (Wi-Fi). A més, aquests ordinadors i dispositius mòbils poden estar connectats
a auriculars utilitzant Bluetooth, tal com es mostra a la figura 2.3.

Figura 2.3. Connexions de xarxa coexistint

El trànsit de dades entre xarxes amb cablejat o sense fils és transparent
als desenvolupadors d’aplicacions. Consegüentment, a banda de les
limitacions per distància i interferències, una aplicació funcionarà igual fent
servir Ethernet o Wi-Fi.
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2.4.1 Xarxes Ethernet

Les xarxes Ethernet són un tipus de xarxa cablejada que permet la comunicació i
l’intercanvi de dades entre dispositius, com ara ordinadors, servidors, impressores
i encaminadors (routers). És una de les formes més comunes i esteses de
connectivitat en xarxes domèstiques i emprasarials.

Cable Ethernet amb connector RJ45
connectat a un encaminador

En l’àmbit empresarial és habitual que els ordinadors de sobretaula accedeixin a
Internet mitjançant cables de xarxa Ethernet connectats a un encaminador.

Fibra òptica

La fibra òptica és un tipus de cable compatible amb la tecnologia Ethernet que utilitza
impulsos de llum per transmetre dades a velocitats extremadament altes i amb menys
pèrdua de dades amb comparació amb els cables metàl·lics com el coure.

Cal destacar que les xarxes Ethernet de fibra òptica ofereixen diversos avantatges
en comparació amb les xarxes basades en coure, incloent-hi velocitats de trans-
missió de dades més elevades (fins a 100 Gbps o més), capacitat per transmetre
dades a distàncies més llargues sense pèrdua de senyal significativa, i immunitat a
interferències electromagnètiques a causa de l’ús de la llum per transmetre dades
en lloc de corrent elèctric. Aquestes característiques les fan ideals per a entorns
empresarials, centres de dades i xarxes de llarga distància on es requereixen altes
prestacions i fiabilitat. En resum, les xarxes Ethernet presenten els següents
avantatges i inconvenients:

Avantatges:

• Estabilitat: les connexions Ethernet són generalment més estables que
les connexions sense fils, ja que estan menys exposades a interferències i
problemes de senyal.

• Velocitat: poden oferir velocitats de transmissió de dades elevades, arribant
fins a 10 Gbps, depenent de la categoria del cable i el suport dels dispositius.

• Seguretat: són físicament més segures que les xarxes sense fils, ja que
requereixen un accés físic al cable per interceptar dades.

• Menys interferències: són menys susceptibles a interferències de disposi-
tius electrònics i altres xarxes sense fils.

Inconvenients:

• Menys mobilitat: requereixen cables físics per connectar dispositius, el que
pot limitar la mobilitat dels usuaris i dispositius dins de l’entorn de la xarxa.

• Complexitat d’instal·lació: la instal·lació d’una xarxa Ethernet pot ser més
complexa i costosa que una xarxa sense fils, ja que requereix l’ús de cables
i pot necessitar treballs d’instal·lació addicionals.
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Velocitat de transmissió
segons la freqüència

Les freqüències de 2,4 GHz i 5
GHz en les xarxes Wi-Fi

presenten diferències en velocitat
de transmissió de dades, rang de

cobertura i susceptibilitat a
interferències. La banda de 5

GHz ofereix velocitats més
ràpides i menys interferències,
però un rang de cobertura més

curt, mentre que la banda de 2,4
GHz proporciona un rang més
ampli però amb velocitats més

lentes i major probabilitat
d’interferències a causa de l’ús
compartit d’aquesta freqüència

amb altres dispositius electrònics
(telèfons, microones, altres

xarxes...).

• Menys flexibilitat: les xarxes Ethernet poden ser menys flexibles que les
xarxes sense fils en termes de configuració i expansió, perquè requereixen
cables físics i connectors específics.

En conclusió, les xarxes Ethernet són una tecnologia de xarxa cablejada
que ofereix estabilitat, velocitats de transmissió de dades elevades i seguretat.
No obstant això, també presenten algunes limitacions en termes de mobilitat,
complexitat d’instal·lació i flexibilitat en comparació amb les xarxes sense
fils com el Wi-Fi.

2.4.2 Xarxes Wi-Fi

Les xarxes Wi-Fi són xarxes sense fils que permeten la comunicació i l’intercanvi
de dades entre dispositius utilitzant ones de ràdio en lloc de cables. Wi-Fi és
un acrònim de Wireless Fidelity. Aquestes xarxes són molt comunes en entorns
domèstics, empresarials i públics, ja que proporcionen connectivitat sense la
necessitat d’instal·lar cables.

Les xarxes Wi-Fi funcionen a través d’un dispositiu anomenat punt d’accés (com
pot ser un encaminador), que transmet i rep senyals de ràdio des dels dispositius
clients, com ara ordinadors portàtils, telèfons mòbils i tauletes. Els punts d’accés
estan connectats a una xarxa de calbejat (com ara Ethernet) o una xarxa sense fils
per proporcionar accés a la xarxa i a Internet.

El funcionament de les xarxes Wi-Fi es basa en l’ús de freqüències de ràdio
específiques (generalment 2,4 GHz o 5 GHz) per transmetre i rebre dades. Els
dispositius clients utilitzen adaptadors de xarxa Wi-Fi per establir connexions
amb els punts d’accés. Quan un dispositiu client vol comunicar-se amb un altre
dispositiu a la xarxa o accedir a Internet, les dades són enviades com a senyals de
ràdio al punt d’accés, que després les retransmet a la xarxa. A continuació, podeu
veure els avantatges i inconvenients de les xarxes Wi-Fi:

Avantatges:

• Mobilitat: les xarxes Wi-Fi permeten als dispositius moure’s lliurement
dins l’àrea de cobertura sense restriccions de cables.

• Instal·lació: la instal·lació de xarxes Wi-Fi sol ser més fàcil i menys costosa
que les xarxes Ethernet, ja que no requereix cablejat.

• Flexibilitat: les xarxes Wi-Fi són més flexibles que les xarxes Ethernet,
permetent ampliar o modificar la cobertura de la xarxa amb relativa facilitat.

Inconvenients:

• Estabilitat: les xarxes Wi-Fi solen ser menys estables que les xarxes
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Ethernet, ja que les connexions sense fils poden veure’s afectades per
interferències i obstacles.

• Velocitat: les xarxes Wi-Fi solen oferir velocitats més baixes que les
xarxes Ethernet, encara que les versions més recents de Wi-Fi han millorat
significativament en aquest aspecte.

• Seguretat: les xarxes Wi-Fi són menys segures que les xarxes Ethernet, ja
que les dades transmeses per l’aire poden ser més fàcilment interceptades
si no estan adequadament protegides amb xifratge i contrasenyes.

• Interferències: Les xarxes Wi-Fi són més susceptibles a interferències de
senyal causades per altres dispositius electrònics i obstacles físics, com ara
parets i mobles.

L’estabilitat i les interferències són aspectes crucials en el cas dels jocs
multijugador, ja que cal assegurar que l’experiència de joc es vegi afectada
mínimament en aquestes situacions, o caldrà proporcionar un mode de
joc off line com a alternativa. Aquest aspecte és especialment rellevant
en les demostracions en esdeveniments, com ara trobades o fires de
desenvolupadors, on la qualitat de la connexió pot ser incerta i no estar
garantida.

2.4.3 Tecnologia Bluetooth

La tecnologia Bluetooth és un estàndard de comunicació sense fils que permet la
transmissió de dades i veu entre dispositius electrònics a través de freqüències de
ràdio de banda curta (2,4 GHz). Aquesta tecnologia es basa en el concepte de
xarxes de comunicació personals, que són grups reduïts de dispositius Bluetooth
connectats entre si.

Aquesta tecnologia funciona en tres fases principals:

1. Establiment de la connexió: quan dos dispositius Bluetooth volen
connectar-se, un d’ells actua com a mestre i l’altre com a esclau. El
dispositiu mestre envia una petició de connexió al dispositiu esclau. Si
l’esclau accepta la petició, s’estableix una connexió entre els dos dispositius.

2. Emparellament (pairing): després d’establir la connexió, els dispositius
s’emparellaran. L’emparellament és un procés d’intercanvi de claus d’accés
per verificar la identitat dels dispositius i establir una connexió segura.

3. Comunicació: un cop emparellats, els dispositius poden intercanviar dades
i informació de manera segura i eficient. La comunicació es realitza a través
de petits paquets de dades que es transmeten entre els dispositius en les
freqüències de ràdio designades.
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Cal destacar que Bluetooth utilitza la tècnica de salt de freqüència adaptativa
(AFH) per minimitzar les interferències amb altres dispositius que utilitzen la
mateixa banda de freqüència. Això permet una comunicació més estable i un
menor consum d’energia.

La popularitat del Bluetooth és deguda a la seva facilitat d’ús, baix consum
d’energia i capacitat per connectar dispositius sense necessitat de cables.

Els casos d’ús més comuns per la utilització d’aquesta tecnologia són:

• Auriculars i altaveus: permet escoltar música o realitzar trucades en mode
mans lliure sense la necessitat de cables. Aquesta comoditat és especialment
útil per a persones que duen a terme activitats físiques o esportives mentre
escolta’n música.

• Teclats i ratolins: facilita la connexió amb dispositius com ara telèfons
mòbils, tauletes i ordinadors sense l’ús de cables. Això redueix l’enrenou
de cables i permet una major mobilitat.

• Controladors de jocs: permet als usuaris jugar a videojocs en consoles,
telèfons mòbils i tauletes sense necessitat de cables.

• Sincronització de dispositius: permet sincronitzar dispositius, com ara
rellotges intel·ligents i telèfons mòbils, per rebre notificacions, realitzar
trucades i controlar aplicacions de forma remota.

Tecnologia Handoff d’Apple

La tecnologia Handoff d’Apple és una funció del sistema operatiu iOS i macOS que permet
als usuaris començar una tasca en un dispositiu Apple i continuar-la en un altre dispositiu
Apple sense interrupcions.

Tot i que el Bluetooth no és l’única tecnologia que permet la funcionalitat Handoff, és
una part essencial del procés. La tecnologia Handoff utilitza Bluetooth per establir una
connexió segura i de baixa energia entre els dispositius Apple quan es troben a prop l’un
de l’altre. Això permet als dispositius comunicar-se i sincronitzar dades, com ara pestanyes
del navegador web, documents, correus electrònics o missatges de text, perquè es puguin
continuar en un altre dispositiu.

Atès que aquesta tecnologia fa ús de les biblioteques del sistema operatiu i les
proporcionades pels fabricants dels dispositius, en gran part, resulta transparent
per als desenvolupadors d’aplicacions. Això significa que un controlador de
jocs funcionarà de manera similar, tant si està connectat mitjançant un cable
com si utilitza Bluetooth. En altres paraules, el sistema d’entrada identificarà
les accions del controlador de forma consistent, independentment del tipus de
connexió emprada.

Habitualment, la programació d’aplicacions per gestionar dispositius Bluetooth
implica coneixements de programació a baix nivell i és més complexa que el
contingut tractat en aquest mòdul. Aquest procés no és trivial, tal com es pot
apreciar en el següent exemple.
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Passos per desenvolupar una aplicació de domòtica

Un desenvolupador està creant una aplicació de domòtica per controlar dispositius
intel·ligents a casa, com ara llums, termòstats i altaveus. Per fer-ho, el desenvolupador
ha de crear una solució que permeti a l’aplicació comunicar-se amb aquests dispositius a
través de Bluetooth. Els passos són els següents:

1. Elecció d’una biblioteca o paquet Bluetooth. El desenvolupador ha de seleccionar una
biblioteca o paquet Bluetooth compatible amb el seu entorn de desenvolupament i que suporti
la comunicació amb els dispositius intel·ligents que vol controlar.

2. Inicialització i configuració de Bluetooth. El desenvolupador ha de programar la
inicialització i la configuració de Bluetooth a l’aplicació, incloent-hi l’activació del Bluetooth
al dispositiu, la configuració dels permisos necessaris i la gestió dels estats del Bluetooth. -

3. Descobriment de dispositius. El desenvolupador ha de programar un procés d’escaneig
per descobrir els dispositius intel·ligents disponibles a l’entorn i mostrar-los a l’usuari. Aquest
procés pot incloure la lectura de la potència del senyal per determinar la proximitat dels
dispositius.

4. Connexió i emparellament. Un cop l’usuari selecciona un dispositiu, el desenvolupador ha
de gestionar el procés de connexió i emparellament amb el dispositiu intel·ligent, incloent-hi
l’autenticació i l’establiment d’una connexió segura.

5. Comunicació amb dispositius intel·ligents. El desenvolupador ha de programar l’intercanvi
de dades amb els dispositius intel·ligents, com ara l’enviament de comandes per encendre o
apagar les llums, ajustar la temperatura del termòstat o controlar la reproducció d’àudio dels
altaveus.

6. Gestió d’errors i desconnexions. El desenvolupador ha de programar la gestió d’errors i
desconnexions, incloent-hi la recuperació automàtica de la connexió en cas de fallada i la
notificació a l’usuari si hi ha problemes.

A més, per determinar les comandes compatibles amb cada dispositiu, el desenvolupador
ha de consultar la documentació proporcionada pels fabricants dels dispositius amb els
quals es vol establir comunicació, així podrà enviar les ordres adequades i interpretar les
respostes rebudes.

2.5 Jocs multijugador

Els jocs multijugador han experimentat un gran auge en les últimes dècades, amb
una creixent diversificació de gèneres i modalitats que ofereixen experiències de
joc úniques per als jugadors. Aquesta secció se centre en els jocs multijugador, que
han esdevingut una part crucial de la indústria dels videojocs i han revolucionat
la manera com els jugadors interaccionen i competeixen entre si. Aquest tipus de
joc inclouen diferents modalitats, com ara jocs en línia, jocs amb pantalla partida
(split screen) i jocs en mode cooperatiu local.

Els jocs en línia permeten als jugadors connectar-se amb altres jugadors de tot el
món a través d’Internet, oferint una gran varietat d’experiències de joc que van
des de la competició fins a la cooperació. Solen estar dissenyats perquè múltiples
jugadors interactuïn en temps real, creant un entorn dinàmic i imprevisible que
enriqueix l’experiència de joc.

Per a desenvolupar jocs multijugador en línia solen utilitzar-se serveis com
Steam i Epic Online Subsystem, que faciliten la connexió entre els jugadors a
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El terme lobby fa referència
a la sala d’espera virtual,

prèvia al començament de
la partida.

través d’Internet. Aquests serveis proporcionen eines per a la gestió de lobbies,
emparellament de jugadors, comunicació en temps real i altres funcions essencials.
A la figura 2.4 podeu veure una captura del joc multijugador en línia World of
Warcraft.

Figura 2.4. World of Warcraft

CC-BY-SA 2.0, Bruce Baugh. Www.flickr.com

Els jocs amb pantalla partida permeten que diversos jugadors juguin en el
mateix dispositiu, amb la pantalla dividida en diferents seccions, de manera que
cada jugador té la seva pròpia vista del joc. Aquesta modalitat és popular en jocs
de cotxes, lluita i aventura, i ofereix una experiència de joc més social i local. A
la figura 2.5 podeu veure una captura del joc multijugador amb pantalla partida
AwesomeNauts.

Figura 2.5. Awesomenauts

CC-BY-SA 3.0, Hahnchen. commons.wikimedia.org
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La modalitat de multijugador local els jugadors comparteixen la mateixa pantalla
i treballen junts per completar objectius del joc o s’enfronten. Aquesta va ser
la primera modalitat de joc multijugador, i és la que es troba en la majoria de
màquines recreatives. En el següent vídeo podeu veure el joc Street Fighter 2 The
Final Challengers per a Nintendo Switch, jugat en aquesta modalitat.

https://www.youtube.com/embed/00E8Fulro0I?controls=1

2.5.1 Jocs en línia

Els jocs en línia han esdevingut una part fonamental de l’experiència de joc,
permetent als jugadors de tot el món connectar-se i interactuar entre ells en un
entorn virtual. En aquest tipus de jocs poden trobar-se diversos gèneres, com ara
jocs d’acció, estratègia, esports, rol i aventura. Algunes de les característiques
més comunes pels jocs amb multijugador en línia inclouen:

• Emparellament de jugadors: permeten als jugadors trobar altres jugadors
amb habilitats i interessos similars per jugar junts. Això ajuda a crear una
experiència més equilibrada i divertida per atots els participants.

• Lobbies i sales de joc: les sales de joc i lobbies proporcionen un espai
virtual on els jugadors poden reunir-se, xatejar i preparar-se per a les
partides. Aquestes àrees solen incloure opcions de personalització de
personatges, selecció de mapes i configuració de les regles del joc.

• Comunicació en temps real: la majoria dels jocs en línia inclouen sistemes
de comunicació integrats que permeten als jugadors xatejar o parlar entre si
durant la partida. Això pot ser crucial per a la cooperació i la coordinació
en jocs d’equip, així com per a la interacció social en general.

• Progressió i recompenses: molts jocs incorporen elements de progressió
i recompenses per motivar als jugadors a continuar jugant i millorar les
seves habilitats. Això pot incloure desbloquejar nous personatges, armes,
habilitats o aspectes estètics.

No s’ha de confondre la gestió de sessions en línia amb la programació
de jocs multijugador. La gestió de sessions compren la cerca de partides,
gestió de llistes d’amics, creació de sales on els jugadors es connecten,
xat de veu... Mentre que la programació de jocs multijugador inclou la
sincronització dels elements de joc i jugadors a través la xarxa.
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Cal destacar que, encara que els motors de jocs com Unity i Unreal Engine, inclo-
uen capacitats natives per crear jocs multijugador, això només permet connectar als
jugadors en LAN, és a dir, mitjançant una xarxa d’àmbit local. Per poder connectar
als jugadors a través d’Internet cal recórrer a serveis de tercers i en alguns casos
utilitzar biblioteques especialitzades. En el cas de Unity, les biblioteques més
populars són Photon Fusion, Mirror i DarkRift2:

• Photon Fusion (bit.ly/3ZYUIXt): és una biblioteca de xarxa desenvolupada
per Exit Games que ofereix una solució integrada per a la creació de
jocs multijugador en línia en Unity. Fusion està dissenyat per ser fàcil
d’utilitzar i proporcionar un rendiment altament escalable. Algunes de les
característiques de Photon Fusion inclouen:

– Una API senzilla i potent per a la sincronització de dades entre clients
i servidor.

– Suport per a l’emparellament de jugadors, lobbies i sales de joc.

– Rendiment i escalabilitat òptims per a jocs de diferents mides i
gèneres.

– Documentació completa i exemples de codi per ajudar als desenvolu-
padors a començar.

– És un servei de pagament, però ofereixen comptes gratuïtes amb
limitacions.

• Mirror (mirror-networking.com): és una biblioteca de xarxa de codi obert
per a Unity que es va basar originalment en el sistema de xarxa UNet, que va
ser discontinuat per Unity Technologies. Mirror ofereix una solució simple
i eficient per a la creació de jocs multijugador en línia amb un enfocament
en la simplicitat i la facilitat d’ús. Entre les característiques més destacables
s’inclouen:

– Sistema de missatges flexible i extensible per a la comunicació entre
el client i el servidor.

– Suport per a diverses arquitectures de xarxa, com ara client-servidor i
P2P (peer to peer).

– Integració amb altres biblioteques i serveis de tercers, com ara Ste-
amworks.

– Una comunitat activa que ofereix suport, recursos i millores contínues
a la biblioteca.

• DarkRift2 (darkriftnetworking.com): és una biblioteca lleugera i altament
personalitzable per a Unity que permet als desenvolupadors crear jocs
multijugador en línia amb facilitat. DarkRift2 se centra en la flexibilitat i
el rendiment, oferint una solució de xarxa adaptable a diferents necessitats
i gèneres de jocs. Es poden destacar les següents característiques:

– Permet utilitzar diversos protocols de transport, com TCP i DUP, amb
un sistema lleuger per a la comunicació entre el client i el servidor.

– Altament personalitzable gràcies a la seva arquitectura de connectors.
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PlayFab i Firebase

Podeu trobar més informació
sobre PlayFab i Firebase en els
següents enllaços: playfab.com i
firebase.google.com.

– Funciona en diverses plataformes, incloent-hi Windows, macOS, Li-
nux, Android i iOS.

– És eficient i escalable, optimitzat per al rendiment i amb capacitat per
escalar a nombrosos jugadors i connexions simultànies.

– Àmplia documentació i una comunitat activa per ajudar en el desenvo-
lupament de projectes.

A la taula 2.3 podeu veure una comparació d’aquestes tres biblioteques.

Taula 2.3. Comparativa entre biblioteques de xarxa

Característica Photon Fusion Mirror DarkRift2

Independent del transport Sí (TCP, UDP, WebRTC) Sí (TCP, UDP, WebRTC) Sí (TCP, UDP)

Orientat a missatges Sí Sí Sí

Arquitectura Basada en servidor Basada en servidor Basada en connectors

Multiplataforma Sí Sí * Sí

Eficiència i escalabilitat Alta Alta Alta

Documentació i suport Àmplia Àmplia * Àmplia

Model de preus Subscripció Gratuït / Codi obert Gratuït / Comercial

Comunitat d’usuaris Gran Gran Moderada

(*) Basada en la comunitat

Les biblioteques de xarxa no proporcionen els serveis, només faciliten
accedir a aquests. Sempre serà necessari comptar amb un servei de tercers
com Steam, Epic Online Services, Google Play..., o fer una implementació
pròpia dels servidors.

2.5.2 Serveis en el núvol: PlayFab i Firebase

PlayFab i Firebase són plataformes de desenvolupament que ofereixen serveis
en el núvol per a jocs i aplicacions mòbils. Aquests serveis faciliten la creació,
el desplegament i la gestió de jocs i aplicacions interactives multimèdia en
dispositius mòbils. Tant PlayFab com Firebase permeten als desenvolupadors
centrar-se en la creació d’experiències d’usuari de qualitat, delegant moltes de
les tasques de servidor a aquestes plataformes:

• PlayFab, adquirit per Microsoft, és una plataforma especialitzada en el
desenvolupament de jocs. Ofereix una gran varietat de serveis, incloent-
hi anàlisi de dades, gestió de serveis multijugador, sistemes de recompenses
i monetització, així com integració amb consoles i plataformes de joc.

• Firebase, propietat de Google, és una plataforma més genèrica que pro-
porciona serveis en el núvol per a aplicacions mòbils i web. Algunes
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de les seves funcionalitats inclouen la gestió de bases de dades en temps
real, autenticació d’usuaris, anàlisi de dades i emmagatzematge en el núvol.
Firebase també es pot utilitzar en el desenvolupament de jocs, encara que
no està específicament enfocat en aquesta àrea.

Solució alternativa a emprar plataformes de serveis

Si no es vol utilitzar serveis en el núvol de tercers, la principal alternativa és desenvolupar
una solució personalitzada. Això implica la creació i manteniment d’un servidor propi per
gestionar aquests aspectes del joc. Alguns passos clau en aquest procés inclouen:

• Desenvolupar el servidor: per gestionar tots els aspectes del joc.

• Infraestructura de servidor: haurà de decidir-se quina infraestructura utilitzar (AWS,
Microsoft Azure o Google Cloud Platform...), configurar-la i mantenir-la.

• Integració multijugador: serà necessari desenvolupar una solució pròpia per gestionar les
connexions dels jugadors i sincronitzar les dades.

• Sistemes de recompenses, rànquings, llistes d’amics...: caldrà exposar una API des del
servidor perquè les aplicacions puguin connectar i consultar/modificar les dades a través
d’Internet.

• Sistemes de monetització: es requerirà integrar la solució amb sistemes de pagament que
permetin als jugadors comprar ítems virtuals o desbloquejar funcions prèmium.

• Manteniment i suport: la creació d’una solució pròpia implica la responsabilitat de mantenir
i actualitzar el servidor al llarg del temps, a més de gestionar la seguretat.

Tot i que crear una solució personalitzada pot oferir un major control sobre les funcionalitats
i les dades del joc, també és més costós i requereix més temps i recursos en comparació
amb l’ús de plataformes en el núvol com PlayFab o Firebase. Abans de prendre una
decisió, és important tenir en compte les necessitats específiques del projecte i els recursos
disponibles.

A la taula 2.4 podeu veure una comparació entre PlayFab i Firebase.

Taula 2.4. Comparació PlayFab i Firebase

Característica PlayFab Firebase

Enfocament Especialitzat en jocs Genèric (aplicacions mòbils i web)

Propietat Microsoft Google

Multijugador Sí (gestió de partides, matchmaking) No (cal implementar solucions externes)

Bases de dades Sí (específic per a jocs) Sí (Firestore i Realtime Database)

Anàlisi de dades Sí (específic per a jocs) Sí (Google Analytics)

Autenticació Sí (perfils de jugador) Sí (diversos proveïdors)

Monetització Sí (compres in-app, monedes virtuals) Limitat (cal integrar solucions externes)

Emmagatzematge Sí (fitxers relacionats amb el joc) Sí (Cloud Storage)

Notificacions push Sí Sí (Firebase Cloud Messaging)

Integració amb xarxes socials Sí Sí (cal implementar solucions externes)

Suport per a plataformes PC, consola, mòbil, VR Principalment mòbil i web

Preu Model freemium i basat en ús Model freemium i basat en ús
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Steamworks i EOS

Podeu trobar més informació
sobre els serveis de Steam i Epic
Online Services en els següents
enllaços:
partner.steamgames.com i
bit.ly/3Mv9ySD.

2.5.3 Serveis en el núvol: Steam i Epic Online Services

Steam i Epic Online Services (EOS) són dues opcions molt utilitzades pels
desenvolupadors de jocs que requereixen utilitzar serveis en línia per a les seves
aplicacions. En aquest cas, però, Steam només suporta jocs desenvolupats per a
ordinadors (Windows, MacOS i Linux), mentre que EOS és multiplataforma:

• Steam: és una plataforma de distribució digital, gestió de drets digitals,
comunicació multijugador i serveis socials desenvolupada per Valve Corpo-
ration. Ofereix una varietat de serveis en línia per a desenvolupadors de
jocs, com ara:

– Steamworks SDK: permet als desenvolupadors integrar funcions de
Steam, com són estadístiques, serveis multijugador, microtransaccions
i més.

– Comunitat Steam: proporciona serveis socials com xats, grups, llistes
d’amics i integració amb altres jocs.

– Steam Cloud: ofereix emmagatzematge en el núvol per a dades de joc
i configuracions dels usuaris.

• Epic Online Services (EOS): és una plataforma desenvolupada per Epic
Games que ofereix serves en línia per a jocs en diverses plataformes. EOS
proporciona serveis com:

– Matchmaking i lobbies: permet als jugadors trobar-se i jugar junts en
partides multijugador.

– Amics i presència: facilita la gestió de llistes d’amics, invitacions i
informació sobre l’estat dels jugadors.

– Dades de jugador: emmagatzema dades del jugador, com estadísti-
ques, progrés i inventari.

– Comunicació entre jugadors: ofereix suport per a xat de veu i text
entre jugadors.

– Autenticació d’usuaris: permet l’autenticació dels jugadors a través
de diversos proveïdors, com ara Xbox Live, PlayStation Network,
Nintendo i altres.

Tant Steam com Epic Online Services ofereixen funcionalitats que se
superposen amb altres serveis, com PlayFab i Firebase, encara que estan
més enfocats en el desenvolupament i la distribució de jocs, especialment
per a plataformes de PC i consoles. Mentre que PlayFab i Firebase poden
ser utilitzats en una àmplia gamma d’aplicacions multimèdia, Steam i EOS
estan dissenyats específicament per a les necessitats dels desenvolupadors de
jocs.
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Així, és possible combinar aquests serveis segons les necessitats del projecte, com
ara utilitzar PlayFab o Firebase per a funcions específiques de jocs i Steam o EOS
per a la distribució i funcions relacionades amb la comunitat.

A la taula 2.5 podeu veure una comparació entre Steam i Epic Online Services
(EOS).

Taula 2.5. Comparació Steam i Epic Online Services (EOS)

Característica Steam Epic Online Services (EOS)

Propietat Valve Corporation Epic Games

Distribució de jocs Sí (botiga Steam) Sí (Epic Games Store)

Matchmaking Sí Sí

Lobbies Sí Sí

Autenticació Sí (compte Steam) Sí (diversos proveïdors)

Amics i presència Sí Sí

Comunicació entre jugadors Sí (xat de text i veu) Sí (xat de text i veu)

Dades de jugador Sí (Steam cloud) Sí

Estadístiques i assoliments Sí Sí

Gestió d’inventari Sí Sí

Microtransaccions Sí Sí

Integració amb xarxes socials Sí Sí

Suport per a plataformes PC, Mac, Linux, SteamOS Multiplataforma (PC, consola,
mòbil)

Preu Comissió per venda Gratuït per desenvolupadors

Per concloure, direm que Steam és una plataforma de distribució de jocs consoli-
dada amb una gran base d’usuaris, un ecosistema madur i una comunitat activa
que pot ajudar a promocionar un joc. Ofereix suport a diverses plataformes (encara
que només per Ordinadors), un SDK ben documentat i funcions específiques de
la plataforma, però també cobra una comissió per cada venda i pot ser més difícil
destacar entre la gran quantitat de jocs disponibles.

Per altra banda, Epic Online Services és gratuït pels desenvolupadors i ofereix
serveis en línia multiplataforma, incloent-hi la integració amb l’Epic Games
Store i diverses opcions d’autenticació. No obstant això, té una base d’usuaris més
petita que Steam i pot no oferir totes les funcions específiques de cada plataforma,
ja que és més recent i algunes funcions no estan tan madures o continuen en
desenvolupament.
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3. Projectes de realitat estesa (XR)

La realitat virtual (VR o virtual reality, en anglès) i la realitat augmentada
(AR o augmented reality) són dos camps molt relacionats amb el disseny 3D i
el desenvolupament de jocs i aplicacions interactives que han rebut una empenta
en els darrers temps gràcies a l’impuls de grans empreses que estan promovent el
concepte del metavers.

Els fabricants dels dispositius proporcionen un SDK (equip de desenvolupament
de programari) en llenguatges nadius com C++ per poder fer el desenvolupament
d’aquestes aplicacions des de zero, però també acostumen a incloure biblioteques
que s’integren fàcilment amb els motors de desenvolupament d’aplicacions in-
teractives més populars com Unity i Unreal Engine.

Per demostrar les possibilitats d’aquestes tecnologies, en aquests continguts
s’utilitza el motor de jocs Unity, amb les biblioteques Vuforia i Google Cardboard,
per fer una introducció al desenvolupament d’aplicacions de realitat augmentada
i virtual en un telèfon intel·ligent com a dispositiu.

Google Cardboard. Font: othree. CC
BY 2.0. Wikimedia.org.

Cal destacar que pràcticament totes les aplicacions i jocs per a realitat estesa
(eXtended Reality en anglès) són desenvolupats amb Unity, Unreal Engine o algun
altre motor de jocs. Només en casos molts concrets les companyies opten per fer
servir una implementació nativa.

A la figura 3.1 podeu veure clarament com es diferencia l’ús d’aquestes tecnolo-
gies.

Figura 3.1. Aplicació VR (esquerra) i aplicació AR (dreta)

Fonts: European Space Agency. ESA, CC BY-SA 3.0 IGO. Wikimedia.org (esquerra); IKEA (dreta).

Per una banda, una aplicació de realitat virtual que requereix la utilització d’ulleres
i controladors i, per l’altra, una aplicació de realitat augmentada que s’executa en
dispositius intel·ligents com mòbils i tauletes.
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Qualcomm

Podeu trobar més informació
sobre el fons de Qualcomm al

següent enllaç:
tinyurl.com/52u9795s.

Origen del terme

El terme metaverse va ser
encunyat per l’escriptor Neal

Stephenson l’any 1992 a la seva
novel·la Snow Crash, però la

visió va ser portada al cinema per
Stephen Spielberg amb Ready

Player One, pel·lícula basada en
la novel·la del mateix títol

d’Ernest Cline. Trobareu més
informació sobre el metavers a:

ca.wikipedia.org/wiki/Metavers i
tinyurl.com/5d953zv9.

3.1 El metavers

Cal entendre que, actualment, el metavers és un concepte, encara que s’han
començat a fer passos en aquesta direcció i s’estan fent grans inversions en aquesta
àrea. Però, tot i que hi ha companyies com Qualcomm que han creat un fons
d’inversió de 100 milions de dòlars per a projectes relacionats amb el metavers,
s’ha d’anar amb molt de compte quan es llegeix sobre aquest terme, ja que
s’acostuma a utilitzar amb fins comercials, i sovint només serveix com a reclam
publicitari.

El metavers és l’entorn virtual on les persones interaccionen socialment i
econòmicament per mitjà d’icones en un ciberespai que és una metàfora del
món real.

La idea de metavers implica l’existència d’una xarxa de mons 3D virtuals
enllaçats uns amb els altres, enfocada a les interaccions socials, on els usuaris
poden passar d’un món a l’altre sense abandonar la xarxa. Hi ha empreses
treballant en aquesta línia, com Epic Games amb Fortnite, que ha fet concerts
en viu on han pogut assistir milions de persones, Minecraft, Roblox o Meta. A
excepció de Meta, els productes de la resta de companyies esmentades no estan
relacionats amb la realitat virtual, encara que habitualment és així com s’imagina.

En aquests moments hi ha companyies i projectes que fan passes cap al metavers,
però no un metavers com a tal. Podeu trobar un resum de la visió del futur del
metavers per Mark Zuckerberg, al següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/gElfIo6uw4g?controls=1

3.2 La realitat estesa

El concepte de la realitat estesa consisteix en la combinació d’elements reals
i virtuals mitjançant diferents tecnologies com són la intel·ligència artificial, la
realitat augmentada i la realitat virtual. Trobem aplicacions d’aquestes tecnologies
molt sovint sense adonar-nos. Per exemple, als noticiaris i programes divulgatius
s’utilitzen imatges virtuals superposades sobre la càmera que responen als reflexos
i ombres del món real, als filtres d’Instagram i TikTok apliquen tècniques de visió
per ordinador per afegir efectes sobre les imatges o les aplicacions de traducció de
textos a partir d’imatges en temps real són aplicacions de realitat estesa.
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Filant encara més prim, es pot diferenciar entre dos extrems: la realitat virtual,
on tot el món és virtual, i la realitat augmentada, on s’afegeixen elements virtuals
sobre el món real, com es representa a la figura 3.2. Segons avança la tecnologia,
aquests extrems es van difuminant cada vegada més perquè aquestes tecnologies
permeten fusionar el món real amb el món virtual i connectar-los remotament,
permetent la interacció d’usuaris reals i virtuals de manera simultània.

Figura 3.2. Espectre de la realitat estesa

3.2.1 Realitat augmentada

La realitat augmentada és la tecnologia que permet als dispositius executar
aplicacions que, a partir de la imatge capturada per la càmera, interpreten la
imatge usant tècniques de visió per ordinador i permeten modificar-la o afegir-hi
informació addicional a sobre, fusionant món reals i virtual.

Per a la realitat augmentada es poden utilitzar diferents dispositius que incloguin
una càmera de vídeo i programari capaç d’interpretar aquestes imatges, com són
les ulleres de realitat augmentada (Hololens, Magic Leap...) o algun altre dispo-
sitiu intel·ligent que inclogui una càmera (per exemple, els telèfons intel·ligents o
les tauletes).

Entre les aplicacions d’aquest tipus hi ha els filtres d’Instagram i TikTok, jocs com
Pokémon Go, el traductor de Google (que superposa la traducció dels textos que
captura la càmera), l’assistència en operacions mèdiques, el programari industrial
per mostrar el cablejat i informació addicionals sobre els edificis, els catàlegs de
productes...

3.2.2 Realitat virtual

Al contrari que la realitat augmentada, les aplicacions de realitat virtual introdu-
eixen l’usuari en un entorn totalment virtual, aïllant-lo completament del món
real, mitjançant unes ulleres que cobreixen tot el seu camp visual. Distingim entre
un controlador clàssic, un dispositiu/controlador 3DoF i un amb 6DoF:
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• Un controlador clàssic (per exemple, un comandament de joc o gamepad)
no permet conèixer la posició ni l’orientació de les mans del jugador, el
joc simula els braços del jugador i executa diferents accions segons si prem
un botó o un altre (si ha d’enfilar-se, si està disparant una pistola...) Tot el
moviment de les mans depèn de les animacions del personatge. Les ulleres
per a PlayStation amb el seu comandament de joc són un exemple d’aquest
tipus de combinació (vegeu la figura 3.3).

Figura 3.3. PlayStation VR amb comandament de joc

Font: dronepicr. CC BY 2.0. Wikimedia.org.

• Un dispositiu/controlador 3DoF (tres graus de llibertat) controla la rotació
en tres eixos i, per tant, pot determinar on s’apunta com si fos un punter làser.
En el cas d’unes ulleres implica que el moviment cap amunt, cap avall o cap
als costats no afecta el que veu el jugador, i només la rotació té algun efecte.
En conseqüència, la representació és la mateixa si el jugador està dret o
assegut. Les ulleres de realitat virtual Oculus Go amb el seu controlador
3DoF són un exemple (vegeu lafigura 3.4).

Figura 3.4. Oculus Go, ulleres i controlador 3DoF

Font: pixabay.com

• Un dispositiu/controlador 6DoF (sis graus de llibertat) controla tant la ro-
tació com la posició en l’espai. El joc pot detectar on es troben exactament el
cap i les mans del jugador, cosa que permet interactuar amb l’entorn “tocant”
el món virtual i implementar mecàniques com l’escalada, arrossegament per



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 63
Desenvolupament d'aplicacions multimèdia, amb

dispositius físics i realitat augmentada

terra, tir amb un arc, agafar palanques i prémer botons... Vegeu a la figura
3.5 unes ulleres amb controladors 6DoF.

Figura 3.5. Ulleres i controladors 6DoF

Font: UW College of Arts & Sciences. Artsci.washington.edu

És indispensable que les ulleres disposin, com a mínim, de tecnologia 3DoF per
poder mirar al voltant i preferiblement 6DoF per poder també controlar la posició
en la qual es troba el cap de l’usuari (vegeu la figura 3.6).

Figura 3.6. 3DoF vs 6DoF

Les aplicacions de realitat virtual són més immersives atès que l’usuari es troba al
centre de l’experiència, que acostuma a incloure també so i permet interactuar amb
els elements virtuals mitjançant comandaments de joc, controladors o seguiment
de mans, segons el tipus de dispositiu.

Actualment, el gruix de les aplicacions de realitat virtual està orientat cap a
l’entreteniment, ja siguin aplicacions de fitness amb ludificació (gamification, en
anglès), jocs immersius, aplicacions socials o de reproducció multimèdia. En
altres àmbits està aplicada en aplicacions de formació on l’alumne pot manipular
elements virtuals perillosos en el món real sense córrer cap risc o rebre entrena-
ment mitjançant simulacions d’equips i situacions en entorns col·laboratius (per
exemple, OssoVR és una aplicació d’entrenament de personal sanitari en entorns
virtuals).
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S’ha afegit un preu
orientatiu (sense

descomptes) per a la versió
de cada producte en el

moment d’elaboració
d’aquest material, però s’ha

optat per no indicar el
número de versió.

Un dels principals avantatges de la realitat virtual és que l’usuari no està limitat a
una pantalla ni a l’espai real. En aquests entorns pot disposar de tantes pantalles
com necessiti, de qualsevol mida o, fins i tot, situar-se al centre de l’acció d’una
pel·lícula o d’un concert.

Cal tenir en compte que la representació d’aquests mons virtuals és molt costosa
en capacitat de processament, raó per la qual els dispositius de realitat virtual més
potents consisteixen en unes ulleres endollades per cable a un ordinador d’alta
gamma, que és el responsable de realitzar el processament. Això implica que el
cost sigui elevat, perquè, per una banda, és necessari un equip prou potent i, per
altra, cal afegir el cost de les ulleres i els controladors.

Per eliminar aquest punt de fricció s’han desenvolupat ulleres sense fils, com les
Meta Quest, de Meta, i les Vive Focus, d’HTC Vive, que funcionen de manera
independent però amb una qualitat gràfica molt reduïda, ja que treballen amb un
processador mòbil incrustat a les ulleres.

També cal tenir en compte que la realitat virtual pot provocar cinetosi en alguns
usuaris, encara que l’efecte es redueix amb el temps a mesura que l’usuari s’hi
acostuma. De cara a mitigar aquests efectes, els desenvolupadors han d’imple-
mentar diferents mecanismes i donar opcions a l’usuari per configurar els nivells
de confort com afegir diversos sistemes de locomoció, utilitzar elements gràfics
de referència, afegir vinyetes que redueixen el camp de visió quan el jugador es
mou, eliminar l’acceleració...

La cinetosi en la realitat virtual

La cinetosi són els marejos i les nàusees provocats per la discrepància de la sensació de
moviment percebuda pels ulls i pel cos. Aquest és el mateix fenomen que pateixen moltes
persones quan viatgen en tren, en cotxe, en avió...

En el cas de la realitat virtual, els efectes poden reduir-se a mesura que els jugadors s’hi
acostumen fins a arribar a desaparèixer.

3.2.3 Actors principals de la indústria

És important conèixer les principals companyies del sector, per tenir una idea de
quins són els dispositius més adients per a cada projecte i quines expectatives es
poden tenir.

Les companyies i els seus productes més rellevants relacionats amb la realitat
estesa en els darrers anys són les següents:

• Google. És un dels precursors de la realitat virtual per a dispositius mòbils.
El projecte CardBoard, del 2014, permetia crear unes ulleres de realitat
virtual amb cartó i unes lents on s’inseria un telèfon intel·ligent. Com
que era una aplicació normal per a telèfons intel·ligents podia utilitzar-
se un comandament de joc compatible. En aquesta línia va llançar el
projecte DayDream, per oferir aquest tipus de realitat virtual per a telèfons
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L’empresa Oculus va ser
adquirida per Facebook.
Quan es va canviar el seu
nom per Meta, l’any 2022,
les seves ulleres Oculus
Quest van passar a dir-se
Meta Quest.

mòbils d’alta gamma, però va abandonar el projecte poc després. Entre
altres projectes relacionats amb la realitat estesa abandonats també hi ha
les Google Glasses i el projecte Tango, centrat en el desenvolupament de
dispositius mòbils per a realitat augmentada que va ser descartat perquè se
centrava en el desenvolupament de la biblioteca ARCore.

• Meta. Abans coneguda com a Oculus, i adquirida per Facebook. És una
de les empreses pioneres en el desenvolupament de dispositius de realitat
virtual per a PC, malgrat que actualment ha descartat aquesta línia de negoci
i se centra en dispositius de realitat virtual mòbil. L’única línia de producte
activa en l’actualitat és Meta Quest (vegeu la figura 3.7), un dispositiu
sense fils i econòmic (350 AC aprox.) amb controladors 6DoF, capacitat per
rastrejar les mans i captura d’imatges rudimentària. Es preveu el llançament
d’una nova línia de productes l’any 2022, amb un cost major i sistemes
millorats, com són la captura de pupil·les i llavis i la millora de la captura
d’imatge. En el mercat de jocs de realitat virtual les ulleres Meta Quest són
les més utilitzades amb diferència, ja que es poden connectar també al PC
via cable o wifi.

Figura 3.7. Ulleres Oculus Quest 2 i controladors

Font: KKPCW. CC BY-SA 4.0. Wikipedia.org

• Samsung. Va col·laborar amb Meta per llançar les GearVR, unes ulleres
que permetien fer servir els mòbils Samsung S6, S7 i S8 amb capacitat 3DoF
i que incloïen un controlador 3DoF. El projecte va ser abandonat quan Meta
va llançar les ulleres Oculus Go, amb unes característiques equivalents que
no requerien la utilització d’un mòbil d’alta gamma.

• HTC Vive. És una empresa xinesa enfocada al mercat xinès, els seus
productes sempre arriben més tard als mercats occidentals. Va col·laborar
amb Steam per llançar les seves primeres ulleres, les HTC Vive, que van ser
contemporànies de les Oculus Rift, de Meta. Actualment, s’ha enfocat a les
ulleres d’alta gamma, amb millors prestacions i preus molt més elevats que
les de Meta. Les seves línies de producte inclouen les HTC Pro (1.600 AC
aprox.) i Cosmos (700 AC aprox.) per a PC, les Vive Focus (1.300 AC aprox.),
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amb unes prestacions similars a les Meta Quest, i les Vive Flow (500 AC
aprox.), unes ulleres molt lleugeres per reproduir aplicacions de meditació
i multimèdia que fan servir el dispositiu mòbil com a controlador 3DoF.

• Microsoft. El producte estrella d’aquesta companyia en l’àmbit de la
realitat estesa són les HoloLens (3.500 AC aprox.), unes ulleres de realitat
augmentada sense cables amb seguiment de mans utilitzades en aplicacions
industrials i per l’exèrcit dels Estats Units. El 2017 Microsoft va llançar
un seguit d’ulleres de realitat virtual de diferents fabricants que va insistir
a anomenar “de realitat mixta” encara que eren exclusivament per a realitat
virtual. Tenien diferent rang de preus, però van acabar retirades de la tenda
de Microsoft a excepció de la línia HP Reverb (600 AC aprox.). Aquestes
ulleres no van tenir gaire impacte.

Podeu trobar més informació sobre les HoloLens al següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/y-xy3OP_LiE?controls=1

• Magic Leap. És una altra companyia que ofereix ulleres de realitat
augmentada d’alta gamma (2.300 AC aprox.).

• PlayStation. L’octubre del 2016 va llançar les ulleres PlayStation VR, que
van ser el producte de realitat virtual de més èxit fins al llançament de
les ulleres Oculus Quest. A diferència d’altres dispositius, els controls de
PSVR són molt limitats, ja que només admeten el controlador de PlayStation
i el PlayStation Move, un controlador llançat el 2010 per a la PlayStation
3 que permet rastrejar la posició de les mans del jugador mitjançant els
sensors 3DoF del controlador i una càmera que captura la seva posició.
Per desenvolupar aplicacions per PlayStation és necessari un equip de
desenvolupadors valorat en uns 3.500 AC aproximadament. A més, s’ha de
sol·licitar, no es pot adquirir directament a la tenda.

• Xiaomi. Va fabricar les ulleres Oculus Go (199AC aprox., sense fils, amb un
únic controlador 3DoF), de Meta, ja retirades. Les distribuïa a la Xina. Des
de llavors ha registrat algunes patents d’ulleres de realitat virtual encara que
no les ha comercialitzat.

• Apple. S’ha centrat en el desenvolupament de programari i maquinari
per potenciar l’ús de realitat augmentada en els dispositius iOS (ARKit i
RealytKit2), però fins ara no ha entrat al mercat dels dispositius de realitat
virtual.

• Steam. Va llençar al mercat, en col·laboració amb HTC, les HTC Vive.
El 2019 va llançar les ulleres Valve Index (1.100 AC aprox.) per a PC, que
inclouen el joc Half Life: Alyx, un dels jocs més ben valorats per a VR.
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Una característica especial d’aquestes ulleres és que els controladors fan un
seguiment precís de tots els dits de la mà.

Mentre que és assequible desenvolupar aplicacions per a alguns dispositius com
en el cas de Meta Quest, per altres dispositius pot ser molt car (HTC Vive, Steam),
prohibitiu (HoloLens, MagicLeap) o necessitar permisos especials (PlayStation).
A la taula 3.1 podeu veure un resum de les característiques d’alguns d’aquests
dispositius.

Taula 3.1. Resum d’ulleres AR/VR

Dispositiu Tipus Fabricant FOV DoF Preu Característiques

Oculus Go* VR Meta 85° 3DoF 149 AC Sense fils

Meta Quest 2 VR/˜AR Meta 104° 6DoF 349 AC Sense fils, seguiment de mans, permet mostrar l’entorn

Vive Focus 3 VR Vive 120° 6DoF 1.300 AC Sense fils

HP Reverb G2 VR HP 98° 6DoF 499 AC PC de gamma alta

VIVE PRO 2 VR Vive 120° 6DoF 799 AC PC de gamma alta

Valve Index VR Valve Corporation 108° 6DoF 1.079 AC PC de gamma alta

PSVR VR Sony 96° 6DoF 399 AC PlayStation 4, controladors a banda (144 AC)

Hololens 2 AR Microsoft 43° 6DoF 3.500 AC Sense fils, sense controladors, seguiment de mans/ulls

MagicLeap AR Magic Leap 40° 6DoF 2.295 AC Sense fils, seguiment de mans

(*) producte descatalogat

Pel que fa al mercat de distribució d’aplicacions s’ha d’utilitzar l’apropiat per a
cada plataforma, ja que acostumen a ser tancats:

• Meta. Proporciona la seva pròpia tenda amb diferents restriccions segons
el tipus de dispositiu. Per a les aplicacions d’Oculus Rift només s’han de
complir les normes generals de la plataforma, però les aplicacions de Meta
Quest han de ser aprovades prèviament per poder publicar-les a la tenda
principal, encara que ofereix una secció alternativa anomenada AppLab
amb les aplicacions que no han estat acceptades i que no surten al buscador
principal. També hi ha mercats alternatius com SideQuest, amb menys
limitacions d’accés. No obstant això, no compten amb l’exposició ni
els sistemes de pagament que proporciona Meta. Les aplicacions per a
Oculus Rift també poden distribuir-se mitjançant Steam, al contrari que les
aplicacions per a Meta Quest.

• Vive. Disposa del seu propi mercat i un sistema propi de subscripció
anomenat Viveport. Les aplicacions per a dispositius HTC Vive també es
poden distribuir a la tenda Steam.

• Microsoft Mixed Reality. Aquestes aplicacions es poden distribuir a la
tenda de Microsoft o mitjançant Steam.

A banda del desenvolupament d’aplicacions, fabricants d’ulleres i controladors,
hi ha tot un mercat de dispositius addicionals com són els vestits hàptics, els
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Sensors LiDAR

Apple ha començat a incloure
sensors LiDAR en els seus

dispositius d’alta gamma, que
permeten escanejar l’entorn i

millorar les fotografies. Trobareu
més informació en el següent
enllaç: tinyurl.com/4xvzazr8.

sistemes de seguiment de cos complet, rodes d’anar per realitat virtual... Però
aquests dispositius queden fora de l’abast d’aquest mòdul.

3.3 Projectes de realitat augmentada

La realitat augmentada permet afegir informació als elements del món real, ja
sigui mostrant models a partir de marcadors o localitzacions, revelant elements
de l’arquitectura ocults per les parets o afegint informació sobre els elements
inspeccionats.

Un marcador o ancora és un indicador que en ser detectat activa alguna
funcionalitat a l’aplicació d’AR. Per exemple, mostrar un model 3D o
superposar un vídeo o altres imatges.

Existeixen múltiples tipus de marcadors (també coneguts com a àncores o anchors,
en anglès), encara que no tots els tipus són suportats per totes les plataformes:
imatges 2D, objectes 3D, cares, geolocalització...

Heu de pensar que implementar un sistema de marcadors per geolocalització no és
una qüestió trivial, ja que no està suportat per la majoria de plataformes i depèn
del GPS. El GPS és un tipus de sensor que només és fiable en exterior, perquè
interpreta la informació rebuda de satèl·lits, que queda bloquejada per parets i
sostres.

En els darrers anys, les companyies Google i Apple han centrat els seus esforços
en aquesta àrea de la realitat estesa. Han creat els seus propis SDK: ARCore, de
Google, per a dispositius Android i ARKit+RealityKit, d’Apple, per a dispositius
iOS. Tots dos SDK estan integrats com a connectors per Unity i UE4, per tant,
aquests motors poden aprofitar totes les millores que van afegint-se al llarg del
temps. Mentre que ARCore pot utilitzar-se amb dispositius iOS, ARKit no
funciona amb dispositius Android perquè està enfocat a explotar el maquinari dels
dispositius d’Apple.

Per treballar en aplicacions multiplataforma sense haver de duplicar el codi, cal
fer servir alguna biblioteca de tercers que integri aquests dos SDK, com Unity
AR Foundation o Vuforia, de manera que la mateixa aplicació funcioni tant amb
dispositius Android com iOS:

• La solució de Unity és AR Foundation, una biblioteca que es basa en
ARCore i ARKit. No és compatible amb dispositius més antics. En cas
d’utilitzar-la, cal consultar la taula de suport de característiques per
plataforma abans d’iniciar un projecte, per comprovar si aquesta biblioteca
suporta les característiques necessàries per a cada projecte.

• Vuforia és una plataforma de pagament que permet desenvolupar aplica-
cions de realitat augmentada. Ofereix un servei integral. També empra
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Experiments AR
Foundation i taula de
suport

En el següent enllaç de YouTube,
trobareu una llista de
reproducció amb experiments
AR Foundation:
tinyurl.com/4u2sbv4s. Per altra
banda, la taula de suport de
característiques per plataforma
és accessible en línia:
tinyurl.com/2p8x4d2b.

ARCore i ARKit internament, però de manera opcional, així que suporta
dispositius antics. Aquesta plataforma està més orientada al desenvolupa-
ment d’aplicacions industrials.

Comparació entre ARCore, ARKit i Vuforia

Les principals diferències entre aquestes biblioteques són:

• ARKit ofereix funcionalitats que no es troben a ARCore ni Vuforia com l’oclusió per persones
i les sessions col·laboratives, però tan sols funciona amb dispositius iOS i algunes d’aquestes
capacitats requereixen utilitzar la gamma més alta de darrera generació. Es requereix una
llicència de desenvolupador d’Apple (amb un cost de 99 AC anuals) per poder usar-la.

• ARCore és disponible per iOS i Android de forma gratuïta.

• Vuforia ofereix un pla gratuït i altres de pagament, amb diferents limitacions. Les versions
actuals estan implementades sobre ARKit i ARCore de manera que exploten els seus
avantatges si són disponibles al dispositiu. A diferència de les altres dues biblioteques, Vuforia
dona suport a dispositius antics.

Podeu trobar més informació al següent enllaç: tinyurl.com/3pjh3vc9.

3.3.1 Exemples de jocs i aplicacions de realitat augmentada

Tot i que la realitat augmentada ofereix moltes possibilitats, actualment es troba
molt limitada perquè la tecnologia, fora de l’àmbit dels dispositius mòbils i
tauletes, encara no és prou accessible. Al contrari del que passa amb la realitat
virtual, no hi ha gaires jocs per a realitat augmentada. I molts dels que s’han
creat al llarg del temps han estat ludopublicitat (advergaming), és a dir, jocs
promocionals per marques, més que productes d’entreteniment.

En el següent enllaç, podeu veure la xerrada Unity Architecture in Pokémon Go
(Unite 2016):

https://www.youtube.com/embed/8hru629dkRY?controls=1

Entre els jocs que aprofiten la realitat augmentada, els més destacables són els
següents:

• Pokémon Go. És el popular joc de Nintendo on el jugador pot capturar
Pokémons arreu del món:

https://www.youtube.com/embed/DFXbVBFPOOs?controls=1
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• Harry Potter: Wizards Unite. És un joc inspirat en el món de Harry Potter.
Va tancar el 31 de gener del 2022:

https://www.youtube.com/embed/ngHLSmAvCMQ?controls=1

• DC: Batman Bat-Tech Edition. És un joc que porta els personatges dels
còmics de Batman al món real:

https://www.youtube.com/embed/5gkmBxvTiZk?controls=1

• Knightfall AR. És un joc d’estratègia amb ambientació medieval:

https://www.youtube.com/embed/WZ-u3HuBjJM?controls=1

• Jurassic World Alive. És un joc de dinosaures basat en les pel·lícules
Jurassic World:

https://www.youtube.com/embed/ZP8bkejAE8I?controls=1

Per altra banda, un ús molt estès de l’AR ha estat amb fins publicitaris. Ja sigui
mitjançant ludopublicitat (advergaming) com fa Ferrero amb la seva aplicació
Applaydu, que inclou múltiples jocs per a nens basats en els seus productes
Kinder, fins a campanyes més elaborades com la de Sephora, que va desenvolupar
una aplicació que mostra el maquillatge sobre la cara de l’usuari, o els anuncis
interactius en revistes d’Audi. Pel que fa a les aplicacions d’ús empresarial, vegeu
els següents exemples:

• Ikea. Amb Ikea Place ha creat una aplicació que permet veure com queden
els diferents elements del catàleg en l’espai real de l’usuari.
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• Mercedes Benz utilitza la realitat augmentada amb el seu assistent Ask
Mercedes, combinant IA, AR i xatbot per oferir assistència a l’usuari.

• Hyundai ofereix una solució d’AR com a manual d’instruccions.

• Timberland, una marca de roba, va emprar mecanismes d’AR a les seves
tendes: va col·locar panells de cos sencer que permetien a l’usuari emprovar-
se diferents vestits com si es mirés en un mirall.

S’ha de tenir en compte que moltes solucions d’AR empresarial són fetes a mida
per a ús intern, i no són comercialitzades ni conegudes pel públic general.

Els darrers anys la realitat augmentada ha començat a fer-se servir també en els
platós de televisió, principalment en programes de notícies i divulgatius, malgrat
que no és l’aplicació típica d’aquesta tecnologia. Però si hi ha un àmbit en el qual
s’ha disparat la utilització de la realitat augmentada és sens dubte el de la creació
de filtres per a aplicacions com Snapchat, Instagram i TikTok.

• Spark AR (sparkar.facebook.com) és una aplicació que permet a l’usuari
crear filtres de realitat augmentada per a Instagram i Facebook afegint
efectes sobre la captura de la càmera.

• TikTok Effect House és una eina de desenvolupament per filtres AR de
TikTok, però està restringida.

Ús de la realitat augmentada per part d’empreses i mitjans de comunicació

En el següent enllaç podeu veure diversos casos de màrqueting empresarial:
tinyurl.com/2p8jptwa. En aquest trobareu més informació sobre com les marques fan servir
l’AR com a eina promocional: tinyurl.com/2pa55rxh. Mentre que en aquest podeu veure
com funciona l’aplicació creada per Ikea:

https://www.youtube.com/embed/ALpVlVsH6M8?controls=1

Un altre ús seria el que porten a terme la premsa i els mitjans de comunicació. Per exemple,
la televisió pública canària va fer un ús intensiu de l’AR durant el seguiment del volcà de La
Palma l’any 2021: tinyurl.com/3djzx47k.

3.3.2 Biblioteca per a Unity: Vuforia

La plataforma Vuforia s’utilitza principalment en el desenvolupament d’apli-
cacions industrials, on la seguretat i la fiabilitat són primordials, mentre que
AR Foundation és més adequada per a aplicacions lleugeres i d’entreteniment.
Per altra banda, en cas que el dispositiu objectiu no suporti ARCore ni ARKit,
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Exemples de Vuforia

Podeu trobar els projectes
d’exemple de Vuforia al següent

enllaç: tinyurl.com/22a93fx6.

o necessiteu poder gestionar els marcadors des del núvol, és recomanable usar
Vuforia per implementar les aplicacions d’AR.

A banda de les característiques bàsiques d’aquest tipus de biblioteques, també
podem destacar:

• Reconeixement d’objectes 3D (Model Targets) com a marcadors per a totes
les plataformes.

• Possibilitat d’escanejar entorns.

• Reconeixement d’imatges cilíndriques (per exemple, al voltant d’una llau-
na).

• Serveis al núvol per emmagatzemar bases de dades de marcadors.

• Serveis web per gestionar les bases de dades.

Cal destacar que Vuforia és compatible amb AR Foundation i quan s’instal·len
totes dues biblioteques, Vuforia fa servir alguns elements d’AR Foundation com,
per exemple, les àncores.

Podeu veure alguns exemples d’implementacions amb Vuforia, en el següent
vídeo:

https://www.youtube.com/embed/ua9gRiHDHok?controls=1

3.3.3 Cas pràctic: Marcador 2D amb Vuforia

Una de les maneres més simples d’utilitzar la realitat augmentada és mitjançant
marcadors. Aquests marcadors acostumen a ser imatges o codis QR fàcilment
recognoscibles quan són capturats mitjançant la càmera del dispositiu. Es permet
a les aplicacions de realitat augmentada conèixer la posició d’aquests marcadors
en l’espai per reaccionar en conseqüència, per exemple mostrant un model 3D a
la posició del marcador. En aquest cas pràctic es mostren els passos per instal·lar
l’SDK de Vuforia versió 10.5 a Unity 2020.3 i crear una primera aplicació de
proves, que mostrarà un cub en 3D en detectar la imatge objectiu, que pot servir
com a base per mostrar múltiples models animats assignats a diferents marcadors
simultàniament.

Pas 1: Importar l’SDK

Per poder descarregar l’SDK cal que us registreu, feu-ho abans de començar la
instal·lació:
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1. Visiteu l’enllaç tinyurl.com/4xcbhzu3 i descarregueu el paquet per a Unity,
que tindrà un nom semblant a: add-vuforia-package-10-5-5.unitypackage.

2. Obriu Unity i creeu un nou projecte 3D.

3. Arrossegueu el fitxer descarregat a la secció d’assets i premeu Import per
importar els fitxers que es mostren a la figura 3.8.

4. Es mostrarà un avís per confirmar que voleu descarregar o actualitzar l’SDK
de Vuforia, premeu Update.

Figura 3.8. Importació del paquet Vuforia

Amb l’SDK instal·lat, si aneu al menú GameObject, apareixerà un nou desplegable
anomenat Vuforia Engine.

Pas 2: Crear una clau de Vuforia per a l’aplicació

Per crear una aplicació amb Vuforia, cal crear primer una clau des del panell de
control de la web. Aquestes claus no són reutilitzables, heu de fer servir una clau
diferent per a cada aplicació:

1. Seguiu els passos que trobareu en el següent enllaç: tinyurl.com/yrfb4xy3.

2. En acabar, la vostra clau apareixerà a la llista de llicències. Si la cliqueu, us
mostrarà una fitxa com la de la figura 3.9.
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Figura 3.9. Fitxa de projecte a Vuforia

Pas 3: Afegir una càmera AR

S’ha de tenir en compte que les aplicacions de realitat augmentada han de mostrar
la imatge capturada per la càmera (el món real) i afegir els elements virtuals a
sobre, cosa que no permet fer la càmera estàndard.

Per consegüent, és necessari reemplaçar la càmera estàndard de Unity per una
càmera de Vuforia, configurada amb la clau creada per aquesta aplicació, que
serà la responsable de renderitzar els continguts amb realitat augmentada:

1. Elimineu l’objecte MainCamera de l’escena.

2. Seleccioneu GameObject> Vuforia Engine> AR Camera i accepteu els
termes d’ús.

3. Seleccioneu la càmera creada i premeu el botó Open Vuforia Configuration
a l’inspector.

4. Enganxeu a App License Key la clau de llicència generada a l’apartat
anterior.

Pas 4: Afegir característiques AR

Cal afegir a l’escena alguns elements virtuals que seran superposats sobre el món
real. En aquest cas afegirem un marcador d’imatge, que consisteix en una imatge
que quan sigui reconeguda per la càmera instanciarà un model 3D a la seva posició:

1. Seleccioneu GameObject> Vuforia Engine> Image Target.

2. Com a tipus seleccioneu From Database. Unity indicarà que no existeix
cap base de dades d’objectius al projecte i us demanarà si voleu importar
la base de dades per defecte. Premeu Import. S’assignara automàticament
VuforiaMars_Images com a Database

3. Opcionalment seleccioneu com a Image Target algun dels elements carre-
gats, per defecte s’assignarà Astronaut.
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Si el dispositiu no suporta
ARM64, cal deixar activada
la casella ARMv7 i canviar
la configuració de Vuforia
desmarcant la casella
Include ARCore Library.

4. Seleccioneu l’ImageTarget a la jerarquia i afegiu un cub que pengi d’aquest
amb una escala de 0.05. Si és massa gran, us haureu d’allunyar de la
imatge per poder-la veure des de fora, ja que les cares internes del cub són
transparents.

Arribats a aquest punt, l’aplicació reconeixerà la imatge indicada a Imatge Target
i mostrarà el cub quan la detecti. Podeu trobar les imatges en format PDF corres-
ponents a la base de dades per defecte en el següent enllaç: tinyurl.com/4rmc9rec.

Es recomana mantenir una escala acurada entre els objectius de Vuforia i
les impressions físiques o objectes, en cas contrari la qualitat del seguiment
pot veure’s afectada.

Imatges a Vuforia

Per aprendre a carregar imatges objectiu, vegeu aquest enllaç: tinyurl.com/3ksd4x58.

Per aprendre a crear una base de dades d’imatges, podeu consultar aquest altre:
tinyurl.com/3pp65c8h.

En el següent video podeu veure altres dues maneres d’afegir marcadors d’imatges a
Vuforia:

https://www.youtube.com/embed/Z4bBMpa4xWo?controls=1

Pas 5: Desplegament a Android

Per provar l’aplicació al telèfon mòbil, cal seguir els següents passos:

1. Aneu a File> Build Settings, seleccioneu Android com a Platform.

2. Afegiu l’escena a Scenes in Build.

3. Seleccioneu Player Settings> Other Settings i assigneu: Android 6.0
‘Marshmallow’ (API Level 23) com a Minimum API Level i IL2CPP com
a Scripting Backend, perquè es requereix per poder utilitzar ARM64.

4. A Target Architectures marqueu la casella ARM64 requerida per ARCore i
desmarqueu ARMv7.

Finalment, premeu Build and Run, seleccioneu el lloc on desar el muntatge (build
en anglès) i comproveu el seu funcionament al dispositiu. El funcionament serà
similar al que mostra la figura 3.10.
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Creació de marcadors

Podeu trobar més informació
sobre la creació de marcadors a:

tinyurl.com/yck2tc6b i
tinyurl.com/ht8b7vd4.

Figura 3.10. Detecció de marca-
dor 2D (cub)

De la mateixa manera que s’ha inserit un cub com a imatge, es pot afegir
qualsevol model en 3D, incloent-hi animacions. Per exemple, es poden crear dos
ImageTarget i assignar a cada un imatges del paquet d’exemples de Vuforia. Quan
el dispositiu les detecti col·locarà cada model sobre la seva imatge, com es mostra
a la figura 3.11.

Figura 3.11. Detecció de marcador 2D (models 3D)

Vuforia ofereix dues opcions per afegir nous marcadors:

• Crear el marcador directament a partir d’una imatge afegida al projecte o en
temps d’execució a partir d’un fitxer d’imatge que es trobi al dispositiu.

• Pujar-lo a la base de dades de l’aplicació a la web de Vuforia.
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Ús d’àncores

Podeu veure un exemple
d’utilització d’àncores en aquest
vídeo: youtu.be/kcqcUxVQu0o.

3.3.4 Biblioteca per Unity: AR Foundation

La biblioteca AR Foundation ofereix unes funcionalitats molt similars a les de
Vuforia, però podem destacar les següents:

• Seguiment del dispositiu: amb posició i orientació a l’espai físic (6DoF).

• Detecció de superfícies: horitzontals i verticals.

• Àncores: addició de punts amb localització i orientació a l’espai que queden
enregistrats en l’aplicació i són rastrejats en l’espai físic.

• Estimació de llum: estimació de la temperatura i la brillantor de la llum a
l’espai físic i aplicació als elements generats per l’aplicació.

• Seguiment de cares: detecció i seguiment de cares humanes.

• Seguiment d’imatges 2D: detecció i seguiment d’imatges 2D (marcadors).
Això permet utilitzar aquestes imatges per instanciar models 3D o interfíci-
es.

• Seguiment d’objectes 3D: és similar a l’anterior, però no està suportat per
Android ni HoloLens.

• Utilització de rajos per detectar l’entorn.

• Oclusió per detectar quan un objecte renderitzat ha de quedar ocult segons
la profunditat de l’entorn.

També inclou característiques com la generació de Point Clouds, que poden ser
usades per generar models 3D o analitzar l’entorn. Així mateix, hi ha altres
característiques que només estan disponibles amb ARKit i els darrers dispositius
iOS, com són la detecció de cossos en 2D/3D i la detecció d’altres usuaris de
l’aplicació AR al mateix espai (participants col·laboratius).

3.3.5 Cas pràctic: Detecció de plànols amb AR Foundation+AR Core

La capacitat de detectar plànols permet col·locar elements virtuals directament
sobre les superfícies de l’entorn real. Per exemple, l’aplicació d’Ikea permet
mostrar com queden els mobles del seu catàleg a casa de l’usuari a partir de la
detecció dels plànols del terra per ajustar la base on s’han de col·locar els mobles.
Per altra banda, en el cas d’un joc de realitat augmentada, es pot detectar el plànol
del terra per renderitzar els personatges, de manera que quedin flotant en l’aire.

A continuació, veurem la sèrie de passos a seguir per crear un projecte amb
aquestes característiques.
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Pas 1: Crear el projecte

El primer pas per crear un projecte és importar els paquets AR Foundation
i ARCore XR Plugin, que són els que afegeixen la funcionalitat de realitat
augmentada, i configurar el projecte per fer la build per a Android:

1. Obriu Unity i creu un nou projecte 3D.

2. Aneu a Window> PackageManager i seleccioneu Packages: Unity: Re-
gistry:

(a) Cerqueu AR Foundation i premeu Install.
(b) Cerqueu ARCore XR Plugin i premeu Install.

3. Seleccioneu File> Build Settings.

(a) Afegiu l’escena oberta a la llista d’escenes.

(b) Canvieu la plataforma a Android i premeu Switch Platform.

(c) Premeu Player Settings i modifiqueu:

i. Script Backend: IL2CPP
ii. Target Architecture: ARM64
iii. Minimum API Level: Android 8.0 ‘Oreo’ (API level 26)

4. Al menú lateral seleccioneu XR Plug-in Management i marqueu la casella
ARCore.

Un cop carregats els connectors i configurat el projecte per a Android, tanqueu la
finestra per editar l’escena.

Pas 2: Edició de l’escena

Primer cal eliminar la càmera estàndard (que és reemplaçada per AR Session
Origin) i afegir els elements que inclouen els components que permeten detectar
els plànols i mostrar els límits dels plànols detectats:

1. Elimineu la càmera MainCamera, no fa falta perquè s’afegirà una càmera
especial.

2. Afegiu els següents elements a l’escena:

(a) GameObject->XR->AR Session Origin (la càmera)

(b) GameObject->XR->AR Session

(c) GameObject->XR->AR Default Point Cloud

(d) GameObject->XR->AR Default Plane

3. Convertiu els objectes AR Default Point Cloud i AR Default Plane en prefabs
i elimineu-los de l’escena.
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Codi complet de
PlaceOnPlane.cs

Podeu trobar el codi complet de
l’script PlaceOnPlane.cs a
l’enllaç: tinyurl.com/2p8shr6f.

Pas 3: Configuració de la càmera

Un cop preparada l’escena i els prefabs, s’ha de configurar la càmera de realitat
augmentada per afegir la funcionalitat de mostrar els punts i les superfícies:

1. Seleccioneu l’objecte AR Session Origin:

(a) Afegiu el component AR Point Cloud Manager i assigneu el prefab
creat a partir d’AR Default Point Cloud a la propietat Point Cloud
Prefab. Això permet visualitzar els núvols de punts generats per AR
Foundation per detectar les superfícies.

(b) Afegiu el component AR Plane Manager i assigneu el prefab creat
a partir de AR Default Point Cloud a la propietat Point Cloud Pre-
fab. Aquest component s’encarrega de detectar les superfícies i pot
configurar-se per detectar plans horitzontals, verticals, o ambdós.

(c) Afegiu un component de tipus AR Raycast Manager, que permetrà
detectar quin punt de les superfícies es toca.

Pas 4: ’Script’ d’instanciació d’objectes

Creeu un nou script anomenat “PlaceOnPlane.cs”, enganxeu el codi i afegiu-lo
com a component a AR Session Origin:

1 using System.Collections.Generic;
2 using UnityEngine;
3 using UnityEngine.XR.ARFoundation;
4 using UnityEngine.XR.ARSubsystems;
5

6 namespace UnityEngine.XR.ARFoundation.Samples
7 {
8 /// <summary>
9 /// Listens for touch events and performs an AR raycast from

the screen touch point.
10 /// AR raycasts will only hit detected trackables like

feature points and planes.
11 ///
12 /// If a raycast hits a trackable, the <see cref="

placedPrefab"/> is instantiated
13 /// and moved to the hit position.
14 /// </summary>
15 [RequireComponent(typeof(ARRaycastManager))]
16 public class PlaceOnPlane : MonoBehaviour
17 {
18 [SerializeField]
19 [Tooltip("Instantiates this prefab on a plane at the

touch location.")]
20 GameObject m_PlacedPrefab;
21

22 /// <summary>
23 /// The prefab to instantiate on touch.
24 /// </summary>
25 public GameObject placedPrefab
26 {
27 get { return m_PlacedPrefab; }
28 set { m_PlacedPrefab = value; }
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En programació quan es
produeix un event

s’acostuma a anomenar
“escoltar” (listen) l’event a la

seva detecció.

29 }
30

31 /// <summary>
32 /// The object instantiated as a result of a successful

raycast intersection with a plane.
33 /// </summary>
34 public GameObject spawnedObject { get; private set; }
35

36 void Awake()
37 {
38 m_RaycastManager = GetComponent<ARRaycastManager>();
39 }
40

41 bool TryGetTouchPosition(out Vector2 touchPosition)
42 {
43 if (Input.touchCount > 0)
44 {
45 touchPosition = Input.GetTouch(0).position;
46 return true;
47 }
48

49 touchPosition = default;
50 return false;
51 }
52

53 void Update()
54 {
55 if (!TryGetTouchPosition(out Vector2 touchPosition))
56 return;
57

58 if (m_RaycastManager.Raycast(touchPosition, s_Hits,
TrackableType.PlaneWithinPolygon))

59 {
60 // Raycast hits are sorted by distance, so the

first one
61 // will be the closest hit.
62 var hitPose = s_Hits[0].pose;
63

64 if (spawnedObject == null)
65 {
66 spawnedObject = Instantiate(m_PlacedPrefab,

hitPose.position, hitPose.rotation);
67 }
68 else
69 {
70 spawnedObject.transform.position = hitPose.

position;
71 }
72 }
73 }
74

75 static List<ARRaycastHit> s_Hits = new List<ARRaycastHit
>();

76

77 ARRaycastManager m_RaycastManager;
78 }
79 }

Aquest script és el responsable d’“escoltar” o detectar quan es toca la pantalla,
traçar una línia des del punt tocat fins a la superfície detectada al món físic i
instanciar el model a la posició:
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Podeu desactivar el
component AR Point Cloud
Manager i eliminar el prefab
del component AR Plane
Manager per amagar els
indicadors, però això fa que
no pugueu estar segurs de
si s’ha generat un pla o no
abans de tocar la pantalla.

1. Afegiu una esfera 3D a l’escena, modifiqueu l’escala a 0.2 i desplaceu-la
per sobre de la posició d’origen. Convertiu-la en prefab i elimineu-la de
l’escena.

2. Seleccioneu l’objecte AR Session Origin i assigneu al component PlaceOn-
Plane aquest prefab a la propietat Placed Prefab.

Si analitzeu el codi del component, podeu comprovar que en tocar la pantalla, si
no s’ha creat cap objecte, se’n crea un de nou a la posició i, en cas contrari, mou
l’objecte creat a la nova posició.

Si voleu que s’instanciï un nou objecte cada vegada que toqueu la pantalla,
reemplaceu el mètode Update pel següent:

1 void Update()
2 {
3 if (!TryGetTouchPosition(out Vector2 touchPosition))
4 return;
5

6 if (m_RaycastManager.Raycast(touchPosition, s_Hits,
TrackableType.PlaneWithinPolygon))

7 {
8 var hitPose = s_Hits[0].pose;
9 spawnedObject = Instantiate(m_PlacedPrefab, hitPose.position

, hitPose.rotation);
10 }
11 }

Per acabar, seleccioneu File> Build and Run amb el dispositiu connectat i
l’aplicació s’instal·larà al dispositiu.

L’aplicació demana permisos per utilitzar la càmera i mostrar el núvol de punts
i les formes dels plans que va detectant, com mostra la figura 3.12. Si toqueu la
pantalla sobre un pla, s’instancia l’esfera en la posició corresponent al món físic.

Figura 3.12. Detecció de plans amb AR Foundation

Fixeu-vos que, com més temps s’enfoca el mateix punt, més es concentren els
punts del núvol en el contorn dels objectes i més precisa és la generació de plànols.
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3.3.6 Cas pràctic: Seguiment de cara amb AR Foundation+AR Core

Els darrers anys la utilització de la realitat augmentada per crear efectes que
s’apliquen sobre la cara dels usuaris s’ha disparat. Ja sigui com a filtre d’Instagram
per afegir retocs, un filtre de TikTok per fer riure o un joc per a nens com els
que presenta l’aplicació de Kinder. En el següent exemple veureu com crear una
aplicació simple d’aquestes característiques que detecta la cara de l’usuari i hi
projecta una màscara.

Primer cal crear un projecte 3D amb els paquets ARCore i AR Foundation per a
la plataforma Android i configurar les opcions del projecte i de la build:

1. Creeu una nova escena i elimineu l’objecte MainCamera.

2. Afegiu els objectes GameObject> XR->AR Session Origin, GameObject>
XR->AR Session i GameObject> XR> AR Default Face.

3. Seleccioneu l’objecte AR Session Origin i afegiu el component AR Face-
tracking Manager.

(a) Arrossegueu l’objecte AR Default Face a la propietat Face Prefab.

(b) Seleccioneu el subobjecte AR Camera i canvieu el valor de Facing
Direction a User del component AR Camera Manager. Aquest pas
és imprescindible perquè el seguiment de cares només funciona amb
la càmera frontal dels mòbils.

4. Creeu un nou material i assigneu un color al paràmetre Albedo.

5. Seleccioneu l’objecte AR Default Face i reemplaçeu el Material del compo-
nent Meshfilter pel material que heu creat.

6. Aneu a File> Build and Settings, afegiu l’escena a la llista d’escenes de la
build i premeu Build and run. Quan enfoqueu la cara d’alguna persona
amb la càmera, es mostrarà la màscara amb el color escollit.

En aquest exemple s’ha utilitzat un material amb color sòlid per simplificar, però
poden crear-se materials amb textures UV per aplicar a la màscara. A més,
pot utilitzar-se una malla diferent en lloc de la malla per defecte, canviant-la al
component MeshRenderer del prefab AR Default Face.

3.4 Projectes de realitat virtual

En la seva concepció més simple, la realitat virtual permet a l’usuari endinsar-
se en mons virtuals mitjançant unes ulleres que renderitzen el contingut de les
aplicacions directament enfront dels ulls. Per tant, la manera com es representen
els continguts és clau per aconseguir que l’usuari gaudeixi de l’experiència.
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Equip de desenvolupament
de programari

Habitualment es tracta d’un
recull d’eines, connectors i
programari que permet
desenvolupar aplicacions per a
una plataforma o servei concret.
En anglès, Software Developer
Kit (SDK).

Aquestes ulleres, o dispositius, tenen diferents característiques segons el fabricant:
major o menor camp de visió (FoV), diferent qualitat gràfica, requisit de connexió
a PC, processador mòbil (sense fils), dispositiu 3DoF o 6DoF, controladors per a
les mans...

Per crear una aplicació de realitat virtual, a banda d’unes ulleres per poder fer
proves, és necessari un SDK. L’equip de desenvolupament de programari (SDK) és
proporcionat pel fabricant i es pot integrar amb motors de jocs com Unity i Unreal
Engine. Aquest SDK afegeix noves funcionalitats al motor i les biblioteques
necessàries per compilar el joc i crear una versió executable.

A més, a l’hora de desenvolupar una aplicació per a realitat virtual cal tenir
en compte dos aspectes fonamentals: els sistemes de locomoció i els sistemes
d’interacció, ja que desenvolupar experiències per a entorns virtuals presenta
diferents desafiaments als d’altres tipus de jocs.

Mentre que convertir un joc 3D en primera persona en una experiència per a
realitat virtual és relativament fàcil, implementar la locomoció i les interaccions
no ho és, perquè les expectatives dels jugadors són diferents. A més, s’han de tenir
en compte els avantatges i les limitacions que presenten els controladors utilitzats.
Si el dispositiu només es pot controlar amb un comandament de joc (gamepad),
la implementació és molt similar a un joc normal, però si fa servir controladors
6DoF o el controlador és una pistola, la implementació és completament diferent.

Malgrat que cada SDK és diferent els conceptes són els mateixos. En el
nivell més bàsic crear una aplicació de realitat virtual suposa afegir una
càmera de realitat virtual en lloc d’una càmera normal, un sistema de
locomoció i un sistema d’interacció amb l’entorn.

3.4.1 Aspectes tècnics

Un dels detalls més important de les aplicacions i dispositius de realitat virtual és
que han de representar el món virtual just davant dels ulls del jugador. Per tant,
s’ha de projectar una imatge per a cada ull. Per aconseguir produir un efecte de
profunditat cada imatge ha de ser lleugerament diferent, ja que cada ull percep
el món amb un angle diferent. Si les imatges són iguals, es tractarà de visió
monoscòpica; en canvi, si són diferents, es tractarà de visió estereoscòpica:

• La realitat virtual monoscòpica és utilitzada per les càmeres de fotografia
i vídeo 360. Com que només es captura una imatge, no es pot representar
de cap altra manera, només hi ha un punt de vista.

• La realitat virtual estereoscòpica és la generada per les aplicacions de
realitat virtual. Renderitzen el joc dues vegades amb una petita desviació
per a cada ull, de manera que s’assoleix l’efecte de profunditat.
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En qualsevol cas, per percebre el món virtual és imprescindible que cada ull rebi
la informació. Per aquest motiu les ulleres de realitat virtual usen dos sistemes
diferents: fer servir una pantalla per a cada ull o usar una única pantalla on es
renderitza una imatge a la meitat de la pantalla i l’altra imatge a l’altra meitat
(vegeu la figura 3.13).

Figura 3.13. Aplicació de realitat virtual estereoscòpica amb pantalla
dividida

Font: Google

El camp de visió (field of view o FOV en anglès) dels dos ulls combinats està
al voltant dels 114 graus, encara que individualment el seu FOV és d’uns 135
graus en horitzontal i 180 graus en vertical. Això implica que segons el FOV que
ofereixin les ulleres l’experiència serà més o menys immersiva. En el cas de las
Meta Quest el FOV és d’aproximadament 90°, mentre que les d’unes ulleres HTC
Vive Pro 2 és d’aproximadament 120° i les de Cardboard depèn del model d’ulleres
i el dispositiu mòbil, però es força baix. Per assolir una sensació de presència es
requereix un FOV mínim de 80°. A la figura 3.14 podeu veure la representació
del camp de visió d’una persona.

Figura 3.14. Comparació d’angles de visió horitzontal

Per obtenir el FoV equivalent s’han de duplicar els valors. Per exemple, 60° a l’esquerra és un FoV de 120°.
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El terme gameplay,
literalment ‘reproducció del
joc’, pot fer referència tant a
la manera com el jugador
interactua amb el joc, com
als vídeos on es mostra
com jugar un videojoc, pas
a pas.

Locomoció

Podeu veure un vídeo amb
exemples de locomoció
implementats en diferents jocs,
en aquest enllaç:
youtu.be/p0YxzgQG2-E.

Presència

Sensació de trobar-se immers en l’entorn virtual. Per aconseguir-ho és necessari treballar
amb dispositius 6DoF o equivalents, per exemple amb seguiment de mans, amb una
resposta de seguiment molt ràpida (1 ms aprox.) i les ulleres han de comptar amb una
taxa de refresc alta, idealment de 90 Hz o superior.

La qualitat dels gràfics i de la imatge són importants, però no és necessari que siguin
realistes. S’aconsegueix el mateix grau de presència amb uns gràfics estilitzats.

Per altra banda, s’exigeix una taxa de refresc molt alta, com a mínim 60 FPS
constants, ja que en cas contrari l’usuari pot patir mareigs a causa de la cinetosi
(motion sickness en anglès). Aquest és el mateix fenomen que ocorre quan se
sofreixen mareigs en un cotxe o altres vehicles perquè el que percep l’ull no es
correspon amb el que percep el cervell mitjançant altres sentits.

Tingueu en compte que per a un joc de mòbil o consola (antiga) és acceptable
la renderització a 30 FPS, però per a una aplicació de realitat virtual s’ha de
renderitzar com a mínim a 60 FPS dues vegades, ja que cada ull ha de rebre
la representació de l’escena amb un angle lleugerament diferent per aconseguir
l’efecte de profunditat.

Els FPS mínims requerits per publicar una aplicació varien segons la plataforma,
però si s’agafa com a referència Meta una aplicació mòbil ha de mantenir els 60
FPS per poder-la publicar a l’AppLab, 72 FPS per publicar-la a la tenda oficial (si
l’aproven) i 90 FPS per publicar-la com a aplicació de realitat virtual per a PC.

3.4.2 Sistemes de locomoció

Un altre aspecte a tenir molt en compte és el sistema de locomoció, com es mou
l’usuari pel món. Quan no hi ha correspondència entre els ulls i la sensació
que rep el cervell, es produeix la cinetosi; així que moure’s per un món virtual
utilitzant un comandament de joc, acostuma a provocar-la en usuaris que no hi
estan acostumats. Per mitigar aquest problema, és habitual implementar diferents
sistemes de locomoció, encara que això té efectes importants sobre el gameplay i
imposa limitacions al que es pot fer en una aplicació.

Aquests són els sistemes de locomoció que es troben habitualment en els jocs i
aplicacions de realitat virtual:

• Lliure: el jugador es mou lliurement per l’entorn fent servir un comanda-
ment de joc (gamepad), palanca de control (joystick) o controlador. Quan
prem el botó, el jugador es desplaça. Aquest sistema de moviment és el més
simple d’implementar però no el més apte per a la majoria d’usuaris ni per
a usuaris novells.

• Teleport i rotació fixa (snap rotation): l’usuari apunta cap on vol moure’s
i es teleporta d’un punt a un altre. Com que no s’aprecia moviment, no
es produeix la cinetosi. El mateix passa amb les rotacions fixes, que es
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produeixen a salts d’una quantitat fixa de graus, de manera que el jugador
gira, però no s’aprecia desplaçament.

• Impuls (dash): el jugador selecciona cap on vol moure’s i el moviment
s’executa ràpidament sense acceleració en línia recta (en el transcurs d’uns
quants frames), sovint afegint una vinyeta al voltant de la càmera que redueix
el FOV de l’usuari.

• Físics: s’han realitzat diferents experiments per mitigar l’efecte de la
cinetosi fent que existeixi una correlació entre la sensació de moviment i
la percepció del cervell. Per exemple, aconseguir el moviment en moure els
braços, detectar les passes del jugador o quan arrossega l’escena amb les
mans.

Per altra banda, cal tenir en compte que existeixen altres tècniques emprades
habitualment per mitigar els efectes de la cinetosi com són l’eliminació de
l’acceleració i l’addició de vinyetes per reduir el camp de visió de l’usuari:

• Acceleració: sempre que sigui possible, cal eliminar l’acceleració dels
desplaçaments de l’usuari i dur-los a terme a una velocitat fixa per mitigar
la cinetosi.

• Vinyetes (blindfold): afegint una vinyeta es redueix el FOV de l’usuari i
s’afegeix una referència al camp visual, de manera que es redueix la immer-
sió i la possibilitat de patir cinetosi. Algunes aplicacions afegeixen aquesta
vinyeta només quan s’inicia el moviment (sigui lliure o per impulsos) i
pot augmentar de mida quan la velocitat és major. Aquesta tècnica es pot
combinar amb qualsevol mena de moviment. Algunes variants adapten la
mida de la vinyeta a la velocitat de moviment, de manera que com més alta
és la velocitat, més baix és el FOV.

3.4.3 Sistemes d’interacció

Una de les diferències més grans entre un joc en primera persona i un joc de realitat
virtual rau en els sistemes d’interacció. No només el medi és diferent, sinó que els
dispositius d’entrada i sortida també ho són.

Exemple de menú principal d’un joc

En un joc en primera persona per afegir un menú d’opcions només cal posar una imatge
de fons i uns botons, però en un joc de realitat virtual el jugador es troba dins del joc. Això
fa que el menú es trobi davant del jugador envoltat pel món digital.

Això implica que no només cal dissenyar una pantalla de fons, sinó que s’ha de dissenyar
tota l’escena on es troba el jugador. Tanmateix, s’ha de decidir si el jugador es pot moure
o no per dins d’aquesta escena i com interactua amb aquest menú:

• Fa servir un controlador 3DoF/6DoF com un punter làser apuntant a l’opció?

• Toca amb la mà l’opció del menú? Això obliga a posar el menú molt a prop del jugador o
habilitar el moviment per l’entorn.
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• Toca amb els dits un dispositiu amb seguiment de mans?

• Apunta amb la mà?

• Llança una pedra a l’opció?

• Dispara un tret amb una pistola? O llança una fletxa amb un arc?

Fins i tot pot ser que el menú sigui dinàmic, que el jugador el pugui agafar amb la mà i
seleccionar l’opció amb els dits.

Mentre que en un joc clàssic la decisió de com s’interactua amb la interfície és automàtica,
en la realitat virtual s’han de tenir en compte molts factors. Moltes vegades és recomanable
implementar diferents sistemes perquè el jugador esculli el seu favorit.

El disseny i desenvolupament de sistemes d’interacció i locomoció queden fora de
l’abast d’aquest mòdul, però heu de tenir en compte que a l’hora d’implementar
algun d’aquests sistemes és imprescindible provar-los en el dispositiu en fases
primerenques, ja que moltes vegades les solucions ideades no són satisfactòries
o no resulten pràctiques i és difícil determinar-ho abans de provar-ho.

Exemple de primeres implementacions de la mecànica "agafa objecte"

Quan van aparèixer els primers controladors 6DoF es recomanava i s’exigia als
desenvolupadors implementar mecàniques per agafar objectes realment amb les mans,
és a dir, es demanava que dins del món virtual el jugador toqués els objectes per poder
agafar-los.

La idea té sentit, però a la pràctica té molts inconvenients, tenint en compte que aquestes
ulleres estaven connectades per cable a un PC i els sensors eren externs. Per tant, havien
de tenir una línia directa fins als controladors per funcionar correctament:

• Un objecte a terra obligava el jugador a ajupir-se “a les fosques” amb un cable lligat al cap.

• Un objecte podia trobar-se en un punt on el controlador perdia la línia de visió del sensor i
deixava de funcionar.

• Un objecte podia trobar-se a l’altre costat d’una paret que el jugador no veia.

Els jocs moderns van reemplaçar la mecànica d’agafar objecte per “agafa objecte a
distància”, de manera que quan s’apunta cap a un objecte que es pot agafar, es ressalta
i s’agafa prement el botó. Això ha millorat la qualitat de vida dels jugadors a costa del
realisme.

Alguns dels diferents tipus de controladors i sistemes que permeten als jugadors
interactuar amb les aplicacions, inclús si no es disposa de cap controlador, són els
següents:

• Tècniques de raycasting. L’aplicació determina on està mirant l’usuari i
utilitza un temporitzador per interactuar un cop ha passat un temps mirant
l’objectiu.

• Informació rebuda de l’acceleròmetre i el giroscopi. Es poden disparar
diferents accions a partir d’aquesta informació, per exemple avançar quan
el jugador mira per sobre l’horitzó, saltar si gira ràpidament el cap de baix
cap a dalt...

• Biblioteca de Google Cardboard. L’imant altera la brúixola del telèfon i
la interpreta com si es premés un botó.
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Outside-in vs. Inside-out
tracking

Amb Outside-in tracking el
controlador emet rajos que són
interpretats per sensors externs;

mentre que amb Inside-out
tracking la posició del dispositiu

és determinada per la lectura
d’una càmera a les ulleres.

• Bluetooth. La majoria de dispositius es poden aparellar mitjançant Blueto-
oth amb un comandament de joc o un controlador multimèdia amb botons
de reproduir, aturar, canviar el volum...

• Un controlador 3DoF i un model de simulació de braços que simula
la posició del braç segons la inclinació del controlador permeten enllaçar
un telèfon intel·ligent que usa l’acceleròmetre i el giroscopi per emular el
comportament d’un controlador 3DoF.

• Dos controladors 6DoF que rastregen la rotació i la posició de les mans
de l’usuari. Segons la plataforma, pot ser que el seguiment es faci mitjan-
çant sensors externs (outside-in tracking) que detecten raigs emesos pels
controladors (en aquest cas el cos de l’usuari pot provocar l’oclusió i deixar
de funcionar) o que s’utilitzin càmeres instal·lades a les ulleres (inside-out
tracking).

• Seguiment de mans. Si les ulleres admeten el seguiment de mans o hand
tracking no es requereix cap controlador, les ulleres interpreten la posició
i els gestos de les mans aplicant tècniques de visió per computador a partir
de les imatges que capturen amb les càmeres (inside tracking).

• Vestits de seguiment de cos complet. Aquests vestits compten amb
múltiples sensors que rastregen la posició i orientació de forma similar
als controladors, però amb múltiples punts de referència. Cal que les
aplicacions implementin les funcionalitats necessàries per fer ús d’aquest
tipus de controlador.

Pel que fa a les interaccions, depèn del tipus de controladors que suporti el
dispositiu. PSVR i Meta en les seves primeres versions només suportaven la
utilització de comandaments de joc (gamepads), així que els sistemes d’interacció
eren molt similars als d’un joc en primera persona. Aquests sistemes són molt
simples d’implementar, però no es poden considerar interaccions en VR.

Interaccions en entorns virtuals

Per poder gaudir d’interaccions en entorns virtuals es demana com a mínim un controlador
3DoF (preferiblement dos controladors 6DoF) o que les ulleres rastregin la posició de les
mans. Això possibilita a l’usuari fer diferents accions immersives:

• Utilitzar armes amb una o dues mans, per exemple espases o rifles.

• Afegir comportaments realistes de recàrrega d’armes de foc, com treure el carregador, posar-
ne un de nou, treure l’assegurador de l’arma...

• Interactuar amb l’entorn: prémer botons, estirar palanques, agafar objectes i deixar-los anar,
fer malabarismes...

• Escalar amb les mans.

• Usar un arc agafant l’arc amb una mà i la fletxa amb l’altra, apuntar i disparar.

• Reaccionar a l’entorn, esquivar atacs enemics o objectes en moviment, defensar-se
bloquejant atacs amb una arma o un escut...
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Implementar aquest tipus d’interaccions és una de les parts més
complicades en el desenvolupament de jocs i aplicacions de realitat virtual
i és allò que diferencia un joc que s’ha portat a VR d’un que s’ha dissenyat
específicament per a la realitat virtual.

3.4.4 Exemples de jocs i aplicacions de realitat virtual

Abans de començar a desenvolupar qualsevol joc o aplicació, és important
conèixer les característiques del dispositiu, les aplicacions similars que hi ha al
mercat i la solució dels diversos problemes de disseny.

El nivell d’adopció del VR no és suficient per justificar grans inversions en
desenvolupament. Per aquest motiu hi ha molt pocs jocs que es puguin considerar
AAA per a realitat virtual, ja que és molt difícil aconseguir la rendibilitat de la
inversió (ROI). Així doncs, el mercat està dominat per estudis indies capaços de
produir jocs de qualitat amb un cost molt inferior.

Videojocs AAA i ROI. El cas de Zenith

L’expressió “Videojocs AAA” és una classificació informal per referir-se als jocs produïts per
grans companyies, amb costos de desenvolupament de 100 milions d’euros o més per a
centenars de persones.

La rendibilitat de la inversió o ROI (en anglès, Return On Investment) és una mètrica
utilitzada per avaluar el rendiment o eficiència d’una inversió. El càlcul consisteix a dividir
els beneficis obtinguts entre el cost d’inversió.

Poc després del seu llançament, el videojoc Zenith va recaptar 35 milions de dòlars en una
ronda d’inversió per continuar amb el seu desenvolupament enfocat al metavers. Podeu
saber-ne més, en el següent enllaç: ja.cat/V3OAb.

Els jocs més representatius i populars per a realitat virtual són:

• Jocs d’experiències. Curiosament, tot i que la realitat virtual acostuma a
provocar cinetosi, un dels tipus d’aplicació d’entreteniment més descarregat,
quant a aplicacions de realitat virtual, són les muntanyes russes (roller
coasters). Aquestes aplicacions acostumen a ser una de les primeres que
es mostra als nous usuaris de la realitat virtual. En aquesta línia també hi ha
el Richie’s Plan Experience (tinyurl.com/yc8558sf), un joc que consisteix a
caminar sobre una taula i saltar al buit. També existeixen múltiples experi-
ències per practicar escalada com The Climb 2 (tinyurl.com/bdz9nd9e) i de
terror com Five nights at Freddy’s (tinyurl.com/5bkjzsk8). Podeu veure un
vídeo recopilatori de roller coasters per a VR a:

https://www.youtube.com/embed/ZiJMhU13RkU?controls=1
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Joc d’estil Rogue

Joc de rol en què el jugador fa el
paper d’un heroi que explora

masmorres o altres estructures
laberíntiques generades de forma

aleatòria, s’enfronta amb
diferents monstres, esquiva

trampes i resol trencaclosques a
la recerca de botins i tresors.

• Jocs de fitness. Malgrat que les ulleres no són gaire còmodes per fer
exercici, aquests tipus de jocs han resultat molt populars. Entre ells cal
destacar el Beat Saber (tinyurl.com/2rwcxj3r), que combina fitness i música,
on el jugador ha de colpejar blocs de colors amb la mà i en la direcció
corresponent mentre esquiva obstacles.

• Jocs de rol (RPG). No hi ha gaires títols destacables en aquesta categoria
perquè la majoria són més propers als rogue-likes i FPS o no són títols
dissenyats per a VR. Destaquen l’Asgard’s Wrath (tinyurl.com/25h3x4sa)
i el Blade and Sorcery (tinyurl.com/j42w4hxy).

• Jocs de rol multijugador massius (MMORPG). En aquesta categoria
no hi ha gaires jocs, ja que es requereix una massa crítica de jugadors
molt alta i són molt complexos d’implementar. Tot i així, n’hi ha al-
guns com l’OrbusVR (tinyurl.com/ympkjkck i el Zenith: The Last City
(tinyurl.com/2p8tjwa8).

• Jocs d’estil Rogue. En aquesta categoria hi ha l’Until you fall, fet per
l’estudi de videojocs de Jesse Schell, autor de The art of game design: A
book of lenses. Presenta un sistema de combat cos a cos molt satisfactori
on s’ha descartat el realisme per centrar-se en la diversió i reforçant l’estil
arcade. També hi ha l’In Death: Unchained (tinyurl.com/mte6j6fh), un joc
d’arqueria.

• Jocs de trets en primera persona. Un dels jocs que destaca per sobre dels
altres és Half-life: Alyx (tinyurl.com/2r32ma52), considerat un dels millors
jocs de VR i exemple a emular a l’hora de produir jocs AAA per a realitat
virtual. Dintre d’aquesta categoria s’englobaria una gran part dels jocs per
a realitat virtual, incloent-hi l’Onward (tinyurl.com/yn4ma59w) i el Pavlov
(tinyurl.com/yc6mj2b2), dos shooters multijugador bèl·lics que fan èmfasi
en el realisme, enfocats a la comunitat i que van ser dels primers títols creats
per a realitat virtual.

• Battle Royale. És un tipus de shooter que pot semblar molt adient per
implementar en realitat virtual. El problema d’aquest tipus de jocs és que
requereix una gran capacitat de processament i una massa crítica de jugadors
elevada. En VR per a PC trobem l’Stand Out (tinyurl.com/ynh3dys3), amb
un màxim de trenta jugadors per partida, mentre que per Meta Quest el
nombre major de jugadors el té Population One (tinyurl.com/bde49pjt), amb
divuit jugadors simultanis, molt lluny dels cent jugadors dels battle royal de
PC com PlayerUnknown’s Battlegrounds i Fortnite.

• Joc de supervivència (Survival-horror). Els jocs de zombis són un clàssic
dels jocs de realitat virtual, però els dos títols més destacables són After the
fall (tinyurl.com/383rkhfb), un joc cooperatiu fortament inspirat en Left 4
Dead, i The Walking Dead: Sainst and Sinners (tinyurl.com/mr2ftfuw).

• Jocs de taula i d’estratègia. Gairebé no hi ha jocs d’aquesta categoria per
a realitat virtual, i els que s’han publicat no han aconseguit pràcticament
cap èxit a excepció de Demeo (tinyurl.com/28hfaykd), un joc de rol de taula
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multijugador on els jugadors mouen les peces sobre el taulell per torns, amb
unes valoracions molt bones. La majoria de jocs d’estratègia que s’han
llançat per a VR s’engloben en el subgènere dels Tower Defense i no van
tenir cap èxit.

• Trencaclosques. En aquesta categoria hi ha jocs clàssics com el Tetris
Effect: Connected (tinyurl.com/mrxdrmj5), encara que els que realment
destaquen són els jocs amb trencaclosques físics com Red Matter (ti-
nyurl.com/4hxwhryc) i I Expect you to die (tinyurl.com/4kdvn2nt).

Altres títols destacables creats exclusivament per a VR són: Virtual Virtual Reality
(tinyurl.com/yckn9dhb), Job Simulator (tinyurl.com/mrxp8p6j), Superhot VR (ti-
nyurl.com/mr3xcxcy) i Keep talking and nobody explodes (tinyurl.com/yb37srej).
Entre els jocs més populars adaptats per a realitat virtual hi ha: Sky-
rim(tinyurl.com/3pyuzd6z), Fallout 4 (tinyurl.com/2e44f2yc) i alguns jocs de la
sèrie Resident Evil (tinyurl.com/bdeb4sru). Aquests jocs s’han de mencionar a
banda perquè no acostumen a incorporar les mecàniques pròpies dels jocs de
realitat virtual, ja que simplement reemplacen la utilització del ratolí per algun
sistema de punteria i mantenen les mateixes interfícies, encara que la recepció de
Resident Evil 4 ha estat molt bona.

En general, els jocs de realitat virtual estan més encarats a l’acció que no a
la narrativa, encara que existeixen títols que no descuiden aquest aspecte com
Asgard’s Wrath o Half-life Alyx. Pel que fa a les novel·les visuals, es pot agafar
com a mostra el Tokyo Chronos (tinyurl.com/ytdmbks8), que malgrat l’experiència
dels seus desenvolupadors en aquest àmbit no ha tingut èxit.

Pel que fa a les aplicacions de realitat virtual, destaquen les següents:

• VRChat (tinyurl.com/4yyzcnnu). És una de les aplicacions de xat en
realitat virtual més populars, i una de les primeres. Permet als usuaris
dissenyar les seves pròpies sales de xat amb Unity i pujar-les al servidor
per compartir-les amb altres usuaris, pujar tota classe de models 3D que
poden fer-se servir com a avatars, crear minijocs i utilitzar el seguiment de
cos complet.

• Virtual Desktop (tinyurl.com/2p8nuth4). Permet utilitzar el PC des de la
realitat virtual, afegint diferents entorns i projectant les imatges.

• Horizon Worlds (tinyurl.com/yvewyswx). És l’aproximació de Meta al
metavers. Permet socialitzar i construir mons virtuals i interactuar amb els
amics.

• Netflix (tinyurl.com/4xtnu3xy), YoutubeVR (tinyurl.com/44t24wr4) i al-
tres reproductors per a VR. Permeten reproduir vídeo com si l’usuari es
trobés en diferents entorns amb pantalles gegants. Algunes d’aquestes apli-
cacions permeten visualitzar els continguts amb altres persones connectades
remotament.
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Més del 90% de les
empreses xineses

dedicades a la VR el 2015
havien tancat l’any 2017

(font: tinyurl.com/ye26jepx).

3.4.5 Creació de mons virtuals amb Unity i Google Cardboard

Un dels problemes a l’hora d’iniciar-se en el desenvolupament d’aplicacions
virtuals és que són necessàries unes ulleres per provar l’aplicació. Atès que la
popularitat d’aquests dispositius encara no és gaire gran, no es pot esperar que
tots els estudiants tinguin accés a aquest tipus dispositiu.

Per aquest motiu, l’opció més interessant és utilitzar Google Cardboard, que
consisteix en una carcassa de plàstic o cartó amb unes lents i una biblioteca per
crear aplicacions de realitat virtual que s’executen en un telèfon intel·ligent iOS o
Android. Com que el maquinari per renderitzar les imatges és el mateix telèfon,
el cost d’aquestes ulleres és molt baix. Tanmateix, en el pitjor dels casos es pot
observar el seu funcionament directament a la pantalla del mòbil.

Aquesta biblioteca va ser presentada a la conferència 2014 Google I/O, on van
publicar els plànols del dispositiu i van regalar-les a tots els assistents. Això va
provocar un boom d’empreses xineses que van inundar el mercat de diferents mo-
dels de carcasses per gaudir de la realitat virtual a través d’un telèfon intel·ligent.

Google va deixar de banda el projecte per centrar-se en la seva iniciativa DayDre-
am, abandonada uns anys després i, finalment, el 2019 va alliberar l’SDK com a
codi lliure.

Aquest SDK permet desenvolupar aplicacions per a Android i iOS amb Unity,
idoni per iniciar-se en el món de la realitat virtual sense haver de fer cap inversió,
ja que es poden provar les aplicacions desenvolupades amb Unity directament amb
qualsevol telèfon intel·ligent.

Instal·lació de Google Cardboard per Unity

Abans d’Instal·lar la biblioteca heu d’assegurar-vos que la versió de Unity és compatible.
Aquesta guia d’instal·lació s’ha comprovat amb la versió de Unity 2020.3. Aquests passos
mostren com configurar el projecte per a un telèfon intel·ligent Android. En el cas d’un
dispositiu iOS, consulteu la guia d’instal·lació perquè els passos són lleugerament diferents:

• Biblioteca Cardboard per Unity a:tinyurl.com/yrbrka2n.

• Guia d’instal·lació de Google Cardboard per Unity a: tinyurl.com/p622yw4a.

• Per altra banda, si no heu configurat l’entorn de desenvolupament per a aplicacions Android,
seguiu els passos d’instal·lació de l’entorn: tinyurl.com/3yhduyy7.

Podeu veure una guia d’instal·lació al següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/GuZxtT-M5MI?controls=1
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Importar l’SDK a un nou projecte

Al contrari que amb altres funcionalitats de Unity que poden afegir-se directament
important algun paquet, la instal·lació d’aquesta biblioteca és una mica més
complexa, ja que s’ha de descarregar d’un repositori. Per instal·lar la biblioteca
de Google Cardboard heu de seguir els següents passos:

1. Obriu Unity i creeu un nou projecte 3D.

2. Aneu a Window> Package Manager.

3. Cliqueu el botó + i seleccioneu Add package from git URL.

4. Enganxeu la següent URL: https://github.com/googlevr/cardboard-
xr-plugin.git.

5. Un cop descarregat, veureu la figura 3.15. Desplegueu la pestanya Samples,
seleccioneu el projecte Hello Cardboard i premeu Import.

6. Dins dels fitxers que apareixeran al projecte cerqueu la carpeta Scenes i
obriu l’escena HelloCardboard.

Figura 3.15. Paquet Google Cardboard XR Plugin for Unity

Configuració d’Android

Un cop instal·lat l’SDK, cal configurar el projecte per poder construir el fitxer, ja
que les aplicacions de Cardboard tenen uns requisits molt concrets, com la versió
d’Android mínima, la generació de fitxers personalitzats, l’orientació...:

1. Aneu a File> Build Settings... i premeu el botó Add Open Scenes o
arrossegueu l’escena a la llista de Scenes In Build.
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2. Seleccioneu Android i premeu el botó Swith Platform.

3. Premeu el botó Player Settings.

4. Dins de ProjectSettings> Player> Resolution and Presentation feu els
següents canvis:

(a) Assigneu Landscape Left o Landscape Right a Default Orientation.

(b) Desactiveu Optimized Frame Pacing.

5. Dins de ProjectSettings> Player> Other Settings feu els següents canvis:

(a) Seleccioneu OpenGLES2, OpenGLES3 o tots dos a Graphics API.
Els models de mòbil més antics només suporten OpenGLES2. Si es
marquen tots dos, la build serà més pesada.

(b) Seleccioneu Android 7.0 ‘Nougat’ 8API level 24 o major a Minimum
API Level. Això implica que dispositius amb una versió anterior no
funcionaran.

(c) Seleccioneu IL2CPP a Scripting Backend.

(d) Seleccioneu ARMv7, ARMv64 o totes dues a Target Architectures. Per
publicar una aplicació a GooglePlay es requereix que l’arquitectura
sigui ARMv64, però aquesta no funcionarà en models de mòbil més
antics. Com en el cas de l’API gràfica, incloure-les totes dues farà que
el pes de l’aplicació sigui major.

(e) Seleccioneu Require a Internet Access.
(f) Especifiqueu un nom de domini a Package Name. Per publicar una

aplicació es requereix que aquest nom sigui únic, ja que identifica
unívocament l’aplicació a la tenda. Per això s’indica que s’utilitzi el
nom del domini de la companyia, perquè aquests són únics. Però per
fer proves podeu fer servir el que vulgueu, no es comprova.

6. Dins de ProjectSettings> Player> Publishing Settings> Build feu els se-
güents canvis:

(a) Marqueu la casella Custom Main Graddle Template.

(b) Marqueu la casella Custom Gradle Properties Template.

7. Obriu el fitxer que trobareu dins d’Assets/Plugins/Android/mainTemplate.gradle
i afegiu les següents línies dins de la secció de depèndencies
(dependencies{}):

1 implementation ’androidx.appcompat:appcompat:1.3.1’
2 implementation ’com.google.android.gms:play-services-vision

:20.1.3’
3 implementation ’com.google.android.material:material:1.4.0’
4 implementation ’com.google.protobuf:protobuf-javalite:3.19.4’

8. Deseu els canvis i tanqueu l’editor del fitxer.

9. Obriu el fitxer que trobareu dins d’Assets/Plugins/Android/gradleTemplate.properties
i afegiu al final:
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1 android.enableJetifier=true
2 android.useAndroidX=true

10. Deseu els canvis i tanqueu l’editor del fitxer.

API Level 29

Si s’ha seleccionat com a Target API Level API Level 29 o Automatic (Highest Installed) i
això provoca que el nivell de l’API pugi a 29, cal fer els següents canvis addicionals:

1. Dins de ProjectSettings> Player> Publishing Settings> Build marqueu la casella Custom
Main Manifest .

2. Obriu el fitxer que trobareu dins d’Assets/Plugins/Android/AndroidManifest.xml i afegiu a
l’element application l’atribut android:requestLegacyExternalStorage=“true”. El resultat
final serà similar a: \newline <application android:requestLegacyExternalStorage=“true”
... >.

Configuració del gestor de plug-ins XR

Cal indicar a Unity que s’està desenvolupant una aplicació de realitat virtual, això
farà que l’aplicació mostri una vista estereoscòpica amb la pantalla dividida.

1. Des del menú principal aneu a Project Settings> XR Plug-ing Management.

(a) Marqueu la casella Cardboard XR Plugin a Plug-ing Providers.

Fer la ’build’ del projecte

Amb el dispositiu Android endollat a l’equip mitjançant un cable USB, aneu a
File> Build settings, seleccioneu Build i premeu el botó Build and Run. Cal indicar
on desar el fitxer .apk.

Un cop instal·lada i executada, l’aplicació mostra l’escena amb visó estereoscòpica
(la pantalla dividida en dues parts, com en la figura 3.16) i la càmera respon a
l’orientació del mòbil. Si compteu amb unes ulleres del tipus Cardboard, podeu
inserir-les el mòbil i experimentar l’entorn virtual.

Figura 3.16. Paquet Google Cardboard XR Plugin for Unity
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A Unity tots els
GameObjects disposen del

mètode SendMessage(“nom
del metod”), que intenta

cridar el mètode passat com
argument en aquest objecte,

o el descarta si el mètode
no existeix.

Fixeu-vos que si mireu directament l’icosaedre (anomenat Treasure a l’escena)
veureu que canvia de color. En inspeccionar-lo a Unity veureu que conté un
subobjecte anomenat Icosahedron, amb dos components clau per explicar aquest
fenomen: un Sphere Collider i un component anomenat Object Controller, amb
dues propietats a les quals s’han assignat dos materials diferents: Inactive Material
i Gazed At Material, que canvia el material aplicat a l’objecte segons si està inactiu
o si l’usuari l’està observant.

L’usuari està representat per l’objecte Player, que no conté cap component,
només el subobjecte Main Camera. Cal destacar els components Tracked Pose
Driver, responsable de convertir una càmera normal de Unity en una càmera de
VR controlada per l’orientació del dispositiu, i el component Camera Pointer,
responsable de seleccionar, desseleccionar i interactuar amb l’objecte. El codi
d’aquesta classe és el següent:

1 using System.Collections;
2 using UnityEngine;
3

4 /// <summary>
5 /// Sends messages to gazed GameObject.
6 /// </summary>
7 public class CameraPointer : MonoBehaviour
8 {
9 private const float _maxDistance = 10;
10 private GameObject _gazedAtObject = null;
11

12 /// <summary>
13 /// Update is called once per frame.
14 /// </summary>
15 public void Update()
16 {
17 // Casts ray towards camera’s forward direction, to

detect if a GameObject is being gazed
18 // at.
19 RaycastHit hit;
20 if (Physics.Raycast(transform.position, transform.

forward, out hit, _maxDistance))
21 {
22 // GameObject detected in front of the camera.
23 if (_gazedAtObject != hit.transform.gameObject)
24 {
25 // New GameObject.
26 _gazedAtObject?.SendMessage("OnPointerExit");
27 _gazedAtObject = hit.transform.gameObject;
28 _gazedAtObject.SendMessage("OnPointerEnter");
29 }
30 }
31 else
32 {
33 // No GameObject detected in front of the camera.
34 _gazedAtObject?.SendMessage("OnPointerExit");
35 _gazedAtObject = null;
36 }
37

38 // Checks for screen touches.
39 if (Google.XR.Cardboard.Api.IsTriggerPressed)
40 {
41 _gazedAtObject?.SendMessage("OnPointerClick");
42 }
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Simulació de botons poc
fiable

El mecanisme per simular els
botons del Cardboard és molt
enginyós, però malauradament
no és gens fiable. No tots els
models de Cardboard inclouen
l’imant que serveix com a botó o,
fins i tot, pot ser que no sigui a la
mateixa banda que la brúixola
del telèfon. A més, pot ser que el
telèfon no disposi de brúixola.

43 }
44 }

Només consta d’un mètode, Update, on es llança un raig cada frame des del centre
de la càmera cap endavant. Si el raig col·lideix amb algun objecte i no és el
mateix que estava ja seleccionat, envia el missatge OnPointerExit per indicar que
ha estat desseleccionat i llavors envia el missatge OnPointerEnter al nou objecte.
Si no col·lideix amb res, es desselecciona l’objecte anterior i envia el missatge
OnPointerExit.

Controla si s’ha premut el botó, i en aquest cas tramet el missatge OnPointerClick.

Per altra banda, si s’inspecciona el codi d’ObjectController, es pot comprovar que
s’han definit els tres mètodes utilitzats per al component CameraPointer:

1 /// <summary>
2 /// This method is called by the Main Camera when it starts

gazing at this GameObject.
3 /// </summary>
4 public void OnPointerEnter()
5 {
6 SetMaterial(true);
7 }
8

9 /// <summary>
10 /// This method is called by the Main Camera when it stops

gazing at this GameObject.
11 /// </summary>
12 public void OnPointerExit()
13 {
14 SetMaterial(false);
15 }
16

17 /// <summary>
18 /// This method is called by the Main Camera when it is

gazing at this GameObject and the screen
19 /// is touched.
20 /// </summary>
21 public void OnPointerClick()
22 {
23 TeleportRandomly();
24 }

En aquesta implementació l’objecte canvia de color quan s’executen els mètodes
OnPointerEnter i OnPointerExit, i es teleporta a l’atzar quan es crida OnPointer-
Click.

A partir d’aquest exemple podeu implementar les vostres pròpies implementaci-
ons, afegint aquests tres mètodes a qualsevol classe heretada de MonoBehaviour
i codificant els comportaments per a cada esdeveniment: quan se selecciona
(OnPointerEnter), quan es desselecciona (OnPointerExit) i quan s’interactua
(OnPointerClick).
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Virtual Tours

Podeu visitar el lloc web d’una
d’aquestes empreses turístiques

a: tinyurl.com/2p8ejzn8.

’Shader’

Un shader és un programa que
determina l’aparença general

d’un objecte gràfic de manera
algorísmica, amb els

corresponents efectes de
superfície de color, llum, ombra
o textura. En utilitzar el shader

SkyboxPanoramicBeta és normal
que es mostrin avisos a la

consola perquè es va crear per a
Unity 2017.3.

3.4.6 Cas pràctic: visor de vídeos 360°

Tot i que les ulleres Cardboard són molt limitades, s’han utilitzat amb èxit
en diferents projectes comercials per mostrar amb un major nivell d’immersió
diferents productes com són immobles, visites turístiques o esdeveniments (tours
virtuals).

Les visites virtuals es poden fer de moltes maneres. En el cas d’edificis que encara
no s’han construït, es poden crear a partir de models 3D; en altres casos, es poden
usar fotos 360° i marcar punts del recorregut per on l’usuari pot anar teleportant-se
o pot mostrar-se un vídeo 360° i reproduir-lo en realitat virtual.

En aquest cas pràctic veurem un cas de vídeo 360°. Es crearà un reproductor
de vídeo 360° que s’executarà com una aplicació de realitat virtual per posar
literalment al client al centre de l’experiència.

Atès que el cost de les ulleres és negligible comparat amb el dels equips de realitat
virtual més professionals i que no requereixen cables, aquest tipus d’aplicacions
van ser molt populars en fires immobiliàries i turístiques. Per crear un visor
de vídeos 360° a partir de l’escena d’exemple de Cardboard, heu de seguir els
següents passos:

1. Adquirir el vídeo. Primer de tot cal obtenir un vídeo 360° per mostrar a
l’aplicació. Aquest vídeo s’afegeix com un asset a Unity per reproduir-lo més
endavant:

1. Descarregueu un vídeo 360° d’algun lloc web. En podeu trobar alguns a:
ja.cat/pWBx1

2. Descomprimiu-lo i afegiu-lo al projecte de Unity.

2. Shader. Un cop obtingut el vídeo, cal fer servir un shader especial.
Desenvolupat per Unity, aquest shader és el responsable de projectar el vídeo
sobre el fons de l’aplicació:

1. Descarregueu el shader des de ja.cat/rEEBn.

2. Descomprimiu-lo i afegiu-lo al projecte de Unity.

3. Moveu el fitxer SkyboxPanoramicBetaShaderGUI a una carpeta anomenada
Editor (on vulgueu). Això és necessari perquè tots els scripts per a l’editor
han de ser dins d’una carpeta anomenada així.

3. Escena. Seguidament, s’ha de crear l’escena per projectar el vídeo. El més
simple és crear-la a partir de l’escena de demostració eliminant tots els elements
innecessaris.

1. Dupliqueu l’escena HelloCardboard, canvieu el nom de la còpia a Video-
Cardboard i obriu-lo.
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2. Elimineu o desactiveu els objectes CubeRoom i Tresure, no són necessaris
per a aquesta aplicació.

3. Arrossegeu el vídeo a l’escena: es crearà un GameObject amb el component
Video Player automàticament.

4. Seleccioneu Assets> Create> Render Texture i anomeneu-la 3D Skybox.

5. Assigneu-li a size la mida corresponent al vídeo (per exemple, 2304x2304).

6. Canvieu Depth Buffer a No depth buffer.

7. Seleccioneu l’objecte amb el component Video Player a la jerarquia, canvi-
eu el Render Mode a Render Texture i seleccioneu com a Target Texture la
textura que heu creat 3D Skybox.

8. Creeu un material seleccionant Assets> Create> Material i anomeneu-lo 3D
Skybox Mat.

9. Amb el material seleccionat, canvieu el shader a l’inspector per Skybox>
PanoramicBeta.

10. A Spherical (HDR) assigneu la textura creada: 3D Skybox.

11. Al menú principal seleccioneu Window> Lightining i a la finestra que s’obre
cliqueu Environment.

12. Seleccioneu Skybox Material i assigneu el material que heu creat: 3D
Skybox Mat.

4. Camera VR. El següent pas és canviar la configuració de la càmera perquè es
renderitzi el fons, que ara contindrà el vídeo 360.

1. A la jerarquia de l’escena seleccioneu l’objecte Player> Main Camera i al
component Camera canvieu el valor de Clear Flags per Skybox.

5. Build. Per acabar, només cal fer la build:

1. Afegiu la nova escena a la llista d’escenes de la build i elimineu l’anterior
o arrossegueu-la a sota, de manera que aquesta sigui la primera escena que
carregui l’aplicació.

2. Premeu el botó Build and Run.

Comproveu que el vídeo es reprodueix en 360° amb visió estereoscòpica (vegeu
la figura 3.17) i que si moveu la càmera podeu veure tot el vostre entorn.
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Figura 3.17. Aplicació vídeo 360 per a Google Cardboard

3.4.7 Cas pràctic: joc de realitat virtual

Encara que la complexitat més gran a l’hora de crear experiències de realitat virtual
consisteix a implementar els sistemes d’interacció i locomoció, i aquestes són molt
limitades a Cardboard, sí que es pot comprovar la facilitat amb la qual es poden
fer els primers passos per portar un joc en primera persona a la realitat virtual.

Si disposeu d’un camandament de joc (gamepad) o palanca de control (joystick)
compatible amb el telèfon intel·ligent, veureu que us permet interactuar amb el joc,
movent-vos i disparant. En cas contrari, haureu de limitar-vos a observar l’entorn.

És possible implementar un sistema d’interacció i locomoció simple utilitzant
només el visor, encara que això queda fora de l’abast d’aquests continguts. Per
exemple és possible:

• Activar objectes mirant-los durant uns segons (mantenir la mirada).

• Fer que el jugador avanci quan mira a terra (comprovant l’angle d’inclinació
de la càmera).

• Fer que el personatge es teleporti d’un punt a altre quan manté la mirada
sobre el punt de teleportació.

Es pot integrar l’SDK de Google Card en un joc en primera persona a partir de
la plantilla FPS Microgame. S’ha de tenir en compte que aquest projecte no està
optimitzat per desplegar-lo en Cardboard, així que els FPS obtinguts seran molt
baixos; però serveix com a exemple per mostrar com es pot convertir un projecte
amb una càmera en primera persona en un joc per a realitat virtual, ràpidament:

1. Creeu un nou projecte a partir de la plantilla FPS Microgame.

2. Instal·leu el package Google Cardboard XR Plugin for Unity mitjançant el
Package Manager des de Git (URL: ja.cat/LxFtb).

3. Aneu a File> Build Settings, seleccioneu com a plataforma Android i
premeu Switch Platform.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 101
Desenvolupament d'aplicacions multimèdia, amb

dispositius físics i realitat augmentada

És habitual que en els
controladors hi hagi algun
botó no mapejat
correctament o que els
eixos de les palanques de
joc estiguin invertits.

4. Configureu tots els paràmetres requerits per l’SDK a Player Settings i feu
els canvis necessaris als fitxers tal com s’indica a la guia d’instal·lació de
Google Cardboard amb els següents canvis:

(a) Deixeu marcada la casella Auto Graphics API. Aquest projecte no
funciona amb OpenGLES2 perquè utilitza shaders especials. Si veieu
que es renderitza tot de color magenta, possiblement és perquè el
dispositiu no suporta OpenGLES3.

(b) A la llista d’escenes de la build deixeu marcada només MainScene per
carregar només l’escena principal del joc.

5. Obriu l’escena MainScene i seleccioneu l’objecte Player> MainCamera
i afegiu el component Tracked Pose Driver amb la configuració que es
mostra a la figura 3.18 (fixeu-vos que s’ha marcat la casella Use Relative
Transform; si no ho feu, la càmera quedarà als peus del jugador).

6. Seleccioneu al menú principal File> Build and Run.

Figura 3.18. Component Tracked Pose Driver

L’aplicació s’instal·la al dispositiu i podreu visualitzar-lo amb vista estereoscòpica
(vegeu la figura 3.19). Si disposeu d’una palanca de control o comandament de
joc Bluetooth sincronitzat amb el telèfon, podreu utilitzar-lo per moure-us pel joc,
ja que aquest projecte està preparat per funcionar amb les entrades per teclat, ratolí
i controladors.

Figura 3.19. Joc FPS per a Google Cardboard

Com es pot apreciar, crear un joc senzill per a realitat virtual amb Google
Cardboard és relativament senzill, només cal instal·lar l’SDK, afegir el component
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Tracked Pose Driver i afegir les interaccions, sigui mitjançant un comandament
de joc o algun component creat que implementi els mètodes OnPointerEnter,
OnPointerExit i OnPointerClick.
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Introducció

En el món dels videojocs i en el temps actual hi ha multitud de dispositius i
plataformes en les quals poder desenvolupar projectes, els quals cal testejar per
tal de verificar el seu correcte funcionament en les plataformes per a les quals
estan dissenyats.

És difícil disposar de tots els dispositius per testejar-hi aquests projectes, així que
per solucionar aquesta situació existeixen eines de virtualització i d’emulació que
permeten implementar els projectes en virtual de la mateixa manera que es faria
si es tingués accés a cada dispositiu en físic.

En l’apartat “Simulació d’entorns multidispositiu” s’estudien els components
necessaris per a l’acceleració del maquinari (hardware) i el programari (software)
per a les eines de virtualització i emulació i les eines d’emulació per a dispositius
Android i iOS, així com per verificar el correcte funcionament d’aquests emula-
dors i l’acompliment del propòsit per al qual s’utilitzen.

En l’apartat “Màquines virtuals” s’estudia la creació i configuració de màquines
virtuals segons el sistema operatiu que s’hi hagi d’implementar. Un cop creades
i configurades, s’estudia la instal·lació d’aquests sistemes operatius, així com la
seva arrencada, a més de l’administració de les màquines virtuals: crear, modificar,
eliminar, clonar, moure i fer-ne còpies de seguretat.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat i fer un seguiment òptim dels continguts
és aconsellable fer els exercicis i les activitats corresponents paral·lelament a la
lectura. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum del mòdul, ja que així us podran
ajudar els vostres companys i/o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Implementa un entorn de simulació i prova per a la revisió i verificació de les
aplicacions realitzades amb un enfocament cap a un disseny per a tothom i una
orientació multiplataforma i multidispositiu, garantint el funcionament correcte
sota les condicions inicials especificades per al projecte abans de la posada en
producció.

• Dissenya un entorn de simulació capaç de reproduir les condicions reals en
les quals es posarà en producció l’aplicació i el projecte.

• Implementa un entorn de simulació multiplataforma i multidispositiu i de
disseny per a tothom, sobre el qual es realitzaran les verificacions del
projecte.

• Instal·la el projecte en diferents entorns de programari i maquinari, en
verifica el correcte funcionament sobre les especificacions fixades en el
projecte i defineix els requisits mínims de treball finals.

• Realitza les bateries de proves necessàries per a la validació del prototip
sobre el públic objectiu destinatari de l’aplicació.

• Registra i executa les accions associades a les conclusions obtingudes de la
bateria de proves realitzades per a la verificació de l’aplicació.

• Documenta l’aplicació mitjançant la creació de manuals d’instal·lació, ús i
especificacions tècniques per a l’engegada del projecte multimèdia i el seu
correcte funcionament.
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1. Simulació d’entorns multidispositiu

En el desenvolupament d’aplicacions i videojocs, els projectes que es generen
de vegades els podem implementar en qualsevol entorn, i d’altres estan pensats
per a entorns més concrets. Per tal de poder fer proves en diferents entorns
necessitaríem diversos dispositius, ordinadors, tauletes i mòbils, entre d’altres.
Però tenir tots aquests dispositius resultaria molt costós econòmicament.

Per resoldre aquesta situació existeix la simulació d’entorns, que permet als
desenvolupadors utilitzar el programari adequat per simular que disposen de tots
aquells dispositius necessaris per testejar les seves aplicacions i videojocs i així
verificar que funcionen tal com havien planificat i desenvolupat.

Abans de començar a treballar amb aquest tipus de programari caldria especificar
i diferenciar entre la diferència dels tres conceptes: simular, emular i virtualitzar.
És ben cert que tots tres conceptes són molt similars, però en realitat existeixen
certes diferències que cal tenir en compte.

La simulació ofereix la capacitat de sentir l’experiència d’una activitat, com ara
volar, en un ambient totalment fals però que simula les condicions originals perquè
qui utilitzi el simulador aprengui com funciona en la vida real. El programari
de simulació, doncs, només es limita a executar un programa d’aspecte similar
a l’original, però sense la capacitat d’implementar-hi i executar-hi programes i
aplicacions compatibles.

L’emulació permet experimentar mitjançant programari en certa manera el fun-
cionament d’una plataforma dissenyada per a un altre processador i un altre
chipset, és a dir, com ara emular jocs dissenyats per a consoles antigues en un
PC. Això s’aconsegueix perquè aquest programari desxifra l’arquitectura original
del programari emulat i el tradueix perquè sigui comprensible en el dispositiu
on s’intenta aconseguir aquesta emulació. Tanmateix, el propòsit principal dels
emuladors és imitar les accions d’un altre dispositiu procurant igualar-les i fins i
tot superar-les.

La virtualització consisteix a muntar més d’un tipus de sistema operatiu dins d’un
altre en una simple finestra, amb la possibilitat d’instal·lar programes compatibles
amb el sistema operatiu virtualitzat, és a dir, que li concedeix accés als components
físics però en un entorn virtual.

1.1 Eines de desenvolupament i de testeig d’aplicacions i videojocs

En el món del desenvolupament, tant d’aplicacions com de videojocs, existeixen
moltes i diferents eines que són utilitzades o bé per desenvolupar o bé per testejar i
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verificar la correcta implementació d’aquests. Aquestes eines es poden classificar
de la següent manera:

• Entorns de desenvolupament: un IDE (acrònim en anglès d’Integrated
Development Environment) és una eina informàtica per al desenvolupament
de programari de manera còmoda i ràpida. Així doncs, un entorn de
desenvolupament agrupa diferents funcions en un sol programa, habitu-
alment editor de codi, compilador, depurador i un programa de disseny
d’interfície gràfica. Alguns d’ells són dedicats a un sistema en concret, com
poden ser Android Studio, dedicat al sistema Android; Xcode, dedicat als
sistemes iOS i macOS; Phonegap, per a ambdós sistemes, o Unity, dedicat
a la programació de videojocs; i d’altres, com Visual Studio, NetBeans
o Eclipse, que estan dissenyats per programar en diferents llenguatges de
programació i diferents tipus de projectes.

• Simuladors i/o emuladors: aquestes eines serveixen per testejar les apli-
cacions i els videojocs proporcionant l’entorn adequat per comprovar que
aquestes eines compleixen amb els propòsits i els requisits per als quals
han estat dissenyats. Per exemple aplicacions com Bluestacks i NoxPlayer
permeten simular Android en entorns Windows i MacOS. Tanmateix, po-
dem incloure també en aquest punt Android Studio i Xcode, ja que tots
dos ofereixen un emulador entre les seves característiques, tot i que la seva
principal funcionalitat és la d’IDE.

• Creació d’aplicacions: existeixen també programes com poden ser Ap-
pInventor, que proporcionen la interfície gràfica d’usuari, o GUI (acrònim
en anglès de Graphic User Interface), una interfície que utilitza elements
gràfics, sonors i de control per facilitar la interacció entre el sistema
informàtic i l’usuari de manera més fàcil i intuïtiva.

• Mirroring: aquestes eines permeten duplicar i controlar la pantalla d’un
sistema Android o iOs des d’un ordinador transmetent les accions de
l’usuari en temps real. Alguns exemples són ApowerMirror o AirDroid.

1.2 Virtualització i acceleració d’emuladors

Quan treballem amb eines per a la virtualització o emuladors cal tenir activada la
tecnologia de la virtualització en la placa base de l’ordinador. És possible que al-
gunes BIOS/UEFI d’alguns ordinadors estiguin configurades amb la virtualització
desactivada per defecte.

BIOS (Basic Input/Output System) és un firmware present en els ordinadors
que conté les instruccions més elementals perquè aquests puguin funcionar
adequadament, podent incloure rutines bàsiques de control dels dispositius
com ara el teclat, la targeta gràfica i tot el maquinari.
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UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) és el successor del firmware
del BIOS. A mitjan dècada passada, les empreses tecnològiques es van
adonar que el BIOS s’estava quedant obsolet, i 140 d’elles es van unir a
la fundació UEFI per renovar-la i substituir-la per un sistema més modern.
En essència, la UEFI realitza les mateixes funcions que el BIOS, però també
té altres funcions addicionals com una major velocitat d’arrencada, millores
de seguretat, suport per a discos durs de gran capacitat i interfícies gràfiques
d’usuari.

El primer que heu de saber és de quin processador disposa el vostre ordinador,
Intel o AMD. Per saber-ho en una màquina Windows caldrà accedir a Sistema, i
en l’ítem Processador trobareu la informació requerida. En els sistemes Linux ho
aconseguireu obrint un terminal i introduint-hi cat / proc / cpuinfo. En els Mac
cal anar a Menú Apple / Acerca de.

Un cop tenim aquesta informació podeu comprovar si la virtualització és compa-
tible amb la vostra placa. Si és compatible haureu d’entrar en la BIOS/UEFI i
activar-ne la virtualització. Per accedir-hi cal prémer una tecla de funció (Fx) o
alguna altra tecla, com Del o Esc, segons la marca i el model de l’ordinador, tal
com es pot observar en la taula taula 1.1:

Taula 1.1. Taula d’accés a la BIOS/UEFI
segons marca

Marca Tecla

Acer F2 / Del

Asus F2 / Del / Esc

Dell F2

HP F1 / F10 / F11 / Esc

Lenovo F1 / F2

Samsung F2 / F10

Sony F1 / F2 / F3

Toshiba F1 / F12 / Esc

Per canviar la configuració en un processador Intel cal seguir aquests passos:

1. Accedir a la BIOS/UEFI del sistema.

2. Fer clic a Avançat / Configuració del processador.

3. Seleccionar Intel Virtualization Technology i canviar-ho a Activat.

4. Fer clic a la tecla F10 per guardar i sortir de la BIOS/UEFI.

En els ordinadors Mac, la virtualització de la CPU està habilitada de forma
predeterminada pels processadors compatibles. Si no és així i veieu un missatge
d’alerta que indica que el firmware del vostre Mac basat en Intel bloqueja el
suport VT-x, assegureu-vos que esteu executant les últimes actualitzacions de
programari.

Ordinadors Mac basats en processadors ARM

Tot i que tècnicament els nous ordinadors Mac amb processadors ARM (M1 i subsegüents)
suporten la virtualització, els fabricants de màquines virtuals encara no donen suport a
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Activar la virtualització

Si voleu comprovar que la teniu
activada disposeu d’aquesta eina
d’Intel, tinyurl.com/y58rehcu, i

d’aquesta d’AMD
tinyurl.com/y2tnaenc, que ajuda

a identificar l’estatus del
processador i esbrinar si la
virtualització està activada.

Explicarem què és
Android Studio en la

secció “Eines per a la
simulació d’entorns”

d’aquest apartat.

aquests, amb excepció de Parallels Desktop (www.parallels.com), aplicació de pagament
que permet executar aplicacions de Windows 10 a Mac.

Si en comptes d’una placa Intel disposeu d’una AMD, aquesta permet activar la
virtualització accedint a la BIOS/UEFI de la mateixa manera i cercant de nou
l’opció Avançat / Configuració del processador. Per activar la virtualització cal
habilitar SVD Mode.

Acomplert aquest primer requisit, en què la placa base ha de ser compatible
amb la tecnologia de la virtualització, hi ha un segon requisit pel qual les eines
de virtualització, i sobretot els emuladors, sovint requereixen la instal·lació de
paquets per a l’acceleració del sistema, la instal·lació de l’administrador de
l’acceleració d’execució per maquinari (HAXM) en les plaques Intel o bé la
utilització de l’API Windows Hypervisor Platform (WHPX) per als processadors
AMD.

L’administrador de l’acceleració d’execució per maquinari d’Intel (HAXM) és
un motor de virtualització de maquinari assistit que utilitza la tecnologia de
virtualització d’Intel per augmentar la velocitat de l’emulador Android en un
ordinador. Per a la instal·lació de HAXM és imprescindible la instal·lació de
l’SDK de Android (vegeu la figura 1.1), però amb la instal·lació de Android Studio
aquest s’instal·la per defecte.

En realitat, Android Studio també instal·la HAXM, però si aquesta
tasca no es completés correctament també és possible fer-ho
independentment, executant l’instal·lador al directori sdk / extras /
intel/Hardware_Accelerated_Execution_Manager i seguint les instruccions
d’instal·lació de la vostra plataforma.

Figura 1.1. SDK Android Manager

Si hi hagués algun problema amb el funcionament de HAXM caldria verificar que
el Hyper-V de Windows està deshabilitat, anant al Tauler de control / Programes
/ Activa i desactiva les funcions de Windows.
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A més, alguns antivirus, com per exemple Avast, n’impedeixen la instal·lació, així
que podeu evitar-ho accedint a la pestanya Paràmetres / Solució de problemes
(desglossament), on hauríeu de desmarcar Habilitar la virtualització assistida per
a maquinari.

En els processadors AMD, per a la utilització de l’API Windows Hypervisor
Platform (WHPX) cal complir alguns requeriments:

• Executar com a mínim Windows 10, versió 1803 (actualització d’abril de
2018).

• Una CPU d’Intel o AMD Ryzen de 64 bits.

• Mínim de memòria de 4 GB RAM.

Una altra manera de verificar que el hardware i el software de l’ordinador és
compatible amb Hyper-V és obrint la línia de comandes i escrivint:

1 systeminfo

Com a resultat heu d’observar el que mostra la figura 1.2:

Figura 1.2. Requeriments Hyper-V

En aquest cas, a continuació caldria habilitar tant Hyper-V com la plataforma
Hypervisor de Windows anant al Tauler de control / Programes / Activa i desactiva
les funcions de Windows, tot seleccionant les seves caselles de verificació, com
mostra la figura 1.3. Perquè aquestes característiques tinguin efecte caldrà
reiniciar el sistema.

Penseu que després de fer els canvis amb la instal·lació de HAXM o bé amb
l’activació de les característiques de Windows caldrà crear els emuladors des de
zero i iniciar-los de nou perquè els canvis realitzats al software tinguin efecte.

No podeu executar un emulador accelerat per VM dins d’una altra màquina
virtual com una màquina virtual allotjada amb VirtualBox, VMWare o
Docker. Heu d’executar l’emulador d’Android directament al maquinari del
vostre sistema.
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La gran majoria dels emuladors demanen poder realitzar l’acceleració de hardwa-
re i software per executar correctament els seus emuladors.

Figura 1.3. Activa i desactiva les funcions de
Windows

1.3 Eines per a la simulació d’entorns

Existeixen una varietat d’eines que faciliten el treball dels desenvolupadors, tant
en el camp de les aplicacions com dels videojocs, permetent-los crear entorns
adequats per provar els projectes que duen a terme en el seu treball. A causa de
la diversitat d’entorns, és important tenir en compte una classificació d’aquestes
eines, focalitzant-se especialment en Android. Això es deu al fet que les eines
disponibles per a simular iOS no són adequades per a l’àmbit professional: hi
ha poques opcions al mercat, són cares i tenen moltes funcionalitats restringides.
Per aquesta raó, la millor manera d’emular iOS és utilitzant el Xcode, entorn de
desenvolupament que només es pot utilitzar en un sistema operatiu MacOS.

Crear una build d’un joc per iOS

Per exportar un joc desenvolupat en Unity a iOS, cal seguir els següents passos i complir
amb els requisits necessaris:

Requisits:

• Ordinador: Necessitaràs un ordinador amb macOS, ja que el procés d’exportació a iOS
requereix les eines de desenvolupament d’Apple que només estan disponibles en aquest
sistema operatiu.
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• Unity: Assegura’t de tenir una versió actualitzada de Unity amb els mòduls per exportar a
iOS.

• Xcode: Xcode és l’entorn de desenvolupament integrat (IDE) oficial d’Apple per a la creació
d’aplicacions per a iOS, macOS, watchOS i tvOS. Necessitaràs la versió més recent d’Xcode
instal·lada al teu ordinador amb macOS per poder exportar el teu joc a iOS. Pots descarregar
Xcode de forma gratuïta a l’App Store d’Apple.

Pasos per exportar el joc a iOS

1. Obre el projecte de Unity.

2. Navega a “File” > “Build Settings” i selecciona “iOS” com a plataforma d’objectiu. Fes clic a
“Switch Platform” si no està seleccionada.

3. A la mateixa finestra de “Build Settings”, fes clic a “Player Settings” per configurar les opcions
específiques d’iOS, com l’identificador del paquet, les versions mínimes d’iOS compatibles,
les orientacions suportades, etc.

4. Després de configurar les opcions de “Player Settings”, tanca la finestra i fes clic a “Build” a
la finestra de “Build Settings” per generar el projecte d’Xcode. Selecciona un directori on es
guardarà el projecte d’Xcode.

5. Un cop generat, navega al directori on has guardat el projecte d’Xcode i obre l’arxiu
“.xcodeproj” amb Xcode.

6. Connecta el teu dispositiu iOS a l’ordinador si vols instal·lar i provar el joc directament al
dispositiu. També pots utilitzar l’emulador d’Xcode (anomenat “Simulator”) per provar el joc
en diferents dispositius i configuracions iOS.

7. A Xcode, selecciona el dispositiu de destinació (un dispositiu físic o l’emulador) i fes clic al
botó “Run” (el botó de reproducció) per compilar i executar el joc en el dispositiu seleccionat.

Com es pot observar, és crucial fer servir un ordinador Mac, ja que Xcode i el seu emulador
només funcionen en aquests dispositius. A més, per publicar aplicacions, es requereix
una llicència de desenvolupador d’Apple, perquè no es poden distribuir lliurement. Les
versions de prova es poden instal·lar en dispositius físics mitjançant un cable o utilitzant
l’emulador de Xcode en el mateix ordinador. Alternativament, les aplicacions es poden
descarregar de l’App Store d’Apple. No obstant això, diverses funcionalitats necessiten
una llicència de desenvolupador per ser activades, com ara el servei de notificacions, les
compres integrades o la integració amb els serveis en el núvol d’Apple.

Si es disposa d’una llicència de desenvolupador, les aplicacions també es poden instal·lar a
través de l’aplicació TestFlight. Per a això, cal pujar l’aplicació a l’App Store d’Apple i enviar
invitacions als dispositius on es vol instal·lar, tal com es demostra en el vídeo següent:

https://www.youtube.com/embed/IHule9BskEA?controls=1

1.3.1 Eines per a entorns Android

Cada cop és més gran la demanda d’usuaris que tenen la necessitat o el desig
d’utilitzar apps i jocs per a mòbils a l’ordinador, i des de fa uns anys els simuladors
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són la solució. En l’actualitat es disposa de diferents eines per simular entorns
Android en ordinadors amb un funcionament fluid i ràpid. Es tracta de
programes que permeten tenir un escriptori Android en una finestra, al qual es
poden aplicar diverses configuracions. Poden instal·lar aplicacions i videojocs a
través de Google Play o mitjançant APK, els quals funcionaran com si estiguessin
executant-se en un telèfon intel·ligent o una tauleta. A continuació veurem una
selecció de les cinc millors eines: Bluestacks, Genymotion, NoxPlayer, MEMU i
Android Studio.

Bluestacks (www.bluestacks.com) és un dels millors emuladors de jocs d’Android
per a ordinadors Windows i Mac, un dels més famosos i fàcils d’utilitzar. Recent-
ment s’ha actualitzat a la seva darrera versió, la quarta. Tot i que està especialment
dirigit al gaming, a més d’emular videojocs també permet instal·lar qualsevol altre
tipus d’aplicacions (vegeu la figura 1.4).

Un cop instal·lat en l’equip cal iniciar la sessió amb el compte de Google i seguir
els passos que indica el sistema per configurar el programa. Després d’accedir
amb les claus d’usuari és possible trobar noves apps i jocs disponibles a la Play
Store. A més, si es desitja també hi ha la possibilitat d’instal·lar aplicacions i jocs
a través d’un arxiu APK.

Si es nota que el funcionament és massa lent, el programa compta amb una funció
per habilitar la virtualització assistida per maquinari, que assigna més recursos a
l’emulador i redueix els temps de processament. L’únic desavantatge és que obliga
a instal·lar un nombre d’apps per poder-la utilitzar de manera gratuïta.

Figura 1.4. Bluestacks 4

Genymotion (www.genymotion.com), que és gairebé tan popular com Bluestacks,
ofereix la possibilitat d’executar el sistema operatiu de Google en el núvol,
consumint així una menor quantitat de recursos de l’ordinador que la resta
d’emuladors, o bé en local per obtenir una experiència completa amb més de 3.000
configuracions de dispositius virtuals diferents (vegeu la figura 1.5).

En ambdós casos l’emulador està destinat principalment al seu ús per a desenvo-
lupadors que volen fer proves de les seves aplicacions abans del seu desplegament
oficial, ja que té una excel·lent qualitat de construcció, juntament amb les carac-
terístiques de desenvolupador. A més, és possible utilitzar la càmera del PC o
portàtil per fer videoconferències, com si es tractés de la càmera del mòbil.

Ofereix diverses característiques força interessants:

• És compatible amb tots els SO: Windows, Mac i Linux.
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• Té finestres de mida variable.

• API Java suportat.

• Equipat amb screencasts.

• Un clic amb el botó personalitzable: IMEI, MEID, ID d’Android.

• Arrossegar i instal·lar aplicacions.

• Acceleració OpenGL.

• Virtualització de la CPU.

Figura 1.5. Genymotion

NoxPlayer (es.bignox.com) és un altre emulador d’Android per a Windows gratuït
i fàcil d’utilitzar, especialment pensat per jugar als jocs per a mòbils en el PC.
Aquest programa és compatible amb jocs i apps que poden instal·lar-se a través de
Google Play o bé via APK. Disposa de diverses opcions de configuració, com per
exemple la capacitat de triar un model mòbil o tauleta per emular (hi ha diferents
models de Samsung i Huawei), la resolució o la mida de la pantalla, entre moltes
altres possibilitats (vegeu la figura 1.6).

Figura 1.6. NoxPlayer

Els controls es duen a terme mitjançant el teclat i el ratolí. A més, permet
utilitzar dreceres de teclat personalitzables i és compatible amb els comandaments
i gamepads que es connectin a l’equip. Atès que està orientat especialment als jocs,
el funcionament és fluid.
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MEMU (www.memuplay.com) és una opció recomanable si se cerca un emulador
d’Android per a ordinador especialment centrat en gaming però que també ofereixi
la possibilitat d’instal·lar i utilitzar apps a l’ordinador (vegeu la figura 1.7).

Disposa de moltes opcions de configuració, com per exemple triar una resolució
per a mòbil, per a tauleta o personalitzada; la possibilitat de triar el model del
dispositiu emulat (Samsung, Huawei o LG), així com l’operador mòbil o el número
de telèfon, entre moltes altres possibilitats.

La interfície és senzilla i fàcil d’utilitzar, i permet instal·lar jocs i aplicacions
mitjançant la Play Store dins de l’emulador, o si es prefereix també pot fer-se
via APK. La fluïdesa de MEMU depèn de la potència del PC en el qual s’instal·li,
i si es veu que funciona massa lent existeix la possibilitat d’accelerar-la activant
la virtualització de maquinari.

Figura 1.7. MEMU

Android Studio (developer.android.com/studio/index.html) és el programari ofi-
cial de Google perquè els desenvolupadors puguin crear i provar les seves
aplicacions i jocs per a mòbils i tauletes. Entre les seves eines inclou un emulador
d’Android per a PC amb Windows, i també és compatible amb Linux i Mac (vegeu
la figura 1.8).

A diferència dels exemples anteriors, es tracta d’una alternativa més complexa
i està més orientada al testeig d’apps que al gaming, per la qual cosa està
especialment recomanada per a usuaris avançats.

Amb Android Studio teniu la possibilitat d’emular qualsevol dispositiu i versió
d’Android, no només mòbils i tauletes, sinó també dispositius amb Android Wear
i Android TV. Per això cal que definiu un dispositiu virtual a través d’Android
Virtual Device (AVD), que es pot executar des del menú Tools / Android / AVD
Manager del menú del programa.

L’emulador d’Android Studio és ràpid i potent, i posa a disposició infinitat de
funcions perquè es facin proves d’aplicacions. Es pot interactuar amb el programa
de la mateixa manera que es faria amb un mòbil o tauleta, però amb el teclat, el
ratolí i els controls de l’emulador. És compatible amb pantalles tàctils i botons de
maquinari virtuals, incloent-hi les operacions amb els dits.
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Figura 1.8. Android Studio

En la taula 1.2 teniu un resum que mostra les principals dades d’interès del
programari de simulació d’entorns Android més utilitzat:

Taula 1.2. Programari de simulació d’entorns Android

Programa Pagament/gratuït Multiplataforma Plataformes

Bluestacks Gratuït Sí Windows/Mac

Genymotion Gratuït/pagament Sí Windows/Linux/Mac

NoxPlayer Gratuït Sí Windows/Mac

MEMU Gratuït No Windows

Android Studio Gratuït Sí Windows/Linux/Mac

1.4 Instal·lació i configuració dels entorns

A Internet existeixen milers de solucions per a les necessitats que li sorgeixen a
l’usuari, però que existeixin no vol dir que siguin vàlides per a l’ús de tothom i tots
els propòsits. De vegades dues aplicacions podem semblar molt similars quant a
funcionalitats, però depenent de les seves característiques i la seva implementació
poden resultar de més o menys utilitat.

Un altre factor a tenir en compte és que una aplicació pot resultar vàlida per
resoldre una situació concreta, però depenent del nivell tecnològic de l’usuari
aquesta valoració canviarà positivament o negativament.

1.4.1 Aplicacions Android

A un nivell més professional, i tenint en compte les eines més conegudes per a la
simulació d’entorns, fareu la instal·lació d’Android Studio, ja que la instal·lació
de l’IDE és un requisit per poder utilitzar el seu AVD Manager (Android Virtual
Devices), que permet l’ús del sistema operatiu de Google i de les seves aplicacions
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des del vostre ordinador. Per poder muntar aquesta màquina virtual, el primer que
heu de fer és haver instal·lat l’IDE i els SDK necessaris.

Entorn integrat de desenvolupament (IDE)

Un entorn integrat de desenvolupament o IDE (acrònim en anglès d’Integrated
Development Environment) és una eina informàtica per al desenvolupament de programari
de manera còmoda i ràpida. Així doncs, és un entorn de desenvolupament que agrupa
diferents funcions en un sol programa, habitualment editor de codi, compilador, depurador
i un programa de disseny d’interfície gràfica.

El procés d’instal·lació és fàcil i àgil mitjançant l’assistent que proporciona
Android Studio; a més, en la seva pàgina web també s’ofereix una guia de
l’usuari developer.android.com/studio/install que mostra les particularitats de la
instal·lació en cada un dels sistemes operatius més coneguts i utilitzats: Windows,
Linux i Mac.

Una vegada fets els passos d’instal·lació, obriu l’eina i des de la primera pàgina de
l’assistent inicial es crea un nou projecte, dins del qual serà on creareu l’emulador
d’Android. Per a això heu de prémer el botó Start a new Android Studio project,
com podeu observar en la figura 1.9:

Figura 1.9. Iniciar un nou projecte d’Android Studio

S’obrirà un nou assistent, on per a la creació del nou projecte s’han d’omplir les
següents dades:

• Nom de l’aplicació: aquí escriureu el nom del projecte, per exemple
Emulador Android. És només amb fins d’identificació.

• Nom de l’empresa: podeu deixar el que ve per defecte, ja que aquest
aspecte és necessari per pujar les aplicacions a la Google Play, i per al
propòsit amb què utilitzeu aquesta eina no es farà.

• Ruta del projecte: localització on guardareu el vostre projecte.

Seguiu amb l’assistent, que us duu a una nova finestra on seleccionar la versió
d’Android per a la qual desenvolupareu o, en el vostre cas, la que voleu emular.
En la següent pantalla deixareu les opcions que vénen per defecte (ja que estan
orientades principalment a desenvolupadors) fins a finalitzar amb l’assistent.
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Un cop premeu el botó Finish s’obrirà finalment l’editor de codi d’Android
Studio. Aquest editor pot ser molt complet i complicat per a usuaris sense gaire
experiència, de manera que anireu directament a les opcions per configurar i
executar l’emulador d’Android.

Icona ’toolbar-avd-manager’. L’opció
en el menú triga a aparèixer i és
difícil de trobar.

Així doncs, cerqueu i premeu el botó AVD Manager o seleccioneu aquesta opció
des de l’apartat Tools / AVD manager (l’opció seleccionada des de l’apartat Tools
/ AVD manager pot trigar una mica a aparèixer el primer cop que obrim Android
Studio després d’instal·lar-lo). En fer clic apareix una nova finestra, com es mostra
en la figura 1.10, en la qual fareu clic sobre el botó Create Virtual Device.

Figura 1.10. Iniciar AVD Manager

Des d’aquí podeu triar el tipus de dispositiu que voleu emular, per exemple un
telèfon intel·ligent (smartphone), una tauleta o un SmartWatch, entre d’altres.
Disposeu de diversos models propis de Google, els “Pixel”, i podeu triar també
models genèrics amb configuracions personalitzades. En triar-ne un seguiu
amb l’assistent i triareu el sistema operatiu que instal·lareu al vostre emulador.
Podeu triar qualsevol versió d’Android sempre que tingueu els corresponents SDK
instal·lats (vegeu la figura 1.11).

Figura 1.11. Instal·lació SO Android triat
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Accedir al ’cmd’

Per accedir al cmd només cal
entrar les lletres cmd en la barra

de cerca de Windows i prémer
Intro a l’aplicació suggerida.

Finalment, en l’última pantalla de l’assistent de verificació de la configuració hi
veureu un resum de les característiques del vostre emulador d’Android junt amb
l’espai per entrar el nom que li vulgueu donar al vostre dispositiu virtual. Si tot
està correcte accepteu, i en la llista d’emuladors apareixerà el nou (vegeu la figura
1.12).

Figura 1.12. Dispositiu virtual Android creat

Cal crear els noms dels dispositius prou clars i descriptius, ja que aquests
seran els noms amb els quals es cridaran els dispositius mitjançant
l’avdmanager de la línia de comandes.

Premeu el botó Start i el vostre emulador començarà a funcionar. Després
de diversos segons de càrrega, finalment podreu començar a utilitzar el vostre
emulador com si es tractés d’un smartphone físic dins del vostre ordinador.

Tot i que és una eina poderosa i molt útil, hi ha tres factors gens favorables per a
l’ús d’aquesta eina, si el principal propòsit és l’emulació:

• El procés d’instal·lació, tot i que es duu a terme solament el primer cop,
és lent i necessita d’una màquina amb unes característiques técniques
avançades.

• La inicialització d’Android Studio que és una mica lenta, depenent del
hardware del ordinador on es realitzi naturalment.

• El fet de tenir oberta una aplicació que consumeix força recursos pel simple
fet de virtualitzar un dispositiu.

Com a alternativa, però, existeix la possibilitat d’utilitzar els dispositius virtualit-
zats a través del gestor AVD, que és avdmanager de la línia de comandes o cmd.
La sintaxi bàsica de la línia d’ordres per iniciar un dispositiu virtual des d’un
indicador del terminal és la següent:
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1 emulator -avd avd_name [{-option [value]} ...]

O bé de la següent manera:

1 emulator @avd_name [{-option [value]} ...]

Per exemple, si es llença l’emulador des de l’usuari anomenat Professional, cridant
el dispositiu amb nom Pixel 2 API 24, des del cmd:

1 cd C:\Users\Laura\AppData\Local\Android\Sdk\tools\

Un cop el cmd es troba dins del directori de l’emulador es crida el dispositiu
desitjat:

1 emulator -avd Pixel_2_API_24

Aleshores s’iniciarà l’emulador que hagueu creat prèviament en l’AVD Manager
d’Android Studio. Si no recordeu els noms exactes dels vostres dispositius virtuals
és possible obtenir-ne una llista de noms introduint el següent comandament:

1 cd C:\Users\Laura\AppData\Local\Android\Sdk\tools\bin\

Un cop el cmd es troba dins del directori que permet accedir a la llista, escrivim
la comanda:

1 avdmanager list avd

Quan utilitzeu aquesta opció es mostrarà una llista de noms AVD des del directori
personal d’Android. Per aturar l’emulador d’Android tanqueu la finestra de
l’emulador.

Mitjançant la línia de comandes, a més d’executar i llistar dispositius virtuals,
també és possible crear-ne, moure-les o eliminar aquests dispositius des de
l’apartat avdmanager (tinyurl.com/y5vbjlga) de la guia d’usuari d’Android.

Exemple de variables d’entorn de Windows 10

• Cerca, busqueu i seleccioneu: Sistema dins del Tauler de control.

• Fer clic a l’enllaç Configuració avançada del sistema.

• Fer clic a Variables d’entorn.... A la secció Variables del sistema, busqueu la variable d’entorn
PATH i seleccioneu-la.

• Feu clic a Edita. Si no existeix la variable d’entorn PATH, feu clic a Nou.

• En la finestra d’Editar la variable del sistema (o Nova variable del sistema) cal especificar el
valor de la variable d’entorn i fer clic a Acceptar.

• Tancar totes les altres finestres fent clic a Acceptar.

Ara ja podeu executar les instruccions en la línia de comandaments referents a l’AVD
Manager des de qualsevol ubicació.
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No totes les eines presenten un procediment tan complex per crear i executar simu-
ladors, i altres eines com ara Genymotion són més àgils. Genymotion presenta
com a requeriment registrar-se en la seva pàgina web per poder descarregar el
software amb un període de prova de 30 dies, ja que és de pagament. En fer la
descàrrega i la instal·lació, un procés ràpid i senzill, es mostrarà l’entorn per a la
creació de dispositius, tal com es mostra en la figura 1.13.

Figura 1.13. Iniciar Genymotion

Un cop en la pantalla principal, en el menú esquerre es mostra el filtre per tal
d’agilitzar la cerca del dispositiu que es desitja crear. Podeu veure que hi ha una
àmplia selecció per poder triar. Si no n’hi hagués prou o volguéssiu crear un
dispositiu personalitzat també us permet la seva creació mitjançant el botó que
mostra la figura 1.14.

Filtre de dispositius disponible.

Figura 1.14. Botó de creació de dispositiu personalitzat

Quan hagueu triat el dispositiu que voleu de la llista, el que heu de fer és prémer
els tres punts que obrirà l’opció Instal·lar. En el procés d’instal·lació, Genymotion
permet modificar les característiques per adaptar-les a les necessitats de l’usuari
(vegeu la figura 1.15):

Figura 1.15. Configuració del dispositiu
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Projecte amb Unity3D

La informació i les imatges
referents a Unity3D han estat
recollides de la pàgina oficial de
Unity3D: tinyurl.com/y28j7w49.
Podeu accedir al projecte inicial
des d’aquest enllaç:
tinyurl.com/y28yzdhm.

Quan acabi aquesta instal·lació podeu veure el nou dispositiu afegit en la llista de
dispositius instal·lats, tal com mostra la figura 1.16:

Figura 1.16. Llista de dispositius instal·lats

La tria d’una eina d’emulació o una altra dependrà del propòsit per a la qual està
pensada la seva utilització i també de les característiques del programari (software)
i el maquinari (hardware) que han d’emular aquests sistemes, ja que alguns
sistemes requereixen components força potents per al seu correcte acompliment.

El principal problema amb els sistemes iOS d’Apple és que la seva
plataforma és tancada, és a dir, no permet aprofitar el seu codi de forma
oberta per desenvolupar o modificar el sistema operatiu, ja que processen
legalment qualsevol que intenti desenvolupar un emulador del seu sistema.
És per aquest motiu que no existeixen emuladors d’iOs, sinó simplement
simuladors, que imita l’aspecte de l’iOS d’iPhone i iPad, fins i tot tenint
accés a internet i podent executar les apps en el seu escriptori virtual, però
sense la possibilitat d’instal·lar-hi noves apps compatibles amb iOS. D’aquí
que no s’hagi triat cap eina per a entorns iOS.

1.5 Testejant Unity en un entorn de simulació

En primer lloc, creareu un projecte Simple Mobile Placeholder, simple i intenci-
onadament mínim, que es crearà simplement per provar el procés de compilació,
tant en Android. Com a tal, és molt fàcil provar que s’ha creat correctament i que
s’executa com s’esperava al vostre dispositiu; cal seguir aquestes passes:

1. Obriu Unity i creeu un projecte nou.

2. Assigneu el nom al projecte “SimpleMobilePlaceholder”.

3. Trieu una ubicació per desar-lo.

4. Cal assegurar-se que 3D està seleccionat per utilitzar l’editor Unity en mode
3D.

5. Feu clic al botó Crear projecte per crear el projecte (vegeu la figura 1.17).

6. En el menú superior, aneu a Finestra / Botiga d’actius.

7. Cerqueu “Simple Mobile Placeholder”.
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8. Baixeu i importeu aquest projecte navegant a la pàgina del projecte i fent
clic a Descarrega i a Importa.

• Feu clic a Importa per importar el projecte.

• En la finestra del projecte, aneu a Escenes i feu doble clic a l’escena
principal per obrir-lo.

Figura 1.17. Crear projecte simple

Ara s’hauria de veure un cub vermell a la vista d’escena. Introduïu el Mode de
reproducció per provar el projecte en el qual el cub ha de girar. Quan feu clic
al cub hauria de girar en sentit invers, i apareixerà un missatge a la finestra de la
consola.

Haureu de canviar algunes característiques de la plataforma perquè pugueu
construir el vostre videojoc per a Android. Dins del mateix Unity cal obrir la
configuració de compilació del menú superior (Fitxer / Configuració de compila-
ció) i seleccionar Android de la llista de plataformes de l’esquerra i triar el botó
Canviar plataforma al final de la finestra, tal com mostra la figura 1.18:

Figura 1.18. Canviar plataforma
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Instal·lar el JDK

Cal tenir instal·lat el JDK (Java
SE Development Kit) per al
correcte funcionament de
Unity3D en l’emulador
d’Android; el trobareu a:
tinyurl.com/y43bumvc.

Per fer el canvi a
CPU/ARM vegeu el punt
“Virtualització i acceleració
d’emuladors” d’aquest
mateix apartat.

1.5.1 Unity en Android

Les plataformes de commutació estableixen la compilació del projecte actual, en
aquest cas, per a Android, la qual cosa significa que Unity crearà un fitxer .apk. A
més, caldrà informar Unity d’on instal·lem les eines SDK d’Android. El procés és
el següent:

1. En el menú superior, anar a Unitat / Preferències (a OSX) o Edita /
Preferències (a Windows).

2. Quan s’obre la finestra Preferències, anar a Eines externes.

3. On diu la ubicació de l’SDK d’Android, fer clic a Navega, i navegar fins al
directori que conté les eines SDK d’Android i fer clic a Selecciona, tal com
es mostra en la figura 1.19 (cal tenir instal·lat el JDK).

Figura 1.19. Eines SDK Android

L’opció CPU/ABI és una de les més importants, ja que, segons el processador,
l’emulador Intel x86... no funciona en alguns casos i caldria canviar-ho a
CPU/ARM armeabi....

Així doncs, un cop tenim tots els components instal·lats i configurats correctament
(SKD, JDK, projecte Unity correctament construït i el dispositiu virtual creat en
l’emulador d’Android) caldrà seguir els següents passos:

1. Instal·lar Unity Remote 5 des de la Play Store (si trieu un
emulador amb Google Play) o des del fitxer .apk a l’emulador
usant l’ordre adb.exe install path/to/apk (Windows)
o adb install path/to/apk (Linux/Mac). Per exemple,
c:\Users\Professional\AppData\Local\Android\sdk\platform-tools\adb.exe
install c:\Users\Professional\Desktop\Unity Remote_5.2.0.apk, és a dir,
instal·lar en el directori on es troba l’ADB, l’APK que us heu descarregat
en la localització on es troba.
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2. Tot seguit, anar a Editar / Preferències / Eines externes i definir els camins
a Android SDK i JDK.

3. En el mateix menú, Editar / Configuració del projecte / Editor a la secció
Unitat remota, seleccioneu qualsevol dispositiu Android.

4. Ara, a Fitxer / Configuració de compilació, hi afegiu les escenes i canvieu
la plataforma a Android.

Un cop configurats aquests punts, premeu Play a Unity3D mentre Android
Emulator s’està executant i s’obre l’aplicació Unity Remote. Cal recordar que
al principi es necessitarà reiniciar la unitat després de tots els canvis, ja que si no,
no començarà el projecte a l’emulador. Després funcionarà cada vegada.

ADB (Android Debug Bridge) és el conjunt de comandaments que
permet als desenvolupadors comunicar-se amb un dispositiu Android. Els
desenvolupadors necessiten saber com funcionen les seves aplicacions, quins
errors estan donant i per què no estan funcionant els nous ajustos que
implementen. Aquesta és la raó de ser d’ADB: ofereix un conjunt de
comandaments amb els quals es pot accedir al sistema interior utilitzant un
terminal i una connexió entre el PC i el dispositiu Android. La connexió pot
ser per cable i també per Wi-Fi.

1.6 Verificació i validació d’instal·lacions multimèdia interactives

La verificació i la validació de la instal·lació és la part final del desenvolupament
i la implementació del projecte. És on es fa el procés de comprovació i anàlisi, que
assegura que el programari que es desenvolupa compleix les especificacions del
projecte i acompleix les necessitats dels clients.

Hem de diferenciar, però, entre la verificació i la validació, ja que no són la mateixa
cosa, encara que la diferència entre ambdós conceptes és molt fàcil de confondre:

• El procés de verificació passa per establir una activitat de testing, la qual
consisteix a seleccionar un conjunt de dades d’entrada per determinar si els
resultats produïts pel programa amb aquestes dades coincideixen o no amb
els valors esperats.

• Les proves de validació, en canvi, tenen a veure amb el procés de revisió,
que verifica que el sistema de programari, en aquest cas el videojoc
produït, compleix amb les especificacions i que aconsegueix la seva comesa.
Normalment és una part del procés de proves de programari d’un projecte,
que també utilitza tècniques com ara avaluacions i inspeccions. La validació
és el procés de comprovar que el que s’ha especificat és el que l’usuari
realment volia.
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Per tal que Unity Remote
funcioni haureu de tenir
l’SDK d’Android a la vostra
màquina de
desenvolupament.

La verificació del projecte caldria realitzar-la com a procés final en el desenvolu-
pament del codi i abans de testejar-lo en els diferents dispositius. La validació, en
canvi, la faríem en els dispositius per tal de comprovar que el projecte continua
essent estable i no es desvirtua en el dispositiu.

És possible utilitzar un emulador per comprovar que els projectes funcionen
correctament, però com a proves finals, i abans d’enviar els projectes a les
respectives plataformes de distribució, posant pel cas la Play Store o l’App Store,
caldria testejar el projecte en un dispositiu físic.

Per dur a terme aquesta tasca caldrà abans habilitar la depuració USB del
dispositiu. Per fer-ho, primer heu d’habilitar les opcions de desenvolupador en
el dispositiu. Per fer-ho cerqueu el número de compilació al menú Configuració
del dispositiu. La ubicació d’aquest número varia entre els diferents dispositius;
per a mòbils Android, normalment es troba a Configuració / Quant al telèfon /
Número de construcció.

Després de navegar fins al número de compilació, seguint aquestes instruccions, el
següent pas és prçemer el número de construcció set vegades. Apareixerà una no-
tificació emergent que especifica que “Ara esteu X passos de ser desenvolupador”,
on “X” representa un número del qual es descomptarà cada toc addicional.

Al setè toc, les opcions del desenvolupador es desbloquegen i apareix la nova opció
en el menú. Per tant, ara anem a Configuració / Opcions del desenvolupador i, a
continuació, habilitem la depuració USB. Android entrarà en el mode de depuració
quan estigui connectat a un ordinador mitjançant USB.

Connecteu, doncs, el vostre dispositiu a l’ordinador mitjançant un cable USB.
Si feu aquest procés en un ordinador amb Windows és possible que necessiteu
instal·lar el controlador USB específic del dispositiu, i el procés de configuració
difereix per a Windows i per a macOS.

1.6.1 Unity Remote

Per testejar aplicacions Unity directament en un dispositiu Android o iOS caldrà
utilitzar una aplicació per a mòbil anomenada Unity Remote. Unity Remote
és una aplicació descarregable dissenyada per utilitzar-se amb Android, iOS i
desenvolupament de tvOS. L’aplicació es connecta amb Unity mentre s’executa
el vostre projecte en el mode de reproducció de l’editor de Unity.

La sortida visual de l’editor s’envia a la pantalla del dispositiu i les entrades en
directe s’envien al projecte en execució a Unity. Això permetrà tenir una bona
impressió de com el vostre videojoc es veu realment i gestiona el dispositiu de
destinació sense perdre el temps en una construcció completa per a cada prova.
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Unity Remote reemplaça les aplicacions remotes iOS i Android
separadament, utilitzades en versions anteriors. Les aplicacions remotes més
antigues ja no són compatibles.

Per obtenir i utilitzar l’aplicació Unity Remote la podem descarregar gratuïta-
ment en forma d’un projecte Unity que us feu, o com a aplicació preconstruïda,
des de la botiga d’aplicacions del dispositiu:

• Aplicació Android de Google Play: play.google.com/store.

• Aplicacions iOS i tvOS de l’App Store: www.apple.com/es/ios/app-store.

Un cop descarregada l’aplicació, s’instal·la i s’executa en el dispositiu en el qual
es realitzaran les proves, i es connecta el dispositiu a l’ordinador mitjançant un
cable USB.

Per habilitar Unity per treballar amb el dispositiu cal obrir la configuració
de l’editor de Unity (menú: Edita / Configuració del projecte) i a continuació
seleccionar la categoria de l’editor i el dispositiu a utilitzar a la secció Unity
Remote.

Finalment, cal fer clic al botó Reprodueix de l’editor per veure com el vostre
videojoc apareixerà en el dispositiu i a la finestra del videojoc de Unity que es
connecta a l’aplicació remota. Mentre es reprodueixi el videojoc, s’envien les
entrades del dispositiu (acceleròmetre, entre d’altres) als vostres scripts, com si
estiguessin funcionant en el mateix dispositiu.

En aquesta reproducció pot haver-hi algunes falles, per a les quals Unity ofereix
solució:

• Tenir més d’un dispositiu connectat, però només un d’ells funciona amb
Unity: Unity Remote no és compatible amb diversos dispositius Android
connectats i, per resoldre-ho, selecciona automàticament el primer disposi-
tiu que troba. Tanmateix, està bé tenir diversos dispositius iOS/tvOS i un
dispositiu Android connectats al mateix temps, ja que podeu seleccionar el
que voleu utilitzar a la configuració de l’editor. Aquesta opció es tria anant
al menú Edita / Configuració del projecte i, a continuació, seleccionant la
categoria de l’editor.

• La qualitat gràfica resulta molt pobre quan s’executa el videojoc a Unity
Remote: quan s’utilitza Unity Remote, el videojoc s’executa realment a
l’editor, mentre que el contingut visual s’envia al dispositiu de destinació.
Atès que l’amplada de banda entre l’editor i el dispositiu és limitada, el flux
ha de ser comprimit molt per a la seva transmissió. Aquesta compressió,
doncs, inevitablement redueix la qualitat de la imatge.

Dins de la secció referent a Unity Remote de les característiques de l’editor, en el
menú Editar / Configuració del projecte / Editor és possible canviar el mètode
de compressió entre JPEG i PNG. La compressió PNG és lossless (de manera
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que la qualitat de la imatge no es degrada), però utilitza més ample de banda que
JPEG.

Una imatge reduïda té uns requisits d’amplada de banda més baixos que una
resolució completa. Si es canvien aquests paràmetres es pot regular la precisió de
la imatge en comparació amb el framerate, segons sigui necessari. Quan s’utilitza
una resolució inferior cal tenir en compte que Unity Remote rebaixa les imatges
per obtenir un millor rendiment.

Unity Remote només té la intenció de fer una revisió aproximada ràpida de com
es veurà el vostre videojoc quan s’executa al dispositiu. Per aquest motiu, cal, de
tant en tant, fer una compilació completa i provar l’aplicació “real”.

Per provar l’aplicació “real”, primer caldrà configurar, a Administració
de dispositius, l’opció Orígens desconeguts / Permetre la instal·lació
d’aplicacions diferents d’Android Play Store, i deixar-ho configurat perquè
no notifiqui un error contínuament.
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2. Màquines virtuals

La informàtica és una ciència relativament jove, i en els seus inicis els ordinadors
ocupaven sales senceres immenses per poder fer operacions importants, a més de
ser molt costosos. Avui en dia gairebé cada llar disposa d’un ordinador, el qual
es pot situar en una única taula de dimensions reduïdes on hi càpiga la torre, el
monitor, el teclat el i ratolí. O fins i tot un espai més reduït, si es tracta d’un
portàtil.

Tot i que actualment els ordinadors són més accessibles, tant per espai com eco-
nòmicament, per a la gran majoria no és possible disposar de diversos ordinadors
per treballar amb diversos sistemes operatius. Per una altra banda, tampoc és
un requisit indispensable l’accés a diversos ordinadors per treballar en diferents
sistemes, gràcies a l’existència de les màquines virtuals.

2.1 Què és una màquina virtual?

Una màquina virtual és un programari que simula un sistema de computació, és
a dir, un sistema operatiu, el qual pot executar programes com si fos un ordinador
real. Dit d’una altra manera, és crear un equip dins d’un equip. I tot i que
aquest programari al principi va ser definit com “un duplicat eficient i aïllat d’una
màquina física”, actualment l’accepció del terme inclou màquines virtuals que no
tenen cap equivalència directa amb cap maquinari real.

Les màquines virtuals s’executen en una finestra, igual que qualsevol altre pro-
grama, i permeten que l’usuari final tingui la mateixa experiència en una màquina
virtual que tindria en el mateix sistema operatiu hoste. La màquina virtual se situa
en un espai aïllat de la resta del sistema, és a dir, el programari de la màquina
virtual no pot interferir amb l’equip en si. Això crea un entorn ideal per, entre
altres coses:

• Provar altres sistemes operatius, incloent-hi versions beta.

• Executar programes antics.

• Accedir a dades infectades per virus.

• Crear còpies de seguretat de sistemes operatius i executar programari o
aplicacions en sistemes operatius per als quals no s’havien creat inicialment.

Es poden executar diverses màquines virtuals alhora en un mateix equip físic.
També és possible crear màquines virtuals per a servidors; en aquests casos, els
diversos sistemes operatius s’executen en paral·lel amb un fragment de programari
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denominat hipervisor per administrar-los, mentre que els equips d’escriptori so-
len implementar un sol sistema operatiu per executar els altres sistemes operatius
en finestres de programa.

Cada màquina virtual proporciona el seu propi maquinari virtual, incloent-hi les
CPU, la memòria, les unitats de disc dur, les interfícies de xarxa i altres dispositius.
El maquinari virtual s’assigna després al maquinari real de la màquina física,
fet que permet estalviar costos perquè redueix la necessitat de tenir sistemes de
maquinari físic, amb els costos de manteniment que comporten, i també redueix
el consum d’energia i refrigeració.

Un dels usos domèstics més estesos de les màquines virtuals és executar sistemes
operatius per “provar-los”. D’aquesta manera podeu executar un sistema operatiu
que vulgueu provar (GNU/Linux, per exemple) des del vostre sistema operatiu
habitual (Mac OS X, per exemple) sense necessitat d’instal·lar-lo directament en
el vostre ordinador i sense por que es desconfiguri el sistema operatiu primari.

Quan es parla de virtualització existeix una terminologia fonamental que
inclou termes com ara sistema operatiu host o amfitrió, que és el sistema
operatiu de l’equip físic en el qual s’ha instal·lat VirtualBox, i sistema
operatiu convidat, que és el sistema operatiu que s’ha instal·lat i s’està
executant dins de la màquina virtual.

Hi ha dos tipus de màquines virtuals diferenciades per la seva funcionalitat, les de
sistema i les de procés, si bé la gran majoria de les vegades que sentiu parlar d’una
màquina virtual gairebé segur que s’estaran referint a les de sistema.

La màquina virtual de sistema (figura 2.1) és un programari que pot fer-se passar
per un altre dispositiu, com un ordinador, de tal manera que es pot executar un altre
sistema operatiu en el seu interior.

Figura 2.1. Màquina virtual de sistema
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Té el seu propi disc dur, memòria, targeta gràfica i altres components de maquinari,
encara que tots ells són virtuals. Això no vol dir necessàriament que no existeixin.

Per exemple, una màquina virtual pot tenir uns recursos reservats de 2 GB de RAM
i 20 GB de disc dur, que òbviament surten d’algun lloc: del PC on està instal·lada la
màquina virtual, també anomenat hipervisor o sistema amfitrió. Altres dispositius
podrien realment ser inexistents físicament, com per exemple un CD-ROM que
en veritat és el contingut d’una imatge ISO en comptes d’un lector de CD de
veritat. Per al sistema operatiu que s’executa dins de la màquina virtual tota
aquesta simulació és transparent i invisible. Tot funciona igual com si s’estigués
executant en un PC normal; de fet, res impedeix crear una altra màquina virtual
dins de l’anterior màquina virtual.

D’altra banda, la màquina virtual de procés (figura 2.2) és menys ambiciosa que
l’anterior. En comptes de simular un PC per complet, executa un procés concret,
com una aplicació, en el seu entorn d’execució. Sona una mica esotèric, però
el fem servir cada vegada que executem una aplicació basada en Java o basada
en .NET Framework, per exemple. Això és d’utilitat a l’hora de desenvolupar
aplicacions per a diverses plataformes, ja que en lloc d’haver de programar
específicament per a cada sistema, l’entorn d’execució (és a dir, la màquina virtual)
és el que s’encarrega de tractar amb el sistema operatiu.

Figura 2.2. Màquina virtual de procés

2.1.1 Programari per a la creació de màquines virtuals

De programari per a la creació de màquines virtuals n’hi ha de pagament i gratuït,
i de molt divers. En aquest punt veurem els cinc programes més utilitzats: Oracle
VM Virtualbox, VMware Workstation Player/Pro, Parallels Desktop, QEMU,
Windows Virtual PC i Boot Camp.
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Oracle VM Virtualbox (www.virtualbox.org) és un dels programes de virtua-
lització preferits per milers d’usuaris a tot el món gràcies a la combinació de
característiques com el fet que és gratuït, compta amb suport multiplataforma i
moltes altres opcions que faciliten la tasca d’executar i mantenir màquines virtuals
(vegeu la figura 2.3).

Amb VirtualBox, les descripcions i els paràmetres de les màquines virtuals
creades s’emmagatzemen en arxius de text pla XML atorgant un alt grau de
portabilitat i una enorme facilitat a l’hora de compartir arxius. A més, compta
amb les populars Guest Additions, les quals són bàsicament mòduls, controladors
i aplicacions del sistema que milloren el rendiment i la usabilitat de la mateixa
màquina virtual. En estar ja allotjades al servidor només caldria instal·lar-les, sent
possible així obtenir privilegis addicionals per a tasques com ara compartir arxius,
unitats i perifèrics.

VirtualBox funciona de la mateixa manera independentment de la plataforma que
instal·lem, ja que és compatible amb Windows, Linux i Mac, i fins i tot ofereix
virtualització 3D, resolucions per a configuracions de múltiples monitors i moltes
més opcions. Potser no és l’opció més ràpida, però com que és gratuïta les
possibilitats que ofereix són més que suficients.

Figura 2.3. Oracle VM Virtualbox

VMware Workstation (www.vmware.com) és un programa de virtualització
per a Windows i Linux ve en dues versions: VMware Workstation Player i
VMware Workstation Pro. VMware Workstation Player és una solució gratuïta
dirigida a usuaris casuals que necessiten crear i executar màquines virtuals però
no necessiten solucions avançades a nivell d’empresa (vegeu la figura 2.4).

VMware Workstation Pro inclou totes les característiques de VMware Workstation
Playe, fàcil creació de màquines virtuals, optimització de maquinari i impressió
sense drivers, i afegeix la possibilitat de clonar màquines, crear diverses imatges
o snapshots del sistema operatiu i opcions per provar programari i gravar els
resultats dins de la màquina virtual però és de pagament. També hi ha dues
versions per a Mac: VMware Fusion i VMware Fusion Pro, ambdues de pagament.
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Figura 2.4. VMware Workstation Player/Pro

Parallels Desktop (www.parallels.com) és el programari de virtualització per
excel·lència per als usuaris de Mac, capaç d’executar sobre aquest sistema mà-
quines virtuals amb Windows o Linux de forma ràpida i senzilla. Permet executar
aplicació Mac i Windows sense complicacions i sense reinicis, a la vegada que
ofereix tota mena d’opcions per moure arxius entre sistemes operatius, llançar
programes des del dock de Mac o accedir a serveis d’emmagatzematge en el núvol.
Encara que compta amb versió de prova, la seva versió més bàsica és de pagament
(vegeu la figura 2.5).

Figura 2.5. Parallels Desktop

A l’hora d’utilitzar-lo, els usuaris menys experimentats es toparan amb un ex-
cel·lent assessor per a principiants que els ajudarà durant tot el procés. A més,
si així ho desitgen, també es podran realitzar instal·lacions de sistemes operatius
Linux sense cap problema, encara que la major integració es fa amb sistemes
operatius Windows.
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Executar Windows en Mac

En el següent enllaç podeu veure com executar Windows en Mac fent servir Parallels
Desktop:

https://www.youtube.com/embed/bSRP_Id3xZQ?controls=1

QEMU (www.qemu.org), abreujament de “Quick Emulator”, és una poderosa
eina de virtualització per a màquines Linux que executa el codi del sistema
convidat directament en el maquinari del sistema principal; pot emular màquines
de diferent maquinari amb traducció dinàmica i admet el canvi automàtic de mida
dels discs virtuals. Però on QEMU brilla especialment, sobretot entre aquells als
quals els agrada empènyer els límits de la virtualització i portar les seves màquines
virtuals amb ells, és executant-se en hosts sense permisos d’administrador (vegeu
la figura 2.6). A diferència de gairebé la majoria dels emuladors que hi ha, QEMU
no requereix accés d’administrador per executar-se, per la qual cosa és un candidat
perfecte per a la construcció de màquines virtuals portàtils.

Figura 2.6. QEMU

A diferència dels altres, Windows Virtual PC (bit.ly/2a79pke) existeix únicament
per emular altres versions anteriors de Windows. Si necessiteu executar un
programa que només funciona en Windows XP o provar la compatibilitat d’un
programari amb Vista, Windows Virtual PC us té coberts. És limitat, però per a
les persones que treballen en un entorn estrictament de Windows, com la major
part dels usuaris, Windows Virtual PC fa la seva feina (vegeu la figura 2.7).
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Peculiaritat de Boot Camp

Boot Camp no és un software per
a la creació de màquines virtuals
amb la funcionalitat pròpia
d’aquestes, però en tractar-se
d’una solució que permet
instal·lar un altre sistema
operatiu en el mateix ordinador
s’ha cregut convenient fer-ne una
breu descripció.

Figura 2.7. Windows Virtual PC

Boot Camp (apple.co/2Yt13Mm) És un programari creat per Apple i inclòs en
tots els ordinadors Mac; encara que no es tracta d’un programari de màquines
virtuals capaç de crear-ne, sí facilita la tasca d’executar un altre sistema operatiu
en dispositius d’escriptori d’Apple. En concret, és capaç de permetre una segona
instal·lació de Windows sense alterar el sistema operatiu de Mac (vegeu la figura
2.8).

Figura 2.8. Boot Camp

En lloc d’emular un sistema operatiu com la resta de les opcions vistes anteri-
orment, Boot Camp ajuda a crear una partició en el disc dur perquè s’hi pugui
instal·lar qualsevol versió de Windows. L’únic problema en aquesta solució és que,
lògicament, el disc dur quedarà dividit i serà impossible comunicar els serveis i
les aplicacions de Mac i Windows. En el seu lloc, durant l’encesa de l’ordinador
caldrà triar un dels dos sistemes operatius amb el qual iniciar. A més, lògicament
cada vegada que es vulgui passar a l’altre sistema s’haurà de reiniciar el dispositiu.

En la taula 2.1 trobareu un resum que mostra les principals dades d’interès del
programari per a la creació de màquines virtuals més utilitzat:
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En la resta del material ens
referirem al software de

creació de màquines
virtuals Oracle VM

Virtualbox com a VirtualBox,
i a la màquina virtual amb

l’abreviatura VM.

Ordinadors Mac basats en processadors M

Tot i que tècnicament els nous ordinadors Mac amb processadors M-Series suporten la
virtualització, els fabricants de màquines virtuals encara no donen suport a aquests, amb
excepció de Parallels Desktop (www.parallels.com.

Taula 2.1. Programari de màquines virtuals

Programa Pagament/gratuït Multiplataforma Plataformes

Oracle VM Virtualbox Gratuït Sí Windows/Linux/Mac

VMware Workstation
Player/Pro

Sí Gratuït/pagament Windows/Linux/Mac

Parallels Desktop Pagament No Mac

QEMU Gratuït No Linux

Windows Virtual PC Gratuït No Windows

2.2 Creació i instal·lació de màquines virtuals (VM)

Per a la creació de màquines virtuals utilitzareu Oracle VM Virtualbox, ateses
les seves característiques i que es tracta de software gratuït. A més, el seu
funcionament i la seva instal·lació són realment molt simples. El primer que heu
de fer per instal·lar Oracle VM Virtualbox és dirigir-vos a la pàgina de VirtualBox
(www.virtualbox.org) i descarregar el programa en funció del sistema operatiu que
tingueu instal·lat en el vostre ordinador, tal com mostra la figura 2.9:

Figura 2.9. Pàgina web de descàrrega d’Oracle VM Virtualbox

Un cop descarregat, l’assistent d’instal·lació us guiarà per una sèrie de passos
en què caldrà acceptar les condicions i els termes d’ús, seleccionar el directori
d’instal·lació, triar el directori on s’emmagatzemaran les màquines virtuals i
procedir a la instal·lació. En finalitzar-la s’obrirà VirtualBox en la pantalla d’inici,
tal com es mostra en la figura 2.10:
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Figura 2.10. Pantalla d’inici de VirtualBox

En la pantalla d’inici anirem veient les màquines virtuals que anem creant. En un
principi no n’hi haurà cap, però podem veure les icones que es mostren en la taula
2.2.

Taula 2.2. Icones en la pantalla d’inici de VirtualBox

Icona Nom Descripció

Preferències Obre la configuració de VirtualBox.

Importar Importa un dispositiu virtual en format OVF prenen el nom de
la ruta d’un arxiu OVF com a entrada.

Exportar Llista la màquina o les màquines que es desitja exportar al
mateix fitxer OVF i especificar-ne el fitxer OVF objectiu.

Nova Permet crear una nova màquina virtual.

Agregar Permet agregar una màquina virtual creada amb anterioritat.

En VirtualBox podeu utilitzar dos formats d’exportació diferents:

• OVA (Open Virtualization Format Archive): l’exportació es fa en un únic
arxiu que, en realitat, consisteix en una variant dels arxius en format TAR.
Això vol dir que podríem extreure el seu contingut amb qualsevol programa
de descompressió que entengui aquest format.

• OVF (Open Virtualization Format): es generen diversos arxius. Entre
ells, una o diverses imatges de disc en format WMDK (per l’ampli suport
que té aquest format en diferents solucions de virtualització) i una descripció
de les característiques de la màquina en un arxiu generat amb un dialecte de
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XML i amb extensió OVF. Tots aquests arxius han de residir a la mateixa
carpeta quan els tornem a importar en una altra instal·lació de VirtualBox.

Dins de les configuracions disponibles en el menú Preferències, les quals s’apli-
quen a totes les màquines virtuals de l’usuari actual, hi trobem:

• General: permet que l’usuari especifiqui el directori predeterminat dels
fitxers VM i la biblioteca d’autenticació VRDP.

• Entrada: permet que l’usuari especifiqui que identifiqui la tecla que
controla si el cursor està en el focus de les finestres VM o del sistema
operatiu convidat. També s’utilitza per activar determinades accions de
VM.

• Actualització: permet que l’usuari especifiqui diverses configuracions per
a les actualitzacions automàtiques.

• Llenguatge: permet que l’usuari especifiqui el llenguatge GUI, és a dir, de
la interfície.

• Mostra: permet que l’usuari especifiqui la resolució de la pantalla i la seva
amplada i alçada. Es pot especificar un factor d’escala predeterminat per a
totes les pantalles de convidat.

• Xarxa: permet que l’usuari configuri els detalls de les xarxes només del
sistema amfitrió.

• Extensions: permet que l’usuari llisti i administri els paquets d’extensió
instal·lats.

• Proxy: permet que l’usuari configuri un servidor proxy HTTP.

Per crear una nova màquina virtual caldrà seleccionar el botó Nova. En seleccionar
crear una nova màquina virtual, l’assistent obrirà la pantalla que es mostra en la
figura 2.11:

Figura 2.11. Assignació de nom de la VM i tipus de SO
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SO de 32 o de 64 bits?

Per esbrinar si el sistema operatiu amfitrió té una arquitectura de 32 o 64 bits en els diferents
sistemes:

• Windows: Tauler de control / Sistema i seguretat / Sistema.

• Linux: escriure en el terminal uname -a o uname -m.

• Mac: escriure en el terminal uname -an.

Com a resposta obtindreu “i686”, que indica una versió de 32 bits, o bé, “x86_64”, que
indica 64 bits.

Així doncs, l’assistent demanarà un mínim d’informació necessària per crear una
VM; en particular:

• Nom de la VM: es mostrarà posteriorment a la llista de màquines de la
finestra Administrador de VirtualBox i s’utilitzarà per als fitxers de VM
al disc. Encara que es pugui utilitzar qualsevol nom, tingueu en compte
que si creeu unes quantes VM agraireu haver especificat noms de VM més
informatius. “El meu VM” seria, per tant, menys útil que “Windows XP
SP2 amb OpenOffice”, per exemple.

• Tipus de sistema operatiu: se selecciona el sistema operatiu que ins-
tal·lareu més endavant. Els sistemes operatius admesos s’agrupen. Si voleu
instal·lar alguna cosa molt poc habitual que no apareix, seleccioneu Altres.
Segons la vostra selecció, Oracle VM VirtualBox habilitarà o deshabilitarà
determinades opcions de VM que el vostre sistema operatiu convidat pot
necessitar. Això és especialment important per als clients de 64 bits.

En la pàgina següent us demana seleccionar la memòria (memòria RAM) que
VirtualBox assignarà cada cop que s’inicia la màquina virtual. La quantitat de
memòria que s’ofereix aquí s’eliminarà de la vostra màquina amfitrió i es mostrarà
al sistema operatiu convidat, que informarà aquesta mida com la memòria RAM
instal·lada de l’ordinador virtual (vegeu la figura 2.12).

Figura 2.12. Assignació de la memòria RAM
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Quina quantitat de memòria RAM seleccionar?

Trieu aquesta configuració acuradament. La memòria que proporcioneu a la màquina
virtual no estarà disponible per al sistema operatiu de la vostra màquina mentre la màquina
virtual s’executi, de manera que no especifiqueu més del que pugueu estalviar.

Per exemple, si la vostra màquina amfitriona té 1 GB de RAM i introduïu 512 MB com a
quantitat de RAM per a una màquina virtual en particular, mentre que aquesta VM s’estigui
executant només tindreu 512 MB per a tots els altres programes del vostre ordinador.

Si s’executen dues VM al mateix temps, s’assignarà més memòria per a la segona VM,
que potser ni tan sols es pot iniciar si aquesta memòria no està disponible. D’altra banda,
heu d’especificar tanta memòria com el sistema operatiu convidat i les seves aplicacions
requereixin perquè s’executin correctament.

Com a regla general, si teniu 1 GB de RAM o més a l’ordinador amfitrió,
normalment és segur assignar 512 MB a cada VM. En tot cas, assegureu-vos
que sempre teniu almenys 256 a 512 MB de RAM al vostre sistema operatiu
principal. En cas contrari, pot provocar que en el vostre sistema operatiu amfitrió
s’expandeixi excessivament la memòria al vostre disc dur, de manera que el vostre
sistema amfitrió estigui saturat. Igual que amb la resta de paràmetres, podreu
canviar aquesta configuració més endavant, després d’haver creat la VM.

A continuació cal especificar un disc dur virtual per a la vostra VM (vegeu
la figura 2.13).Hi ha moltes maneres potencialment complicades en què Oracle
VM VirtualBox pot proporcionar espai al disc dur a una VM, però la forma més
habitual és utilitzar un fitxer d’imatge al disc dur “real”, el contingut del qual
VirtualBox presenta a la vostra VM com si es tractés d’un disc dur complet. Aquest
fitxer representa aleshores un disc dur complet, de manera que fins i tot podeu
copiar-lo a un altre host i usar-lo amb una altra instal·lació de VirtualBox.

Figura 2.13. Especificació del disc dur

En aquesta pantalla teniu les opcions següents:

• Per crear un nou disc dur virtual buit, feu clic al botó Crear, opció que
triareu habitualment en una nova instal·lació.

• Podeu triar un fitxer d’imatge de disc existent: la llista desplegable que es
mostra en la finestra proporciona totes les imatges del disc que actualment
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recorda VirtualBox. Aquestes imatges del disc s’uneixen actualment a una
màquina virtual o s’han connectat a una màquina virtual.

Si esteu utilitzant VirtualBox per primer cop creareu una imatge de disc nova, fent
clic al botó Crea, el qual mostrarà una altra finestra, l’assistent de creació del disc
dur virtual. Aquest assistent ens ajudarà a crear un nou fitxer d’imatge de disc a
la carpeta de la nova màquina virtual.

VirtualBox admet, entre d’altres, els següents tipus de fitxers d’imatge de disc,
que són els més comuns d’utilitzar (vegeu la figura 2.14):

• VDI: normalment, Oracle VM VirtualBox utilitza el seu propi format de
contenidor per als discs durs convidats. S’anomena fitxer d’imatge virtual
(VDI). Aquest format s’utilitza quan es crea una nova màquina virtual amb
un nou disc.

• VMDK: VirtualBox també admet totalment el popular i obert format de
contenidor VMDK que utilitza molts altres productes de virtualització, com
ara VMware.

• VHD: també és compatible amb el format VHD utilitzat per Microsoft.

Figura 2.14. Tipus de fitxer de disc dur

Un cop triat el tipus de fitxer de disc dur, VirtualBox demana, com mostra la
figura 2.14, com crear la imatge del disc. Independentment de la capacitat i el
format d’aquest, hi ha dues opcions per crear una imatge de disc: de mida fixa o
dinàmicament assignada.

Un fitxer de mida fixa ocuparà immediatament el fitxer especificat, encara que
només estigui en ús una fracció de l’espai del disc dur virtual. Mentre ocupa molt
més espai, un fitxer de mida fixa comporta menys càrregues generals i, per tant,
és lleugerament més ràpid que un fitxer assignat dinàmicament. La seva creació
pot trigar molt de temps en funció de la mida de la imatge i del rendiment de
l’escriptura del vostre disc dur.
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Un fitxer assignat dinàmicament només creixerà en grandària quan el client re-
alment emmagatzemi dades al seu disc dur virtual. Per tant, inicialment serà petit
en el disc dur de l’amfitrió i només creixerà més tard a la mida especificada quan
s’ompli de dades. Aquest tipus permet una gestió més flexible d’emmagatzematge,
i encara que aquest format pren menys espai inicialment, el fet que VirtualBox
necessiti ampliar el fitxer d’imatge consumeix recursos informàtics addicionals,
de manera que fins que la mida del fitxer del disc s’hagi estabilitzat, les operacions
d’escriptura poden ser més lentes que amb discs de mida fixa. Tanmateix, després
d’un temps, la velocitat de creixement es retardarà i la penalització mitjana per a
les operacions d’escriptura serà insignificant.

Així doncs, vegeu la figura 2.15 i trieu segons la necessitat del projecte que
tinguem. En aquests materials triareu l’opció Assignat dinàmicament.

Figura 2.15. Emmagatzemament en unitat de disc dur física

Finalment, en VirtualBox permet triar la ubicació on emmagatzemar la VM i la
mida d’aquesta, com mostra la figura 2.16:

Figura 2.16. Ubicació i mida del fitxer
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Un cop creada, la màquina virtual es mostra a la llista del costat esquerre de la
finestra Administrador de VirtualBox, amb el nom que heu introduït inicialment
(vegeu la figura 2.17):

Figura 2.17. Màquina virtual creada

A continuació, el següent pas és iniciar la màquina virtual i instal·lar-hi el sistema
operatiu desitjat, segons la configuració de la màquina virtual creada. En la figura
2.11 (assignació de nom de la VM i tipus de SO) heu triat el tipus de sistema
operatiu que instal·lareu. Per iniciar una màquina virtual disposeu de diverses
opcions:

• Anar a la carpeta VM de VirtualBox al directori principal de l’usuari del
sistema; en aquest cas, el vostre usuari. Allí, cerqueu el subdirectori de
la màquina que heu creat i fent doble clic al fitxer de configuració de la
màquina. Aquest fitxer té una extensió .vbox.

• Fer doble clic a l’entrada de la VM a la llista de la finestra Administrador
de VirtualBox.

• Seleccionar l’entrada de VM a la llista de la finestra Administrador de
VirtualBox i fer clic a Inici, a la part superior de la finestra.

Hi ha tres opcions per iniciar la màquina virtual:

Opcions per iniciar una VM.

• Inici normal: en què la màquina, com indica l’opció, s’iniciarà de manera
normal, obrint una segona finestra en la qual apareixerà el sistema operatiu
convidat un cop instal·lat.

• Inici sense pantalla: en què la màquina s’iniciarà, però en aquest cas sense
que la segona finestra aparegui, ja que s’executa en segon pla. Malgrat això,
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SSH (’Secure SHell’)

És un protocol i el programa
informàtic que l’implementa, que

serveix per accedir a màquines
remotes o virtuals a través de la

xarxa. Permet gestionar per
complet l’ordinador mitjançant

l’intèrpret de comandes.

podeu veure el funcionament de la pàgina virtual a través del monitor de
previsualització de VirtualBox, tal com mostra la figura 2.18:

• Inici desacoblat: aquest tipus d’inici també es coneix com a headless, és
a dir, sense finestra de gestió. S’utilitza habitualment quan es treballa amb
màquines virtuals a les quals es connecta a través de SSH, accedint des de
la línia de comandes de gestió de VirtualBox VBoxManage.

Figura 2.18. Monitor de previsualització

2.2.1 Començar amb una VM nova per primera vegada

Quan es comença una VM per primera vegada es mostrarà l’auxiliar que ajudarà a
seleccionar un mitjà d’instal·lació. Atès que la VM es crea buida (d’altra manera
es comportaria com una veritable computadora sense sistema operatiu instal·lat),
no farà res i mostrarà un missatge d’error indicant que no s’ha trobat cap sistema
operatiu arrencable.

Per aquest motiu, l’assistent ajuda a seleccionar un mitjà per instal·lar un sistema
operatiu des de zero. Així doncs, l’usuari disposa de dues maneres d’instal·lar un
sistema operatiu:

• Si es disposa de fitxers físics de CD o DVD des d’on es vol instal·lar el
sistema operatiu convidat, com ara un CD o DVD d’instal·lació de Windows,
s’han de col·locar el CD o DVD en els suports del vostre host. Aleshores,
a la llista desplegable dels mitjans d’instal·lació de l’assistent s’hi ha de
seleccionar Host Drive amb la lletra de la unitat correcta. Això permetrà
que la vostra VM accedeixi als mitjans de comunicació a la vostra unitat
host, i podreu instal·lar-ho des d’aquí.
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• En canvi, si heu descarregat els mitjans d’instal·lació en forma d’un fit-
xer d’imatge ISO es pot muntar el fitxer ISO directament. VirtualBox
presentarà aquest fitxer com a unitat de CD o DVD-ROM a la màquina
virtual, igual que ho fa amb imatges de disc dur virtual. En aquest cas,
la llista desplegable de l’assistent conté una llista de mitjans d’instal·lació
que anteriorment s’han utilitzat amb VirtualBox.

Què és una imatge ISO?

Una imatge ISO és un format d’arxiu informàtic que permet emmagatzemar el contingut
d’un disquet, CD o DVD de forma que podeu generar una còpia idèntica a l’original a partir
de la imatge ISO. La majoria de programari de gravació de CD i DVD permet la gravació
d’un disc a partir de l’arxiu ISO. A més, algunes utilitats permeten muntar la imatge en una
unitat virtual i la lectura d’aquesta sense fer imprescindible la gravació de la imatge en un
CD o DVD.

Si el vostre mitjà no es troba a la llista, especialment si esteu utilitzant VirtualBox
per primera vegada, feu clic a la icona de la carpeta petita situada al costat
de la llista desplegable per mostrar un diàleg de fitxer estàndard. Aquí podeu
seleccionar un fitxer d’imatge als vostres discs amfitrions. Després de completar
les opcions de l’assistent podreu instal·lar el vostre sistema operatiu com mostra
la figura 2.19.

Figura 2.19. Seleccionar disc d’inici

2.2.2 Capturar i alliberar teclat i ratolí

VirtualBox proporciona un dispositiu virtual a les màquines virtuals noves a
través de les quals es comuniquen els esdeveniments del ratolí al sistema operatiu
convidat. Si esteu executant un sistema operatiu convidat modern que pugui
gestionar aquests dispositius, el suport del ratolí pot funcionar fora de la casella
sense que el ratolí es capturi.
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En cas contrari, si la màquina virtual només veu els dispositius estàndard de
ratolí i teclat PS/2 (com en els sistemes més antics), ja que el sistema operatiu
de la màquina virtual no sap que no s’executa en una computadora real, espera
tenir un control exclusiu sobre el teclat i el ratolí. Però tret que executeu la VM en
mode de pantalla completa, la vostra VM ha de compartir el teclat i el ratolí amb
altres aplicacions i, possiblement, altres VM del vostre amfitrió.

Després d’instal·lar un sistema operatiu convidat i abans d’instal·lar les Guest
Additions dels clients, la VM o la resta de l’ordinador poden “posseir” el teclat
i el ratolí. Tots dos no poden posseir el teclat i el ratolí alhora. Veureu un segon
punter del ratolí que sempre se circumscriu als límits de la finestra VM i que
activa la VM fent-hi clic a dins.

Per tornar la propietat del teclat i del ratolí al sistema operatiu principal, Virtu-
alBox es reserva una clau especial al vostre teclat: la tecla Host. De manera
predeterminada, aquesta és la tecla Ctrl dreta del vostre teclat. En un host de Mac,
la tecla d’amfitrió predeterminada és la tecla Cmd esquerra. Podeu canviar aquesta
opció predeterminada a la configuració global de VirtualBox. La configuració
actual de la tecla Host sempre apareix a la part inferior dreta de la finestra VM, tal
com mostra la figura 2.20:

Figura 2.20. Tecla Host

2.2.3 Escriptura de caràcters especials

Els sistemes operatius esperen certes combinacions de tecles per iniciar certs
procediments. Algunes d’aquestes combinacions de tecles poden ser difícils
d’introduir en una màquina virtual, ja que hi ha tres candidats sobre qui rep
l’entrada del teclat: el sistema operatiu amfitrió, VirtualBox o el sistema operatiu
convidat. Quin d’aquests tres rep els esdeveniments de teclat dependrà d’una sèrie
de factors.

Els sistemes operatius amfitrió reserven determinades combinacions de tecles
per a si mateixes. Per exemple, no és possible introduir la combinació
Ctrl+Alt+Suprimir si voleu reiniciar el sistema operatiu convidat a la vostra
màquina virtual, ja que aquesta combinació de tecles acostuma a connectar-se
amb facilitat al sistema operatiu del sistema amfitrió i, per tant, prement aquesta
combinació de tecles reiniciareu el vostre amfitrió.

Però si voleu enviar aquestes combinacions de tecles al sistema operatiu convidat
a la màquina virtual haureu d’utilitzar algun dels mètodes següents:

• Utilitzar els elements del menú Entrada / Teclat de la finestra de la màquina
virtual. Aquest menú inclou els paràmetres per inserir Ctrl+Alt+Suprimir i
Ctrl+Alt+Retrocés (aquest últim només tindrà un efecte amb els clients de
Linux o Oracle Solaris).
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• Utilitzar combinacions especials de tecles amb la tecla Host. VirtualBox
traduirà aquestes combinacions de tecles per a la màquina virtual:

– Tecla Host + Del per enviar Ctrl+Alt+Del per reiniciar el client.

– Tecla Host + Retrocés per enviar Ctrl+Alt+Retrocés per reiniciar la
interfície gràfica d’usuari d’un client de Linux o Oracle Solaris.

– Tecla Host + tecla de funció. Per exemple, per simular Ctrl+Alt+Fx
per canviar entre terminals virtuals en un host de Linux.

Per a algunes combinacions de teclat com Alt-Tab per canviar entre finestres
obertes, VirtualBox us permet configurar si aquestes combinacions afectaran
l’amfitrió o el host, si una màquina virtual té actualment el focus. Es tracta d’un
entorn global per a totes les màquines virtuals i es pot trobar a Fitxer / Preferències
/ Entrada.

2.2.4 Canviar la mida de la finestra de la màquina

Podeu canviar la mida de la finestra de la màquina virtual quan s’estigui executant.
En aquest cas, es produirà una de les següents situacions:

• Si teniu habilitat el mode d’escala, la pantalla de la màquina virtual es
reduirà a la mida de la finestra. Això pot ser útil si teniu moltes màquines en
execució i voleu donar un cop d’ull a una d’elles mentre s’està executant en
segon pla. D’altra banda, pot ser útil ampliar una finestra si la pantalla de
sortida de la VM és molt petita; per exemple, si esteu executant un sistema
operatiu antic.

• Si teniu instal·lades les Guest Additions i admeten el canvi de mida automà-
tic, aquestes ajustaran automàticament la resolució de pantalla del sistema
operatiu convidat. Per exemple, si esteu executant un client de Windows
amb una resolució de 1024 x 768 píxels i, a continuació, canvieu la mida de
la finestra de la VM per fer-la més gran de 100 píxels, les Guest Additions
canviaran la resolució de la pantalla de Windows a 1124 x 768.

• En cas contrari, si la finestra és més gran que la pantalla de la VM, la pantalla
estarà centrada. Si és més petita, s’afegiran a la finestra de la màquina les
barres de desplaçament.

Per habilitar el mode d’escala premeu les tecles Host + C o seleccioneu el
mode Escala des del menú Màquina a la finestra VM. Per sortir del mode
d’escala, premeu les tecles Host + C de nou.
La relació d’aspecte de la pantalla de convidat es conserva en redimensionar
la finestra. Per ignorar la relació d’aspecte premeu Mayús durant l’operació
de canvi de mida.
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Com a drecera també
podeu prémer les tecles

Host + Q per tancar la VM.

2.2.5 Guardat de l’estat de la màquina

La principal manera de tancar una màquina virtual serà de la mateixa manera
com es faria en un sistema operatiu real, a través de l’opció Tancar, que variarà
depenent del sistema operatiu amb el qual estem treballant. A part d’aquest mode,
però, VirtualBox ofereix la possibilitat de tancar la VM d’altres maneres.

Quan feu clic al botó Tancar de la finestra de la vostra màquina virtual, a la part
superior dreta de la finestra, com si es tanqués qualsevol altra finestra del vostre
sistema, VirtualBox us preguntarà si voleu desar o apagar la màquina virtual, tal
com es mostra en la figura 2.21:

Figura 2.21. Tancar la VM

La diferència entre les tres opcions és notable:

• Desar l’estat de la màquina: en aquesta opció, VirtualBox bloqueja la
màquina virtual guardant el seu estat per complet al vostre disc local. Quan
torneu a iniciar la VM més tard, trobareu que la VM continua exactament on
s’havia deixat l’últim cop. Tots els programes estaran oberts i l’ordinador
continuarà funcionant. Desar l’estat d’una màquina virtual és, per tant,
d’alguna manera, similar a suspendre un ordinador portàtil tancant-ne tapa.

• Enviar el senyal d’apagada: això enviarà un senyal de tancament ACPI
a la màquina virtual, que té el mateix efecte que si haguéssiu pressionat el
botó d’encès en un ordinador real. Mentre la VM executi un sistema ope-
ratiu bastant modern, això hauria de desencadenar un mecanisme d’apagat
adequat des de la VM.

• Apagueu la màquina: en aquesta opció, VirtualBox també deixa d’execu-
tar la màquina virtual, però sense desar el vostre estat. Això equival a treure
el connector d’energia en un ordinador real sense apagar-lo correctament.
Si torneu a iniciar la màquina després de desactivar-lo, el vostre sistema
operatiu haurà de reiniciar-se completament i pot començar un control
prolongat dels discs del sistema virtual. Com a resultat, normalment no
s’ha de fer, ja que pot provocar pèrdues de dades o un estat inconsistent del
sistema al disc.
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2.2.6 Màquines virtuals preconfigurades

Normalment, les màquines virtuals (VM) es configuren des de zero, instal·lant-hi
el sistema operatiu a mà com si es tractés d’un ordinador real, però per estalviar
temps hi ha diferents col·leccions de sistemes ja configurats i llestos per funcionar,
tant de Linux com de Windows, sent aquests últims, a més, oficials de Microsoft.

Windows és un sistema operatiu de pagament i privatiu, per la qual cosa
descarregar-lo d’Internet ha estat durant molt de temps una tasca força complicada,
fins i tot si després se l’activava amb una llicència legal. No obstant això, els temps
van canviant, i ara és Microsoft qui ens permet descarregar les ISO de Windows
de forma gratuïta i fins i tot ens permet descarregar versions legals del sistema
operatiu instal·lades en màquines virtuals que funcionaran sense problema durant
90 dies.

Des dels servidors de Microsoft (tinyurl.com/jkkhg9e) podreu descarregar qual-
sevol VM configurada (vegeu la figura 2.22), amb Internet Explorer, des de
Windows XP fins a Windows 10 per provar-les en format compatible amb VMware,
VirtualBox, Hyper-V, Parallels i Vagrant.

Figura 2.22. VM preconfigurades

Aquestes descàrregues de Windows tenen una mida d’uns 4,5 GB aproximada-
ment. A l’hora de descarregar la imatge podreu triar en quin tipus de màquina
virtual la utilitzareu. Un cop descarregada, la descomprimiu en el vostre disc dur
(si tenim un SSD, millor, per accelerar els temps de càrrega) i obrireu el vostre
programa de virtualització, el VirtualBox, per exemple, i triareu l’opció Importa
un servei virtualitzat per importar la imatge de Microsoft al vostre sistema, tal
com es mostra en la figura 2.23. També podeu fer doble clic sobre l’arxiu que,
segurament, estarà associat al vostre programari de VM.
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Figura 2.23. Importar un servei virtualitzat

L’assistent us guiarà per les diferents opcions a configurar de la vostra màquina
virtual, com per exemple el maquinari d’aquesta, tal com es mostra en la figura
2.24.

Figura 2.24. Configurar la màquina del servei virtualitzat

En acceptar-la s’iniciarà el procés de configuració, que pot trigar diversos minuts,
segons la configuració del sistema i la màquina (vegeu la figura 2.25).

Figura 2.25. Procés iniciat de la importació del servei
virtualitzat
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En finalitzar el procés anterior després d’uns minuts, el programa haurà acabat
d’importar la imatge i, per tant, ja teniu el vostre sistema operatiu virtual, oficial
de Microsoft, a punt per ser utilitzat. Finalment, tan sols caldrà arrencar-lo i posar-
nos a treballar!

2.2.7 Alguns consells per millorar el rendiment de la màquina virtual

Hi ha una gran oferta disponible per crear màquines virtuals en els sistemes
operatius principals (Windows, Mac i Linux) i algunes versions, a més, són
gratuïtes. Sigui quina sigui l’aplicació utilitzada, hi ha una sèrie de consells útils
per accelerar el seu rendiment. Els següents punts poden resultar un ajut per
millorar el rendiment de les màquines virtuals creades, però no hi ha miracles
en utilitzar aquests recursos tecnològics. Així doncs, vegem-ne alguns consells:

1. Si cal, bloquejar l’equip per cedir recursos. Perquè les màquines virtuals
funcionin adequadament cal cedir-los recursos de la màquina principal,
que no són pocs. Si el maquinari no és prou potent és possible bloquejar
completament l’equip quan s’executi un sistema que requereixi un cert nivell
de potència.

2. Assegurar que Intel VT-x o AMD-V estigui disponible i activat. Són
extensions especials per als processadors que milloren la seva capacitat
de virtualització activant l’acceleració per maquinari. Gairebé tots els
processadors de les últimes generacions les suporten. AMD-V està activada
per defecte en models compatibles. Amb processadors Intel és diferent,
i l’habitual és que l’Intel VT-x vingui desactivada per defecte, provocant
errors a l’hora d’utilitzar aplicacions de virtualització. La solució és senzilla
i passa per entrar a la BIOS de l’equip o en la configuració del firmware
UEFI per activar aquesta característica.

3. Crea discos de mida fixa i no dinàmics: en crear la màquina virtual podeu
triar entre dos tipus diferents de discos virtuals. En general, aplicacions
com VirtualBox o VMware utilitzen discos assignats dinàmicament que
creixen a mesura que es van utilitzant i cal més espai. No obstant això,
és preferible assignar un espai fix des del principi, fet que proporcionarà
un major rendiment i menor fragmentació. És la millor opció si no és que
l’espai en disc és crític i no queda més remei que emprar emmagatzematge
dinàmic.

4. Tria la unitat d’emmagatzematge més ràpida: la majoria dels usuaris
acostumen a instal·lar i executar les màquines virtuals en una unitat d’em-
magatzematge secundària amb més capacitat i que sol ser un disc dur. Si
és possible fer la instal·lació en un disc dur SSD la millora de rendiment
serà notablement més elevada. Pel mateix motiu, cal evitar emprar unitats
externes que, en general, fan alentir l’execució de les màquines virtuals,
llevat que es disposi de mitjans ràpids amb interfícies com USB 3.1 o
Thunderbolt.
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Abans de fer la còpia de
seguretat de la màquina

virtual heu d’assegurar que
la màquina no està en

execució.

5. Instal·lar eines de programari addicionals: després d’instal·lar un sis-
tema operatiu convidat en una màquina virtual, cal instal·lar els paquets
addicionals de programari que per a ells disposi l’aplicació de VM que
s’utilitzi. VirtualBox, VMware o Parallels ofereixen eines i/o controladors
especials que ajuden a fer que cada sistema funcioni millor en el maquinari
particular de cada màquina.

6. Assignar més memòria RAM: les màquines virtuals són devoradores de
memòria RAM. Cada màquina virtual conté un sistema operatiu complet,
de manera que s’ha de repartir la memòria RAM de l’ordinador en diversos
sistemes separats. Es recomana disposar d’almenys 1 GB de RAM per a
sistemes de 32 bits i 2 GB per als de 64 bits.

7. Assignar més nuclis de CPU: en màquines virtuals el processador importa,
i molt. De fet, fa la major part de la feina. Si es té un processador
multinucli cal assignar els que es permeti. Com amb la memòria RAM, tot
dependrà del nombre de màquines virtuals que arrencades simultàniament
i del sistema a virtualitzar.

8. Ajustar la configuració de vídeo: ajustar la configuració de vídeo també
pot millorar el rendiment de la màquina virtual i, encara més, si es gestiona
la resolució de pantalla com es faria en el sistema principal, assegurant el
fet de tenir habilitades l’acceleració 2D i 3D. També es pot gestionar la
quantitat de memòria de vídeo dedicada.

9. Excloure directoris en l’antivirus: la solució de seguretat de l’equip
amfitrió pot estar escanejant els arxius de la màquina virtual cada vegada
que s’hi accedeixi, reduint el rendiment. L’antivirus no pot veure l’interior
de la màquina virtual per detectar virus que s’executin en el sistema operatiu
convidat, de manera que aquesta exploració és inútil. Per accelerar les
coses cal afegir el directori de la màquina virtual a la llista d’exclusions
de l’antivirus.

10. Suspendre en lloc d’apagar: quan s’hagi acabat d’utilitzar la màquina
virtual és possible guardar el seu estat en lloc d’apagar completament. La
propera vegada que calgui n’hi ha prou amb fer doble clic per posar-la en
marxa. El sistema operatiu convidat es reprendrà on es va deixar en lloc
d’arrencar-se des de zero. La funció és similar a la hibernació o suspensió.
L’aplicació guarda el contingut de la memòria de la màquina virtual en un
arxiu en el disc dur per carregar-la quan ho requereixi l’usuari.

2.3 Còpia de seguretat (’backup’) i recuperació de màquines virtuals

En aquest punt fareu còpies de les màquines virtuals que tenim instal·lades en
VirtualBox. Aquestes còpies ens permetran incorporar les màquines virtuals en
altres equips que disposin de la mateixa versió de VirtualBox instal·lada.
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Usualment, les màquines virtuals s’utilitzen per aprendre i provar coses, i en aquest
procés és fàcil fer-ne malbé moltes d’elles, així que cal tenir-ne una bona gestió
per estalviar molt temps; per aquest motiu, creareu còpies de seguretat completes
d’una màquina virtual i les restaurareu.

Aquesta pràctica té un principal avantatge. Imagineu que esteu treballant amb
una màquina virtual d’Ubuntu 18.04 i que hi esteu provant diferents processos,
però si provant alguna cosa l’espatlleu i poseu el sistema operatiu cap per avall i
no sabeu com arreglar-ho o no teniu ganes de fer-ho, la millor opció seria eliminar
aquesta màquina virtual i començar-ne una de nova una altra vegada i iniciar el
procés de crear-la, instal·lar-hi Ubuntu (o el sistema que volguéssiu), actualitzar
el sistema i les Guest Additions, i això porta temps.

Si en comptes d’utilitzar les màquines virtuals per a aquestes proves les féssiu
instal·lant un nou sistema en una altra partició, una còpia d’Ubuntu per a proves
per exemple, cada vegada que fiquéssiu la pota hauríeu de formatar i actualitzar,
i això portaria molt més temps. Però gràcies a les màquines virtuals, fent-ne una
còpia, si quelcom va malament la restaurem i tenim una nova màquina en qüestió
d’1 minut.

Hi ha diverses maneres de copiar, moure i restaurar màquines virtuals:

• Extreure i moure VM

• Copiar la carpeta de la VM

• Clonar la VM

• Fer còpies de seguretat i la seva restauració

2.3.1 Extreure i moure VM

És possible eliminar fàcilment una màquina virtual a VirtualBox o bé moure-la
junt amb els seus fitxers associats, com ara una imatge del disc, a una altra ubicació
de l’amfitrió.

Els ítems del menú Eliminar i Moure estan desactivats mentre s’està
executant la màquina virtual.

Per eliminar qualsevol màquina que ja no sigui necessària n’hi ha prou fent
clic amb el botó dret a sobre de la màquina virtual de la llista de màquines del
VirtualBox Manager i seleccionar Eliminar. En el quadre de diàleg que es mostra
a continuació cal confirmar si únicament es desitja eliminar la màquina virtual de
la llista de màquines o bé si els fitxers associats també s’han de suprimir.

Per moure una màquina virtual a una nova ubicació de l’amfitrió cal fer clic
amb el botó dret a la màquina virtual de la llista de màquines del VirtualBox
Manager i seleccionar Moure. En triar aquesta opció, un nou diàleg ens demana
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que seleccionem una nova ubicació per a la màquina virtual. En moure una VM,
els fitxers de configuració de VirtualBox s’actualitzen automàticament per utilitzar
la nova ubicació al host.

2.3.2 Copiar la carpeta de la màquina virtual

Copiar la carpeta d’una màquina virtual és el mètode menys conegut i més
arriscat. No es recomana com a mètode per copiar la màquina en el mateix equip,
ja que no es canvia ni l’identificador del disc ni de la màquina virtual, però pot ser
una forma molt fàcil de migrar una màquina a un equip nou.

Aquest mètode funciona millor si tots els arxius de la màquina virtual es troben
a la mateixa carpeta. Encara que és possible modificar la definició de la màquina
virtual si els arxius es troben en diverses carpetes, és un procés difícil que prendria
uns quants passos per a completar-ho amb èxit. Dir però l’arxiu VBOX és la clau,
ja que és aquest fitxer el que conté tota la informació de la màquina virtual.

En cas de copiar la carpeta a la mateixa màquina, una de les raons per les quals pot
fallar és el UUID de la màquina virtual. Cada màquina virtual té un identificador
únic, i en copiar la carpeta, la còpia tindrà el mateix UUID. Aquest fet perd
importància quan es copia la màquina a un altre equip amfitrió. L’únic altre cas
en què pot ser problemàtic és si la còpia ha existit en la mateixa xarxa local que
l’original. En aquest cas seria millor utilitzar un altre mètode.

Aquest mètode és particularment útil si l’equip no funciona, però encara es té
accés al disc dur o a còpies de seguretat d’aquest. En aquest cas es podria copiar
la carpeta a un equip nou.

Com es mostra en el següent vídeo, el problema més habitual es troba quan la
màquina virtual va d’un equip amb sistema operatiu diferent de l’equip destí. Per
exemple, copiant de Linux a Windows. Això es deu a les diferències entre les
identificacions de les targetes de xarxa en cada sistema operatiu.

https://www.youtube.com/embed/N-cuHB0f6pU?controls=1

La solució passa per anar a la configuració de l’equip, entrar a la configuració de
xarxa i prémer OK. La raó és que VirtualBox detecta el nom de la targeta de xarxa
apropiada i omple per defecte el formulari; per tant, només cal acceptar els canvis
per gravar-a l’arxiu VBOX que identifica totes les funcions de la màquina virtual.
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L’ítem del menú Clonar està
desactivat mentre s’està
executant la màquina.

2.3.3 Clonar una màquina virtual (VM)

S’anomena clonació a la creació d’una còpia de seguretat d’una VM. Virtual-
Box permet crear una còpia completa o una d’enllaçada d’una VM existent. Per
dur a terme qualsevol de les dues tasques, VirtualBox disposa de l’assistent que
ens guiarà en cada pas.

Per fer la clonació cal fer clic al menú del botó dret del ratolí damunt de la
llista de màquines del VirtualBox Manager o a la vista d’instantànies de la VM
seleccionada. Aleshores, els passos són:

1. Introduir un nom nou per al clon.

2. Triar, si s’escau, la ruta per a la màquina virtual clonada; en cas contrari,
s’utilitza la carpeta predeterminada per a màquines.

3. Triar l’opció de tipus de clonació per especificar si el clon s’hauria d’enlla-
çar amb la font VM o si s’hauria de crear un clon totalment independent de
la manera següent:

• Clon complet: en aquest mode, totes les imatges del disc dependents
es copien a la nova carpeta VM. El clon pot funcionar completament
sense la font VM.

• Clon enllaçat: en aquest mode es creen noves imatges de disc de
diferenciació en què les imatges del disc primari són les imatges del
disc d’origen. Si s’ha seleccionat l’estat actual de la font VM com a
punt de clon es crearà una instantània nova implícitament.

4. Triar l’opció d’imatges instantànies que determina què s’ha de clonar.

L’assistent de clonació també permet triar entre les següents opcions:

• Política d’adreça MAC: permet seleccionar l’opció per conservar les
adreces MAC de la targeta de xarxa quan cloneu la VM.

• Conservar els noms de disc: els noms de les imatges de disc es mantenen
quan es clona la VM.

• Mantenir els UUID de maquinari: els UUID de maquinari es mantenen
quan es clona la VM.

L’operació de clonació pot ser una operació que duri diversos minuts, depenent
de la mida i el recompte de les imatges de disc adjuntes. També s’ha de tenir
en compte que cada instantània presenta diferències entre les imatges del disc
adjuntes, que també s’han de clonar.
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2.3.4 Còpies de seguretat i restauració

Ara bé, també disposeu de la possibilitat de crear una còpia de seguretat. Per
crear-la us heu de situar en el menú Fitxer de VirtualBox i seleccionar l’opció
Exporta una aplicació virtual.... Aquesta acció obrirà l’assistent, el qual ofereix
dues opcions: mode guiat o mode expert. Per defecte, l’assistent manté activat
el mode guiat, així que per començar triareu aquesta opció prement el botó Next.

En les següents pantalles de l’assistent és possible indicar la ruta on es desitja que
es guardi la còpia de seguretat i altres opcions que podeu modificar o deixar les
que apareixen per defecte, i posteriorment cliqueu al botó Next.

S’iniciarà la còpia, i mentrestant apareixerà una barra de progrés a mesura que
aquesta avança. Un cop finalitzada la còpia i la barra de progrés haurà arribat al
100%, us dirigiu a la ruta on s’ha indicat que guardi la còpia de seguretat. En
aquesta ruta trobareu un arxiu amb extensió .ova, la qual cosa vol dir que ja teniu
feta la vostra còpia de seguretat de la màquina virtual.

Ara bé, si la còpia que heu fet la voleu restaurar, aleshores haureu de dirigir-vos
al menú Fitxer i seleccionar l’opció Importa una aplicació virtual.... Igual que
en el cas de crear la còpia de seguretat, s’obre l’assistent. En aquest cas haureu
d’indicar al programa la ruta de la còpia que voleu restaurar, i un cop seleccionada,
clicar al botó Next. En la següent pantalla, si voleu desactivar algun perifèric ho
podríeu fer. Per exemple, si a la màquina on voleu importar la còpia de seguretat
no disposa d’unitat de disc el podríeu desactivar.

Compte! Segons la llengua que tingueu establerta en la interfície
de VirtualBox, el nom d’algunes opcions poden modificar-se. Exemple,
l’opció Importar servicio virtualizado... en castellà s’anomena Importa una
aplicació virtual... en català.

Un cop heu triat les opcions desitjades, i en iniciar-se el procés de restauració,
veureu aparèixer novament la barra de progrés, la qual un cop finalitzi, a la
consola de màquines virtuals ens apareixerà el servei virtualitzat que heu importat.
Finalment, ja podem arrencar la màquina virtual.

2.4 Migració de màquines virtuals

Tot i que Oracle VM Virtualbox té unes característiques i especificacions que el
fan molt potent, incloent-hi el fet que és gratuït, el mercat disposa de solucions que
són qualitativament millors. Aleshores, si teniu totes les vostres màquines creades
en VirtualBox, heu perdut la nostra feina? Ja no les podeu tornar a utilitzar més si
canvieu d’eina de virtualització? La resposta a ambdues preguntes és “no”, ja que
podeu migrar aquestes màquines que havíeu creat i utilitzar-les de nou mitjançant
la nova eina.
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Es farà la migració a VMWare, ja que és una de les eines més utilitzades juntament
amb VirtualBox, i a més és multiplataforma, és a dir, apta per a Windows, Linux
i Mac, els principals sistemes operatius.

2.4.1 Convertir una màquina virtual VirtualBox en VMware

El procés de migració és molt similar al que ja heu vist en alguns punts d’aquest
material, però amb algunes modificacions. Aquest procés entre VirtualBox i
VMware és força senzill. El primer que heu de fer és accedir al menú Fitxer de
VirtualBox i seleccionar l’opció Exporta una aplicació virtual... (vegeu la figura
2.26).

Figura 2.26. Exportar una aplicació virtual

Posteriorment, veureu que es mostra la següent finestra, on heu de seleccionar la
màquina que voleu importar (vegeu la figura 2.27).
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Figura 2.27. Selecció de la VM a exportar

Un cop seleccionada, premeu Next, i caldrà establir la ruta on guardareu la
màquina virtual. Cal triar el format OVF i després prémer Acceptar (vegeu la
figura 2.28).

Figura 2.28. Preferències de l’aplicació virtual

En la següent finestra apareixeran les configuracions de la màquina virtual que
han de ser exportades (vegeu la figura 2.29).
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Figura 2.29. Configuració de la VM seleccionada

Un cop definits els valors, premeu el botó Exporta i veureu que s’inicia el procés
d’exportació de VirtualBox a VMware (vegeu la figura 2.30).

Figura 2.30. Inici del procés d’exportació

Un cop s’hagi completat aquest procés us dirigiu a VMware i seleccioneu l’opció
Open del menú Fitxer (vegeu la figura 2.31).

Figura 2.31. Obrir ’VMWare’

Ara caldrà triar la màquina de la ruta on heu guardat la màquina virtual que heu
exportat (vegeu la figura 2.32).
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Figura 2.32. Triar la VM exportada anteriorment

Un cop situada la màquina virtual, premeu el botó Obrir, i veureu que es desplega
la següent finestra (vegeu la figura 2.33).

Figura 2.33. Establir nom i ruta de la VM
exportada anteriorment

Premeu el botó Importa per iniciar el procés d’importació de la màquina virtual
(vegeu la :figureXXFig35:).

Figura 2.34. Inici del procés d’importació a
VMWare

En general, sempre veureu el següent error (vegeu la figura 2.35).
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Figura 2.35. Error usual

Només cal prémer el botó Retry perquè el procés s’iniciï de nou de forma correcta.
Un cop el procés hagi conclòs podeu veure la vostra màquina virtual importada
de manera correcta en VMware i solament caldrà premer en la línia Power on this
virtual machine per iniciar la màquina virtual (vegeu la figura 2.36).

Figura 2.36. VM importada correctament

D’aquesta senzilla manera heu exportat una màquina virtual de VirtualBox a
VMware.

2.4.2 Convertir una màquina virtual VMware en VirtualBox

Un mètode més senzill és utilitzar directament l’aplicació VMWare, i per a això
fareu el següent procés.

Seleccioneu la màquina a exportar, aneu al menú Fitxer i seleccioneu l’opció
Exporta a OVF. En aquest cas exportareu Windows 10 per ser executada en
VirtualBox (vegeu la figura 2.37).
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Figura 2.37. Inici de l’exportació en VMWare

En prémer aquesta opció veureu la següent finestra, on heu de definir la ruta i el
nom de la màquina a exportar després de triar la VM que voleu exportar (vegeu la
figura 2.38).

Figura 2.38. Tria la VM a exportar

Guardem la màquina, i començarà el procés d’exportació (vegeu la figura 2.39).

Figura 2.39. Inici d’exportació des de VMWare

Un cop hagi finalitzat el procés us dirigiu a VirtualBox i del menú Fitxer trieu
l’opció Importa aplicació virtualitzada... (vegeu la figura 2.40).
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Figura 2.40. Importar aplicació virtualitzada

A la finestra desplegada heu d’anar a la ruta on heu guardat la màquina exportada
de VMware (vegeu la figura 2.41).

Figura 2.41. Servei a importar

Premeu Next i veureu la configuració que ha de ser importada (vegeu la figura
2.42).
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Figura 2.42. Configuració de la VM a importar

Finalment, premeu Importa per iniciar el procés (vegeu la figura 2.43).

Figura 2.43. Inici del procés d’importació

Podeu veure que s’ha importat la màquina virtual de forma correcta. Només cal
prémer el botó Inicia per arrencar la màquina virtual de Windows.

2.4.3 Exportació d’una VM mitjançant OVFTool

Heu vist com podeu alternar les vostres màquines virtuals entre les dues utilitats
més importants, VMware i VirtualBox i així treure el màxim profit a aquesta
poderosa eina. Aquí veieu com podeu fer les dues combinacions i passar entre
les dues màquines virtuals.

Una altra manera de dur a terme la tasca de fer la migració d’una VM de VMWare
a VirtualBox és utilitzant OVFTOOL. Per emprar aquest mètode només cal anar
fins a la següent ruta i allà fer clic amb el botó dret a ovftool.exe i seleccionar
l’opció Obrir finestra de comandaments:

1 C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\OVFTool

Un cop s’obri l’indicatiu heu d’ingressar la següent sintaxi. Premeu Enter i es
crearà l’arxiu OVF compatible amb VirtualBox:

1 ovftool "c:\Ruta màquina a exportar.vmx" "c:\ Ruta destino.ovf"


