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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:

https://agilemanifesto.org/iso/ca/manifesto.html
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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:

https://trello.com/
https://hacknplan.com/
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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



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 16 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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

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



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 26 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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

https://www.gamedeveloper.com/business/game-engines-on-steam-the-definitive-breakdown
https://www.gamedatacrunch.com/steam/list/
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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

https://venturebeat.com/2022/03/16/unity-report-number-of-games-made-with-unity-grew-93-in-2021/
https://unity.com/
https://www.youtube.com/embed/eGMMPMSVmVA?controls=1
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:

https://www.unrealengine.com/
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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.

https://www.unrealengine.com/en-US/solutions/film-television
https://www.youtube.com/embed/gUnxzVOs3rk?controls=1
https://www.youtube.com/embed/gUnxzVOs3rk?controls=1
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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).

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

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

https://phaser.io/
https://www.construct.net/en
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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

https://gdevelop.io/
https://www.youtube.com/embed/FrUUrVRpbzg?controls=1
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.

https://gamemaker.io/
https://www.rpgmakerweb.com/
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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.

https://aframe.io/
https://www.electronjs.org/
https://poncle.itch.io/vampire-survivors
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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.

https://www.renpy.org/
https://www.lexaloffle.com/pico-8.php
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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

https://www.tiobe.com/tiobe-index/
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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.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_motors_de_videojoc
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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/),

https://store.steampowered.com/app/578080/PUBG_BATTLEGROUNDS/
https://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...

https://docs.microsoft.com/es-es/visualstudio/ide/default-keyboard-shortcuts-in-visual-studio?view=vs-2022
https://www.youtube.com/embed/KH0nqTpOVuM?controls=1
https://www.youtube.com/embed/KH0nqTpOVuM?controls=1
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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

https://dotnetfiddle.net/
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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.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flux
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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!



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 58 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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.

https://www.techiedelight.com/top-25-algorithms-every-programmer-should-know/
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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

https://unity3d.com/get-unity/download
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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.
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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++...

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



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 69 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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.

https://www.neoguias.com/tipos-notacion-nombres/
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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:

https://dotnetfiddle.net/PWaljW
https://dotnetfiddle.net/PWaljW
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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:

https://dotnetfiddle.net/DQKu2a
https://dotnetfiddle.net/DQKu2a
https://dotnetfiddle.net/LX3Ppn
https://dotnetfiddle.net/LX3Ppn
https://dotnetfiddle.net/spmK5g
https://dotnetfiddle.net/spmK5g
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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#.

https://dotnetfiddle.net/UphjhE
https://dotnetfiddle.net/UphjhE
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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

https://dotnetfiddle.net/Mw9wlY
https://dotnetfiddle.net/Mw9wlY
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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:
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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.

https://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 {



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 80 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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)); //

https://dotnetfiddle.net/lZEnZe
https://dotnetfiddle.net/lZEnZe
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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;

https://dotnetfiddle.net/xa8P6y
https://dotnetfiddle.net/L1h2Ll
https://dotnetfiddle.net/L1h2Ll
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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;

https://dotnetfiddle.net/SMjxA1
https://dotnetfiddle.net/SMjxA1
https://dotnetfiddle.net/RLT7jd
https://dotnetfiddle.net/RLT7jd
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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 }

https://dotnetfiddle.net/qE3skI
https://dotnetfiddle.net/qE3skI
https://dotnetfiddle.net/CAVVVV
https://dotnetfiddle.net/CAVVVV
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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;

https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/language-reference/operators/
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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;

https://dotnetfiddle.net/tRjgJB
https://dotnetfiddle.net/tRjgJB
https://dotnetfiddle.net/XhJi9L
https://dotnetfiddle.net/XhJi9L
https://dotnetfiddle.net/3L8zSO
https://dotnetfiddle.net/3L8zSO
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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.");

https://dotnetfiddle.net/HFrI9Y
https://dotnetfiddle.net/HFrI9Y
https://dotnetfiddle.net/tZWAOD


Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 87 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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

https://dotnetfiddle.net/NAn81N
https://dotnetfiddle.net/NAn81N
https://dotnetfiddle.net/ou8uqM
https://dotnetfiddle.net/ou8uqM
https://dotnetfiddle.net/FkP8QM
https://dotnetfiddle.net/FkP8QM
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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:

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/#operator-precedence
https://dotnetfiddle.net/o5nIhO
https://dotnetfiddle.net/o5nIhO
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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

https://dotnetfiddle.net/F0Qzbd


Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 91 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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);

https://dotnetfiddle.net/cTNRlC
https://dotnetfiddle.net/cTNRlC
https://dotnetfiddle.net/ogePUD
https://dotnetfiddle.net/ogePUD
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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:

https://dotnetfiddle.net/MbKTku
https://dotnetfiddle.net/MbKTku
https://dotnetfiddle.net/momvtx
https://dotnetfiddle.net/momvtx
https://dotnetfiddle.net/cKLa4F
https://dotnetfiddle.net/cKLa4F
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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.

https://dotnetfiddle.net/L4fvnw
https://dotnetfiddle.net/L4fvnw
https://dotnetfiddle.net/nP68dB
https://dotnetfiddle.net/nP68dB
https://dotnetfiddle.net/YHATUQ
https://dotnetfiddle.net/YHATUQ
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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.

https://dotnetfiddle.net/xudc0m
https://dotnetfiddle.net/xudc0m
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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.

https://dotnetfiddle.net/KoVHUy
https://dotnetfiddle.net/KoVHUy
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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.

https://dotnetfiddle.net/5eZW42
https://dotnetfiddle.net/5eZW42
https://dotnetfiddle.net/GHNWJg
https://dotnetfiddle.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.

https://dotnetfiddle.net/l0iF51
https://dotnetfiddle.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-

https://dotnetfiddle.net/MNe5J0
https://dotnetfiddle.net/MNe5J0
https://dotnetfiddle.net/MNe5J0
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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 }

https://dotnetfiddle.net/MNe5J0
https://dotnetfiddle.net/MNe5J0
https://dotnetfiddle.net/MNe5J0
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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

https://dotnetfiddle.net/l5w9gy
https://dotnetfiddle.net/l5w9gy
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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:

https://dotnetfiddle.net/ejoeEA
https://dotnetfiddle.net/ejoeEA
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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";

https://dotnetfiddle.net/wHrU9D
https://dotnetfiddle.net/wHrU9D
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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");

https://dotnetfiddle.net/UFUqNi
https://dotnetfiddle.net/UFUqNi
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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];

https://dotnetfiddle.net/xVYtFM
https://dotnetfiddle.net/xVYtFM
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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.

https://dotnetfiddle.net/BBYBKD
https://dotnetfiddle.net/BBYBKD
https://dotnetfiddle.net/385alx
https://dotnetfiddle.net/MsAEBA
https://dotnetfiddle.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

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/arrays/multidimensional-arrays
https://dotnetfiddle.net/1fl3HH
https://dotnetfiddle.net/1fl3HH
https://dotnetfiddle.net/KXPqE5
https://dotnetfiddle.net/KXPqE5
https://dotnetfiddle.net/1fl3HH
https://dotnetfiddle.net/1fl3HH
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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:

https://dotnetfiddle.net/SywRR7
https://dotnetfiddle.net/SywRR7
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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:

https://dotnetfiddle.net/guUeOC
https://dotnetfiddle.net/guUeOC
https://dotnetfiddle.net/8a7jRK
https://dotnetfiddle.net/8a7jRK
https://dotnetfiddle.net/qnCFgc
https://dotnetfiddle.net/qnCFgc
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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.

https://dotnetfiddle.net/cnAtuo
https://dotnetfiddle.net/cnAtuo
https://dotnetfiddle.net/yB3Djd
https://dotnetfiddle.net/yB3Djd
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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



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 118 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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

https://dotnetfiddle.net/9kRcui
https://dotnetfiddle.net/9kRcui
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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.

https://dotnetfiddle.net/oc9U75
https://dotnetfiddle.net/oc9U75
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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().

https://dotnetfiddle.net/pwmziY
https://dotnetfiddle.net/pwmziY
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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

https://dotnetfiddle.net/5omWBJ
https://dotnetfiddle.net/5omWBJ
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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

https://dotnetfiddle.net/LLdyQO
https://dotnetfiddle.net/LLdyQO
https://dotnetfiddle.net/WwuLmM
https://dotnetfiddle.net/WwuLmM
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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;

https://dotnetfiddle.net/NmHnpm
https://dotnetfiddle.net/NmHnpm


Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 129 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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.

https://dotnetfiddle.net/zGLM4D
https://dotnetfiddle.net/zGLM4D
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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.

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/fundamentals/coding-style/coding-conventions
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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.

https://devops.com/survey-fixing-bugs-stealing-time-from-development/
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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...
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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.
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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.

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.string?view=net-6.0
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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.

https://dotnetfiddle.net/IXvsWb
https://dotnetfiddle.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

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.math?view=net-6.0
https://dotnetfiddle.net/nKACb3
https://dotnetfiddle.net/nKACb3
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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.

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/xmldoc/recommended-tags
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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:



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 152 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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.

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/
https://docs.microsoft.com/es-es/shows/csharp-101/
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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.

https://openwebinars.net/blog/10-claves-de-usabilidad-de-steve-krug/


Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 162
Desenvolupament d

x m l n s ' aplicacions multidispositiu

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:

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_user_interface_markup_languages
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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.

https://unity.com/download
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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.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 167 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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:



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 177 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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).

https://player.vimeo.com/video/749078909
https://player.vimeo.com/video/749078909
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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).

https://player.vimeo.com/video/749097720
https://player.vimeo.com/video/749097720
https://player.vimeo.com/video/749077244
https://player.vimeo.com/video/749077244
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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.

https://www.evercast.us/blog/unity-hotkeys-shortcuts
https://player.vimeo.com/video/749078269
https://player.vimeo.com/video/749078269
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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

https://player.vimeo.com/video/749079933
https://player.vimeo.com/video/749079933
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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

https://dotnetfiddle.net/BwxPPk
https://dotnetfiddle.net/BwxPPk
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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.

https://player.vimeo.com/video/749081083
https://player.vimeo.com/video/749081083
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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).

https://player.vimeo.com/video/749081918
https://player.vimeo.com/video/749081918
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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

https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.ugui@1.0/manual/index.html
https://www.youtube.com/
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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.

https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.textmeshpro@4.0/manual/TMPObjectUIText.html
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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.

https://docs.unity3d.com/2022.1/Documentation/Manual/9SliceSprites.html
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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

https://medium.com/@gfruity/what-are-your-ui-choices-834ea7d937c
https://player.vimeo.com/video/749082545
https://player.vimeo.com/video/749082545
https://player.vimeo.com/video/749083403
https://player.vimeo.com/video/749083403
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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



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 203 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 204 Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

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:

https://player.vimeo.com/video/749083864
https://player.vimeo.com/video/749083864
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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.

https://docs.unity3d.com/ScriptReference/PlayerPrefs.html
https://player.vimeo.com/video/749084456
https://player.vimeo.com/video/749084456
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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.


	Introducció
	Resultats d'aprenentatge
	Anàlisi d'aplicacions
	Especificacions del projecte
	Metodologies àgils
	Presa de requisits
	Casos d'ús
	Històries d'usuari

	Eines de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
	Motors de jocs
	Avantatges d'utilitzar un motor de jocs
	Principals motors de videojocs
	Motors de jocs per a web
	Criteris per seleccionar un motor de joc

	Introducció als llenguatges de programació
	Llenguatges de baix nivell
	Llenguatges d’alt nivell
	Llenguatges compilats i interpretats
	Llenguatges de desenvolupament més utilitzats
	Programació visual (Visual Scripting)

	Entorns integrats de desenvolupament (IDE)

	Programació d'aplicacions
	Introducció a la programació
	Programació estructurada
	Algorismes

	Primer contacte amb C#
	Instal·lació d'Unity i Visual Studio
	Projecte "Hola Món!"

	Variables
	Definició i declaració de variables
	Tipus de variables
	Conversió de tipus
	Constants

	Operadors
	Operadors aritmètics
	Expressions Booleanes
	Operadors de comparació i d'igualtat
	Operadors lògics
	Tractament de cadenes de text

	Estructures de selecció
	if, if-else
	switch-case

	Arrays
	Estructures de repetició
	for
	do-while i while

	Funcions
	Executar una funció
	Funcions sense retorn ni paràmetres
	Funcions amb retorn, però sense paràmetres
	Funcions amb retorn i paràmetres
	Àmbit de bloc

	Enumeracions
	Altres aspectes de la programació d'aplicacions
	Bones pràctiques
	Depuració
	Opcions de compilació
	Interfícies de programació d'aplicacions (API)
	Documentar el codi
	Documentació i eines per aprendre C#


	La interfície d'usuari
	Interfícies independents de la plataforma
	Llenguatges de la interfície d'usuari XML
	Programes que exporten a diferents plataformes

	Introducció a Unity
	Unity Hub
	Interfície d'Unity
	Programació en Unity
	Eines i documentació per aprendre Unity
	Creació d'interfícies amb Unity

	Programació orientada a esdeveniments
	Emmagatzematge i administració de dades
	PlayerPrefs



