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Introducció

La tendència dins de la programació d’aplicacions interactives i videojocs és anar
unificant el procés de desenvolupament per famílies cada vegada més diverses
de dispositius fent servir eines com les llibreries cross-platform i, en els darrers
temps, entorns integrats que permeten produir versions per tots ells des d’una
mateixa finestra. Aquestes aplicacions fan servir típicament llenguatges orientats
a objectes.

Aquesta unitat té l’objectiu de presentar aquestes eines i que les entengueu dins
del seu context, ja que tot i els avenços que s’han fet encara necessiten una
comprensió per part del desenvolupador de com han arribat a aquest punt. Així
mateix, introduirem els fonaments del llenguatge de programació que fareu servir
pròximament per desenvolupar els vostres projectes.

En el primer apartat, “Programació orientada a objectes (OOP)“, veureu com
la programació orientada a objectes és el paradigma de programació dominant
des de fa algunes dècades i, per tant, tot programador i programadora ha de saber-
lo fer servir; parlarem d’aquest paradigma, l’emmarcarem en el seu context i en
presentarem els elements principals.

En el segon apartat, “Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu”, veureu
que avui dia també és molt estrany que una aplicació només existeixi a un tipus
de dispositiu. Per aquesta raó, cal saber dissenyar i generar versions diferents per
cada tipus. Això ens obliga a conèixer les diferents famílies i plataformes, així
com les eines que proporciona cadascuna.

Finalment, en el tercer apartat, “Verificació i validació”, veureu com necessi-
tarem verificar i validar aquestes aplicacions, i conèixer les particularitats que té
aquest procés en el cas de les aplicacions multidispositiu. Ens ajudaran, en aquesta
qüestió, eines com els emuladors, la virtualització, la connexió amb els diferents
dispositius mitjançant cable o un enllaç de xarxa.

Esperem que els continguts siguin útils i els podeu assolir correctament. Per
tal d’assegurar-vos-en, cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats
proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que
així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

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

• Adequa els dissenys dels elements multimèdia a les especificacions tècni-
ques d’emmagatzematge, connectivitat, interactivitat i visualització pròpies
de cada tipus de dispositiu (ordinadors personals, dispositius mòbils i
superfícies tàctils, entre altres) de les aplicacions multimèdia específiques
per a cada tipus de dispositiu.

• Realitza un disseny en capes de les aplicacions interactives per a la seva
adequació als diferents dispositius, buscant l’optimització dels desenvolu-
paments i la seva reutilització.

• Desenvolupa les aplicacions interactives per a entorns multidispositiu, uti-
litzant llenguatges orientats a objectes i buscant-ne l’optimització.

• Desenvolupa aplicacions interactives que incorporen les funcions i les
característiques de maquinari pròpies dels diferents dispositius.

• Verifica i valida els desenvolupaments en els diferents entorns multidispo-
sitiu.

• Implementa solucions per a la difusió d’aplicacions multidispositiu, garan-
tint la correcta emissió dels continguts.
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1. Programació Orientada a Objectes (OOP)

La programació orientada a objectes o POO (OOP, en anglès) és un paradigma
de programació que ens permet estructurar un model de programació basat en
classes i objectes que contenen dades i funcionalitats associades.

Ús de la programació orientada a objectes per modelar la realitat

Una primera aproximació per entendre la programació orientada a objectes és entendre-
la com una forma de modelar la realitat, tenint en compte que un model és una
representació simplificada utilitzada per explicar com funciona el món real.

Per exemple, si estem desenvolupant un videojoc es poden crear classes que representin
al jugador, enemic o a les armes que s’utilitzen en el joc. Aquestes classes, que serviran de
model per crear objectes, contindran totes les dades (propietats) i funcionalitats (mètodes)
necessàries per comunicar-se i relacionar-se entre si.

Els conceptes fonamentals d’aquest paradigma són l’herència, l’encapsulament
i el polimorfisme. El primer permet crear jerarquies de classes que hereten
mètodes i propietats per millorar el reaprofitament del codi, el segon limita a
quines dades i com es pot accedir a elles i el tercer fa referència a la capacitat de
canviar el comportament d’una classe respecte a altres de la mateixa jerarquia.

Tenir clar aquests fonaments és essencial perquè la majoria de motors de videojocs
es programen amb llenguatges orientats a objectes. En el cas d’Unity s’utilitza el
llenguatge orientat a objectes C# per crear nous components i utilitzar les classes
proporcionades per les diferents biblioteques que formen el framework.

Entre els avantatges de la programació orientada a objectes es troben els
següents:

• Construcció de programes a partir de mòduls que es comuniquen entre ells,
en lloc d’escriure tot el codi des de zero per a cada funcionalitat.

• Facilitat per reutilitzar el codi mitjançant l’herència.

• Flexibilitat a través del polimorfisme.

• Creació de programes més segurs gràcies al principi d’encapsulació, ocul-
tant el codi que no ha de ser accessible per altres desenvolupadors.

• Divisió de programes en problemes petits que poden ser resolts fàcilment.

• Creació de sistemes més escalables, des dels més simples fins a projectes
distribuïts com jocs multijugador com Genshin Impact o proveïdors de
continguts audiovisuals com Netflix.
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Disseny de diagrames

Per dissenyar diagrames de
classes es pot fer servir

l’aplicació en línia
app.diagrams.net.

1.1 Conceptes bàsics

Per mostrar la relació entre les classes, els elements que les formen i les seves
relacions amb altres classes, s’usen diagrames de classes UML. Aquests diagra-
mes mostren la relació que hi ha entre les classes, els objectes, les propietats, els
mètodes, i les relacions d’herència.

Mitjançant els diagrames UML, també se simplifica la visualització de les
col·leccions, utilitzades per emmagatzemar diferents tipus d’objectes amb un
antecessor comú, i com es relacionen amb les diferents classes.

1.1.1 UML

L’element fonamental de la programació orientada a objectes és la classe i la seva
relació amb altres classes de l’aplicació. Per tant, és necessari poder representar-
les fàcilment per realitzar el disseny de l’aplicació.

Cada classe agrupa un seguit de propietats i mètodes. Les propietats permeten
emmagatzemar dades i tenen un tractament similar a les variables, mentre que
els mètodes són similars a les funcions i permeten afegir comportament.

Propietats i mètodes

Cada llenguatge té les seves pròpies convencions per anomenar a aquests elements. Els
mètodes en altres llenguatges es poden anomenar operacions o funcions, mentre que les
propietats també són conegudes com a atributs o membres.

Per exemple, una classe comuna dels videojocs podria ser la que representi els
diferents personatges. A aquesta classe l’anomenarem Personatge i definirem
les propietats, dades que ens interessa conèixer; i els seus mètodes, accions o
operacions què poden fer. En aquest cas, les propietats seran el nom del personatge,
el nivell de poder que té i la posició en què es troba en cada moment. Com ens
interessarà poder-lo moure, crearem un mètode que ens permeti modificar la seva
posició.

Diagrama UML d’una classe simple

Els diagrames de classe UML permeten representar les classes com a caixes, amb
3 seccions:

• Nom de la classe: en la secció es mostra el nom de la classe Personatge.

• Propietats: la segona mostra les propietats, una a cada fila. De cada
propietat s’indica el seu tipus i el nom de la propietat nom de tipus string,
nivell de tipus int i posició del tipus complex Vector2.

• Mètodes: la darrera secció mostra els mètodes, en aquest cas mou-
re(Direccio direccio)

https://app.diagrams.net/
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Notació per a propietats i mètodes

El format en el qual s’escriuen les propietats i mètodes és lliure, mentre es representi tota
la informació i sigui consistent en tot el diagrama.

Atès que els mètodes sempre inclouen parèntesis es fa palès quan es tracta d’una
secció de mètodes i quan de propietats, per consegüent, si una classe no conté
(o no es vol mostrar) alguna de les seccions es pot obviar, deixant-la buida o,
simplement, eliminant-la.

Per altra banda, les associacions entre classes es representa utilitzant diferent
tipus de fletxes, com mostra la figura 2.33.

Figura 1.1. Associacions en un diagrama UML

• Associació: Aquesta classe conté l’altra, de vegades es representa sense
línies de fletxa i pot ser bidireccional, totes dues classes es referencien
mútuament.

• Herència: La classe de la qual surt la fletxa és descendent de la classe
apuntada.

• Realització/Implementació: Similar a l’anterior, però indicant que imple-
menta una interfície.

• Dependència: La classe usa la classe apuntada per la punta de fletxa.

• Agregació: Quan una classe està formada per diversos elements/objectes
d’una altra classe, però aquests encara existeixen si la classe de recipient és
eliminada. La classe connectada al rombe conte múltiples instàncies de la
classe a l’altre costat de la línia (per exemple, en un array o llista).

• Composició: Aquesta relació és similar a l’agregació, però quan la classe
que conté les classes és eliminada, les altres també ho són. Com en
l’anterior, la classe connectada al rombe conte múltiples instàncies de l’altra
classe.

UML inclou un mecanisme per fer més entenedors els diagrames: els estereotips.
Consisteix a afegir una etiqueta entre símbols de desigualtat doble a sobre del nom:

1 <<estereotip>>
2 NomClasse
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En aquests materials es
representen els objectes

amb les cantonades
arrodonides.

La utilització d’estereotips permet afegir informació addicional als diagrames,
per exemple, en aquests materials s’utilitzen els estereotips Monobehaviour,
Singleton per indicar que una classe és un Monobehaviour o que una classe
implementa el patró de disseny Singleton. A la figura 3.2 podeu veure un exemple
de classes associades on s’han fet servir estereotips.

Figura 1.2. Exemple d’associacions de classes UML

Aquest fet és clau, perquè per poder accedir als mètodes i propietats d’una classe
primerament cal instanciar-la. Per tant, normalment no es poden invocar mètodes
ni consultar propietats d’una classe.

1.1.2 Classes i Objectes

Es pot entendre una classe com una plantilla que s’utilitza per crear copies. Aquest
procés s’anomena instanciació i les copies creades són objectes. És a dir:

• A partir d’una classe s’instancien objectes.

• Aquests objectes són instàncies de la classe.

Mentre que una classe pot tenir propietats amb uns valors per defecte, cada
objecte té uns valors propis i modificar els d’un no afecta la resta. Per exemple,
com es mostra a la figura 3.5, a partir de la classe Personatge es creen dues
instàncies: PersonatgeMercy i PersonatgeGenji.

La sintaxi per crear una classe en C# és la següent:

1 class NomClasse {
2 // Mètodes i propietats
3 }

Les propietats i mètodes es declaren dins de la classe entre les claus. Per exemple,
la classe Personatge de la figura 3.5 seria així:

1 class Personatge {
2 string Nom;
3 int Nivell;
4 Vector2 Posicio;
5
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6 void Moure(Direccio direccio) {
7 // Implementació del mètode
8 }
9 }

Figura 1.3. Representació d’una classe i dues instàncies

Una altra característica que cal tenir en compte és que els objectes es guarden
com a referències i no com a valor. Això vol dir que quan es passa un objecte
com a paràmetre a un mètode i aquest el modifica, els canvis afectaran
l’objecte original perquè es tracta del mateix objecte.

De la mateixa manera, si s’assigna una instància d’un objecte a una propietat,
qualsevol canvi a aquest objecte en altres punts del programa es veuran reflectits
en la propietat, perquè en realitat només existeix una còpia d’aquest objecte
i el que es guarda són referències a aquest. A la figura 1.4 podeu veure una
conceptualització d’aquest fet.

Figura 1.4. Referències a un objecte

Només existeix una instància de ”Genji”, totes les propietats i mètodes reben la seva referència.
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Encara que en els exemples s’acostuma a escriure tot el codi en un sol fitxer,
el normal és que cada classe es trobi en un fitxer independent amb el mateix
nom de la classe. Per exemple, la classe Personatge es trobaria en un fitxer
anomenat Personatge.cs

Instanciació d’objectes

Per instanciar una classe cal fer servir l’operador new:

1 nomClasse nomObjecte = new nomClasse();

Per exemple:

1 Personatge personatgeMercy = new Personatge();
2 Personatge personatgeGenji = new Personatge();

Un cop instanciades, es pot accedir als seus mètodes i propietats utilitzant
l’operador punt:

1 personatgeMercy.Nom = "Mercy";
2 personatgeMercy.Nivell = 3;
3 personatgeMercy.Moure(Direccio.Oest);
4 Console.WriteLine($"Fi del torn de {personatgeMercy.Nom}");
5

6 personatgeGenji.Nom = "Genji";
7 personatgeGenji.Moure(Direccio.Nord);
8 Console.WriteLine($"Fi del torn de {personatgeGenji.Nom}");

Podeu consultar aquest exemple, amb algunes ampliacions per fer-lo funcionar, al
següent enllaç: dotnetfiddle.net/ixa6do.

Com es pot apreciar, és possible assignar i consultar valors, així com cridar als
mètodes, a partir de la instància. La diferència amb utilitzar variables o funcions
és que s’ha d’afegir primer la instància a la qual volem afectar.

Vegeu el següent vídeo explicatiu:

https://player.vimeo.com/video/760203419

Constructors

Els constructors són un tipus especial de mètode que és cridat automàticament
quan es crea una classe i que no té tipus de retorn. Això permet configurar les
classes abans de fer-les servir. El constructor és un mètode que es defineix amb el
mateix nom que la classe:

https://dotnetfiddle.net/ixa6do
https://player.vimeo.com/video/760203419
https://player.vimeo.com/video/760203419
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A C#, i la majoria de
llenguatges, el nom del
constructor sempre és el
nom de la classe.

Ordre de declaració de
propietats i mètodes

Per convenció, les propietats
d’una classe sempre es
col·loquen al principi, seguides
dels constructors i després la
resta de mètodes. D’aquesta
manera és més fàcil trobar-les.

1 class Personatge {
2 Personatge() {
3 // Codi d’inicialització
4 }

Els constructors no s’afegeixen als diagrames UML.

La declaració del constructor pot incloure paràmetres, en aquest cas caldrà passar
tots els arguments en el moment de la instanciació:

1 public class Personatge {
2 // Propietats
3

4 public Personatge(string nom, int nivell) {
5 Nom = nom;
6 Nivell = nivell;
7 Posicio = new Vector2(10, 10);
8 }
9

10 // Mètodes
11 }

Si modifiquem el constructor, també caldrà canviar la instanciació, ja que haurà
d’incloure els paràmetres definits en el constructor:

1 Personatge personatgeMercy = new Personatge("Mercy", 3);
2 Personatge personatgeGenji = new Personatge("Genji", 2);

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/Z8ThMt.

Fixeu-vos que, en aquesta versió, es passen el nom i el nivell com a arguments al
constructor de Personatge i aquests s’assignen automàticament a les variables. A
més, es crea la posició, amb un valor preestablert. El funcionament de la resta del
programa és igual, però fixeu-vos que ja no ens cal fer l’assignació manualment
de cada propietat després d’instanciar els objectes, atès que les hem enviat com a
paràmetres.

A més, C# ens permet tenir múltiples constructors d’una mateixa classe. Seguint
l’exemple anterior, imagineu que ens interessa crear personatges només a partir del
seu nom, ja que el nivell i la posició inicial és la mateixa per a tots. Per fer això,
podem afegir a la classe un nou constructor que només rebi com a paràmetre el
nom i que defineixi per defecte el valor de nivell i de posició.

1 public Personatge(string nom) {
2 Nom = nom;
3 Nivell = 1;
4 Posicio = new Vector2(10, 10);
5 }

En aquest cas, quan fem la instanciació, només haurem d’enviar el nom del
personatge:

https://dotnetfiddle.net/Z8ThMt
https://dotnetfiddle.net/Z8ThMt
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Alguns llenguatges
permeten crear classes

internes i en aquests casos
també s’apliquen les regles

de visibilitat.

1 Personatge personatgeNou = new Personatge("Nou Personatge");

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/zkdd88.

Per acabar, heu de tenir en compte que, mentre no hi ha cap constructor declarat,
es pot utilitzar el constructor buit, equivalent en aquest cas a Personatge(),
de forma implícita. En canvi, un cop s’ha creat un o més constructors, ja
no és possible instanciar la classe sense cap paràmetre. Aleshores, si intenteu
instanciar un personatge amb Personatge() donarà error, perquè en existir un o
més constructors explícits s’ha d’instanciar l’objecte fent servir algun d’aquests
constructors.

Per tant, si es vol usar d’aquesta forma, un cop s’ha afegit un constructor, caldrà
declarar-lo a la classe explícitament, per exemple:

1 public Personatge() {
2 Nom = "Desconegut";
3 Nivell = 1;
4 Posicio = new Vector2(10, 10);
5 }

Com es pot apreciar, aquesta implementació fa que si es crea una instància de
la classe sense passar cap argument al constructor, se li assignen uns valors per
defecte.

Vegeu el següent vídeo explicatiu:

https://player.vimeo.com/video/760203687

1.1.3 Propietats i mètodes

Una diferència important de les propietats i mètodes respecte a les variables i
funcions és el seu àmbit i la visibilitat. És a dir, en les classes podem definir
des d’on es pot accedir a les propietats i als mètodes. La majoria de llenguatges
orientats a objectes reconeixen tres tipus de visibilitat:

• Pública (public): es permet accedir des de qualsevol classe.

• Privada (private): només es pot accedir des de la mateixa classe.

• Protected (protected): es pot accedir des de la mateixa classe i les
subclasses.

https://dotnetfiddle.net/zkdd88
https://dotnetfiddle.net/zkdd88
https://player.vimeo.com/video/760203687
https://player.vimeo.com/video/760203687
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En aquests materials farem
servir la recomanació de la
guia d’estil de C# pels
exemples de codi, però es
mantindran els noms de les
propietats privades sense _
i amb notació PascalCase
pels diagrames UML.

Classe amb propietats i mètodes
públics i privats

Per indicar la visibilitat d’una propietat o mètode en un diagrama UML s’afegeix
un símbol per indicar la seva visibilitat:

• + pública.

• -: privada.

• #: protegida.

Aquesta capacitat de limitar l’accés a les dades es coneix com a
encapsulació, ja que permet amagar la implementació i treballar només amb
les crides als mètodes. Per exemple, es poden crear mètodes que retornin
valors calculats al moment en lloc d’emmagatzemar-los com a propietats
com podria ser el percentatge de salut d’un personatge. Aquest mètode seria
consultat per la interfície per mostrar la barra de salut, però no sabria com
s’obté.

Propietats

Mentre que una variable només pot ser consultada i modificada dintre del bloc
de codi on es declara, una propietat pot ser usada en qualsevol punt de la classe.
A més, segons la seva visibilitat es pot consultar i modificar inclús des d’altres
classes.

En C#, si no s’especifica la visibilitat, es considera que l’element és privat.

1 class Personatge {
2 public string Nom;
3 private int _nivell;
4 Vector2 _posicio;
5 }

Fixeu-vos que en aquesta versió de la classe Personatge el Nom és públic, per
tant, es pot assignar des d’altra classe. En canvi, _nivell és privat i si s’intenta
consultar o modificar des de fora de la classe el programa no compilarà.

Convencions de codi: propietats privades

Segons la guia d’estil de Microsoft, els noms de les propietats privades comencen amb la
barra baixa _ i s’escriuen amb notació camel case.

En el cas de _posicio tampoc es podrà modificar des de fora de l’objecte perquè
com que no s’ha especificat la visibilitat es considera privat:

1 class Program {
2 public static void Main() {
3 Personatge nouPersonatge = new Personatge();
4 // Això és correcte, perquè Nom és públic
5 nouPersonatge.Nom = "Mercy";
6 // Això és incorrecte, perquè Nivell és privat
7 nouPersonatge._nivell = 42;
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’this’

La paraula clau this fa
referència al mateix component i

serveix per evitar possibles
confusions. Per exemple, es pot

especificar this.Nom per
distingir-lo d’una possible

variable anomenada Nom, el
primer sempre farà referència a

la propietat.

8 // Això és incorrecte, perquè no s’ha indicat la visibilitat
de Posició, per tant, és privat

9 nouPersonatge._posicio = new Vector2(3, 4);
10 }
11 }

En general, les propietats s’han de declarar com a privades, de manera que no es
pugui modificar el seu valor de forma incorrecta i poder controlar com s’accedeix
a aquestes.

La visibilitat recomanada per les propietats és privada.

En moltes situacions això és suficient perquè moltes propietats només s’utilitzen
internament, però en altres pot ser necessari donar accés només a la consulta del
valor o permetre només establir-lo.

La solució en aquests casos és emprar Getters i Setters, això permet consultar el
valor o establir-lo respectivament, però sense modificar la propietat directament
des de fora de la instància.

Getters i Setters

La majoria de llenguatges de programació no compten amb una sintaxi especial
per declarar els Getters i Setters, així que s’implementen com a mètodes estàndard:

1 public int GetNivell() {
2 return _nivell;
3 }
4

5 public void SetNivell(int nivell) {
6 _nivell = nivell;
7 }
8

9 public Vector2 GetPosicio() {
10 return _posicio;
11 }
12

13 public void SetPosicio(Vector2 posicio) {
14 _posicio = posicio;
15 }

Fixeu-vos que a la signatura del getter és del tipus de la propietat que es vol
consultar i no accepta cap paràmetre:

1 public int GetNivell() {
2 return _nivell;
3 }

En canvi, als setters el tipus de retorn és void, perquè no ha de retornar cap valor,
i tenen un únic paràmetre del mateix tipus que l’atribut que es vol actualitzar:

1 public void SetNivell(int nivell) {
2 _nivell = nivell;
3 }
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Llavors, per consultar o modificar els valors només cal cridar al getter o setter
corresponent:

1 class Program {
2 public static void Main() {
3 Personatge nouPersonatge = new Personatge();
4 // Això és correcte, perquè Nom és públic
5 nouPersonatge.Nom = "Mercy";
6 // Això és correcte, es crida al setter
7 nouPersonatge.SetNivell(42);
8 // Això és correcte, es crida al getter
9 int nivell = nouPersonatge.GetNivell();
10 Console.WriteLine(nivell);
11 }
12 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/Cft9TH.

Per convenció, els getters es prefixen amb Get i els setters es prefixen amb
Set.

Tingueu en compte que els getters i setters mai seran privats, ja que llavors no es
podria accedir a ells i no servirien de res.

Cal tenir en compte que ni els getters ni els setters s’afegeixen als diagrames
UML.

Mètodes

Segons la seva visibilitat, els mètodes podran ser invocats o no des d’altres
classes. En principi, els mètodes es recomana declarar-los com a públics, però
això dependrà de quina sigui la seva finalitat.

Enviament de missatges

En algunes fonts s’anomena enviar un missatge a l’acció de cridar o invocar a una funció
o mètode. En aquest sentit, Unity inclou un mètode anomenat SendMessage que permet
cridar a una funció en un objecte, que pot existir o no, sense haver de fer cap comprovació
i sense donar error encara que la funció no es trobi.

Quan un mètode només fa una operació interna s’ha de declarar com a privada,
però si ha de ser cridada des d’altres classes, es declararà com a pública.

Funcions públiques i privades

Aquesta limitació d’accés també serveix per indicar a altres desenvolupadors que no han
de cridar aquests mètodes. Sense anar més lluny, una funció que controli el moviment
del jugador pot ser pública, perquè haurà de ser cridada per altres classes, mentre que la
funció que implementa la lògica del desplaçament hauria de ser privada.

Per exemple, en el següent codi (imaginari) es permetria a altres classes indicar que el
jugador es pot moure a dreta i esquerra (la funció és pública), però no permet manipular la
posició directament perquè Traslladar és privada.

https://dotnetfiddle.net/Cft9TH
https://dotnetfiddle.net/Cft9TH


Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 20 Programació d'aplicacions multidispositiu

En un programa en C#
només pot haver-hi una

classe que implementi el
mètode Main().

Si no fos així, altres classes podrien modificar directament la posició del jugador, passant
altres vectors amb majors distàncies o en direccions no vàlides. És a dir, si es permetés
cridar a altres classes al mètode amb el vector (0, 10) es desplaçaria el jugador 10 posicions
cap a dalt, mentre que el moviment legal és només 1 posició a la dreta o l’esquerra.

1 // Suposeu que EDirecció és un enum, i el mètode
2 // Moure Personatge és cridat per una altra classe
3
4 // Vector2D seria un tipus de dades complex per guardar
5 // les coordenades X i Y
6 public void MourePersonatge(EDireccio direccio) {
7
8 switch (direccio):
9 case EDireccio:Dreta:

10 Traslladar(Vector2D(1, 0));
11 break;
12 case EDireccio:Esquerra:
13 Traslladar(Vector2D(-1, 0));
14 break;
15 }
16
17 // Aquesta funció aplicaria el desplaçament a la posició
18 // del jugador
19 private void Traslladar(Vector2D vectorDireccio) {
20 Jugador.posicio = Jugador.posicio + vectorDireccio;
21 }

Vegeu el següent vídeo explicatiu:

https://player.vimeo.com/video/760203961

En el cas de Unity, l’accés a mètodes i propietats és una mica més complex. Vegeu
el següent vídeo explicatiu:

https://player.vimeo.com/video/760204411

1.1.4 Execució de programes en C# i elements estàtics

Primerament, cal tenir clar que tots els programes de C# s’implementen com a
classes, i per poder accedir als mètodes i propietats d’una classe cal instanciar-
la. Però quan es crea un nou programa per C# sempre s’afegeix un mètode
Main() i aquest és executat sense instanciar cap classe. És més, aquest mètode és
cridat automàticament quan s’executa el programa. Aquesta invocació és possible
gràcies a la paraula clau static. Fixeu-vos en la seva declaració:

1 static void Main(string[] args)

https://player.vimeo.com/video/760203961
https://player.vimeo.com/video/760203961
https://player.vimeo.com/video/760204411
https://player.vimeo.com/video/760204411
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En la programació orientada a objectes, el mètode Main() s’utilitza per
instanciar i inicialitzar els objectes que formen del programa, i no per
desenvolupar la part lògica.

Altres exemples de mètodes estàtics a C# es troben a la classe Console, que exposa
els mètodes Console.Write(), Console.WriteLine(), Console.ReadLine()...
Fixeu-vos que no cal crear cap instància de la classe consola per poder utilitzar els
mètodes, sinó que es criden als mètodes directament a partir de la classe. Això és
possible perquè estan definits com a estàtics, per exemple, la definició del mètode
WriteLine és la següent:

1 public static void WriteLine (string format, object? arg0,
object? arg1);

Aquest tipus de mètodes són molt emprats a biblioteques perquè normalment no
cal conservar un estat intern. També, és el cas de la classe Math, que proporciona
un seguit de mètodes per fer diferents operacions matemàtiques. Com els valors
amb els quals s’ha de treballar es reben per paràmetre, no cal que guardi aquesta
informació i, per tant, no cal crear cap instància.

Per exemple, el mètode estàtic Round de la classe Math ens permet arrodonir al
valor enter més pròxim. Per cridar-lo, només cal utilitzar el nom de la classe i el
de mètode separats per un punt(.), Math.Round(). Vegeu el següent exemple:

1 class Program
2 {
3 static void Main(string[] args)
4 {
5 Console.WriteLine(Math.Round(4.99));
6 }
7 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/0cHvTu.

Declarar propietats i mètodes estàtics

La sintaxi per declarar propietats i mètodes estàtics és la següent:

1 // Propietat
2 static TipusPropietat NomPropietat = ValorPerDefecte;
3

4 // Mètode
5 static TipusRetorn NomMetode(paràmetres) {
6 // Cos del mètode
7 }

Per exemple, per definir una classe amb una propietat que guardi una instància de
la classe Random i un mètode estàtic que retorni el resultat d’una tirada de daus es
podria fer de la següent manera:

1 using System;

https://dotnetfiddle.net/0cHvTu
https://dotnetfiddle.net/0cHvTu
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Si es declara una classe
com estàtica, aquesta no

podrà ser instanciada ni es
podran afegir mètodes ni
propietats que no siguin

estàtics.

2

3 public class SistemaCombat
4 {
5 private static Random generador = new Random();
6

7 // Genera un resultat entre el mínim i el màxim (inclòs)
8 public static int TirarDau(int min, int max)
9 {
10 int tirada = SistemaCombat.generador.Next(max + 1) + min;
11 return tirada;
12 }
13 }

La definició d’aquesta classe permet utilitzar aquests mètodes sense instanciar la
classe:

1 public class Program
2 {
3 public static void Main()
4 {
5 int tiradaD6 = SistemaCombat.TirarDau(1, 6);
6 Console.WriteLine($"Tirada D6: {tiradaD6}");
7

8 int tiradaD20 = SistemaCombat.TirarDau(1, 20);
9 Console.WriteLine($"Tirada D20: {tiradaD20}");
10 }
11 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/h3r4Q9.

Els mètodes i propietats estàtiques poden utilitzar-se sense necessitat
d’instanciar la classe. Un mètode estàtic només pot accedir a propietats
estàtiques i cridar a mètodes estàtics, per altra banda, una propietat estàtica
és única per a tota la classe, no hi ha una còpia a cada instància, per tant, si
es canvia el valor d’aquesta canviarà per a totes les instàncies.

Diagrama UML d’una classe amb
propietats i mètodes estàtics

En un diagrama UML s’indica que una classe, mètode o propietat són estàtics
subratllant-lo:.

1.1.5 Herència

L’herència és un dels conceptes fonamentals dels llenguatges orientats a objectes.
Aquest mecanisme permet crear una classe (subclasse o classe filla) que hereti
d’una altra (superclasse o classe pare). La classe filla hereta totes les propietats i
mètodes públics i protegits de la classe pare. A més, pot afegir-ne noves propietats
i mètodes, o sobreescriure els mètodes heretats.

Jerarquia de classes

Per exemple, estem modelant els ítems del nostre videojoc i volem separar els ítems
equipables dels usables, ja que tenen característiques diferents. Per fer-ho, podem tenir

https://dotnetfiddle.net/h3r4Q9
https://dotnetfiddle.net/h3r4Q9
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una classe principal anomenada Item amb les propietats Nom, Valor i Raresa, que seran
compartits per tots els ítems del joc, i un seguit de subclasses que formaran una jerarquia
(vegeu la figura 1.5):

• Item: classe pare que conté les propietats nom, valor i raresa de l’ítem. Aquestes propietats
les compartiran totes les subclasses.

– ItemEquipable: subclasse de Item que afegeix els mètodes “Equipar” i “Desequipar”.
Dins d’aquesta subclasse podrien trobar-se:

* Arma: que afegeix el mètode Atacar.

* Armadura: que en equipar-se incrementa la defensa del personatge.

* Anells: que afegeixen noves habilitats al jugador.

– ItemUsable: subclasse de Item que afegeix el mètode “Usar”. Dins d’aquesta
subclasse podrien trobar:

* Poció de sanació: incrementa la salut del jugador en usar-la i després es
consumeix.

* Rossinyol: en usar-lo permet obrir portes tancades.

Figura 1.5. Jerarquia de classes

Quan una classe hereta d’una altra subclasse hereta també totes les
propietats i mètodes de tots els antecessors en la jerarquia: el pare de
la subclasse, el pare del pare de la subclasse, el pare del pare del pare de la
subclasse...

La sintaxi per crear una subclasse és la següent:

1 public class ClasseFilla : ClassePare {
2 // Mètodes i propietats propis de la classe filla
3 }

A continuació, seguint amb la classe personatge, veurem un exemple simple de
com i per què ens pot interessar emprar l’herència en una aplicació. Imagineu
que pel nostre videojoc voleu diferenciar entre els dos tipus de personatges: els
Orcs, que podran córrer, i els Trols, que tindran un atac molt potent. Tots dos
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compartiran les propietats i els mètodes de la classe pare, però se n’afegiran
de nous que ens permetin diferenciar-los i implementar les seves funcionalitats
especials.

La classe Personatge tindrà les següents característiques:

• Propietats:

– Nom - Propietat pública on guardem el nom del personatge.

– Nivell - Propietat protected (hi tenen accés només la classe i les
subclasses) on es defineix el nivell de força del jugador. Es defineix
com a protected perquè necessitarem accedir al seu valor des de les
classes filles.

– _posicio - Propietat on es defineix el vector amb la posició del
personatge. Es defineix com a privada, només serà accessible des de
la classe personatge.

– Velocitat - Propietat protected on es defineix la velocitat del personat-
ge. Per defecte tindrà valor 1. Es defineix com a protected perquè
necessitarem accedir al seu valor des de les classes filles.

• Mètodes:

– Els dos constructors: Personatge() i Personatge(string nom, int nivell)

– Getter de nivell: ens permeten consultar el valor del nivell respectiva-
ment.

– Getter i Setter de _posicio: ens permet consultar i definir el valor de
la posició respectivament.

– Getter de velocitat: ens permet consultar el valor de la velocitat.
Aquest mètode es defineix com a virtual perquè haurà de ser reescrit
en una de les subclasses.

– Moure(): ens permet moure el personatge cap a una direcció.

La classe PersonatgeOrc, a banda de les propietats i mètodes que heretarà de
Personatge , s’afegiran les següents característiques:

• Propietat:

– Córrer: propietat booleana que consultarem per saber si el personatge
està corrent. Serà privada, ja que només es farà servir en la classe
PersonatgeOrc.

• Mètodes:

– Getter i Setter de córrer: ens permeten consultar i definir si el
personatge està corrent.

– Getter de velocitat: en aquest mètode definirem la velocitat de l’Orc.
Sobreescriurem el mètode de Personatge, ja que l’Orc duplica la seva
velocitat quan corre.
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La classe PersonatgeTrol, a banda de les propietats i mètodes que heretarà de
Personatge , tindrà només un nou mètode:

• Mètode:

– Atac: ens permetrà realitzar un atac especial, que consistirà a duplicar
el valor del seu nivell.

Per representar l’herència en un diagrama UML s’utilitza una fletxa tancada
sense farciment amb la línia sòlida, que va des de les subclasses a la superclasse,
com es pot apreciar en la figura 1.6.

Figura 1.6. Diagrama de classes UML amb herència

Cal destacar que en un diagrama UML no s’afegeixen ni els constructors ni
els getters/setters, i a les subclasses només s’afegeixen les propietats i mètodes
nous, així com els mètodes sobreescrits. Per aquest motiu, a la subclasse
PersonatgeOrc es mostra el mètode GetVelocitat perquè és una sobreescriptura
d’un setter, però no es mostren els getters i setters per Correr. Per altra banda, la
subclasse PersonatgeTrol té un mètode, Atacar, per tant, s’afegeix al diagrama.

A continuació, vegeu la implementació en C#:

1 // Classe pare
2 public class Personatge
3 {
4 public string Nom;
5 protected int Nivell;
6 private Vector2 _posicio;
7 protected int Velocitat = 1; // definim la velocitat com a 1

per defecte
8

9 // Constructor sense paràmetres
10 public Personatge()
11 {
12 Nom = "Desconegut";
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13 Nivell = 1;
14 _posicio = new Vector2(10, 10);
15 }
16

17 // Constructor a partir del nom i del nivell
18 public Personatge(string nom, int nivell)
19 {
20 Nom = nom;
21 Nivell = nivell;
22 _posicio = new Vector2(10, 10);
23 }
24

25 // Getter de nivell
26 public int GetNivell()
27 {
28 return Nivell;
29 }
30 // Setter de nivell
31 public void SetNivell(int nivell)
32 {
33 Nivell = nivell;
34 }
35 // Getter de posició
36 public Vector2 GetPosicio()
37 {
38 return _Posicio;
39 }
40 // Setter de posició
41 public Vector2 SetPosicio(Vector2 posicio)
42 {
43 _posicio = posicio;
44 }
45

46 // Getter de velocitat. El definim com a virtual perquè serà
reescrit per la classe PersonatgeJugador

47 virtual public int GetVelocitat()
48 {
49 return velocitat;
50 }
51

52 // Mètode per moure el personatge
53 public void Moure(Direccio direccio)
54 {
55 Console.WriteLine($"{Nom} es mou");
56 int velocitat = GetVelocitat();
57 switch (direccio)
58 {
59 case Direccio.Nord:
60 // Modifica la posició basant-se en la velocitat
61 break;
62 case Direccio.Sud:
63 // Modifica la posició basant-se en la velocitat
64 break;
65 case Direccio.Est:
66 // Modifica la posició basant-se en la velocitat
67 break;
68 case Direccio.Oest:
69 // Modifica la posició basant-se en la velocitat
70 break;
71 }
72 }
73 }
74
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75 // Primera classe filla
76 public class PersonatgeOrc : Personatge
77 {
78 private bool _correr; // Variable booleana que defineix si el

personatge està corrent
79

80

81 // Getter de _correr
82 public bool GetCorrer() {
83 return _correr;
84 }
85 // Mètode Setter de la variable _correr. Definim si el

personatge està corrent
86 public void SetCorrer(bool estaCorrent)
87 {
88 // Codi per fer que el jugador corri
89 _correr = estaCorrent;
90 }
91

92 // Sobreescrivim el mètode GetVelocitat() de la classe pare
93 override public int GetVelocitat()
94 {
95 int velocitatOriginal = base.GetVelocitat();
96 // Si el personatge està corrent, multipliquem la velocitat

per 2
97 if (_correr == true)
98 {
99 velocitatOriginal = velocitatOriginal * 2;
100 }
101

102 return velocitatOriginal;
103 }
104 }
105

106 // Segona classe filla
107 public class PersonatgeTrol : Personatge
108 {
109 // Mètode que fa atacar al personatge
110 public void Atacar()
111 {
112 Console.WriteLine($"El Trol ha fet un atac de {Nivell*2}

punts.");
113 }
114 }

Fixeu-vos que les propietats Velocitat i Nivell s’han declarat com a protected,
això implica que només són accessibles des de la mateixa classe Personatge i
des de les seves subclasses: PersonatgeOrc i PersonatgeTrol. Per tant, podran
accedir i modificar tant el nivell com la velocitat. En canvi, la propietat _correr
s’ha declarat com a privada, per tant, només és accessible directament des de
PersonatgeOrc, encara que es poden emprar el getter i el setter per accedir-hi.
Aquest control d’accés és el que permet encapsular les dades i controlar qui i
com té accés.

A més, s’ha sobreescrit el mètode GetVelocitat a la subclasse de PersonatgeOrc
per canviar el seu comportament, és a dir, s’ha aplicat el polimorfisme. Cal
destacar, com veureu més endavant, que per indicar quins mètodes poden ser
sobreescrits s’ha d’utilitzar la paraula virtual en el mètode original, mentre que
els mètodes sobreescrits utilitzen la paraula override.
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Atès que PersonatgeOrc i PersonatgeTrol hereten de Personatge poden cridar-
se els seus getters i setters, així com accedir a la propietat pública Nom i els seus
propis mètodes, SetCorrer(), GetVelocitat() i Actar() respectivament. En el
següent exemple veurem com instanciar un objecte de les classes PersonatgeOrc
i PersonatgeTrol i com accedim a les propietats, tant d’aquestes classes com les
de la classe pare:

1 public static void Main()
2 {
3 Console.WriteLine($"***** PersonatgeOrc *****");
4 // Instanciem un objecte PersonatgeOrc i el guardem en una

variable de tipus PersonatgeOrc
5 PersonatgeOrc orc = new PersonatgeOrc();
6 // És pot tractar com un Personatge, definim les propietats
7 orc.Nom = "Thrall";
8 orc.SetNivell(12);
9 Console.WriteLine($"El nom de l’Orc és: {orc.Nom} i el seu

nivell és: {orc.GetNivell()}");
10 Console.WriteLine($"La velocitat és: {orc.GetVelocitat()}");
11 // i es pot tractar com un PersonatgeOrc, cridant el mètode

SetCorrer() i GetVelocitat()
12 orc.SetCorrer(true);
13 Console.WriteLine($"Definim la variable correr com a ’true’ i

la velocitat ha variat a: {orc.GetVelocitat()}");
14

15 Console.WriteLine($"\n***** PersonatgeTrol *****");
16 // Instanciem un objecte PersonatgeTrol i el guardem en una

variable de tipus PersonatgeTrol
17 PersonatgeTrol trol = new PersonatgeTrol();
18 // Es pot tractar com un Personatge, definint les propietats
19 trol.Nom = "Vol’jin";
20 trol.SetNivell(10);
21 Console.WriteLine($"El nom del Trol és: {trol.Nom} i el seu

nivell és: {trol.GetNivell()}");
22 // i es pot tractar com un PersonatgeTrol, cridant el mètode

Atac()
23 trol.Atacar();

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/g1QApM.

Una altra característica molt important és que, a l’hora d’assignar un valor a
una variable, es pot assignar tant un valor d’aquest tipus o d’un tipus que hereti
d’aquest. Per exemple, si el tipus d’una propietat és Personatge amb les sub-
classes PersonatgeOrc i PersonatgeTrol, es pot assignar qualsevol d’aquestes
subclasses a una variable de tipus Personatge. El problema succeirà si volem
accedir als mètodes que són exclusius de les classes filles, com SetCorrer() i
Atacar().

1 public static void Main()
2 {
3 // Instanciem un objecte PersonatgeOrc i el guardem en una

variable de tipus Personatge
4 Personatge orc = new PersonatgeOrc();
5 orc.Nom = "Thrall";
6 orc.SetNivell(12);
7 Console.WriteLine($"El nom de l’Orc és: {orc.Nom} i el seu

nivell és: {orc.GetNivell()}");

https://dotnetfiddle.net/g1QApM
https://dotnetfiddle.net/g1QApM


Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 29 Programació d'aplicacions multidispositiu

Casting

És possible recuperar el tipus
original d’una classe aplicant un
canvi de tipus mitjançant el
casting: posar el tipus de la
classe entre parèntesis davant de
la variable:
(PersonatgeJugador)
jugador.

8 // orc.SetCorrer(true);
9 // Si descomenteu la instrucció orc.SetCorrer(true); no

funcionarà perquè la classe de la variable orc no té el mè
tode SetCorrer()

10

11 // Instanciem un objecte PersonatgeTrol i el guardem en una
variable de tipus Personatge

12 Personatge trol = new PersonatgeTrol();
13 trol.Nom = "Vol’jin";
14 trol.SetNivell(10);
15 Console.WriteLine($"El nom del Trol és: {trol.Nom} i el seu

nivell és: {trol.GetNivell()}");
16 // trol.Atacar();
17 // Si descomenteu la instrucció trol.Atacar(); no funcionarà

perquè la classe de la variable trol no té el mètode Atacar
()

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

Com es pot apreciar, utilitzant aquesta característica es poden emprar els mètodes i
propietats de la classe Personatge, però es perd la capacitat d’utilitzar els mètodes
i propietats propis de cada subclasse.

És a dir, tots els elements guardats en variables de tipus Personatge seran tractats
com si fossin d’aquesta classe, per tant, no es pot accedir ni al mètode SetCorrer
de l’Orc ni el mètode Atacar del Trol

Aquest mecanisme es pot fer servir per treballar amb col·leccions. Per exemple,
per emmagatzemar tots els personatges en un array:

1 public static void Main()
2 {
3 Personatge[] personatges = new Personatge[4];
4 personatges[0] = new PersonatgeOrc();
5 personatges[0].Nom = "Thrall";
6 personatges[1] = new PersonatgeTrol();
7 personatges[1].Nom = "Vol’jin";
8 personatges[2] = new PersonatgeOrc();
9 personatges[2].Nom = "Saurfang";
10 personatges[3] = new PersonatgeTrol();
11 personatges[3].Nom = "Rokhan";
12 for (int i=0; i<personatges.Length; i++) {
13 Console.WriteLine($"Personatge: {personatges[i].Nom} (

classe:{personatges[i]})");
14 }
15 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/97umj8.

Com es pot apreciar, un array de la superclasse Personatge pot contenir instàn-
cies de PersonatgeOrc i de PersonatgeTrol. Així mateix, en tractar-se d’un
array es poden utilitzar estructures de repetició per recórrer-ho per consultar tots
els valors com en aquest cas, o per cridar algun dels mètodes de la superclasse.

Vegeu el següent vídeo explicatiu sobre l’herència i les jerarquies de classes:

https://dotnetfiddle.net/jCSugx
https://dotnetfiddle.net/jCSugx
https://dotnetfiddle.net/97umj8
https://dotnetfiddle.net/97umj8
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https://player.vimeo.com/video/760204893

Vegeu el següent vídeo explicatiu sobre com implementar l’herència i les jerarqui-
es de classes a C#:

https://player.vimeo.com/video/760205002

Sobreescriure un mètode

S’entén per sobreescriure un mètode, crear un mètode en la subclasse amb la
mateixa signatura que un altre mètode que existeix a la superclasse, de manera
que en cridar-lo s’executa aquest nou mètode. En cas de sobreescriure un mètode,
es poden donar dos casos diferents:

• Es descarta la crida al mètode de la subclasse.

• Es vol afegir un nou comportament a banda de l’habitual.

En el primer cas no cal fer res més, només sobreescriure el mètode. Però en el
segon, cal afegir una crida a la superclasse usant la paraula clau base seguida de
l’operador punt i el nom del mètode amb els arguments necessaris. Per exemple, si
se sobreescriu el mètode Moure i es vol cridar al mètode de la superclasse caldria
fer-ho de la següent manera:

1 public override void Moure(Direccio direccio) {
2 base.Moure(direccio);
3 Console.WriteLine("A tota velocitat!");
4 }

En aquest exemple s’executaria el codi de la funció de la superclasse i seguidament
el nou codi.

Fixeu-vos que s’ha fet servir la paraula clau override. Per poder sobreescriure
un mètode cal indicar-ho en el mètode de la superclasse utilitzant la paraula clau
virtual mentre que a les subclasses s’ha d’utilitzar override.

Per consegüent, si es preveu que un mètode d’una classe serà sobreescrit caldrà
afegir virtual a la seva signatura, i override a la signatura del mètode a la
subclasse.

https://player.vimeo.com/video/760204893
https://player.vimeo.com/video/760204893
https://player.vimeo.com/video/760205002
https://player.vimeo.com/video/760205002
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Alguns llenguatges com C++
una classe pot heretar de
múltiples classes. Aquest
tipus d’herència s’anomena
herència múltiple.

La capacitat de canviar el comportament a una subclasse es coneix com a
polimorfisme, una de les propietats principals de la programació orientada
a objectes.

Així doncs, la funció en la classe Personatge serà la següent:

1 public virtual void Moure(Direccio direccio) {
2 Console.WriteLine($"{Nom} es mou");
3 }

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

En C# una classe només pot heretar d’una única classe, és a dir, no pot
tenir més d’una classe pare.

Definir els constructors a l’herència

En l’exemple anterior no ho hem vist, però les classes filles també poden tenir
constructors propis. Per fer-ho, caldrà fer servir la paraula clau base amb els
paràmetres que corresponen a la classe pare.

1 public ClasseFilla(string param1ClassePare, string
param2ClassePare) : base(param1ClassePare, param2ClassePare)

A continuació, us mostrem un exemple simplificat de Personatge, on es pot veure
com la classe Personatge té dues propietats: Nom i Nivell, definides en el
constructor. I com a la classe filla PersonatgeOrc se n’afegeix una de nova:
Velocitat.

1 // Classe pare
2 public class Personatge
3 {
4 public string Nom;
5 public int Nivell;
6

7 // Constructor de Personatge amb les propietats nom i nivell
8 public Personatge(string nom, int nivell)
9 {
10 Nom = nom;
11 Nivell = nivell;
12 }
13 }
14

15 // Classe filla
16 public class PersonatgeOrc : Personatge
17 {
18 public int Velocitat;
19 // Constructor de la classe PersonatgeOrc amb les tres

propietats
20 // Utilitzarem base() per enviar les propietats que

corresponen a la classe pare: nom i nivell

https://dotnetfiddle.net/JsXLGQ
https://dotnetfiddle.net/JsXLGQ
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21 public PersonatgeOrc(string nom, int nivell, int velocitat) :
base (nom, nivell)

22 {
23 Velocitat = velocitat;
24 }
25 }
26

27 public class Program
28 {
29 public static void Main()
30 {
31 // Instanciem un personatge Orc utilitzant tots els parà

metres del constructor
32 PersonatgeOrc orc = new PersonatgeOrc("Thrall", 10, 20);
33 Console.WriteLine($"Nom: {orc.Nom}. Nivell: {orc.Nivell}.

Velocitat: {orc.Velocitat}");
34

35 }
36 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/k1diH5.

També, cal tenir en compte que els constructors d’una jerarquia d’herència es cri-
den en cascada, començant pel constructor del primer antecessor. En el següent
exemple utilitzem una jerarquia amb tres classes (Personatge, PersonatgeJugador i
PersonatgeMultiJugador). Per comprovar-ho només cal que es mostri per pantalla
un missatge quan es crida el constructor:

1 using System;
2

3 public class Personatge {
4 public string Nom;
5 public int _nivell;
6

7

8 public Personatge() {
9 Console.WriteLine("Constructor: Personatge (buit)");
10 Nom = "Desconegut";
11 _nivell = 1;
12 }
13

14 public Personatge(string nom, int nivell) {
15 Console.WriteLine("Constructor: Personatge (2 paràmetres)");
16 Nom = nom;
17 _nivell = nivell;
18

19 }
20 }
21

22

23 public class PersonatgeJugador : Personatge {
24 private string _jugador;
25

26

27 public PersonatgeJugador() {
28 Console.WriteLine("Constructor: Personatge Jugador (buit)");
29 }
30

31 public PersonatgeJugador(string nom) : base(nom, 0) {

https://dotnetfiddle.net/k1diH5
https://dotnetfiddle.net/k1diH5
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32 Console.WriteLine("Constructor: Personatge Jugador (1 parà
metre)");

33 Nom = nom;
34 }
35 }
36

37 public class PersonatgeMultiJugador : PersonatgeJugador {
38 private string _jugador;
39 private int _num;
40

41 public PersonatgeMultiJugador(string nom) : base(nom) {
42 Console.WriteLine("Constructor: Personatge Multijugador (1

paràmetre)");
43 }
44

45 public PersonatgeMultiJugador(string nom, int nivell, int num)
: base(nom) {

46 Console.WriteLine("Constructor: Personatge Multijugador (3
paràmetres)");

47 _nivell = nivell;
48 _num = num;
49 }
50 }
51

52

53 public class Program
54 {
55 public static void Main()
56 {
57 Personatge personatgeMultijugador = new

PersonatgeMultiJugador("Reinhardt");
58 Console.WriteLine($"Personatge: {personatgeMultijugador.Nom}

(classe:{personatgeMultijugador})\n");
59

60 Personatge personatgeMultijugador3 = new
PersonatgeMultiJugador("Reinhardt", 12, 3);

61 Console.WriteLine($"Personatge: {personatgeMultijugador3.Nom
} (classe:{personatgeMultijugador3})");

62 }
63 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/mD88O1.

El resultat d’executar el codi anterior serà el següent:

1 Constructor: Personatge (2 paràmetres)
2 Constructor: Personatge Jugador (1 paràmetre)
3 Constructor: Personatge Multijugador (1 paràmetre)
4 Personatge: Reinhardt (classe:PersonatgeMultiJugador)
5

6 Constructor: Personatge (buit)
7 Constructor: Personatge Jugador (buit)
8 Constructor: Personatge Multijugador (3 paràmetres)
9 Personatge: Reinhardt (classe:PersonatgeMultiJugador)

Fixeu-vos en l’ordre en què s’executa el codi dels constructors:

1. S’executa el codi del constructor de Personatge, la superclasse de la
superclasse de PersonatgeMultijugador.

https://dotnetfiddle.net/mD88O1
https://dotnetfiddle.net/mD88O1
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2. S’executa el codi del constructor de PersonatgeJugador, la superclasse de
PersonatgeMultijugador.

3. Finalment, s’executa el codi del constructor de PersonatgeMultijugador.

Quan s’instancia una classe s’executa el codi de tots els antecessors abans
d’executar el codi del constructor propi.

Un altre detall important és que si no hi ha cap constructor amb paràmetres, les
crides es resolen automàticament cridant al constructor buit; però un cop s’afegei-
xen constructors amb diferent quantitat de paràmetres, cal indicar específicament
a quin constructor cal cridar, de manera que sempre existeixi una cadena des del
constructor de la classe fins a un dels constructors del seu primer antecessor.

Per fer-ho, s’afegeix la paraula clau base al final de la signatura del constructor
separada per dos punts (:) i indicant el mapatge dels paràmetres que es passaran
al constructor:

• public PersonatgeJugador(string nom) : base(nom, 0): crida al
constructor de la superclasse que té com a signatura (string, int), perquè
nom és una cadena i 0 és un enter. Com a primer argument passarà la cadena
nom i com a enter passarà el literal 0.

• public PersonatgeMultiJugador(string nom) : base(nom): crida
al constructor de la superclasse que té com a signatura (string), perquè nom
és una cadena de text. Com a primer argument passarà la cadena nom.

Si no s’indica a quin constructor es vol cridar, es cridarà al constructor buit;
però si la superclasse ja compta amb algun altre constructor, caldrà que es
defineixi el constructor buit explícitament.

Aquest és el cas del constructor amb tres arguments de PersonatgeMultijugador.
Com no s’indica a quin constructor cridar, sempre crida al constructor buit de la
seva superclasse, que al seu torn crida al constructor buit de la superclasse per la
mateixa raó:

• public PersonatgeMultiJugador(string nom, int nivell, int
num): no s’indica a quin constructor ha de cridar a la superclasse, per tant,
cridarà al constructor buit sense passar cap argument.

Vegeu com es resol la crida de cadascun d’aquests casos detalladament: la
instanciació de PersonatgeMultijugador(“Reinhardt”) a la figura 1.7 i la
instanciació de PersonatgeMultijugador(“Reinhardt”, 12, 3) a la figura
1.8.
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Figura 1.7. Ordre d’execució dels constructors amb 1 paràmetre

Figura 1.8. Ordre d’execució dels constructors amb 3 paràmetres

Vegeu el següent vídeo explicatiu sobre l’ordre d’execució dels constructors:

https://player.vimeo.com/video/760205694

Vegeu el següent vídeo explicatiu sobre com establir l’ordre d’execució dels
constructors en C#:

https://player.vimeo.com/video/760205810

https://player.vimeo.com/video/760205694
https://player.vimeo.com/video/760205694
https://player.vimeo.com/video/760205810
https://player.vimeo.com/video/760205810
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Interfícies

Les interfícies defineixen comportaments que les classes associades a
elles estan obligades a implementar. Això permet tractar a diferents
classes que implementin la mateixa interfície de la mateixa manera. El
concepte és similar a l’herència, però mentre que una classe no pot
heretar més que d’una classe, sí que és possible implementar múltiples
interfícies.

Exemple d’ús de la interfíce IUsable

Per exemple, es podria crear una interfície anomenada IUsable amb el mètode Usar per
implementar en tots els elements que el jugador pugui usar (vegeu la figura 1.9): una
espasa, una porta, una palanca...

Figura 1.9. Diagrama de classes heterogènies que implementen la mateixa interfície

Cadascun d’aquests elements tindrà la seva pròpia jerarquia de classes; aleshores, per
poder tractar-los de la mateixa manera, caldria que implementessin la interfície IUsable,
de manera que quan trobem un element amb aquesta interfície sabem que es pot cridar al
mètode Usar, ja que el contracte els obliga a implementar-lo.

Les interfícies només inclouen la signatura d’aquests mètodes perquè l’obligació
d’implementar-los és de les classes que implementen la interfície, en cas contrari
no compilaran (no compleixen la seva part del contracte).

Per declarar una interfície es fa servir la següent sintaxi:

1 public interface INomInterficie {}

La sintaxi per indicar que una classe implementa una interfície és igual que la
d’herència, només cal indicar el nom de la interfície separada per dos punts:

1 public class NomClasse : INomInterficie {}

Cal tenir en compte que una interfície pot heretar d’altres; això implica que una
classe que implementi alguna d’aquestes interfícies haurà d’implementar tots els
mètodes de la jerarquia.

Altres característiques de les interfícies

• Per convenció el nom de les interfícies comença sempre per I.
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• Una classe pot implementar una o més interfícies.

• Són independents de l’herència, és a dir, una classe pot heretar d’una altra classe i a més
implementar una o més interfícies.

Així mateix, una classe que implementa una interfície es pot tractar com si fos la
interfície, perquè aquest “contracte” ens assegura que la classe implementa tots
els mètodes de la interfície com es pot apreciar en el següent exemple:

En l’exemple, crearem una interfície anomenada Atacar() que ens permetrà que
totes les classes que l’implementin l’hagin d’utilitzar amb el contracte que s’ha
definit: void Atacar(string font, string objectiu);. En aquest cas, cre-
arem dues classes Arc() i Espasa() que hauran d’implementar el mètode Atacar().
Cadascuna tindrà el seu comportament, mentre amb l’espasa comprovaríem si
l’objectiu està a prop, amb l’arc es comprovaria si ens queden fletxes i si està dins
de l’abast de l’objectiu. El codi seria el següent:

1 public interface IArma {
2 void Atacar(string atacant, string objectiu);
3 }
4

5 public class Espasa : IArma {
6

7 public void Atacar(string atacant, string objectiu) {
8 // Aquí es comprovaria si està a distància melee
9 Console.WriteLine("Ataca amb una espasa a {objectiu}");
10 }
11 }
12

13 public class Arc : IArma {
14

15 int _fletxes;
16 int _rang;
17

18 public void Atacar(string atacant, string objectiu) {
19 // Aqui es comprovaria si està dins de l’abast
20 // de l’arc i si té fletxes
21 Console.WriteLine($"{atacant} agafa una fletxa");
22 Console.WriteLine($"{atacant} dispara {objectiu}");
23 }
24 }
25

26 public class Program
27 {
28 public static void Main()
29 {
30 IArma espasa = new Espasa();
31 IArma arc = new Arc();
32 string jugador = "Genji";
33 string enemic = "Hanzo";
34

35 espasa.Atacar(jugador, enemic);
36 arc.Atacar(enemic, jugador);
37 }
38 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/14PbNr.

https://dotnetfiddle.net/14PbNr
https://dotnetfiddle.net/14PbNr
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Encara que una classe no
contingui cap mètode

abstracte pot declarar-se
com abstracte per evitar que

sigui instanciada
directament i forçar a fer

servir sempre alguna de les
subclasses.

Fixeu-vos que s’han declarat dues variables de tipus IArma i s’ha assignat a
aquestes un objecte de tipus Espasa i un altre de tipus Arc, que són classes que no
tenen relació entre elles.

En els diagrames UML la relació d’implementació d’una interfície es representa
de forma similar a l’herència, amb una punta de fletxa buida, però amb una línia
de ratlles discontínua, com mostra la figura 1.10.

Figura 1.10. Diagrama de classes UML amb interfície

Classes abstractes

Una classe abstracta és una classe incompleta, en la que s’ha definit un o més
mètodes incomplets que només compten amb la signatura de la funció, però no
s’han implementat.

Atès que una classe abstracta és incompleta, no pot ser instanciada. Per tant,
necessàriament s’hauran de crear classes que heretin d’aquesta i que implementin
els mètodes abstractes.

Per exemple, es podria crear una classe abstracta anomenada Vehicle amb la
propietat abstracta Moure, que seria implementada de forma diferent per cada tipus
de vehicle: Avio, Camio, Vaixell, Submari, Coet... En aquest cas no té sentit que
existeixi una implementació de Moure perquè cada tipus de vehicle es mou d’una
manera diferent, per tant, és apropiat que sigui abstracta i que cada tipus faci la
seva pròpia implementació.

Quan una classe conté un o més mètodes abstractes, cal declarar-la obligatòri-
ament com abstracte, afegint la paraula clau abstract a la seva definició, que
també és emprada per declarar un mètode com abstracte:

1 public abstract class AtacAbstracte
2 {
3 public int Poder;
4 protected string _nom;
5 public AtacAbstracte(string nom, int poder)
6 {
7 _nom = nom;
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8 Poder = poder;
9 }
10

11 public string InfoAtac()
12 {
13 return $"{_nom}, poder {Poder}";
14 }
15

16 public abstract int Atacar(String personatge);
17 }

Com es pot apreciar a l’exemple anterior, a la classe AtacAbstracte s’han
declarat dues propietats, un constructor amb 2 paràmetres, un mètode públic i
un mètode públic abstracte que consta només d’una signatura, per tant, s’ha de
declarar com abstracta i les seves subclasses hauran d’implementar aquest mètode.

Ni les classes abstractes ni les interfícies poden instanciar-se perquè no són
completes, només poden instanciar-se les seves subclasses si implementen
els mètodes especificats.

A diferència de les interfícies, les classes abstractes poden incloure tant mètodes
normals com abstractes, de manera que les classes que hereten d’aquestes poden
aprofitar-los, per exemple, les subclasses d‘AtacAbstracte poden accedir a les
propietats i mètodes públics i protegits:

1 public class AtacPuny : AtacAbstracte
2 {
3 public AtacPuny(string nom, int poder) : base(nom, poder)
4 {
5 // Altre codi d’inicialització
6 }
7

8 public override int Atacar(string personatge)
9 {
10 Console.WriteLine($"Dones un cop de puny amb estil {_nom} a

{personatge} i causa {Poder} punts de dany");
11 return Poder;
12 }
13 }
14

15 public class AtacEspecial : AtacAbstracte
16 {
17 public AtacEspecial(string nom, int poder) : base(nom, poder)
18 {
19 // Altre codi d’inicialització
20 }
21

22 public override int Atacar(string personatge)
23 {
24 Random random = new Random();
25 // Aquest atac farà com a mínim el poder de l’atac i com
26 // a màxim el poder de l’atac * 2 - 1 (perquè el darrer

nombre
27 // del rang aleatori no s’inclou).
28 //
29 // Exemple: amb poder 3 farà 3 + (0 a 5) punts de dany = de

3 a 8.
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30 int dany = Poder + random.Next(Poder * 2);
31 Console.WriteLine($"Utilitzes {_nom} contra {personatge} i

li causa {dany} punts de dany");
32 return dany;
33 }
34 }

Fixeu-vos que cal fer servir la paraula clau override per indicar que s’està
sobreescrivint el mètode abstracte de la superclasse, tot i que a la superclasse no
cal indicar que és virtual perquè tots els mètodes abstractes són virtuals de forma
implícita. Per altra banda, com la superclasse té un constructor amb 2 paràmetres,
s’obliga les subclasses a implementar-los i cridar al constructor base amb aquests
dos paràmetres:

1 public AtacPuny(string nom, int poder) : base(nom, poder)
2 {
3 // Altre codi d’inicialització
4 }

L’alternativa seria afegir a la superclasse un constructor buit (el constructor per
defecte), però en aquest cas no s’establirien els valors de les propietats _nom i
Poder, conseqüentment, cal implementar els constructors amb dos paràmetres a
les subclasses.

La utilitat de les classes abstractes és similar a la de les interfícies, ja que permeten
definir un contracte que han de complir les subclasses, però incloent una
implementació de la funcionalitat comuna. Igual que en el cas de les interfícies
això ens permet declarar variables d’aquest tipus o col·leccions i emmagatzema
en aquestes les subclasses, per exemple:

1 public class Program
2 {
3 public static void Main()
4 {
5 AtacAbstracte[] atacs = new AtacAbstracte[]{
6 new AtacPuny("Uppercut", 2),
7 new AtacEspecial("Meteor", 3)
8 };
9 string enemic = "Winston";
10 Console.WriteLine("Quin atac vols fer servir contra {enemic

}?");
11 for (int i = 0; i < atacs.Length; i++)
12 {
13 Console.WriteLine($"{i} {atacs[i].InfoAtac()}.");
14 }
15

16 Console.WriteLine($"Entra un nombre entre 0 i {atacs.Length
- 1}");

17 // En aquest exemple no fem control d’errors.
18 string entrada = Console.ReadLine();
19 int opcio = int.Parse(entrada);
20 atacs[opcio].Atacar(enemic);
21 }
22 }

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

https://dotnetfiddle.net/RKFKem
https://dotnetfiddle.net/RKFKem
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L’inconvenient d’utilitzar classes abstractes en lloc d’interfícies és que, en tractar-
se de classes, només es pot heretar d’una, mentre que es poden implementar
múltiples interfícies simultàniament. Tanmateix, cal tenir en compte que és
possible combinar l’herència d’una classe abstracta amb una o més interfícies.

En els diagrames UML les classes i els mètodes abstractes es representen posant
el seu nom en cursiva. La resta de la representació és idèntica a una relació
d’herència estàndard, tal com es pot apreciar a la jerarquia mostrada a la figura
1.11.

Figura 1.11. Diagrama de classes UML amb classe abstracta

1.1.6 Col·leccions

Encara que la utilització d’arrays acostuma a ser molt eficient, en C# trobem altres
tipus de col·leccions més flexibles com són les llistes (List).

List

Les llistes són el tipus de col·lecció més usada. La seva funció és similar a la dels arrays,
però no cal definir la mida a priori perquè aquesta s’ajusta automàticament. Els mètodes
més utilitzats són:

• Add(ítem): afegeix l’ítem a la llista.

• Remove(ítem): elimina l’ítem de la llista.

• RemoveAt(índex): elimina l’ítem a la posició indicada per índex.

• [índex]: retorna l’ítem a la posició indicada per índex.

• Clear(): buida la llista.

• Count: conté el nombre d’elements de la llista.

Per definir una llista, cal indicar quin és el tipus d’element que emmagatzema
entre claus:
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1 List<Tipus> nomLlista = new List<Tipus>();

Atès que les classes i les interfícies són considerats tipus, es poden emprar aquestes
col·leccions per guardar-los, com es mostra en el següent exemple:

1 public static void Main()
2 {
3 List<IArma> armes = new List<IArma>();
4 armes.Add(new Espasa());
5 armes.Add(new Arc());
6 armes.Add(new Espasa());
7 armes.Add(new Espasa());
8 armes.Add(new Arc());
9

10 string jugador = "Genji";
11 string enemic = "Hanzo";
12 for (int i=0; i<armes.Count; i++) {
13 armes[i].Atacar(jugador, enemic);
14 }
15 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/ulFKs8.

Fixeu-vos que la llista conté 5 elements, 3 espases i 2 arcs. Com que la llista és de
IArma, es pot tractar igual una espasa que un arc, perquè totes dues implementen
aquesta interfície.

Per poder utilitzar List, cal importar la biblioteca corresponent amb
using System.Collections.Generic;.

De la mateixa manera, les col·leccions són tipus de dades, per tant, es poden
declarar com a propietats:

1 public class Personatge {
2 List<IArma> _armes = new List<IArma>();
3 string Nom;
4

5 public Personatge(string nom) {
6 Nom = nom;
7 }
8

9 public void EquiparArma(IArma arma) {
10 _armes.Add(arma);
11 }
12

13 public void DesequiparArma(IArma arma) {
14 _armes.Remove(arma);
15 }
16

17 public void Atacar(string objectiu) {
18 for (int i=0; i<_armes.Count; i++) {
19 _armes[i].Atacar(Nom, objectiu);
20 }
21 }
22 }

https://dotnetfiddle.net/ulFKs8
https://dotnetfiddle.net/ulFKs8
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23

24 public class Program
25 {
26 public static void Main()
27 {
28 Personatge tracer = new Personatge("Tracer");
29 tracer.EquiparArma(new PistolaPulsos());
30 tracer.EquiparArma(new PistolaPulsos());
31 tracer.Atacar("Reaper");
32

33 }
34 }

Podeu veure aquest codi en funcionament en el següent enllaç: dotnetfidd-
le.net/6xpGZq.

En els diagrames UML a aquesta relació se l’anomena agregació i es representa
amb un rombe al costat de la classe que conté la col·lecció i una línia sòlida fins a
la classe continguda, tal com es mostra a la figura 1.12.

Figura 1.12. Diagrama de classes UML amb agregació

1.2 Arquitectura basada en components (Unity)

L’arquitectura basada en components consisteix en l’existència d’una classe entitat
(en el cas d’Unity és el GameObject) a la que s’afegeixen components. Són
aquests components els que contenen les dades (propietats) i afegeixen nous
comportaments (mètodes i gestió d’esdeveniments).

Tots els elements que es troben a la jerarquia d’una escena d’Unity són
GameObjects, mentre que tots els elements que es mostren a l’inspector
són components.

https://dotnetfiddle.net/6xpGZq
https://dotnetfiddle.net/6xpGZq
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Aquest tipus d’arquitectura permet combinar i reutilitzar els components, de
manera que només cal crear el component una vegada i llavors es pot instanciar
en múltiples GameObjects. Per exemple, quan es necessita que un GameObject
col·lisioni amb altres, s’afegeix un component de tipus Collider; si ha de produir
un so, s’afegeix un component AudioSource; si ha de mostrar un sprite, s’afegeix
un Sprite Renderer...

Arbres i jerarquies

Un arbre és un tipus de graf amb una arrel de la qual “pengen” una o més branques. Al
seu torn, cada branca pot tenir una o més branques, però només poden “penjar” de l’arrel
o d’una única branca. Les branques es considera que són “filles” de l’arrel o la branca de la
qual “pengen” mentre que la branca de la qual “pengen” es considera el “pare” d’aquestes.

Per tant, la jerarquia d’Unity es pot considerar un bosc on hi ha una escena de la qual
pengen un o més GameObjects (arbres), dels que poden penjar un o més GameObjects i
així successivament.

Figura 1.13. Jerarquia de GameObjects a Unity

Jerarquia d’Unity. Tal com es pot apreciar a la figura 1.13, si agafem
Exits com un arbre aquest té dues branques: Victory Volume (1) i Victory
Volume. Victory Volume està desplegat i es pot veure que té dues branques
més: BlackCube i light (que té més branques). Per tant, l’arrel d’aquesta
jerarquia serà Exits, que té dues branques (dues filles) i el seu pare és Exits;
VictoryVolume té dues filles més, i el pare d’aquestes és VictoryVolume; light
també té filles (que no es veuen perquè estan replegades), i el pare d’aquestes
seria light, i així successivament.

Aquests conceptes de pares i fills són molt importants perquè de vegades és
necessari cercar components en el mateix GameObject, en el pare o en els fills,
i cal tenir clar com es relacionen.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 45 Programació d'aplicacions multidispositiu

Una propietat destacable d’aquestes jerarquies és que si es desactiva o s’elimina
un GameObject que es trobi en una posició superior de l’arbre, tots els elements
que pengen d’aquest queden desactivats o eliminats segons correspongui.

Una altra peculiaritat és que les dades del seu component Transform s’han
d’interpretar d’una manera o altra segons si penja directament de l’escena o es
penja d’un altre GameObject:

• Quan un element penja directament de l’escena, les dades del seu Transform
són relatives a l’escena (com es mostra a la figura 1.14).

Figura 1.14. Transform global

• Quan pengen d’algun altre GameObject (com en el cas que es mostra la
figura 1.15), són relatives al seu pare.

Figura 1.15. Transform local

Com es pot apreciar a les figures anteriors, la posició del canó està desplaçada
0.393 unitats en l’eix Y respecte a la nau, mentre que la nau es troba a les
coordenades -0.329, -5.028 de l’escena “Space”.
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Monobehaviour: propietats
i mètodes

Podeu consultar el llistat complet
de propietats i mètodes de la

classe Monobehaviour al
següent enllaç: bit.ly/3g76ON7.

En la majoria dels casos, un
cop s’ha creat el Prefab,

s’elimina l’objecte original.
Per exemple, si es crea un

Prefab d’una explosió, no té
sentit que es reprodueixi

cada vegada que s’inicia el
joc.

World vs. Local

Quan es treballa amb GameObjects a Unity (i en la majoria de motors de jocs i programari
de modelatge 3D) cal distingir entre les posicions, rotacions i escala locals de les mateixes
propietats relatives al món. Per això cal distingir entre:

• Local: el seu valor és relatiu a l’element anterior de la jerarquia. Si els seus valors són tots
0, la seva posició al món serà idèntica a la del pare, però si hi ha diferència es tractarà com
un òfset respecte a l’element pare. Per exemple, si a la mà del jugador hi ha una bola de foc
amb un òfset d’un metre cap endavant, en moure’s el jugador la seva posició local continuarà
sent 1 metre cap endavant, però la seva posició al món serà igual a la de la mà del jugador +
1 metre cap endavant.

• World (món): el seu valor és absolut, és la posició en la qual es troba el component respecte
a l’escena. Per tant, si l’element pare es desplaça, la posició en el món del component també
varia.

1.2.1 Herència a Unity

Els scripts en Unity estan escrits en C#, per tant, s’apliquen les regles de
l’herència de C# a aquests scripts (un component pot heretar d’un altre) i poden
implementar interfícies. És més, a Unity tots els components hereten de la classe
MonoBehaviour, tal com es pot apreciar en la creació de qualsevol nou script des
d’Unity:

1 public class NewBehaviourScript : MonoBehaviour {}

Per tant, com hereten de MonoBehaviour, qualsevol component creat té accés
a totes les propietats i mètodes públics i protegits de la classe MonoBehaviour:
gameObject, transform, enabled, GetComponent()...

S’ha de tenir en compte que a Unity es programa en C#, per tant, en cas
de dubte sobre el llenguatge es pot consultar la documentació de Microsoft
sobre C# (learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp) i aprofitar les característiques
d’autocompleció i ressaltat de sintaxi de les IDE.

Per altra banda, per conèixer el funcionament de les classes i components d’Unity
caldrà consultar la documentació d’Unity (docs.unity3d.com/Manual/index.html).

GameObjects i Prefabs

Quan es crea una configuració de GameObject complex amb múltiples compo-
nents i altres GameObjects pot ser interessant “guardar-lo” per poder reutilitzar-lo
en altres escenes. Per fer-ho només cal arrossegar aquest GameObject a l’àrea
de projecte i es convertirà en un Prefab (prefabricat). Aquest Prefab es podrà
reutilitzar en la mateixa i en altres escenes arrossegant-lo a la jerarquia o a l’escena
i modificant els seus valors.

https://docs.unity3d.com/2022.1/Documentation/ScriptReference/MonoBehaviour.html
https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/
https://docs.unity3d.com/Manual/index.html
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En un joc programat amb
Unity es poden crear
classes (no components) i
estructures estàndard, que
poden ser utilitzats
normalment pels
components. Aquests sí
que s’instancien amb
l’operador new.

La instanciació de
components en temps
d’execució queda fora de
l’abast d’aquest mòdul.

Existeixen altres variants de
Instantiate que permeten
instanciar els elements en
una posició i rotació
concretes.

Un Prefab és una plantilla que permet afegir a l’escena GameObjects
“prefabricats”. Un cop a l’escena, aquests nous elements es poden modificar
sense alterar l’estructura original, però afegint el que sigui necessari. Per
exemple, es poden modificar totes les propietats (la posició, el model, les
animacions, els textos...), afegir més components...

Un detall molt important a tenir en compte és que mai s’ha d’instanciar un
component o GameObject amb l’operador new. Recordeu que Unity és un
framework i per funcionar correctament s’han d’usar les eines que proporciona
per crear aquests elements, ja que han de ser registrats i configurats pel motor.

Per instanciar nous elements a l’escena s’utilitza el mètode estàtic
MonoBehaviour.Instantiate(), que instància un nou GameObject a
partir d’un Prefab.

És a dir, per crear nous elements al joc mitjançant codi, és imprescindible crear
primer un Prefab. Normalment, aquests Prefabs es referencien com a variables de
tipus GameObject que poden configurar-se a l’editor d’Unity.

1 // Suposeu que s’ha creat un prefab d’un projectil que es mou en
línia recta i pot impactar als enemics

2 // aquest prefab s’ha assignat des de l’editor a la propietat ’’
projectilPrefab’’

3 public class ArmaDistancia : MonoBehaviour {
4 public GameObject projectilPrefab;
5

6 public void Atacar() {
7 // Es crea una instància del prefab del projectil
8 // i es guarda en la variable projectil
9 GameObject projectile = MonoBehaviour.Instantiate(

projectilPrefab);
10

11 // Aquí es farien més operacions amb el projectil
12 // per exemple assignar-li la posició inicial, la rotació
13 // i el mal que fa en impactar.
14 }
15 }

Com es pot apreciar Instantiate és estàtic, per tant, es crida directament des de
la classe MonoBehaviour i no des d’una instància.

De vegades, pot ser interessant modificar un Prefab existent per reutilitzar-lo, però
sense deslligar-lo de l’original. Per exemple, es pot crear una Prefab anomenat
Omnic amb totes les dades genèriques dels omnics, però després es volen poder
crear instàncies de diferents tipus d’omnics, que tindran diferents característiques,
habilitats, models i animacions (ommnic sentinela, omnic ninja, omnic mega
executor...).

En aquest cas, es podria crear una còpia del Prefab Omnic i modificar-la, però
aquesta còpia no quedaria lligada a l’original, així que si es fan canvis (per exemple,
afegir nous components o modificar alguns valors base) no s’apliquen a la resta
de Prefabs copiats.
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Explorar les classes

En Visual Studio i altres IDE, en
escriure el punt, es desplega un

quadre que mostra totes les
propietats i mètodes, cosa que

permet explorar les classes.

La solució és fer servir un Prefab Variant, aquest tipus de Prefabs conserven
l’enllaç amb l’original, però conservant els valors sobreescrits i els seus propis
components. Com es pot deduir, es tracta d’una relació d’herència entre
Prefabs. Per crear un Prefab Variant només cal arrossegar el Prefab modificat
des de l’escena fins a l’àrea d’assets del projecte i prémer el botó Prefab Variant
del diàleg que mostra la figura 1.16.

Figura 1.16. Dialog de selecció per crear un Prefab variant

Així mateix, es pot considerar que la relació entre els GameObject i
els Prefabs és semblant a les de classes i objectes, ja que els objectes
s’instancien a partir d’una classe i els GameObject s’instancien a partir d’un
Prefab.

Components (MonoBehaviour)

Quan s’instància un component moltes de les seves propietats són inicialitzades,
dues de les més rellevants són gameObject i transform. La primera és la
referència al GameObject del que forma part mentre que la segona és la referència
a la seva posició, orientació i escala (relativa o global).

Aquestes propietats es poden utilitzar com qualsevol altre, però en tractar-se
d’objectes caldrà accedir a les seves propietats i mètodes mitjançant l’operador
punt:

1 // El mètode SetActive() ens permet activar o desactiva el
GameObject

2 gameObject.SetActive(true);
3

4 // La propietat position de Transform ens permet definir la
posició

5 transform.position = new Vector3(10, 10, 10);

De la mateixa manera que a C#, també podeu accedir a qualsevol de les propietats
que heu definit i, des d’Unity, modificar els seus valors inicials; però heu de tenir en
compte que a l’editor només es mostren les propietats públiques, no es mostraran
ni les protegides ni les privades.

[SerializeField]

Per mostrar el valor de propietats privades o protegides cal afegir l’etiqueta
[SerializeField] abans, per exemple: [SerializeField] private double _temps;.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 49 Programació d'aplicacions multidispositiu

Hi ha variants per tots els
mètodes de tipus
GetComponent per obtenir
un array de components en
lloc d’un de sol.

En el cas d’usar, com a tipus d’una propietat, una classe que hereti de Component
o de GameObject, és possible assignar-los des de l’editor arrossegant l’element de
la jerarquia (o el Prefab des de la finestra d’assets del projecte si es tracta d’una
propietat GameObject), però això no és possible en tots els casos.

Quan s’ha de treballar amb objectes o components que encara no existeixen, per
exemple perquè s’instancien per codi i no es troben inicialment a l’escena, cal
utilitzar alguns dels mètodes especials que ofereix Unity:

• gameObject.GetComponent<T>(): Cerca entre els components del game-
Object i retorna el primer component d’aquest tipus que troba.

• gameObject.GetComponentInChildren<T>(): Cerca entre els compo-
nents del fill del gameObject i retorna el primer component d’aquest tipus
que troba.

• gameObject.GetComponentInParent<T>(): Cerca entre els components
del pare del gameObject i retorna el primer component d’aquest tipus que
troba.

T fa referència al tipus, aquest pot ser qualsevol component d’Unity o un nou creat
pel projecte, com: Transform, Collider, MeshRenderer...

Per exemple, en el següent exemple fixeu-vos que s’està cridant als mètodes des
del gameObject, per tant, retornaran els components que formin part del propi
gameObject al que està lligat aquest component:

1 // Retorna el primer component de tipus AudioSource que es troba
al gameObject que està associat a l’script

2 AudioSource audio = gameObject.GetComponent<AudioSource>();
3

4 // Retorna el primer component de tipus MeshRenderer que es
troba al gameObject que està associat a l’script

5 MeshRenderer meshRenderer = gameObject.GetComponentInChildren<
MeshRenderer>();

6

7 // Retorna el primer component de tipus SpriteRenderer que es
troba al gameObject que està associat a l’script

8 SpriteRenderer spriteRenderer = gameObject.GetComponentParent<
SpriteRenderer>();

Això no obstant, a vegades també ens interessarà accedir a components d’altres
Gameobjects, per fer-ho primer haurem d’instanciar el GameObject (aquest ha de
ser un prefab) i després accedir als components. En el següent exemple, creem
una instància de _enemicPrefab i, posteriorment, accedim al seu component
DadesBestiari. A partir d’aquí podem operar amb les dades del component.

1 public class Spawner : MonoBehaviour
2 {
3 // Definim _enemicPrefab com a [SerializeField] per mostrar-

lo a l’editor
4 [SerializeField] private GameObject _enemicPrefab;
5

6 private void Start()
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Valor null

El valor null és un valor
especial que indica que el valor

no és vàlid. Aquest és el valor de
qualsevol variable que té per

tipus una classe, però no s’ha
assignat cap valor.

Diagrama amb cicle de vida

Podeu veure un diagrama amb el
cicle de vida complet d’un

component d’Unity en el següent
enllaç: bit.ly/3EFnKnY.

Quan s’atura el joc tots els
components de l’escena

són desactivats (si escau) i
seguidament destruïts.

7 {
8 // Creem una instància de _enemicPrefab
9 GameObject enemic = MonoBehaviour.Instantiate(

_enemicPrefab);
10 // Accedim al component DadesBestiari
11 DadesBestiari dades = enemic.GetComponent<DadesBestiari

>();
12 // A partir d’aqui podem operar amb el comoponent dades
13 // per exemple establint el nivell, els punts de vida,
14 // el poder d’atac, etc.
15 }
16 }

Tant els components com els GameObjects són objectes, consegüentment,
es guarden com a referències i es pot guardar la referència a un component
per accedir més endavant en lloc de tornar a cridar a GetComponent().

En cas de no tenir accés a l’objecte, cal fer servir el mètode estàtic GameOb-
ject.Find que cerca a l’escena un GameObject amb el nom indicat i el retorna.

Existeixen dues variants d’aquest mètode, GameOb-
ject.FindGameObjectsWithTag i GameObject.FindWithTag, la diferència
amb l’anterior és que en lloc de cercar per nom se cerca pel tag (definit a l’editor).
El primer retorna un array de GameObjects actius, mentre que el segon retorna
només un GameObject.

En tots aquests mètodes, en cas de no trobar-se el component o el GameObject es
retorna null, excepte els que retornen un array que retornaran un array buit.

Les operacions de la familia GetComponent i Find són costoses i no es
recomana utilitzar-les dintre del mètode Update() o funcions que es cridin a
cada frame. En cas de necessitar accedir sovint a un component, és millor
desar-lo com a propietat i accedir a aquesta referència.

1.2.2 Cicle de vida d’un component a Unity

Quan s’afegeix un element a una escena o s’instancia un GameObject a partir
del mètode estàtic Monobehaviour.Instantiate(), tant el GameObject com els
seus components queden enregistrats al motor de jocs. Això permet a Unity cridar
automàticament a determinats mètodes que estan relacionats amb el seu cicle de
vida (quan es crea, quan s’activa, quan es destrueix...).

Entre aquests, cal destacar especialment als següents perquè són cridats en els
punts més rellevants per implementar les funcionalitats del joc:

• Awake(): és el primer mètode que s’invoca quan s’instancia el component,
inclús si està desactivat.

https://docs.unity3d.com/Manual/ExecutionOrder.html
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• Start(): invocat només la primera vegada que s’ha activat el component. Es
crida després de OnEnable().

• OnEnable(): s’invoca cada vegada que s’activa el component, o automàti-
cament si estava activat en instanciar-se.

• OnDisable(): s’invoca cada vegada que es desactiva el component i abans
de destruir-se.

• Update() i LateUpdate(): es criden automàticament cada frame però en
diferents moments.

• OnDestroy(): es crida quan es destrueix el component, després de OnDisa-
ble().

Al mètode Start() és on s’acostuma a inicialitzar el component, de manera
similar als constructors en classes de C#, perquè només es crida una
vegada.

Podeu fer servir el següent script per veure en quin ordre es criden aquests mètodes,
només cal que l’afegiu a un GameObject buit, i proveu d’activar/desactivar les
caselles d’activació del component i del GameObject per veure a la consola quins
mètodes són cridats:

1 using UnityEngine;
2

3 public class CicleDeVida : MonoBehaviour
4 {
5 private void Awake()
6 {
7 Debug.Log("Awake");
8 }
9

10 private void OnEnable()
11 {
12 Debug.Log("OnEnable");
13 }
14

15 private void OnDisable()
16 {
17 Debug.Log("OnDisable");
18 }
19

20 private void OnDestroy()
21 {
22 Debug.Log("OnDestroy");
23 }
24

25 private void Start()
26 {
27 Debug.Log("Start");
28 }
29 }

Fixeu-vos que tant si activeu/desactiveu el GameObject com el component, es
criden als mètodes OnEnable() i OnDisable() respectivament.
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Els missatges que es mostraran a la consola, si inicieu el joc amb el GameObject
i el component activat, seran els següents:

1 Awake
2 OnEnable
3 Start

Si el GameObject està desactivat, no es mostrarà res, no es cridarà ni tan
sols al mètode Awake().

En canvi, si el GameObject està activat, però el component desactivat, sí que es
crida al mètode Awake():

1 Awake

Si proveu d’activar i desactivar múltiples vegades el GameObject i/o el component,
el resultat serà similar al següent:

1 Awake
2 OnEnable
3 Start
4 OnDisable
5 OnEnable
6 OnDisable
7 ...

Un cop atureu el joc, veureu que si el component estava activat, passarà a estar
desactivat abans de destruir-se:

1 OnDisable
2 OnDestroy

Hi ha molts altres mètodes que es criden automàticament en algunes situacions
com OnCollisionEnter i OnCollisionExit, però la majoria d’aquests mètodes
requereixen que s’afegeixin alguns components concrets per ser cridats. Per
exemple, els dos mètodes anteriors requereixen que el GameObject tingui un
component de tipus Collider actius per ser cridats quan es produeixi o finalitzin
una col·lisió.

Update

El mètode Update() és on s’han de fer les comprovacions i crides a altres mètodes
per afegir funcionalitat al joc. Per exemple, controlar si s’ha premut una tecla o si
el personatge ha tocat el terra. El més recomanable és fer només comprovacions i
cridar a altres mètodes que implementin la lògica necessària.

Descomposició d’un problema complex en algoritmes més simples

Imagineu que heu d’implementar un component per simular el moviment d’un jugador amb
intervals de temps. Us indiquen que quan el jugador premi la tecla W ha de mostrar
un missatge indicant que s’ha desplaçat al nord i quan premi la tecla S mostrarà que el
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desplaçament ha estat cap al sud. A més, cal mostrar quant de temps ha passat d’ençà
que es va prémer la darrera tecla.

Dividint aquest problema en problemes més petits es poden escriure els següents
algorismes, que com es pot apreciar es poden implementar com a diferents funcions o
mètodes:

Algorisme per controlar moviment amb temps:

1. Inicia el component de moviment

2. Repeteix:

(a) Gestiona l’entrada

(b) Incrementa el temps

3. Ha acabat el joc?

(a) Sí: finalitza el programa

(b) No: torna al punt 2

Algorisme per gestionar el control :

1. S’ha pres la tecla W:

(a) Sí: Mou amb direcció Nord

2. S’ha pres la tecla S:

(a) Sí: Mou amb direcció Sud

Algorisme per actualitzar el temps:

1. Suma el temps que ha passat des del darrer frame.

Algorisme per moure al jugador :

1. Mostra el missatge amb la direcció on s’ha mogut el jugador

2. Estableix el temps entre moviments a 0.

En haver dividit el problema, se simplifica molt la seva resolució. Per exemple,
l’algorisme per controlar el moviment amb temps no s’ha de preocupar de com se
gestiona l’entrada ni com incrementa el temps, de la mateixa manera, l’algorisme
per gestionar l’entrada no necessita saber com es resoldrà el problema de moure
al jugador.

A continuació es mostra com seria la implementació de l’exemple anterior a Unity,
utilitzant el mètode Update() per repetir el comportament del controlador de
moviment amb temps:

1 using UnityEngine;
2

3 public class ControladorMovimentAmbTemps : MonoBehaviour
4 {
5 // Guarda el temps que passa entre moviment i moviment
6 private double _temps;
7
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Input Sytem: documentació

Podeu trobar la documentació
del nou Input Sytem al següent

enllaç: bit.ly/3T95fNq.

8 protected void Update()
9 {
10 GestionarEntrada();
11 ActualitzarTemps();
12 }
13

14 // Mou al jugador segons si es prem la tecla W o la tecla S
15 protected void GestionarControl()
16 {
17 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.W))
18 {
19 Moure("Nord");
20 }
21

22 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.S))
23 {
24 Moure("Sud");
25 }
26 }
27

28 // Incrementa el temps que ha pasat des del darrer moviment
29 private void ActualitzarTemps()
30 {
31 _temps = _temps + Time.deltaTime;
32 }
33

34 // Mou, fictíciament, al jugador
35 protected void Moure(string direccio)
36 {
37 Debug.Log($"El jugador es mou cap a {direccio} al cap de {

temps}s");
38 _temps = 0;
39 }
40 }

Com es pot apreciar, s’ha decidit definir algunes de les funcions com a protegides
perquè es preveu haver de crear subclasses i si fossin privades no seria possible
cridar-les.

Classe Input

Unity compta amb dos sistemes per gestionar les entrades de l’usuari, un basat en la
utilització de la classe Input i els seus mètodes estàtics que és el que es mostra a
l’exemple anterior (Input.GetKeyDown(), Input.GetButton(), Input.GetAxis()...), i el nou
Input System que requereix la càrrega del seu paquet i es troba molt més integrat amb
l’editor.

Per usar el nou sistema cal carregar el seu paquet, afegir el component PlayerInput al
GameObject corresponent al jugador (o al seu controlador) i crear les accions d’entrada.
Per altra banda, per utilitzar l’antic no cal fer res, funciona automàticament.

Fixeu-vos que el codi de cada mètode és molt curt, això fa que sigui fàcil
d’entendre, d’ampliar i de mantenir. Per exemple, es podria crear una subclasse
on la gestió de l’entrada fos gestionada per un script d’“intel·ligència artificial” en
comptes del control per entrada de teclat, i la resta del programa es mantindria
igual (encara que la signatura de GestionarControl hauria de ser virtual):

Algorisme de moviment aleatori

Cal implementar un nou component que permeti moure al personatge, però en lloc de
comprovar l’entrada de teclat s’ha de moure aleatòriament seguint aquest patró:

https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@1.4/manual/QuickStartGuide.html
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• 50% no es mou.

• 25% aleatòriament es mou al nord.

• 25% es mou al sud.

Algorisme per gestionar el control de la IA:

1. Es genera un nombre aleatori entre 0 i 99.

2. El resultat és menor que 50?

(a) Sí: no es mou.

(b) No: El resultat és menor que 75?

i. Sí: es Mou amb direcció Nord.

ii. No: es Mou amb direcció Sud.

Suposant que s’ha canviat la signatura de GestionarControl per protected
virtual void GestionarControl(), es podria crear el següent component que
només hauria de sobreescriure aquest mètode:

Antecessors

1 public class ControladorMovimentAmbTempsIA :
ControladorMovimentAmbTemps

2 {
3 protected override void GestionarControl()
4 {
5 int tirada = Random.Range(0, 100);
6

7 if (tirada < 50)
8 {
9 // No fem res
10 }
11 else if (tirada < 75)
12 {
13 Moure("Nord");
14 }
15 else
16 {
17 Moure("Sud");
18 }
19 }
20 }

Fixeu-vos que aquest component no hereta de MonoBehaviour sinó de Controla-
dorMovimentAmbTemps, però com aquest sí que hereta de MonoBehaviour, llavors
ControladorMovimentAmbTempsIA també és un MonoBehaviour i funciona
correctament.

Una classe sempre hereta totes les propietats i mètodes públiques i
protegides de tots els antecessors.

Cal tenir en compte que a Unity hi ha tres mètodes diferents que es criden
periòdicament. Aquests tres mètodes permeten afegir funcionalitats que s’han
d’executar contínuament, però amb diferents matisos:
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Els vectors poden
multiplicar-se per un altre

vector o per un escalar. Per
exemple, si es multiplica un

vector per tres, s’obtindrà un
vector amb la mateixa

direcció i sentit, però tres
vegades més llarg o, cosa

equivalent, amb una
magnitud tres vegades

major.

• Update(): aquest és el que s’usa habitualment, s’executa a cada frame abans
de processar les animacions.

• LateUpdate(): similar a l’anterior, però s’invoca després de processar les
animacions.

• FixedUpdate() s’executa abans que Update() i sempre s’executa en inter-
vals fixos de temps, s’executa abans que el sistema de físiques. Per tant,
aquí s’implementen els algorismes o crides a mètodes que afectin el sistema
de físiques (relacionades amb el component RigidBody, per exemple). Pot
executar-se múltiples vegades per frame.

1.2.3 Component Transform

El component Transform té la peculiaritat de trobar-se a tots els GameObjects
(substituït per la seva subclasse RectTransform en el cas de les interfícies). En
aquest component trobem tres files amb els valors corresponents a la posició,
rotació i escala (vegeu la figura 1.17).

Figura 1.17. Component Transform

A l’editor, les tres propietats es mostren com a vectors, on cada valor correspon
a un eix. Però en el cas de la rotació, encara que realment és un quaternió (una
construcció matemàtica), es mostra amb la notació en angles euler (que van de 0°
a 360°) que és molt més simple de manipular.

A la figura 1.18 podeu veure el diagrama UML simplificat de les classes (en
Unity estan implementats com estructures, però el funcionament és el mateix)
de les classes Vector3 i Vector2. Fixeu-vos que tenen 3 i 2 propietats públiques
respectivament que contenen els valors per cada eix del seu espai: x, y, z per
l’espai 3D i x, y per l’espai 2D. Fixeu-vos que també comptem amb el mètode
Normalize() que, en estar subratllat, ens indica que es tracta d’un mètode estàtic.

Figura 1.18. Diagrama UML dels vectors
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Transform: mètodes i
propietats

Podeu trobar el llistat de mètodes
i propietats de Transform al
següent enllaç: bit.ly/2K3fUoa.

Cal tenir en compte que
treballar amb la geometria
de l’espai no és senzill i és
necessari utilitzar conceptes
avançats de càlcul que
escapen de l’abast d’aquest
mòdul, com són el
tractament de matrius o la
utilització de quaternions.

Classes Vector3 i Vector2

En el desenvolupament de videojocs els vectors tenen molts usos, per això existeixen
classes concretes per representar-los i inclouen mètodes que faciliten treballar amb ells,
per exemple, per obtenir la seva magnitud o normalitzar-los, i inclús es pot operar amb
ells: sumar, restar, multiplicar, dividir i comprovar si dos vectors són iguals o diferents.

Alguns exemples dels seus usos són:

• Per representar un punt a l’espai 2D (Vector2, eixos X i Y ) o 3D (Vector3, eixos X, Y i Z ).

• Per representar una direcció (orientació i longitud). Per exemple, restant dos vectors diferents
s’obté el vector amb la direcció d’un a l’altra i la seva magnitud és la distància entre ells.

• Per emmagatzemar valors relacionats amb dos o tres eixos, aquesta és la manera en la qual
s’utilitza a l’editor per associar l’escala amb cadascun dels eixos.

• Per aplicar una força o establir una direcció a un component físic.

Podeu veure la representació d’un vector a la figura 1.19.

Figura 1.19. Vector

Quan el GameObject penja directament de l’escena aquests valors, seran referents
a l’escena i, per tant, es tractarà amb valors absoluts. En canvi, si pengen d’algun
altre GameObject, seran valors relatius a la posició, rotació i escala del seu pare.

Per exemple, en una jerarquia formada per un GameObject anomenat Personatge
del que penja un GameObject anomenat Ombra, la posició de l’ombra serà relativa
al personatge. Per tant, quan el personatge es mou l’ombra seguirà al personatge
sense haver de modificar la seva posició. De la mateixa manera, si es canvia
l’escala del personatge per fer-ho tres vegades més gran, l’ombra també es farà
tres vegades més gran.

El component Transform ofereix propietats i mètodes que permeten canviar la
posició i orientació del GameObject, així com afegir-lo a la jerarquia d’un altre
objecte o desenganxar-lo. Les principals propietats són les següents:

• position, localPosition: el primer és la posició al món (global), mentre que
la segona és la posició local (només per GameObjects que pengen d’altres
GameObjects).

• rotation, eulerAngles: aquestes propietats s’usen per consultar la rotació
o per establir-la. La primera és la rotació com a quaternió, mentre que la
segona és un vector amb el valor en graus euler per cada axis.

https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Transform.html
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Vectors unitaris

Un vector unitari és un vector
amb magnitud 1 que serveix per

indicar una direcció.

• lossyScale, localScale: el primer permet obtenir un valor aproximat per
l’escala global de l’objecte mentre que el segon permet consultar o assignar
l’escala relativa.

Els mètodes següents són els més utilitzats:

• LookAt(Transform): canvia la rotació del Transform perquè la di-
recció forward apunti directament a l’objectiu. És a dir, perquè
“miri” cap a l’objectiu. Per exemple, si es vol que un personat-
ge miri directament a un enemic es podria fer servir: personat-
ge.transform.LookAt(enemic.transform).

• Rotate(Vector3): gira el Transform en cada eix els graus indicats pel Vec-
tor3 passat com argument. Per exemple, si el vector passat és Vector3(45,
0, 0) girarà 45 graus en l’eix X. També, es pot emprar en components 2D,
utilitzant el mètode Rotate(Vector2).

• SetPositionAndRotation(Vector3, Quaternion): Estableix la posició i la
rotació al mateix temps, aquest procediment és més eficient que modificar-
les per separat.

• Translate(Vector3): desplaça aquest GameObject en la direcció passada
com argument. Per exemple si l’argument és Vector3(-3, 10, 5), el
GameObject es desplaçarà 3 posicions en l’eix X (direcció esquerra per ser
negatiu), 10 posicions en l’eix Y i 5 en l’eix Z. També, es pot emprar en
components 2D, utilitzant el mètode Translate(Vector2).

• SetParent(Transform): canvia el pare d’aquest GameObject al del Trans-
form passat com argument.

• Detach(): separa aquest GameObject del seu pare, de manera que passa a
penjar directament de l’escena.

El component Transform també facilita l’obtenció de tres vectors especials:

• forward: vector unitari que apunta cap endavant.

• right: vector unitari que apunta cap a la dreta.

• up: vector unitari que apunta cap a dalt.

Fixeu-vos que poden obtenir-se els vectors en sentit contrari canviant el signe. Per
exemple, per obtenir el vector que apunta cap avall es podria calcular així:

1 Vector3 down = -transform.up;

Regla de la mà dreta (Font:
Wikipedia)

A primera vista es pot pensar que no té gaire sentit que es facilitin aquests vectors,
perquè globalment el vector up serà (0, 1, 0), el vector right (1, 0, 0) i el vector
forward (0, 0, 1), però això deixa de ser així quan es rota el GameObject. Es pot
comprovar fàcilment observant la regla de la mà dreta, de manera que cada dit



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

representa un eix, i si gireu la mà en el sentit de qualsevol dels eixos, veureu com
tots els eixos han canviat de posició (els dits apunten en diferents direccions).

Aquest és el problema que soluciona l’accés a aquests vectors, encara que es giri
l’objecte en qualsevol dels eixos, els vectors up, right i forward retornen la direcció
respecte a l’objecte. És a dir, si el GameObject fos un cotxe que avança en la seva
direcció forward, (cap endavant), quan aquest gira cap a la dreta o l’esquerra, el
seu vector forward continuarà apuntant cap endavant respecte al cotxe, però no
respecte als axis globals tal com es pot apreciar a la figura 1.20.

Figura 1.20. Vectors forward i right a Unity

La fletxa blava és el vector forward i la fletxa vermella el vector right, en una orientació diferent a la dels eixos globals que es mostren a la cantonada superior dreta.

Altres usos dels vectors

Altres exemples d’ús d’aquests vectors són:

• Quan el personatge salta es pot utilitzar el vector up per determinar en quina direcció s’ha de
saltar.

• En molts jocs s’usa el vector forward per calcular el desplaçament cap endavant del jugador
i el vector right per determinar el desplaçament lateral.

• Quan es dispara un projectil es pot fer servir el vector forward del jugador per determinar en
quina direcció s’ha de desplaçar, de manera que és igual en quina direcció s’estigui apuntant
originalment, sempre es desplaça en línia recta.

1.2.4 Moviment i rotació consistent en el temps (Time.deltaTime)

A l’hora de treballar amb els mètodes i tipus de dades que modificant la posició
i rotació dels elements del joc, cal tenir en compte un factor molt important: el
temps.
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El problema amb el temps és que cada processador executa les instruccions a
una velocitat diferent, per aquest motiu si proveu de jugar a jocs molt antics de
PC, trobareu que és impossible, perquè la velocitat dels processadors actuals és
centenars de vegades superiors als que existien quan es van desenvolupar.

Per solucionar aquest problema s’acostumen a emprar dos mecanismes:

• Limitar el nombre de frames per segons (nombre de vegades que es
renderitza el joc per segon) per no malbaratar els recursos del processador.

• Ajustar qualsevol desplaçament o rotació d’acord amb el temps que ha
passat des del darrer frame. D’aquesta manera, el desplaçament o rotació
sempre es basarà en el temps real (depèn del programari) i no en el nombre
de renderitzacions (depèn del maquinari).

A Unity es pot consultar el temps que ha passat des del darrer frame
mitjançant la propietat Time.deltaTime.

Per exemple, el següent component desplaça el GameObject amb una velocitat de
10 unitats cada frame, sense tenir en compte el temps que ha passat. Per tant, en un
ordinador on el joc corri a 60 fps al cap d’un segon s’haurà desplaçat 600 unitats,
mentre que un ordinador que només arribi a 30 fps es desplaçarà 300 unitats i en
un ordinador on es renderitzin 144 fps el desplaçament serà de 1400 unitats. A
més, en el cas que el nombre de fps no sigui estable, el desplaçament oscil·laria
de frame a frame.

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4

5 public class TestMovimentSenseTimeDelta : MonoBehaviour
6 {
7 float Velocitat = 10f;
8

9 // Start is called before the first frame update
10 void Start()
11 {
12 transform.position = new Vector3(0, 0, 0);
13 }
14

15 // Update is called once per frame
16 void Update()
17 {
18 transform.Translate(new Vector3(Velocitat, 0, 0));
19 }
20 }

Per altra banda, si es multiplica el vector de desplaçament pel valor de Ti-
me.deltaTime, el desplaçament estarà ajustat al temps. D’aquesta manera, un valor
de 10 per la velocitat implicarà que el desplaçament serà exactament 10 unitats per
segon, independentment de l’equip en el qual s’executi. Per exemple:

1 using System.Collections;
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2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4

5 public class TestMovimentSenseTimeDelta : MonoBehaviour
6 {
7 float Velocitat = 10f;
8

9 // Start is called before the first frame update
10 void Start()
11 {
12 transform.position = new Vector3(0, 0, 0);
13 }
14

15 // Update is called once per frame
16 void Update()
17 {
18 transform.Translate(new Vector3(Velocitat, 0, 0) * Time.

deltaTime);
19 }
20 }

És a dir, es pot multiplicar Vector * Time.deltaTime, una rotació Quaternion
* Time.deltaTime, un nombre real float * Time.deltaTime..., qualsevol mena
de valor que es necessiti que sigui consistent amb el transcurs del temps.

1.2.5 Introducció al sistema de físiques i col·lisions

La detecció de col·lisions és imprescindible en la majoria de jocs. Aquest
mecanisme permet detectar quan dos elements entren en contacte: quan es fa clic
sobre un objecte o un botó, si s’ha col·locat el cursor a sobre, si el protagonista i
l’enemic es toquen, si el jugador agafa un ítem, bloquejar el pas a través d’una
paret... Per treballar amb les col·lisions, Unity ofereix dos components: els
Colliders i el Rigibody.

Els colliders ens permeten definir quina part de l’objecte serà sensible a la col·lisió.
És a dir, si posem d’exemple els videojocs de Mario Bross, veiem que si es
col·lisiona amb els peus sobre el cap de l’enemic, l’enemic mor. En canvi, si
es col·lisiona lateralment, el que mor o es fa petit és en Mario.

Per altra banda, el Rigidbody permet als seus GameObjects actuar sota el control
de la física. El Rigidbody permet controlar la força de la gravetat sobre un objecte
i, per tant, controlar que els objectes es moguin d’una manera realista.

La relació i la parametrització entre aquests dos components és la que ens permetrà
controlar les col·lisions en els nostres videojocs. Com podreu comprovar, no és
fàcil i hi ha múltiples opcions.
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Si cal aplicar una força a un
RigidBody es recomana

fer-ho al mètode
FixedUpdate(), en lloc del

Update(), perquè les forces
interactuen amb el sistema

de físiques.

RigidBody

Els components de tipus RigidBody permeten que el GameObject reaccioni al
sistema de físiques d’Unity. Això implica que serà afectat per la gravetat i, si
compta amb el collider adequat, respondrà a les col·lisions amb altres objectes.
Les propietats del component RigidBody són (vegeu la figura 1.21):

Figura 1.21. RigidBody

• Mass: defineix la massa de l’objecte (en quilograms per defecte).

• Drag: quina resistència a l’aire té l’objecte quan es mou. 0 significa sense
resistència a l’aire, i infinit fa que l’objecte pari de moure’s immediatament.

• Angular Drag: quina resistència a l’aire té l’objecte quan aquest gira. 0
significa sense resistència a l’aire, i infinit fa que l’objecte pari de moure’s
immediatament.

• Use Gravity: si està activat, la gravetat afectarà l’objecte i aquest caurà.

• Is Kinematic: si està activat, l’objecte no serà controlat pel motor de física,
i només pot ser manipulat pel seu Transform.

• Interpolate: permet suavitzar el moviment de l’animació interpolant-ne els
fotogrames. Es poden definir els valors none (sense interpolació), interpola-
tion (interpola segons el fotograma previ) o extrapolation (interpola segons
el fotograma següent).

• Collision Detection: utilitzat per prevenir que objectes que s’estiguin mo-
vent ràpidament passin a través d’altres objectes sense detectar col·lisions.
Té quatre valors Discrete (per defecte), Continuous, Continuous Dynamic i
Continuous Speculative.

• Constraints: permet restringir (congelar) les físiques en algun dels eixos,
sigui en la posició o en la rotació.

Mentre que els components que no formen part del sistema de físiques s’han de
desplaçar canviant la seva posició a l’espai, la posició dels elements físics es
canvia modificant la seva velocitat o aplicant forces. L’efecte d’aquestes forces
serà diferent segons el punt on s’apliquin i la massa dels objectes (configurable al
component).
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Un dels paràmetres més emprats del Rigibody és de la gravetat (Use Gravity), ja
que si el desactivem, el nostre personatge estarà quiet, i si està activat, se li aplicarà
un força descendent i desapareixerà per la part inferior del llenç.

Angry Birds amb Unity

En el següent enllaç podeu veure com crear un joc de físiques com Angry Birds amb Unity:

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

Per exemple, en el joc Angry Birds es catapulten ocells per destruir als porquets
del nivell. Quan es deixa anar l’ocell se li aplica una força que dependrà de l’angle
i la distància del dit respecte al punt d’es d’on es troba l’ocell, llavors l’ocell és
propulsat i la seva trajectòria es veurà modificada per la gravetat fins que impacti
amb algun dels porquets o alguna de les peces de l’escenari. Aquestes peces tenen
diferent massa de manera que si la seva massa és molt baixa, l’efecte de l’impacte
serà molt gran, però si la seva massa és molt alta, pràcticament no es mourà.
Una propietat que canvia el funcionament d’aquest component és isKinematic
(cinemàtic). Quan aquesta propietat és certa l’objecte no respon al sistema de
físiques, això permet tenir un objecte amb aquest component en repòs. En el cas de
l’Angry Birds l’ocell s’utilitzaria isKinematic=true mentre el jugador estableix
la trajectòria de tir i un cop deixa anar el dit, es canvia a isKinematic=false i
s’aplica la força que el propulsa.

Humanoides: CharacterController vs. RigidBody

Dos dels mètodes més usuals per controlar un personatge humanoide a Unity són emprar
el component CharacterController o implementar un sistema a partir de RigidBody. En el
primer cas no es compta amb físiques, per tant, cal implementar per codi l’efecte de la
gravetat (controlant si el jugador és a terra i si no hi és aplicar un desplaçament cap a sota),
en canvi, amb el sistema de físiques aquest problema està resolt (activant o desactivant
el paràmetre Use Gravity), però el moviment serà menys suau, perquè no s’aplica un
desplaçament constant sinó una força que empeny al personatge.

Depenent del tipus de joc i la sensació que es vulgui transmetre, serà més adient una
solució o altra, o una barreja de totes dues.

La utilització d’un motor de físiques és molt habitual en tota mena de jocs,
sia per simular les trajectòries dels projectils, el moviment dels jugadors, la
implementació de físiques realistes per jocs de carreres, puzles físics... Inclús en
jocs d’estratègia es poden aplicar, com a la sèrie Total War, on utilitza físiques per
resoldre els impactes de les càrregues de cavalleria, dels monstres i la trajectòria
dels projectils.

https://www.youtube.com/embed/jqvAKRUlJWY?controls=1
https://www.youtube.com/embed/jqvAKRUlJWY?controls=1
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1.2.6 Colliders

A Unity, els colliders ens permetran definir quina part de l’objecte és la que
col·lisiona. Depenent de si el joc és 2D o 3D o de la forma del nostre objetce
caldrà fer servir un component diferent per afegir la detecció de col·lisions.

Els components relacionats amb les col·lisions 2D usen el sufix 2D, per exemple
CircleCollider2D o BoxCollider2D. Aquesta diferència és important, perquè
els jocs en 3D utilitzen objectes en tres (malles) mentre que els jocs en 2D utilitzen
Sprites i Tile Maps. Tots aquests components hereten de la classe Collider o
Collider2D.

En el cas dels jocs 2D, els colliders ens permeten configurar l’àrea de col·lisió
per cada Sprite. Haurem de triar el collider més adient a la forma que volem
definir. Es pot seleccionar una o més capes com a capa de col·lisió, que evita que
el personatge caigui o travessi determinats elements. Addicionalment, es poden
usar altres colliders de forma independent per crear zones de victòria que finalitzin
el joc o zones de mort que destrueixin al jugador si les toca (per exemple, si cau per
un forat o en un llac de lava). A la figura 1.22 podeu veure un CircleCollider2D
(cercle de color verd que envolta la nau).

Figura 1.22. Collider 2D

Altrament, els jocs 3D treballen principalment amb models 3D i cal escollir el
collider més adient per la forma, encara que es pot emprar un model 3D simplificat
o inclús el mateix model, però el cost computacional és abismalment major.

A la figura 1.23 es pot veure un personatge amb tres colliders (les esferes i la
capsula en color verd):

• Un CapsuleCollider centrar en el personatge (afegit pel CharacterContro-
ller).

• Dos SphereCollider configurats com a triggers. En aquest cas l’esfera
interna és l’àrea d’abast dels atacs del jugador, mentre que l’externa és l’àrea
de detecció d’objectes interactuables, com cofres i portes.
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En els jocs de tipus shooter
s’anomena Hit Box a l’àrea
que detecta les col·lisions
dels impactes.

Combinacions de
col·lisions

Poden consultar-se les
combinacions vàlides de
col·lisions al següent enllaç:
bit.ly/3rVOmJS.

Figura 1.23. Collider 3D

Per exemple, si el model és una paret, pot ser adient fer servir un BoxCollider
perquè que té forma de caixa, si la forma és esfèrica s’utilitzarà un SphereCollider,
si la forma és humanoide s’acostuma a fer servir CapsuleCollider, que té una
forma apropiada per simular l’espai que ocupa un personatge bípede i bloquejar
el seu pas per l’escenari... De la mateixa forma, si l’element és 2D i té forma
rectangular es farà servir un BoxCollider2D, però si té forma circular, es farà servir
un CircleCollider2D.

En el cas d’un objecte complex, hi ha dues opcions:

• Usar múltiples colliders simples, per exemple dues caixes, una caixa i una
càpsula, una esfera i dues càpsules...

• Usar un MeshCollider que fa servir una malla per determinar l’àrea de
col·lisió. Emprar aquest component és molt més costós, però es pot
optimitzar emprant una malla simplificada en lloc de la mateixa malla del
model 3D.

Quan el joc és simple i no és necessària gaire precisió pels personatges pot
utilitzar-se una càpsula per representar l’àrea de col·lisió del jugador, però aquesta
simplificació no és adequada per jocs on és important determinar la silueta del
jugador. Per exemple, en un shooter no és acceptable que un tret que passa a 30 cm
del cap jugador es detecti com un impacte. Malauradament, Unity no proporciona
una solució simple, així que caldria crear un seguit de colliders simples (caixes,
esferes i càpsules) que pengin de la jerarquia d’ossos del model 3D i s’ajustin a la
forma del model (cap, tronc, comes, braços, cames...).

El comportament estàndard d’un collider és col·lidir, és a dir, quan es detecta
una col·lisió s’atura el moviment de l’objecte, no es permet travessar-lo. El motor
detecta quan comença aquesta situació i quan finalitza la col·lisió i ho comunica a
tots els components afectats mitjançant els següents mètodes:

• OnCollisionEnter/OnCollisionEnter2D: invocat quan s’inicia la col·lisió.

• OnCollisionExit/OnCollisionExit2D: invocat quan finalitza el contacte.

https://docs.unity3d.com/2022.2/Documentation/Manual/CollidersOverview.html
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Només es detecten les col·lisions entre components de tipus collider sempre
que algun dels dos tingui també un component RigidBody i no sigui
cinemàtic (vegeu la taula 3.1), la resta són ignorats.

Taula 1.1.
Detecció de
col·lisions

Collider RigidBody RigidBody
cinemàtic

Collider Sí

RigidBody Sí Sí Sí

RigidBody
cinemàtic

Sí

Cal destacar que les col·lisions es produeixen entre components colliders i
utilitzant les formes de cadascun (esfera, caixa, càpsula...), independentment de
la representació. Per aquest motiu, és cabdal que els colliders s’ajustin a la forma
representada pel model o imatge.

Però aquest mètode no és útil en molts casos, per exemple per detectar si s’ha
entrat en una zona especial (una zona de victòria o una zona de mort) o quan
s’implementa un sistema d’interaccions complex o de combat, perquè el Game-
Object quedaria bloquejat en el límit del collider. En aquests casos cal activar la
propietat IsTrigger del component, de manera que el seu comportament és de
superposició.

Perquè Unity reconegui una superposició cal que, almenys, un dels
GameObjects tingui un component de tipus RigidBody (cinemàtic o no),
tal com mostra la taula 3.2.

Taula 1.2. Detecció de superposicions

Collider RigidBody RigidBody
cinemàtic

Collider su-
perposició

RigidBody
superposi-
ció

Rigidbody
cinemàtic
superposi-
ció

Collider Sí Sí

RigidBody Sí Sí Sí

RigidBody
cinemàtic

Sí Sí Sí

Collider su-
perposició

Sí Sí Sí Sí

RigidBody
superposi-

ció

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

RigidBody
cinemàtic
superposi-

ció

Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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Resumint, quan s’utilitza un component amb la superposició (propietat
isTrigger) activada, es detectarà sempre que toqui a qualsevol altre collider
amb un RigidBody, mentre que els colliders per si sols no disparen ni
col·lisions ni superposicions.

Els mètodes cridats automàticament quan es detecta una superposició són els
següents:

• OnTriggerEnter/OnTriggerEnter2D: invocat quan s’inicia la superposi-
ció.

• OnTriggerExit/OnTriggerExit2D: invocat quan finalitza la superposició.

En el cas dels triggers (superposicions) s’acostuma a usar els colliders bàsics i no
els complexos (MeshCollider), ja que no acostuma a ser necessària gaire precisió.

Altres exemples d’esdeveniments que poden ocórrer quan dispara un trigger
podrien ser els següents:

• S’activa una trampa quan el jugador el travessa.

• S’instancien tres enemics que corren cap al jugador.

• S’incrementa la velocitat del cotxe del personatge (turbo en una pista d’un
joc de carreres).

• El jugador és destruït (quan el jugador cau del mapa).

• El jugador finalitza el nivell (col·locat en un punt al final del mapa).

• El jugador toca una moneda i incrementa la puntuació.

• El jugador s’apropa a una porta i es mostra un missatge indicant que ha de
polsar la tecla E per obrir-la.

Triggers & Colliders

Per a més informació sobre les col·lisions, us recomanem que mireu el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/aTiryu91jJ0?controls=1

Matriu de col·lisions

En molts casos és necessari filtrar aquestes col·lisions, per exemple, per evitar
el “foc amic”. Si un enemic dispara a un jugador, habitualment no és desitjable
que els seus trets col·lideixin amb altres enemics i al contrari, que els trets del

https://www.youtube.com/embed/aTiryu91jJ0?controls=1
https://www.youtube.com/embed/aTiryu91jJ0?controls=1
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jugador danyin als seus aliats, o que un enemic pugui agafar les monedes que
s’han col·locat en un joc de plataformes. Per evitar aquestes situacions es combina
l’ús de les capes layers i la matriu de col·lisions, que es configura a Edit / Project
Settings, Layer Collision Matrix. Aquesta matriu indica quines capes interactuen
amb quines (per defecte, totes interactuen amb totes), de manera que si es vol que
el jugador i els enemics no puguin interposar-se entre ells mateixos cal desmarcar
les caselles de la matriu on la fila i la columna del jugador (vegeu un exemple a la
figura 1.24).

Figura 1.24. Matriu de capes de col·lisió

A la interfície d’Unity hi ha dues matrius de col·lisions diferents, una pels
components 3D i una altra pels components 2D.

La capa (layer) s’estableix per cada GameObject (o Prefab) de forma individual
des de l’inspector (a la part superior), per tant, pot ser que un dels GameObjects
de la jerarquia tingui assignada una capa i altres GameObjects altres. S’ha de
tenir molt de compte amb això perquè només es tindrà en compte la capa del
GameObject on s’ha afegit el component que col·lideix.

És recomanable crear noves capes i no utilitzar les ja existents perquè
aquestes poden ser utilitzades amb altres fins (per exemple, per controlar
la visibilitat de les càmeres o les interfícies).

1.2.7 Unity Packages

En treballar amb un llenguatge, un framework o altres eines de desenvolupament
és habitual que aquesta ofereixi moltes més funcionalitats de les que es necessiten.
Per exemple, en el cas d’Unity si s’està treballant en un joc 3D, la major part de
les funcionalitats 2D no són necessàries. Per consegüent, no té sentit carregar
al sistema aquestes llibreries que no s’utilitzaran, ni mostrar els components a la
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Gestor de paquets

Podeu trobar la documentació
del gestor de paquets al següent
enllaç: bit.ly/3VqYMP8.

Paquet URP

Podeu trobar la documentació
del paquet URP al següent
enllaç: bit.ly/3T0B6Q1.

llista, ni molt menys empaquetar-la en l’executable final per distribuir-lo, ja que
s’incrementa el seu pes innecessàriament.

Per solucionar aquest problema, s’acostuma a instal·lar o carregar només els
mòduls o connectors (plugins, en anglès) que usarà el projecte. Per exemple, en
instal·lar Visual Studio per treballar amb Unity, no s’instal·len tots els components,
només els necessaris per crear les builds per Windows i les relacionades amb C#,
mentre que es deixen sense instal·lar totes les relacionades amb altres aspectes
com el desenvolupament d’aplicacions amb C++, Xamarin i el motor de videojocs
Unreal Engine.

En el cas d’Unity s’han dividit les funcionalitats en paquets, i quan es crea un nou
projecte s’afegeixen automàticament un seguit de paquets depenent de la plantilla
utilitzada. Per exemple si es crea el projecte a partir de la plantilla 2D o 3D bàsica
no s’afegeixen els paquets de renderitzat URP; i si es crea amb un una plantilla
3D, no s’afegeixen els paquets per treballar amb sprites.

Per instal·lar un paquet a Unity s’usa el gestor de paquets (al menú principal,
Window / Package Manager). Des d’aquest gestor es poden afegir nous paquets,
actualitzar els que es troben instal·lats, eliminar-los i en alguns casos accedir a
alguna característica addicional com instal·lar exemples.

De cada paquet es proporciona un nombre de versió, aquest nombre és important
perquè no totes les versions dels paquets són compatibles amb totes les versions
d’Unity (encara que l’editor només mostra les versions compatibles). Això vol dir
que s’ha de tenir cura a l’hora de consultar la documentació, ja que si es consulta
la d’una versió anterior, pot ser que el comportament no sigui el mateix, i en la
de versions posteriors probablement s’hauran afegit noves característiques que no
estan disponibles en versions anteriors.

Per exemple, en el cas del paquet URP, la versió 15.0 només està disponible per
Unity 2023.1+, la versió 14.0 a Unity 2022.2, la versió 2020 només admet fins a
la versió 10.10 del paquet... En el cas de la versió 2020, com que només suporta
fins a la 10.10, no es podran utilitzar les característiques incorporades en versions
posteriors. Per exemple, la versió 11 del paquet va afegir les ombres de punt de
llum (Point Light Shadows), de manera que, si es vol emprar aquesta característica,
caldrà actualitzar el motor com a mínim fins a la versió 2021.1.

S’ha de tenir en compte que alguns paquets són experimentals i no es mostren
directament al llistat. Per accedir a aquests paquets pot ser necessari activar-lo
a la configuració, descarregar-los manualment o afegir-los mitjançant una adreça
d’un repositori Git. En aquests casos cal consultar la documentació del paquet i
seguir els passos indicats per instal·lar-los. </newcontent>

https://docs.unity3d.com/Manual/upm-ui.html
https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@13.1/manual/index.html
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2. Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu

El desenvolupament d’aplicacions multidispositiu consisteix en el disseny i pro-
gramació d’aplicacions amb l’objectiu que s’executin a una àmplia varietat de
dispositius.

Per poder assolir aquest objectiu, cal conèixer les característiques que poden
tenir els diferents dispositius, les diferents famílies en què els podem agrupar,
les plataformes que faciliten a les aplicacions l’accés als seus components i les
estratègies i eines que podem fer servir per desenvolupar les diferents versions de
l’aplicació.

Un dispositiu és un aparell on podem executar una aplicació. Constarà com a
mínim dels components centrals d’un ordinador, és a dir, processador i memòria
principal, així com alguns perifèrics que permetin a l’usuari interactuar amb ells
(vegeu la figura 2.1). Mentre que els components centrals processen les instrucci-
ons de l’aplicació, els perifèrics comuniquen les dades que tracta l’aplicació cap
a l’exterior, en sentit invers o en ambdós. Per tal de poder programar aplicacions
que aprofitin bé i no excedeixin les capacitats d’un dispositiu, hem de conèixer
com funcionen i com mesurar les seves capacitats.

Figura 2.1. Components d’un dispositiu

A banda de complir amb els requisits tècnics per fer que el videojoc o aplicació
puguin executar-se en diferents plataformes, caldrà també complir amb els requi-
sits de les plataformes de distribució, ja que en cas contrari no serà possible fer-ho
arribar als usuaris o als jugadors. Per aquest motiu, és cabdal conèixer quines són
les plataformes de distribució i les seves característiques.
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2.1 Famílies de dispositius

Al mercat hi ha una gran varietat de dispositius de diferents models, cadascun
dels quals té uns components de diferent tipus i capacitats. Per tal de poder
desenvolupar aplicacions per a ells, el primer pas és agrupar-los en famílies. Els
dispositius de cada família compartiran una sèrie de característiques comunes,
com mida, capacitat de procés o presència d’alguns perifèrics, i això ens permet
dissenyar aplicacions amb la seguretat que el dispositiu admet aquestes caracte-
rístiques. Vegem-los detingudament (vegeu la figura 2.2):

Figura 2.2. Famílies de dispositius

• Ordinadors personals. Els ordinadors personals són equips relativament
voluminosos que l’usuari fa servir típicament assegut a un escriptori i que
compten amb una pantalla, un teclat i un ratolí. Entre totes les famílies
de dispositius, sempre que comparem dispositius de preus similars, és
la que presenta unes prestacions més altes, tant en l’àmbit de capacitat
d’emmagatzematge de dades com de procés i presència de perifèrics, amb
l’excepció dels perifèrics de posicionament i orientació que, en ser equips
que no es desplacen durant el seu ús, normalment no són necessaris.

• Consoles. Les consoles són una família de dispositius amb unes prestacions
similars a un ordinador personal però orientades a videojocs, i compten
amb un conjunt de perifèrics adaptats a aquesta finalitat específica. En
concret, disposen de joysticks i gamepads i, en comparació a un ordinador
personal amb un preu similar, tenen una capacitat de memòria i de procés
més baixa, que compensen amb una targeta gràfica amb una capacitat de
procés i de memòria més alta, almenys en el moment de la seva sortida al
mercat.

• Mòbils. Els mòbils són una família de dispositius que es caracteritza perquè
l’usuari els transporta amb ell i els fa servir principalment per comunicar-
se i consultar informació, fent servir com a perifèric d’entrada una pantalla
tàctil. En ser dispositius que no romanen a un mateix lloc, compten amb tot
un seguit de dispositius de posicionament i orientació com acceleròmetres
i GPS. Com que la seva mida ha de ser reduïda i han de limitar el consum
d’energia per tal que la bateria no s’esgoti ràpidament, les prestacions dels
seus components són més baixes en comparació amb un ordinador personal.

• Consoles portàtils. Les consoles portàtils són una família de dispositius
amb unes prestacions similars als mòbils, però amb una finalitat específica,
que és executar videojocs. Compten, per tant, amb gamepads i joysticks
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integrats i sovint també altres perifèrics d’entrada com pantalles tàctils i
càmeres. En comparació amb els mòbils, les seves capacitats solen ser
més altes, almenys en el moment de la seva sortida al mercat, i destaquen
especialment en l’aspecte gràfic.

• Sistemes de realitat virtual. En aquesta família de dispositius trobem els
dispositius que depenen dels ordinadors i els dispositius sense fils, basats
en tecnologia mòbil. Aquests darrers són els que dominen el mercat, ja
que tenen una barrera d’entrada més baixa perquè no requereix un PC de
gamma alta. A més tenen l’avantatge de què poden connectar-se a un PC
per gaudir de jocs amb una resolució més gran, perquè la seva tecnologia és
compatible amb la dels dispositius que depenen dels ordinadors. Aquests
dispositius compten amb unes ulleres situar al jugador en el món virtual i
dos controladors que li permeten interactuar, encara que alguns dispositius
compten amb seguiment de mans i es pot prescindir d’aquests controladors.

Figura 2.3. Sistemes de realitat virtual depenent de PC

2.2 Plataformes

Les aplicacions no s’executen directament sobre un dispositiu, sinó sobre una
plataforma. Aquesta està formada pel dispositiu més un sistema operatiu que
proveeix de tot el programari necessari perquè l’aplicació pugui interactuar amb
ell (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. Plataformes
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Trobareu més informació
sobre el kit de

desenvolupament en
aquest mateix apartat.

La importància de les plataformes està en el fet que permeten desenvolupar una
aplicació per a tota una família de dispositius sense haver de tenir en compte
les diferències en la forma de comunicació amb els perifèrics i els components
centrals de cada model, ja que el sistema operatiu ofereix a l’aplicació una
interfície comuna independent del dispositiu concret en què s’estigui executant.

D’altra banda, per desenvolupar una aplicació per a una plataforma concreta ne-
cessitarem un conjunt d’eines anomenat kit de desenvolupament (vegeu la figura
2.5). En el cas que hi hagi una organització responsable de la plataforma, aquesta
proveirà els desenvolupadors d’un conjunt d’eines “estàndard” anomenat kit de
desenvolupament estàndard o SDK (standard development kit), que consistirà en
eines de programari i, en algunes ocasions, maquinari específic.

Figura 2.5. ’Kit’ de desenvolupament

Si la plataforma és tancada, aquest responsable serà l’empresa propietària i només
farà arribar el kit als desenvolupadors que hagi autoritzat; en cas contrari, serà de
lliure accés.

2.2.1 Classificació de les plataformes

Una plataforma pot fer servir un dispositiu físic, per exemple un mòbil, però també
una màquina virtual, és a dir, un dispositiu idealitzat que no té una existència física.
En el primer cas parlem de plataformes hardware, i en el segon de plataformes
software (vegeu la figura 2.6).

Figura 2.6. Plataformes ’software’
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Les botigues virtuals
d’aplicacions són
conegudes genèricament
com a stores o
marketplaces.

Marketplace d’Apple

Aquest seria un exemple de
marketplace, el podeu consultar
a: www.appstore.com.

Dintre de les plataformes hardware, distingirem dos casos: aquelles en què
la família de dispositius sobre els quals s’executa el sistema operatiu és força
uniforme quant a les capacitats, o homogènies, i aquelles que presenten molta
variabilitat, heterogènies.

Tot i que el sistema operatiu “oculta” les complexitats de tractar amb el dispositiu,
l’aplicació pot consultar informació sobre aquest, com la presència de certs
perifèrics o la seva capacitat, i adaptar el seu comportament. En conseqüència,
el desenvolupament d’aplicacions per a plataformes heterogènies sol ser més
complex, ja que cal preveure alternatives en funció de les característiques del
dispositiu.

Distingirem també entre plataformes obertes o tancades, en funció de si existeix
un propietari que posa restriccions al desenvolupament d’aplicacions per a la
plataforma o no. Sovint aquest propietari proporciona també una botiga virtual
on els desenvolupadors poden publicar les seves aplicacions. Si la plataforma
és tancada, hi haurà un procés de revisió i aprovació de les aplicacions que s’hi
publiquen.

Diferències entre plataformes Mac i Windows

El sistema operatiu Mac ha d’executar-se obligatòriament sobre un ordinador fabricat per
a Apple. Aquesta empresa només fabrica uns pocs models diferents i, dintre d’un mateix
model, tots els dispositius tenen el mateix tipus de processador, memòria i perifèrics amb
unes característiques fixes o que presenten unes variacions mínimes. Això fa que un
desenvolupador d’aplicacions per a Mac pugui comptar que el dispositiu tindrà unes certes
capacitats, i podrà programar l’aplicació sense preocupar-se’n gaire.

En canvi, el sistema operatiu Windows pot executar-se sobre tot un ventall de models
d’ordinador de diferents fabricants, cadascun dels quals pot incloure components i
perifèrics lliurement, sempre que proveeixi Microsoft del software necessari perquè puguin
integrar-se al sistema operatiu. Això fa que un desenvolupador d’aplicacions per a
aquesta plataforma sovint hagi de consultar des del codi la presència i les capacitats
dels components i perifèrics del dispositiu, i preveure com adaptar el comportament de
l’aplicació en cas que algun d’ells no sigui present o la seva capacitat sigui insuficient.

2.2.2 Plataformes ’hardware’

Les plataformes hardware estan compostes per un sistema operatiu que pot
executar-se sobre una família de dispositius físics o bé sobre un conjunt concret
de dispositius dins una mateixa família. Aquestes són les més destacades:

1. PC/Windows. La plataforma PC/Windows és una plataforma propietària
de l’empresa Microsoft que s’executa a la família dels ordinadors personals.
És una plataforma heterogènia, és a dir, els dispositius sobre els quals
s’executa el sistema operatiu, tot i pertànyer a la mateixa família, poden
tenir capacitats molt diferents. Des del punt de vista de l’accessibilitat per
als desenvolupadors, la plataforma és oberta i el kit de desenvolupament
estàndard és públic i gratuït, tot i que per publicar al marketplace cal pagar
una taxa i passar per un procés de revisió.

https://www.appstore.com/
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2. PC/Linux. La plataforma PC/Linux és una plataforma lliure que s’executa
a la família dels ordinadors personals. És extremadament heterogènia, ja
que s’executa sobre dispositius amb diferents capacitats sense cap mena de
restricció. Caldrà tenir en compte que:

• No existeix un únic sistema operatiu en aquesta plataforma, sinó
molts que comparteixen un nucli comú que proporciona les funcio-
nalitats principals.

• Des del punt de vista del desenvolupament d’aplicacions, la platafor-
ma és completament oberta, però no existeix un kit de desenvolupa-
ment oficial, sinó que cada desenvolupador és lliure de triar les seves
eines. Això fa que sigui un entorn ideal per aprendre a desenvolupar
aplicacions, tot i que no sigui una plataforma creada amb un objectiu
comercial.

3. Mac. La plataforma Mac és una plataforma propietària de l’empresa
Apple que s’executa a la família dels ordinadors personals. És una platafor-
ma homogènia, ja que la mateixa companyia selecciona el hardware que
s’integra als dispositius i limita aquests a uns pocs models. Tècnicament,
es tracta d’una plataforma oberta, ja que qualsevol desenvolupador pot
accedir al kit de desenvolupament estàndard i distribuir aplicacions, però
a la pràctica funciona com una plataforma tancada, perquè la seva base
d’usuaris està més habituada a fer servir el marketplace, i les aplicacions
han de passar per un procés de revisió i aprovació per accedir-hi.

4. Mòbil/Android. La plataforma Android és una plataforma propietària de
l’empresa Google que s’executa a la família dels mòbils. És una plataforma
heterogènia, ja que els dispositius sobre els quals s’executa el sistema
operatiu presenten una gran variabilitat quant a capacitats. Caldrà tenir en
compte que:

• Es tracta d’una plataforma oberta, ja que l’empresa no limita el
desenvolupament d’aplicacions i el kit de desenvolupament estàndard
és públic. Això no obstant, hi ha un marketplace, Google Play, on els
desenvolupadors han de pagar una petita taxa i passar per un procés
de revisió, però no és gaire exigent.

• En sentit estricte, hauríem de dir que es tracta d’una plataforma híbrida
hardware/software, ja que el sistema operatiu d’Android internament
fa servir una màquina virtual derivada de la Java Virtual Machine.

5. Mòbil/iOS. La plataforma iOS és una plataforma propietària de l’empresa
Apple que s’executa a la família dels mòbils. És una plataforma homogènia,
ja que Apple és responsable també de la fabricació els dispositius, i els
limita a uns pocs models que compten cadascun amb uns perifèrics i unes
capacitats concretes. Caldrà tenir en compte que:

• La plataforma és tancada i, tot i que el kit de desenvolupament
estàndard és públic, cal que els desenvolupadors passin per un procés
de registre i validació per tal de poder publicar les seves aplicacions
al marketplace, l’App Store, que és a més l’únic lloc on els usuaris
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poden obtenir les aplicacions. El desenvolupament de les aplicacions,
a més, s’ha de fer des d’una plataforma PC/Mac.

• Un altre aspecte diferencial és que el procés de validació de les
aplicacions és relativament exigent, i la mateixa empresa publica
unes guies amb tota una sèrie de requisits que han de complir les
aplicacions per obtenir l’aprovació.

6. Consola/Playstation. La plataforma Playstation és una plataforma propie-
tària de l’empresa Sony que s’executa a la família de les consoles. És una
plataforma extremadament homogènia, ja que només existeixen un pocs
models de dispositiu amb un hardware pràcticament idèntic. Caldrà tenir
en compte que:

• La plataforma és completament tancada i només els desenvolupadors
autoritzats per Sony poden rebre el kit de desenvolupament estàndard
i publicar aplicacions. Com que els mateixos dispositius no admeten
la instal·lació d’aplicacions durant el desenvolupament, cal també que
el kit inclogui una versió de desenvolupament de la consola, cosa
que encareix el preu que paga el desenvolupador.

• El procés de revisió i aprovació de les aplicacions, en aquest cas
jocs, és força extens i complex. La mateixa empresa fa arribar als
desenvolupadors unes guies amb els punts mínims que ha de complir
l’aplicació per poder publicar-se.

7. Consola portàtil/Nintendo Switch. Aquesta és una plataforma propietà-
ria de l’empresa Nintendo. Com en el cas de les consoles PlayStation es
tracta d’una plataforma extremadament homogènia i tancada. Per poder
desenvolupar per a aquesta consola, cal obtenir permís de Nintendo per
poder adquirir el kit de desenvolupament.

8. Realitat virtual. Els sistemes de realitat virtual són plataformes emer-
gents, en el sentit que encara s’estan donant les passes per establir uns
estàndards que han de complir tots els dispositius. Així i tot, algunes
companyies han fet alguns avenços, com la plataforma Meta, propietat de
Meta (anteriorment coneguda com a Facebook); i SteamVR propietat de
Valve. Aquestes plataformes permeten el desenvolupament d’aplicacions
per a dispositius de realitat virtual fent servir els dispositius comercials i
un kit de desenvolupament de programari. Totes dues plataformes es poden
integrar amb els motors de videojocs Unity i Unreal Engine.

Publicació d’apps

La publicació d’aplicacions a l’App Store és un procés relativament complex que s’inicia
registrant-se com a desenvolupador, pagant una quota i creant un perfil per a l’aplicació al
portal de desenvolupament i al de publicació.

Tot seguit cal descarregar l’SDK, programar l’aplicació i enviar-la a través d’una eina
específica i, passats uns dies o setmanes, es rep una notificació de si l’aplicació s’ha
aprovat o rebutjat.

En el segon cas l’equip de revisió fa saber quines normes incompleix l’aplicació i/o quines
accions hem de fer, i una vegada fetes les correccions s’envia una nova versió de l’aplicació
i el cicle es repeteix fins que es rep l’aprovat.
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2.2.3 Plataformes ’software’

Les plataformes software són aquelles que ofereixen a l’aplicació accés no a un
dispositiu físic, sinó a una màquina virtual, és a dir, un dispositiu que no existeix
al món real, però que es pot simular fent servir un programa.

En molts aspectes, el desenvolupament d’una aplicació per a una plataforma
software és similar al d’una aplicació per a una plataforma hardware, ja que la
plataforma ofereix uns serveis comuns a l’aplicació i també és necessari obtenir
un kit de desenvolupament del fabricant (vegeu la figura 2.7). Es diferencia en què
com que el dispositiu no existeix realment, per a una aplicació a una plataforma
software cal la presència d’un programari que simuli la màquina virtual.

Figura 2.7. Desenvolupament per a plataformes ’software’

Aquest programari, que s’anomena l’entorn d’execució o Runtime Environment,
al seu torn és també una aplicació i, per tant, necessita una plataforma hardware
per executar-se (vegeu la figura 2.8).

Figura 2.8. Condicions d’execució reals d’una plataforma ’software’
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El benefici de les plataformes software és que si el propietari proveeix d’entorns
d’execució per a diverses plataformes hardware, qualsevol aplicació desenvolupa-
da per la plataforma software podrà executar-se a aquestes plataformes (veure la
figura 2.9).

Figura 2.9. Plataforma ’software’ executant-se a diferents plataformes ’hardware’

Actualment, les plataformes software principals són Java i .Net:

• Java és una plataforma software que defineix una màquina virtual anomena-
da Java Virtual Machine. Es tracta d’una plataforma oberta i el seu SDK
és públic i gratuït. Com que és una màquina virtual, pot executar-se sobre
molts dispositius físics diferents.

• .Net és una plataforma software propietat de Microsoft. Defineix una
màquina virtual anomenada Common Language Runtime. Podem trobar-
la a ordinadors personals i compta amb una versió de codi obert anomenada
Mono.

Limitacions de les plataformes ’software’

El rendiment de les aplicacions que s’executen a una màquina virtual es veu
afectat pel fet que les instruccions de l’aplicació s’han de traduir del joc
d’instruccions de la màquina virtual al del dispositiu físic. Així, podem trobar
dues situacions:

Si aquesta traducció es fa progressivament durant l’execució de l’aplicació
(vegeu la figura 2.10), l’execució de l’aplicació a la màquina virtual serà força
més lenta que si la mateixa aplicació s’executés directament al dispositiu físic.
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Figura 2.10. Traducció progressiva de les instruccions de l’aplicació

Si es tradueixen totes les instruccions abans de començar l’execució (vegeu la
figura 2.11), l’aplicació trigarà més a iniciar-se, però una vegada ho faci el seu
rendiment serà pràcticament igual al que tindria si s’executés directament al
dispositiu físic.

Figura 2.11. Traducció en bloc de les instruccions de l’aplicació

2.2.4 Perifèrics d’entrada

Els perifèrics d’entrada serveixen per comunicar dades al processador i memòria
principal; per exemple, el codi de l’última tecla premuda en el cas d’un teclat
(vegeu la figura 2.12). Hi ha dues formes principals en què aquesta comunicació
pot tenir lloc:

Figura 2.12. Flux de dades als perifèrics d’entrada

• Si hi ha una necessitat contínua per part de l’aplicació de conèixer l’estat
del perifèric, l’accés es fa per enquesta (vegeu la figura 2.13); és a dir,
l’aplicació consulta cada cert temps el perifèric i li demana les dades
que tingui, per exemple un videojoc pot consultar el teclat cada cinquanta
mil·lisegons per saber on cal dirigir un personatge.
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Figura 2.13. Accés per enquesta

• Si l’aplicació té altres tasques a fer o pot esperar i només necessita saber
quan hi ha noves dades disponibles al perifèric, l’accés es fa per interrupció
(vegeu la figura 2.14); és a dir, el perifèric avisa el programa principal
mitjançant un esdeveniment i l’aplicació deixa el que estigui fent per
atendre’l. Aquest tipus d’accés és típic d’aplicacions interactives basades
en finestres, on per exemple un programa no fa res fins que l’usuari fa un
clic amb el ratolí sobre algun element.

Figura 2.14. Accés per interrupció

En cas que el perifèric hagi de comunicar una gran quantitat de dades a l’aplicació,
o bé si no hi ha una mida preestablerta sinó que la comunicació de dades és
contínua, es fa servir la tècnica del buffering o streaming, que consisteix a
reservar una àrea de memòria o buffer per tal que el perifèric desi allà les dades
a mesura que les vagi generant (vegeu la figura 2.15).
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Figura 2.15. Buffering

L’aplicació pot llavors interrogar el perifèric per saber si hi ha noves dades
disponibles o bé esperar i rebre un esdeveniment quan això succeeixi. Com que
la mida del buffer és limitada, pot donar-se la situació que s’ompli, de manera
que és important que l’aplicació llegeixi com més aviat millor les dades per poder
treure-les i desar espai per a altres de noves.

El teclat

El teclat és un perifèric d’entrada bàsic present a molts dispositius. Això fa que
normalment tinguem disponibles funcions per accedir-hi en qualsevol llenguatge
i entorn de programació. Quan hi accedim per interrupció, l’aplicació rep els
esdeveniments següents:

• Tecla premuda o key press, quan l’usuari prem la tecla.

• Tecla amunt o key up, quan l’usuari la deixa anar.

Juntament amb l’esdeveniment, l’aplicació rep un codi numèric que correspon al
codi de la tecla que s’ha premut o s’ha deixat anar. Hem de tenir en compte, però,
que aquest codi pot correspondre a diferents caràcters en funció de les preferències
d’idioma de l’usuari.

Una altra manera d’accedir a les dades del teclat és per la tècnica de buffering. En
aquest cas, es reserva un espai de memòria on s’emmagatzemen les últimes tecles
premudes i l’aplicació les llegeix “consumint” una porció de les dades cada cop,
per exemple una línia. Si el buffer s’omple sense que l’aplicació llegeixi les dades,
les tecles premudes a partir d’aquell moment no queden registrades i el dispositiu
pot emetre un avís a l’usuari per indicar-l’hi.

Cada teclat té unes limitacions quant a les combinacions de tecles que es poden
prémer a la vegada i quan l’usuari arriba al límit de tecles simultànies que li
permet la combinació que està prement, prémer una tecla addicional no genera
cap esdeveniment.
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El ratolí

El ratolí és un perifèric de posicionament bàsic present als dispositius d’escriptori
com els PC. Consta de com a mínim un botó i és força habitual que també tingui
una rodeta o altres botons auxiliars. Com a perifèric de posicionament, el ratolí
no té una referència absoluta de la seva posició, sinó que cada cert temps prem
una mesura de quant s’ha desplaçat i transmet aquesta informació a l’aplicació.
És, per tant, un perifèric de posicionament relatiu.

Un altre element vinculat habitualment al ratolí és el cursor. És una fletxa o icona
que es representa a la pantalla i que l’usuari pot fer servir per interaccionar amb una
aplicació. Cal dir, però, que podem trobar aplicacions, per exemple un simulador
de vol, que facin servir el ratolí sense mostrar un cursor. La comunicació amb
el ratolí es pot fer per interrupció, i en aquest cas l’aplicació rep els següents
esdeveniments:

• Mouse Up, quan es prem algun botó.

• Mouse Down, quan es deixa anar un botó.

• Mouse Move, quan es mou el ratolí.

En el cas dels dos primers esdeveniments, porten com a dada el botó que s’ha
premut o deixat anar; en el cas de l’últim, el desplaçament mesurat en els eixos x
i y.

Els ’joysticks’ i ’gamepads’

Els joysticks i gamepads són dispositius dissenyats específicament per controlar
aplicacions interactives, típicament videojocs. Consten d’una certa quantitat de
botons i palanques que podem desplaçar en un o més eixos (vegeu la figura
2.16) i també altres components complementaris com acceleròmetres o giroscopis.
L’accés als botons es fa típicament per interrupció, i de manera similar a un teclat,
l’aplicació rebrà els esdeveniments:

• Joystick Button Up.

• Joystick Button Down.

Figura 2.16. Elements d’un ’gamepad’
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Cadascun d’aquests esdeveniments vindrà acompanyat de l’identificador del botó
que s’ha premut o deixat anar. Pel que fa a les palanques, l’accés se sol fer per
enquesta i, en aquest cas, l’aplicació demana cada cert temps l’estat de la palanca
i rep aquestes dades:

• En el cas de les palanques digitals, la dada que es rep és, per cada eix, un
codi que indica si la palanca està centrada o inclinada en un sentit o l’altre,
per exemple 0, -1 i 1.

• En el cas de les palanques analògiques, es rep un nombre real que indica
el grau d’inclinació de la palanca en cada eix, per exemple un nombre real
entre -1 i 1, per exemple 0,7.

En el cas de les palanques analògiques, hi ha una limitació, i és que encara
que l’usuari la deixi anar completament, l’aplicació usualment no rep el valor
zero, sinó un nombre proper, i pot interpretar erròniament que l’usuari vol fer un
desplaçament (vegeu la figura 2.17). Per adreçar això les aplicacions han de fer
servir el concepte de zona morta, que és un valor mínim d’inclinació per sota del
qual consideren que l’usuari no està fent cap desplaçament (vegeu la figura 2.18).

Figura 2.17. Codi que no fa servir zona morta

Figura 2.18. Codi que fa servir zona morta

Pantalles tàctils

La pantalla tàctil és un perifèric de posicionament format per una pel·lícula que
detecta el contacte dels dits mitjançant les variacions que això provoca en certes
propietats elèctriques, per exemple la seva capacitància. A diferència d’altres
perifèrics de posicionament, la pantalla tàctil pot donar una posició absoluta per
cada dit amb què es prem, ja que el contacte es fa sobre una superfície amb unes
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dimensions concretes. La comunicació de l’aplicació amb una pantalla tàctil se
sol fer per interrupció, i els esdeveniments que es reben són (vegeu la figura 2.19):

• Touch Down, quan l’usuari toca la pantalla amb un dit.

• Touch Move, quan l’usuari mou el dit sense aixecar-lo.

• Touch Up, quan l’usuari aixeca el dit de la pantalla.

Figura 2.19. Interacció amb una pantalla tàctil

Amb cadascun d’aquests esdeveniments, l’aplicació rep un identificador numèric
que indica el dit amb què s’ha fet el touch i la posició a la pantalla d’aquest.
Segons les característiques del maquinari podem trobar que hi ha una limitació
en el nombre màxim de dits que pot detectar una pantalla tàctil simultàniament.

Les càmeres i els micròfons

La càmera és un perifèric que podem trobar en equips com PC i mòbils i que
proporciona imatges de l’entorn del dispositiu. Aquestes imatges poden tenir una
mida considerable, en funció de la resolució a què treballi el perifèric, i per aquest
motiu es fan servir buffers per comunicar-la amb els components centrals. Quan
l’aplicació vol capturar una imatge, ho comunica a la càmera i aquesta l’avisa
per interrupció quan la captura ha tingut lloc, donant-li accés a l’àrea de memòria
o buffer on ha emmagatzemat la imatge.

En cas que vulgui capturar vídeo, se sol fer servir la tècnica de buffering, és a
dir, l’aplicació envia una comanda a la càmera per iniciar la gravació i aquesta va
deixant les dades a un buffer que l’aplicació pot consultar (vegeu la figura 2.15).
A partir d’aquell moment, la càmera pot avisar per interrupció quan hi hagi noves
dades disponibles o bé l’aplicació pot gestionar el procés per enquesta. En cas que
el buffer s’ompli, normalment les dades antigues es descarten, ja que en el cas d’un
vídeo l’assumpció comuna és que les imatges més recents són més importants.

Per la seva banda, el micròfon és un perifèric d’entrada que tenim disponible a
diferents famílies de dispositius, com els mòbils o les consoles portàtils. L’accés
al micròfon és similar a l’accés a una càmera i també es fa servir la tècnica del
buffering, ja que el perifèric produeix dades contínuament. La diferència més
significativa és que el format de les dades de so és diferent del d’una imatge i la
seva mida és molt més petita, de manera que el seu procés no és tan costós.
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2.2.5 Perifèrics de posicionament i orientació

Els perifèrics de posicionament i orientació, com el teclat o el ratolí, són perifèrics
d’entrada (és a dir, la transmissió de dades es fa en la direcció del perifèric al
processador i memòria principal). La seva funció és donar una referència de la
posició local, l’orientació i la posició global del dispositiu (vegeu la figura 2.20).

Figura 2.20. Dispositius de posicionament i orientació

Aquestes mesures la poden donar en termes relatius, és a dir, com un desplaça-
ment respecte a l’última posició i orientació mesurades, o en termes absoluts,
respecte a un marc de referència immòbil, com per exemple el pol nord terrestre.
Segons la seva qualitat i les condicions de l’entorn, aquesta mesura pot tenir una
precisió variable, és a dir, pot correspondre’s amb la mesura real en major o menor
grau.

També és força comú la presència d’una gran quantitat d’oscil·lacions d’alta
freqüència a la mesura, és a dir que, a un cert instant, el perifèric pot donar
una mesura molt alta, a l’instant següent una de molt baixa i una de molt alta
a continuació. Això fa que sigui necessari fer algun tipus de filtratge que doni un
valor més estable, per exemple fent una mitjana de les deu últimes mesures.

La major part de dispositius compta amb almenys un d’aquests perifèrics, i en
el cas dels mòbils i altres dispositius de mida similar, amb més d’un. També
podem trobar-los integrats com a components a altres perifèrics, per exemple als
gamepads.

Els perifèrics de posicionament i orientació són els acceleròmetres, les brúixoles,
els giroscopis i els GPS. Considerats per separat, cap d’ells determina completa-
ment la posició i orientació del dispositiu sinó que cadascun aporta informació
d’un aspecte concret. Per tant, és necessari combinar la informació que aporten
per tal d’obtenir una imatge de conjunt.

Els acceleròmetres

Els acceleròmetres mesuren l’acceleració que està patint un dispositiu en un mo-
ment donat. En el cas dels acceleròmetres integrats als mòbils, aquests fan servir
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materials que canvien les seves propietats de conductivitat quan estan sotmesos
a forces. Quan l’aplicació vol consultar aquesta acceleració, l’acceleròmetre li
retorna els valors que corresponen a les acceleracions als eixos x, y i z d’un sistema
de referència vinculat al dispositiu (vegeu la figura 2.21).

Figura 2.21. Funcionament d’un acceleròmetre

Amb aquesta informació, l’aplicació pot calcular el desplaçament que ha patit el
dispositiu en termes relatius, és a dir, respecte a l’última posició mesurada, tot
multiplicant el temps transcorregut per l’acceleració aplicada, sempre que també
conegui la velocitat que tenia el dispositiu anteriorment.

Si l’aplicació vol obtenir la mesura de la posició en valors absoluts, primer de
tot cal fer que l’usuari prengui una referència, és a dir, parteixi d’una posició
coneguda amb el dispositiu en repòs. Una vegada s’ha pres la referència,
l’aplicació pot calcular els desplaçaments en termes relatius i sumar-los a aquesta
posició i orientació inicials.

Una limitació que té aquest procés és que la mesura d’un acceleròmetre no és
completament precisa, de manera que en cada pas s’acumula un error que fa
que, amb el temps, la posició calculada esdevingui molt diferent de la real (vegeu
la figura 2.22). Una forma d’evitar aquesta situació és fer que l’usuari prengui una
nova referència periòdicament.

Figura 2.22. Error acumulat fent servir un acceleròmetre per mesurar la posició d’un dispositiu
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Cal tenir en compte també que l’acceleròmetre també mesura l’acceleració produ-
ïda per la força de la gravetat, de manera que, en repòs, sempre donarà un valor
de -9,8 m/s2 en la direcció de terra, i amb aquesta dada l’aplicació pot deduir
l’orientació del dispositiu respecte al pla de terra. Un altre ús que pot fer l’aplicació
de l’acceleròmetre és detectar quan l’usuari està agitant el dispositiu.

Les brúixoles

La brúixola fa una mesura del camp magnètic i dona a l’aplicació la direcció en
què està el pol Nord. Aquesta mesura es dona com un angle amb relació a un
sistema de referència solidari al dispositiu (vegeu la figura 2.23).

Hem de tenir en compte que la mesura que dona la brúixola fa referència al pol
Nord magnètic, que no coincideix amb el pol Nord geogràfic, que és un punt
fix a la superfície de la terra. Per obtenir la direcció Nord geogràfica, l’aplicació
ha de combinar la lectura que li dona la brúixola amb algun tipus d’informació
cartogràfica addicional.

Figura 2.23. Mesura d’una brúixola

Els giroscopis

El giroscopi es fa servir per mesurar l’orientació del dispositiu. Podem con-
cebre’l com un conjunt de petits discs que contenen un element que detecta la
rotació del dispositiu i la transforma en un senyal elèctric. El giroscopi dona una
mesura de l’orientació absoluta (vegeu la figura 2.24) amb relació a una certa
orientació inicial, per exemple la que tingués en el moment d’iniciar-se l’aplicació
i, a diferència de l’acceleròmetre, no té un error acumulat, ja que fa servir la
gravetat de la Terra com a referència.
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Figura 2.24. Giroscopi

Els GPS

El GPS dona una mesura absoluta de la posició del dispositiu al planeta, en forma
de latitud i longitud. Aquesta mesura té una precisió variable que en el millor dels
casos pot suposar un error de només uns pocs metres. Cal notar que el perifèric
és un receptor, és a dir, només capta els senyals que envien els satèl·lits GPS.

Per poder fer la mesura, el GPS necessita que li arribin els senyals d’un mínim
de satèl·lits. Una vegada arriba a aquest mínim, tots els satèl·lits addicionals que
s’hi rebin incrementen la precisió de la mesura, reduint el marge d’error. Altres
fenòmens que afecten el camp electromagnètic de la Terra, com les tempestes
solars, també poden interferir en el seu funcionament.

2.2.6 Perifèrics de sortida

Els perifèrics de sortida reben dades des del processador i la memòria principal,
i les transmeten a l’usuari o a un altre equip. Aquestes dades poden ser imatges,
so i qualsevol altre tipus d’informació que aquest pugui captar. En alguns casos,
es pot donar permís al perifèric perquè llegeixi les dades de memòria mentre
l’aplicació fa altres tasques. Aquest mecanisme es diu accés directe a memòria,
Direct Memory Access o DMA.

En cas que la mida de les dades que s’hagin d’enviar al perifèric sigui petita,
l’aplicació les pot enviar com a paràmetres, juntament amb les comandes, de
manera similar a com es fa l’accés per enquesta a un dispositiu d’entrada. En
canvi, si la mida de les dades és molt gran, es reservarà una àrea de memòria o
buffer on l’aplicació escriurà les dades per tal que el perifèric les llegeixi (vegeu
la figura 2.25).
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Figura 2.25. Accés d’un perifèric d’entrada a memòria

Les pantalles

La pantalla és el dispositiu de sortida més important a una aplicació interactiva.
Físicament, està composta per una gran quantitat de cel·les distribuïdes en forma
de matriu que es poden il·luminar individualment amb diferents tècniques per tal
de formar imatges.

Tecnologia TFT-LCD

En els dispositius més antics, les cel·les que componien la pantalla estaven formades per
un recobriment de fòsfor en el qual impactava un raig electromagnètic, d’intensitat variable,
que els il·luminava amb el color corresponent. Als actuals dispositius TFT-LCD (Thin
Film Transistor-Liquid Crystal Display, és a dir, ‘pantalla de cristall líquid de transistors de
pel·lícula fina’), aquesta tècnica està abandonada i, ara, cada cel·la conté un petit transistor
i un cristall líquid que pot variar la seva opacitat en funció del voltatge aplicat, deixant passar
la llum. Combinant tres d’aquestes cel·les acolorides amb els colors vermell, verd i blau
podem obtenir tota la varietat de colors que pot captar l’ull humà.

L’aplicació es comunica amb la pantalla a través d’una àrea de memòria anome-
nada framebuffer. Aquesta àrea pot residir a memòria principal o a memòria
de vídeo i conté una matriu de píxels ordenada per files que es correspon amb les
cel·les luminescents de la pantalla. Si l’aplicació vol mostrar una imatge a pantalla,
només ha d’escriure a les posicions corresponents d’aquesta matriu de memòria
els valors de vermell, verd i blau que vol que mostrin els píxels (vegeu la figura
2.26).

Figura 2.26. Funcionament del ’Framebuffer’
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Les dimensions del framebuffer determinen la resolució que pot mostrar la
pantalla en un moment donat, i la quantitat de bits que es facin servir per codificar
els colors determinen el nombre de colors diferents que es poden mostrar. La
combinació d’unes dimensions concretes amb una quantitat determinada de bits
es coneix com un mode de vídeo, i cada pantalla suporta un grup concret d’entre
tots els possibles.

Moltes aplicacions, especialment les aplicacions en 3D, no accedeixen directa-
ment al framebuffer sinó que transmeten les imatges, els models i les textures a
la targeta gràfica, i és aquesta qui s’encarrega de produir la imatge corresponent.
D’altra banda, en les aplicacions de realitat virtual l’usuari fa servir dues
pantalles, una per cada ull i, per tant, es fan servir dos framebuffers.

Les targetes d’àudio

La targeta d’àudio és el perifèric encarregat d’interpretar una ona sonora per
tal que la puguin reproduir els altaveus. Aquesta ona s’emmagatzema a una àrea
de memòria especial, el buffer de so, i s’interpreta mitjançant un component
anomenat convertidor d’analògic a digital o ADC. L’ona sonora es codifica fent
servir samples, que són mesures de la intensitat de l’ona en un punt concret. Com
més samples per segon es facin servir i més bits es dediquin a codificar cada
sample, l’ona reconstruïda serà més semblant a l’original i, per tant, el so serà
més fidel (vegeu la figura 2.27).

Figura 2.27. Digitalització d’una ona sonora

Les aplicacions usualment no escriuen directament al buffer de so, sinó que creen
petits fragments de so anomenats clips i demanen a la targeta que els reprodueixi.
Aquests clips resideixen a la memòria principal, i cada vegada que l’aplicació
demana que se’n reprodueixi un, la targeta de so ho fa mesclant-lo amb la resta
de clips que s’estiguin reproduint en aquell moment. Algunes targetes compten
també amb xips que poden afegir efectes als clips, els Digital Signal Processors
o DSP, i alliberen d’aquesta tasca el processador principal.

Quan es demana reproduir un clip, aquest s’assigna a un canal, i en funció de cada
targeta hi ha un límit de canals disponibles que es fan servir per fer la mescla final
que es deixa al buffer de so. Això vol dir que, encara que els canals s’alliberin quan
acaba la reproducció del clip, no podem reproduir un nombre il·limitat de clips al
mateix temps, i una vegada s’arriba al límit els nous clips que li demani l’aplicació
no sonaran.
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Els perifèrics hàptics

Els perifèrics hàptics permeten transmetre a l’usuari una sensació física o una
força de resistència. L’habitual és trobar-los integrats a dispositius com mòbils,
gamepads i joysticks. Per activar-los, l’aplicació només ha de donar una comanda
al perifèric amb la intensitat amb què vol que es faci l’efecte.

En el cas dels perifèrics de feedback de força, aquests introdueixen una resistència
al moviment que una aplicació pot fer servir per simular els efectes d’un fenomen
físic, per exemple la duresa del volant de direcció d’un cotxe. En el cas dels
perifèrics de vibració o rumble, aquests fan que el perifèric vibri amb una certa
intensitat, recurs que pot aprofitar una aplicació per, per exemple, avisar l’usuari
d’un perill o transmetre-li la sensació que està travessant un terreny accidentat.

En el següent vídeo trobareu una explicació amb exemples d’aplicació d’aquesta
tecnologia:

https://www.youtube.com/embed/DUuFn0urnTM?controls=1

2.2.7 Perifèrics d’entrada i de sortida

Els perifèrics d’entrada sortida es fan servir per transmetre dades tant del proces-
sador i la memòria principal cap al perifèric com en sentit invers. Com que pot
donar-se el cas que aquestes dades siguin voluminoses, es reserven buffers separats
pels dos sentits. Cal aclarir que sempre hi ha una comunicació de dades en ambdós
sentits en qualsevol perifèric, però quan parlem de dispositius d’entrada i sortida
la quantitat de dades que circula en un sentit i el contrari estan equilibrades i, en el
cas d’un dispositiu que només sigui d’entrada o de sortida, les dades que circulen
en sentit contrari al flux principal de dades només són senyals de control o avisos
que serveixen per coordinar les diferents operacions.

D’emmagatzematge massiu

Els perifèrics d’emmagatzematge massiu són perifèrics que tenen la capacitat
d’emmagatzemar una gran quantitat de dades. L’aplicació es comunica amb ells
mitjançant buffers a memòria principal que el perifèric llegeix o escriu en funció
de l’operació que se li demani (vegeu la figura 2.28). Hi ha diferents tipus segons
el medi d’emmagatzemament que es faci servir, cadascun amb una capacitat i un
temps d’accés o latència diferents:

• Els discs durs magnètics, que fan servir discos magnètics, tenen una
latència alta i una gran capacitat d’emmagatzematge.

https://www.youtube.com/embed/DUuFn0urnTM?controls=1
https://www.youtube.com/embed/DUuFn0urnTM?controls=1
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Un protocol de xarxa és un
conjunt de regles que
indiquen com s’ha de
formatar un missatge.

• Els discs durs d’estat sòlid, que fan servir transistors, tenen una latència
petita i una capacitat d’emmagatzematge moderada.

• Les targetes de memòria, que fan servir transistors, tenen una latència
petita i una capacitat d’emmagatzematge petita.

• Les unitats òptiques, que fan servir medis com un DVD o un Blu-ray, tenen
una latència alta i una capacitat d’emmagatzematge petita.

• Les unitats magnètiques, que fan servir cintes magnètiques, tenen una
latència alta i una gran capacitat d’emmagatzematge.

Figura 2.28. ’Buffers’ d’entrada i sortida

Targeta de xarxa

La targeta de xarxa és un perifèric que permet enviar i rebre dades a o des d’altres
equips. Aquesta comunicació es porta a terme emprant un model de quatre capes
conegut com el model de capes d’Internet o model TCP/IP enviant paquets de
dades a través de la xarxa local o d’Internet amb uns formats específics anomenats
protocols.

La comunicació a través d’Internet es fa utilitzant un model de quatre capes i a
cada capa s’embolcallen les dades utilitzant com a mínim un protocol. Aquestes
capes són: capa d’aplicació, capa de transport, capa d’Internet i capa d’accés a la
xarxa.

En el desenvolupament de videojocs només es tracta amb les dues primeres capes:

• La capa d’aplicació és la responsable d’empaquetar i desempaquetar les
dades que s’envien per ser usades per l’aplicació. Aquesta és l’única
capa que es pot implementar, afegint nous protocols i funcionalitats si és
necessari, encara que normalment és gestionada pel motor de videojocs o
per biblioteques de xarxes.

• La capa de transport indica com s’han de transmetre les dades entre els
equips de la xarxa. Es fan servir dos protocols diferents: UDP i TCP,
cadascun amb les seves peculiaritats. Sovint no es pot escollir entre un o
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l’altre, perquè ve predeterminat per les biblioteques fetes servir o el motor
de videojocs. Per exemple, l’arquitectura de xarxa d’Unreal Engine empra
UDP, però un joc web només pot utilitzar TCP.

El protocol UDP permet transmetre petits paquets de dades amb una latència
relativament petita. El protocol UDP fa servir internament el protocol IP, de
manera que cada equip s’ha d’identificar en la comunicació per l’adreça IP. Cal
tenir en compte també que aquest protocol no assegura que els paquets es rebin i
no crea una connexió entre els equips d’origen i destí.

Per altra banda, el protocol TCP permet crear un flux de dades bidireccional entre
dos equips, segur i sense limitació en la mida de les dades, es pot fer servir el
protocol TCP/IP. Aquest protocol té una latència més gran, ja que s’ha d’establir
primer una connexió entre els dos equips i també fa servir internament el protocol
IP. Compta amb un sistema de detecció d’errors que fa que quan un paquet de
dades no es rep correctament es torni a demanar i no té un límit en la mida de les
dades que es transmeten. Com que la mida de les dades no està limitada, en aquest
cas es reserva un buffer de transmissió i un de recepció.

Exemple d’aplicació dels protocols TCP i UDP al programari Discord

Discord és un programari multiplataforma que facilita la comunicació per xat, veu i vídeo a
través d’Internet.

A l’hora d’enviar un missatge de text és imprescindible garantir que aquest arribi al
destinatari de forma íntegra, és a dir, no pot faltar cap lletra. Per tant, Discord utilitza el
protocol TCP per garantir l’entrega dels missatges dels canals de text.

Per altra banda, en els canals de veu usa el protocol UDP, perquè si es perd un paquet o
arriba fora d’ordre es pot descartar (el que provocarà algun tall o pèrdua de qualitat), però
no s’interromp la comunicació.

Protocols de xarxa en aplicacions interactives i videojocs

En el cas d’aplicacions interactives i videojocs, per exemple en un joc en xarxa, s’acostuma
a utilitzar el protocol UDP en lloc del protocol TCP perquè és més important la velocitat
de transmissió que garantir l’entrega ordenada de tots els paquets. Entre l’arribada de
paquets la posició dels jugadors i els objectes és simulada de manera que el desplaçament
dels jugadors és fluid encara que no arribin tots els paquets, i quan arriben els paquets es
corregeix si és necessari.

2.3 Desenvolupament multiplataforma

Per portar a terme el desenvolupament d’un videojoc o aplicació multimèdia cal-
drà determinar a quines plataformes es vol publicar, i aquesta elecció determinarà
quines estratègies i tècniques es poden aplicar.

Independentment de l’opció que es faci servir, si la plataforma és heterogènia,
caldrà adaptar l’aplicació a la variabilitat que presentin els dispositius; per
exemple, diferents mides de pantalla, la presència o absència d’alguns perifèrics,
característiques del sistema operatiu...
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Square Enix

La companyia japonesa Square
Enix, coneguda per franquícies
com Final Fantasy i Dragon
Quest, utilitza el motor Unreal
Engine pel desenvolupament de
molts dels seus jocs:
www.square-enix-games.com.

2.3.1 Estratègies de desenvolupament

Una vegada feta la selecció de les plataformes en què es vol publicar l’aplicació,
s’ha d’elaborar una estratègia de desenvolupament que permeti crear totes les
versions amb un mínim d’esforç, és a dir, compartint el màxim de codi i recursos
i, si és possible, fent servir un procés de desenvolupament comú. <newcontent>

Tot i que no hi ha un procediment únic per fer això, però en el cas d’estudis indie,
i cada vegada més estudis grans, s’acostuma a usar motors de videojocs de tercers
que permeten publicar els seus productes per a múltiples plataformes a partir d’un
mateix codi.

Els dos motors de videojocs més emprats són Unity i Unreal Engine, que presenten
dos clars avantatges respecte als seus competidors: permeten publicar jocs per a
consoles i la majoria de fabricants proporcionen SDK ja preparats per a aquests
motors.

En el cas d’encarar el desenvolupament emprant una solució pròpia, com és el cas
d’algunes companyies que produeixen jocs AAA, o altres motors menys usats serà
necessari recórrer a altres solucions força més complicades, com dividir el codi
en diferents repositoris separant la part de codi comuna de l’específica per a cada
plataforma.

En el cas de les aplicacions multimèdia es pot optar per fer servir un motor de
videojocs o un framework de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma com
Xamarin o Flutter, tenint molt en compte les limitacions que presenten respecte
a les plataformes suportades.

Encara que originalment Unity i Unreal Engine són motors de videojocs,
cada vegada estan ampliant més el seu mercat i permeten crear aplicacions
multimèdia, utilitzar-los en la producció audiovisual i crear aplicacions de
caràcter industrial.

Com es gestionarà l’entrada de l’usuari en cada plataforma? S’admeten
diferents tipus d’entrada?

• Per exemple, en un PC es pot interactuar amb teclat, ratolí, gamepad o
altres dispositius, però en una tauleta el mètode principal seran els tocs a
la pantalla.

Quina resolució de sortida tenen les plataformes?

• En un PC de sobretaula la resolució es trobarà entre 1080p i 4K, en un
portàtil el més habitual és una resolució 1080p, una consola Nintendo
Switch té una resolució de 1080p quan es troba connectada i 720p quan
s’utilitza en mode portàtil, en un MacBook la resolució és més propera als
2K o 1440p...

https://www.square-enix-games.com/es_ES/home
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• Segons aquestes resolucions caldrà optimitzar les textures perquè tinguin la
mida mínima necessària, però es vegin el més nítidament possible. Si es
fan servir textures de baixa resolució en els dispositius amb major qualitat,
es veuran distorsionades i, en el cas contrari, es malbaratarà la memòria.

Com es gestionaran les diferents relacions d’aspecte de la pantalla?

• La majoria de monitors i pantalles de televisió tenen una relació d’aspecte
16:9, les pantalles de mòbil varien molt amb algunes al voltant de 16:9, però
els iPhones usen 19,5:9, les tauletes usen 4:3 (com les pantalles antigues) i
els jocs de realitat usen 1:1 per cada ull.

• Aquesta relació és molt important per determinar com es retallarà l’àrea
visible pel jugador o l’usuari, quins elements quedaran fora del seu camp de
visió i com cal dissenyar la interfície per ajustar-se a cada cas.

• Si el disseny de la interfície no és adequat, quedarà fora de l’àrea visible,
retallada, massa gran o massa petita, o descentrada. Per aquest motiu
s’acostumen a dissenyar interfícies fluides, utilitzant posicionament relatiu
als costats i les cantonades de la pantalla en lloc d’un posicionament absolut.

Requereix el videojoc o aplicació permisos especials?

• Quan es desenvolupa només per a PC, no hi ha gaires limitacions pel que
fa als permisos; però, si es vol distribuir en consoles o dispositius mòbils
iOS o Android, caldrà tenir en compte quines limitacions imposen aquestes
plataformes.

• Per exemple, per fer servir les capacitats d’ubicació dels dispositius mòbils
cal demanar permís a l’usuari per emprar el GPS, si es requereix connectar
a la xarxa, cal demanar el permís d’ús de la xarxa local, si es vol transmetre
veu cal demanar permís per accedir al micròfon, per fer fotos caldrà el
permís per accedir a la càmera...

• Fixeu-vos que a Windows l’accés a la xarxa no es controla a l’aplicació, sinó
que serà bloquejat pel tallafoc de Windows i aquest serà el responsable de
demanar permís a l’usuari. Per altra banda, l’accés a l’ús de la càmera o el
micròfon no requereix cap permís.

• Els motors de videojocs acostumen a gestionar aquests aspectes de manera
transparent als desenvolupadors, però sovint cal fer modificacions específi-
ques per a cada plataforma. Per exemple, a Android s’afegeixen els permisos
al fitxer AndroidManifest.xml mentre que a iOS cal modificar el fitxer
info.plist.

2.3.2 Tècniques i eines

Per desenvolupar aplicacions multiplataforma s’hauran de fer servir algunes tèc-
niques i eines, com ara: la compilació condicional, la comprovació de capacitats,
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Compilació condicional
d’Unity

Podeu trobar més informació
sobre la compilació condicional
d’Unity al següent enllaç:
bit.ly/3ebUDOf.

les biblioteques cross-platform, les eines genèriques de conversió de recursos, els
fitxers de procés per lots i l’adaptació de la interfície.

Compilació condicional:

La compilació condicional consisteix en la presència al codi d’una sèrie de
directives que indiquen al compilador que un fragment de codi només s’ha
de compilar per a unes plataformes concretes. D’aquesta podem fer servir el
mateix fitxer de codi per a totes les plataformes i, en cas que trobem alguna
incompatibilitat, resoldre-ho creant un fragment de codi diferent per a cadascuna
(vegeu la figura 2.29).

Figura 2.29. Compilació condicional

Preprocés del codi

La compilació condicional és possible perquè la compilació d’un programa té una fase de
preprocés, on el programa original es reescriu fent servir una sèrie de directives, similars al
codi, però que no es tenen en compte més enllà d’aquesta fase.

Dins les directives, podem trobar variables. Aquestes variables s’anomenen variables de
preprocessador i serveixen per controlar la reescriptura del programa.

Les variables de preprocessador pot definir-les el desenvolupador, però normalment hi ha
un conjunt d’elles definides per defecte, incloses algunes que només estan presents a
certes plataformes, cosa que ens permet distingir-les.

Els motors de videojocs com Unity també compten amb les seves directives de
compilació condicional. Aquestes permeten també distingir entre l’execució a
l’editor o l’execució com a plataforma independent. Això permet per afegir
codi per fer proves que només sigui necessari a l’editor, com poden ser diferents
assistents per crear un nivell, però que no formen part del videojoc.

A continuació podeu veure un exemple d’utilització de compilació condicional a
Unity, on el component mostrarà diferents missatges segons en quina plataforma
s’executi:

1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;

https://docs.unity3d.com/Manual/PlatformDependentCompilation.html
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3

4 public class PlatformDefines : MonoBehaviour {
5 void Start () {
6

7 #if UNITY_EDITOR
8 Debug.Log("Unity Editor");
9 #endif
10

11 #if UNITY_IOS
12 Debug.Log("iOS");
13 #endif
14

15 #if UNITY_STANDALONE_OSX
16 Debug.Log("Standalone OSX");
17 #endif
18

19 #if UNITY_STANDALONE_WIN
20 Debug.Log("Standalone Windows");
21 #endif
22

23 }
24 }

Comprovació de capacitats:

La comprovació de capacitats consisteix a detectar, generalment a la fase inicial
d’un programa, totes les característiques del dispositiu que siguin rellevants de
cara al funcionament de l’aplicació. Per poder fer aquesta detecció, les plataformes
ofereixen tota una sèrie de funcions amb informació sobre les característiques del
dispositiu, per exemple quantitat de memòria disponible, nombre de nuclis que té
el processador o la presència o no de perifèrics com un gamepad (vegeu la figura
2.30).

Figura 2.30. Comprovació de capacitats

Una vegada determinades aquestes característiques, l’aplicació pot prendre deci-
sions per adaptar-se al dispositiu, per exemple adaptar la interfície a la mida de
pantalla o fer servir unes textures de menor resolució.
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Cal distingir aquest cas de la compilació condicional, perquè aquí l’aplicació té
el codi per fer front a totes les circumstàncies que es pot trobar, a diferència de la
compilació condicional, on el codi de les situacions no admeses no està present
a l’arxiu de l’aplicació.

Biblioteques cross-platfor:

Sovint ens trobarem que per fer una mateixa tasca, les biblioteques de cada
plataforma ofereixen una funció, procediment o classe diferent, de manera que
hem de produir versions diferents del codi fent servir compilació condicional
(vegeu la figura 2.31).

Figura 2.31. Incompatibilitat de biblioteques

Per simplificar el desenvolupament en aquest cas, una opció que tenim és fer servir
biblioteques cross-platform. Són biblioteques que estan disponibles a diferents
plataformes i ofereixen les mateixes funcions a totes, de manera que no cal distingir
casos al codi (vegeu la figura 2.32).
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Figura 2.32. Biblioteques ’cross-platform’

Com que una biblioteca no deixa de ser codi màquina compilat, hem de tenir en
compte que dins d’una mateixa plataforma podem necessitar una versió diferent
de la biblioteca per cada tipus de processador que admeti, i assegurar-nos
que quan compilem el nostre codi per a un processador concret, enllacem una
biblioteca compilada pel mateix processador.

Algunes biblioteques cross-platform estan especialitzades en una funció concreta,
per exemple el so, mentre que altres ofereixen tot un ventall de funcions que
intenten cobrir totes les necessitats d’un tipus concret d’aplicació.

Una de les característiques essencials dels motors de videojocs és que ja inclouen
aquestes biblioteques, ja sigui com a part del motor, com a paquet o mòdul
instal·lable o com a connector de tercers. Per tant, un cop instal·lades se simplifica
el seu ús perquè són transparents al desenvolupador.

2.4 Adequació dels dissenys segons les plataformes de destí

A l’hora de dissenyar una aplicació multimèdia o un videojoc, cal tenir molt en
compte quines són les característiques de cada dispositiu, dels perifèrics d’entrada,
dels perifèrics de sortida i dels requisits exigits per cadascuna de les plataformes,
per poder publicar el vostre videojoc o aplicació multimèdia.

Aquests requisits són imposats per les plataformes de distribució, que de vegades
són els mateixos fabricants del dispositiu en el cas de les plataformes tancades
com PlayStation i iOS, i són coneguts com a compliance checks (verificacions
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S’entén com a jocs per a
adults els jocs amb
contingut pornogràfic.

Distribució en format físic

Cal tenir en compte que hi ha
altres canals de distribució, com
és la publicació del joc en format
físic, però aquest format està
reservat als estudis de videojocs
més grans perquè tenen uns
costos afegits.

d’acompliment).

Atès que la distribució d’un projecte multiplataforma s’ha de realitzar mitjançant
diferents plataformes de distribució (per a PC, per a dispositius Android, per
a dispositius iOS...) caldrà assegurar que el producte final satisfà els requisits
d’aquestes i no seran bloquejades. Per exemple, Epic Store no permet la distribució
de videojocs per a adults mentre que Steam sí que permet aquest tipus de jocs, però
ha prohibit els jocs que utilitzen la tecnologia Blockchain (criptomonedes i NFT,
Non Fungible Tokens).

2.4.1 Plataformes de distribució

Cal tenir en compte que totes les plataformes de distribució cobren una comissió
(que acostuma a ser del 30%) per cada venda de l’aplicació i per cada pagament
dins d’aquesta (IAP o in app purchases en anglès).

Una estratègia de distribució que segueixen molts estudis és publicar els seus jocs
en totes les plataformes possibles, per aquest motiu és habitual trobar el mateix
videojoc en diferents stores perquè un cop s’ha desenvolupat el cost d’adaptar-lo
als requisits de cada plataforma no acostuma a ser gaire gran.

En alguns casos, les companyies propietàries dels stores ofereixen als desenvo-
lupadors un contracte d’exclusivitat per publicar el seu joc només al seu store,
oferint-los un tracte molt avantatjós a canvi de no publicar el seu joc en cap altre
store durant un temps determinat.

Un altre tipus d’oferiment que poden fer les plataformes de distribució és incloure
un joc en algun servei com el Game Pass d’XBox o Humble Choice d’Humble
Bundle, on s’ofereix una quantitat fixa (no lligada al nombre de vendes ni
descàrregues) per incloure el joc dintre del servei durant un temps determinat.

Plataformes de distribució per a jocs per a ordinador (Linux, Windows i Mac):

• Steam (store.steampowered.com): és la principal plataforma de distribució
de jocs per a PC i Mac. També permet distribuir jocs de realitat virtual de
PC com les ulleres dels fabricants Valve, HTC, i Oculus/Meta (en el mode
de connexió a l’ordinador). No permet la distribució de jocs que utilitzen la
tecnologia Blockchain.

• Epic Store (store.epicgames.com): plataforma de distribució propietat
d’Epic (creadors d’Unreal Engine). Cobra una comissió del 12% i elimina
el pagament de llicències (un 5% si se supera un milió de dòlars) per a
jocs desenvolupats amb el seu motor i distribuïts al seu store. No permet la
publicació de jocs per a adults.

• GOG (www.gog.com): aquesta plataforma no aporta cap avantatge pels
desenvolupadors respecte a Steam o Epic Store. Està especialitzada en
jocs clàssics encara que també són distribuïdors. A diferència de Steam i

https://store.steampowered.com/
https://store.epicgames.com/
https://www.gog.com/
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Les ulleres de realitat virtual
sense fils són considerades

dispositius mòbils per la
seva arquitectura i pel

sistema operatiu (Android).

Epic Store els jocs són independents del client GOG i poden jugar-se sense
connexió.

• itch.io (itch.io): es tracta d’una plataforma de distribució gratuïta molt
utilitzada per distribuir demostracions de jocs, jocs per a Game Jams,
publicació de dev logs (articles de desenvolupament). Ofereix la possibilitat
de publicar videojocs i recursos gratuïts, de pagament i fent servir un format
de pagament voluntari on l’usuari paga el que vol.

Plataformes de distribució per a jocs de consola. Per publicar un joc primerament
cal obtenir l’aprovació de la companyia, en cas contrari ni tan sols serà possible
obtenir el SDK per desenvolupar-los:

• Nintendo Store www.nintendo.es: plataforma de distribució per a jocs per
a les consoles WII-U i Nintendo Switch.

• PlayStation Store store.playstation.com/es-es/pages/latest: plataforma de
distribució de jocs per a consoles PlayStation. Compta amb un servei de
subscripció per jugar a un catàleg de més de 400 jocs.

• Microsoft Store (XBox) (www.xbox.com/es-ES/microsoft-store): platafor-
ma de distribució de jocs per a PC i XBox que ofereix també un servei de
subscripció (separats la versió de PC i la d’XBox) que permet jugar a més
de 100 jocs.

Plataformes de distribució de jocs per a dispositius mòbils i tauletes:

• Apple Store (iTunes): la companyia Apple només permet la distribució
d’aplicacions per a dispositius iOS (iPhone/iPad/watchOS/tvOS) mitjançant
aquest store.

• Google Play: plataforma principal de distribució de videojocs i aplicacions
per a dispositius mòbils i tauletes Android. Ofereix la possibilitat de pagar
un 15% als desenvolupadors que facturin menys d’un milió de dòlars anuals.

• Amazon App Store (Android): store alternatiu per a aplicacions Android
propietat d’Amazon.

Encara que els jocs de realitat virtual per a ordinador es poden adquirir com
qualsevol altre joc de PC, només Steam dona un suport específic a aquest tipus de
videojocs, ja que és propietat de Valve i fabriquen dispositius de realitat virtual
(Valve Index i HTC Vive).

Per altra banda, cada vegada hi ha més models d’ulleres de realitat virtual sense fils
i per les seves característiques requereixen que l’adquisició de noves aplicacions
es faci dintre del dispositiu. En el cas de les ulleres Meta Quest, el dispositiu més
popular d’aquest tipus, només hi ha una plataforma de distribució oficial.

• Oculus Store: aquesta és l’única plataforma de distribució oficial d’aplica-
cions per a Meta Quest. Requereix l’aprovació de la companyia abans de

https://itch.io/
https://www.nintendo.es/
https://store.playstation.com/es-es/pages/latest
https://www.xbox.com/es-ES/microsoft-store
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S’entén per lògica de negoci
a com es determina, com es
creen, es modifiquen i
s’emmagatzemen les dades.

poder publicar l’aplicació i no és fàcil d’aconseguir, encara que ofereixen
la possibilitat de publicar el joc en un store alternatiu anomenat AppLab
amb algunes limitacions (la més important és que aquestes apps no surten
al cercador).

• Sidequest: és una plataforma de distribució alternativa per a jocs per a
Meta Quest que presenta limitacions crítiques: els usuaris han de copiar
els jocs al dispositiu utilitzant la seva aplicació des d’un PC, requereix que
l’usuari activi les opcions de desenvolupador a les ulleres i la plataforma no
gestiona cap mena de pagament. A causa d’aquestes limitacions la visibilitat
de les aplicacions en aquesta plataforma és molt baixa, però es pot usar per
promocionar versions beta de les aplicacions i recollir retroalimentació dels
jugadors.

• Viveport: és un servei creat per la companyia Vive per oferir les seves
aplicacions per a altres dispositius de realitat virtual per a ordinador. Ofereix
també un servei de subscripció anomenat Viveport Infinity on s’ofereixen
més de 700 jocs.

2.5 Arquitectures de tres capes

Una de les arquitectures més utilitzades en el desenvolupament d’aplicacions
és l’arquitectura de tres capes basada en el patró de disseny Model-Vista-
Controlador o MVC. L’objectiu d’aquesta arquitectura és separar la lògica de
negoci de les dades i de la seva visualització:

• Model (dades): representació de les dades, per exemple les classes que
representen al jugador, als enemics, una arma..., formen part del model.

• Vista (visualització): inclou les interfícies d’usuari i tota mena de represen-
tació gràfica.

• Controlador (lògica de negoci): Quan s’interactua amb l’aplicació, sigui
prement una tecla o fent clic a un botó de la interfície d’usuari, el controlador
és el responsable de processar aquesta entrada, fer els canvis necessaris
(modificar la posició del jugador, carregar una nova escena, afegir una arma
a l’inventari...) i comunicar els canvis necessaris a la vista per actualitzar-se.

Aplicant correctament aquesta arquitectura l’usuari interactuarà només amb el
controlador, que serà el responsable d’actualitzar el model i comunicar els canvis
de representació a la vista, tal com mostra la figura figura 2.33, la vista mai
consulta al model.
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Assembly Definitions

Podeu trobar la documentació
sobre els Assembly Definitions al
següent enllaç: bit.ly/3CaaGnU.

Figura 2.33. Model Vista Controlador

Exemple de comunicació entre capes

Successió d’accions quan el jugador prem una tecla en un joc que implementa l’arquitectura
de tres capes (vegeu el diagrama de seqüència a la figura figura 2.34):

1. El jugador prem la tecla W, aquest esdeveniment és interceptat pel controlador.

2. El controlador llegeix la posició del jugador (model) i modifica la seva posició (el desplaça).

3. El controlador comunica a la vista la nova posició on s’ha de dibuixar el jugador.

Figura 2.34. Diagrama de seqüència: prémer una tecla i desplaçar el jugador

Habitualment, en una arquitectura en capes, els components relacionats amb
una capa només poden relacionar-se entre els components de la mateixa capa i,
excepcionalment, amb les capes adjacents. Per això el controlador pot comunicar-
se amb la capa del model i la capa de la vista, però aquestes dues no poden
comunicar-se entre elles.

A Unity es pot forçar aquest comportament utilitzant Assembly Definitions, or-
ganitzant els scripts per capes i creant una definició per a cadascuna. En fer-ho
així, si s’intenta accedir als components d’una altra capa, es produirà un error en
temps de compilació, de manera que no serà possible incomplir les regles per error,

https://docs.unity3d.com/Manual/ScriptCompilationAssemblyDefinitionFiles.html
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encara que dins de la configuració del Assembly Definition es poden configurar
referències per permetre aquest accés explícitament.

Pel que fa al desenvolupament d’aplicacions multiplataforma mitjançant platafor-
mes web, és freqüent trobar-se amb aquesta arquitectura, però habitualment els
frameworks només implementen una part d’aquests. Per exemple, React Native
implementa la vista, però implementar correctament el model i els controladors
correspon als desenvolupadors.

Per altra banda, alguns frameworks com Xamarin utilitzen una arquitectura de tres
capes basada en el patró MVVM (Model-Vista-VistaModel) on la VistaModel fa la
funció del controlador. La diferència principal amb el model és que entre la vista i
VistaModel hi ha un component addicional anomenat binder que és el responsable
de sincronitzar la informació en lloc de comptar amb un controlador, això permet
eliminar l’acoblament entre la vista i la VistaModel per reutilitzar-la amb altres
vistes.
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Al mòdul Projectes de jocs
i entorns interactius
aprendreu molts més
detalls sobre la verificació
i validació d’aplicacions en
general.

Bateries de proves
automatitzades

Una bateria de proves consisteix
en un seguit de programes que
són executats en sèrie
comprovant les diferents
funcionalitats de l’aplicació i
retornen si s’han superat o no.
Un test consisteix en una entrada
i una sortida esperada, si la
sortida és diferent de l’esperada,
el test fallarà i s’haurà de revisar
la causa.

Podeu trobar més
informació sobre la
condició de completesa al
mòdul Projectes de jocs i
entorns interactius a
l’apartat “Producció i
avaluació dels projectes”

3. Verificació i validació

Atès que les aplicacions multidispositiu i videojocs són projectes de programari,
s’apliquen les mateixes tècniques i estratègies de verificació i validació que a
qualsevol altre projecte, però tenint en compte les dificultats de desenvolupament
addicionals en haver de tractar amb diferents tipus de dispositius: ordinadors
amb diferents sistemes operatius, dispositius mòbils, tauletes, consoles de video-
jocs...

Per entendre aquestes dificultats, cal definir què vol dir verificar i validar, entendre
el procés de desplegament de l’aplicació a un dispositiu, quin criteri seguir per
adquirir els dispositius que es necessitaran durant el desenvolupament i valorar la
utilització de sistemes alternatius.

Aquestes proves de verificació i les estratègies de validació a adoptar variaran
segons en quina etapa del cicle de vida es trobi el desenvolupament de l’aplicació:
a la fase de preproducció, la fase de producció i a la fase de postproducció.

Encara que algunes d’aquestes proves es poden dur a terme en els motors de
videojocs o emuladors, serà necessari crear una build per a cada plataforma de
destí i provar-lo en els dispositius físics.

3.1 Què vol dir validar i verificar?

És molt freqüent confondre els significats de validar i verificar, ja que en altres con-
texts poden tenir significants semblants i en molts casos s’utilitzen indistintament.
En tots dos casos, el resultat d’una verificació o validació ha de ser inequívoc:
l’element es verifica/valida, o no. No hi ha termes intermedis.

La diferència principal és que les verificacions s’apliquen a la satisfacció d’uns
criteris concrets i fàcilment mesurables. Per exemple, es verifica que el jugador
perd la partida quan els seus punts de vida arriben a 0. En canvi, les validacions
estan més relacionades amb idees, conceptes i èxit comercial.

3.1.1 Verificar

La verificació està estretament relacionada amb el testatge, ja que els desenvolu-
padors poden crear bateries de proves per verificar que s’acompleix amb gran part
de les especificacions del projecte automàticament.
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Els aspectes que s’hauran de verificar són els corresponents als requisits funcionals
i no funcionals, i els indicats a la condició de completesa o criteri d’acceptació de
cada tasca o història d’usuari.

En algunes metodologies àgils, com Scrum, s’ha de verificar també que es
compleix amb la definició de fet (DoD, definition of done), un seguit de condicions
acordades per l’equip que han de complir totes les històries d’usuari per poder
donar-les per completades.

Definició de fet (’definition of done’) i criteris d’acceptació

En un determinat estudi, els membres de l’equip decideixen que la llista de criteris per
verificar que la història d’usuari “està feta” (definition of done) podria ser la següent:

• Es satisfan els criteris d’acceptació de la història d’usuari.

• El testatge manual s’ha completat.

• El testatge automàtic s’ha completat.

• Es compleixen els requisits funcionals i no funcionals relacionats amb la història d’usuari.

Aleshores, per cadascuna de les tasques primer s’han de satisfer els criteris d’acceptació
de la història d’usuari a més dels indicats per la definition of done.

Per exemple, per la història d’usuari “Com a jugador vull poder unir-me a partides
multijugador per jugar amb els meus amics” podria tenir els següents criteris d’acceptació:

• El jugador pot veure una llista de partides multijugador.

• El jugador pot veure en quines partides es troben els seus amics.

• El jugador pot seleccionar una partida de la llista i unir-se.

Un cop se satisfan els criteris d’acceptació, per donar la feina per finalitzada haurà de
passar pel testatge manual, passar els tests automàtics i s’ha de revisar que compleix amb
els requisits funcionals i no funcionals relacionats amb la història d’usuari.

Llavors, es podrà considerar que aquesta tasca està feta i formarà part de l’increment per
a aquest esprint (els avenços que s’han fet en aquesta iteració).

Verificar és comprovar que l’aplicació o videojoc fa el que ha de fer. És a
dir, que compleix amb les especificacions i requisits del projecte.

Alguns exemples de verificacions:

• El nom d’usuari ha de tenir com a mínim 3 caràcters, només pot contenir
espais, números, accents ni caràcters estranys i no pot superar els 12
caràcters de llargària.

• A la pressa de requisits del videojoc s’ha establert que no ha de baixar mai
d’una taxa de refresc de 60 FPS. S’ha de monitorar la taxa de refresc per
verificar que és així.

• La pantalla de càrrega s’ha de mostrar en menys de 4 s d’ençà que s’inicial
el joc. Caldrà cronometrar-lo en diferents plataformes per verificar-ho.
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Podeu trobar més
informació sobre el pla de
verificació al mòdul
Projectes de jocs i entorns
interactius a la unitat
“Producció i avaluació dels
projectes”.

• Al document de disseny del joc (GDD o Game Design Document) s’indica
que el jugador podrà escollir entre quatre classes. S’ha de comprovar que
el producte final compta amb les quatre classes diferents.

• El desenvolupador implementa el “doble salt”, seguint les indicacions d’una
història d’usuari. S’ha de verificar que funciona correctament abans de
donar-la per bona.

Per fer un seguiment de l’estat de verificació es fa servir una matriu de traçabili-
tat de requisits, un document similar al pla de verificació, però afegint la relació
dels requisits, casos d’ús i/o històries amb les proves de verificació associades.

No existeix un format fix per crear una matriu de traçabilitat, es pot adaptar a les
necessitats de cada projecte. A la taula 3.1 podeu veure un exemple d’una plantilla
per crear aquest tipus de matriu.

Taula 3.1. Plantilla: matriu de traçabilitat de requisits

Identificador Requisit Proves Estat

RF01 El jugador ha de poder seleccionar el
seu Avatar

T01 T01 - Passada

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

T02, T03 T02 - Passada
T03 - Fallida

... ... ... ...

A la taula 3.2 podeu veure un exemple de fitxa per a una prova de verificació que
correspondria al requisit “El jugador ha de poder seleccionar el seu avatar”.

Taula 3.2. Exemple de fitxa per a una prova de verificació

T01. Avatar

Objectiu Comprovar que el jugador pot seleccionar el seu avatar i aquest és persistent.

Requisits verificats RF01, RNF01 i RNF02

Proves realitzades - Entrar al joc i canviar d’avatar.
- sortir del joc i tornar a entrar.
- Connectar a una partida multijugador i verificar si l’aspecte dels altres jugadors és
diferent.

Resultat Satisfactori. L’avatar persisteix entre sessions i està sincronitzat en partides
multijugador.

3.1.2 Validar

La validació s’enfoca en confirmar que el que s’ha fet és correcte i es compleixen
els objectius proposats. Per aquest motiu és molt important validar les idees i
la viabilitat d’un joc amb un prototipus tan aviat com sigui possible, ja que si
una idea no és viable o un joc no resulta divertit, econòmicament no tindrà sentit
desenvolupar-lo.
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Metodologies àgils

La creació d’un producte en les
metodologies àgils es realitza en

iteracions de 2-4 setmanes, de
manera que al final de cada

iteració sempre es compta amb
un producte funcional.

Validar és confirmar de manera objectiva que el que es fa és adequat per
acomplir els resultats esperats.

Exemples d’aspectes a validar:

• Les dimensions dels botons d’un joc per a mòbil permeten prémer-los sense
dificultat.

• Es proposa una nova mecànica, el “triple salt”, cal validar si aquesta
mecànica fa el joc més divertit pels jugadors.

• S’implementa un canvi per fer un nivell més fàcil als jugadors, cal validar
que després del canvi els jugadors superen el nivell més fàcilment.

• En una pluja d’idees es proposa crear un joc basat en un ocell que esquiva
canonades i només es juga amb un dit. Cal validar si és prou interessant per
crear un joc basant-se només en aquest concepte.

Fixeu-vos que, per simplificar, s’han fet servir uns criteris subjectius, però el
resultat de la validació sempre ha de ser objectiu. Per tant, caldrà aplicar alguna
estratègia de validació.

Estratègies de validació

Per poder validar un resultat cal poder observar-lo de manera objectiva. És a dir, cal
quantificar-lo d’alguna manera per determinar si es passa o no la validació. Per fer-ho
caldrà aplicar una o més estratègies de validació, que poden ser més o menys complexes:

• Monitoratge: implementar un sistema d’analítiques al videojoc que permeti rebre informació
de cada sessió de joc. Es podria mostrar un mapa de calor per destacar els punts on els
jugadors són derrotats.

• Testatge A/B: a la meitat dels usuaris se’ls proporciona el joc amb la nova mecànica, i a la
resta la versió normal. Es mesura la duració de les sessions de joc, durant quants dies juguen
el joc i les seves valoracions. Es contrasten els resultats obtinguts a la versió A i la versió B i
s’extreu la conclusió.

• Enquestes: es permet jugar a un prototipus del joc a un grup d’usuaris (visitants d’una fira de
videojocs, participants d’una Game Jam, membres d’una comunitat...) i se’ls demana omplir
una enquesta amb la seva opinió sobre el sistema.

• Campanyes de recaptació de fons (crowdfunding): per validar l’interès d’un producte
es crea una campanya de recaptació de fons i es comprova abans de començar el
desenvolupament si hi ha interès per part de la comunitat en un videojoc d’aquestes
característiques o no. Cal tenir en compte que una campanya exitosa requereix una dedicació
prèvia de 6-12 mesos.

Cal destacar que quan s’utilitza una metodologia en cascada la validació de
l’aplicació es porta a terme al final de la fase de testatge, mentre que en les
metodologies àgils és validat a cada iteració.
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3.1.3 Validació i verificació d’aplicacions multidispositiu

Una de les dificultats de la programació d’aplicacions multidispositiu és que s’hau-
rà de disposar d’accés als dispositius que faran servir els usuaris, ja que qualsevol
validació que fem per qualsevol altre mitjà sempre serà parcial. Addicionalment,
haurem de fer la verificació de cada característica no a un sol tipus de dispositiu,
sinó a molts.

Cal tenir en compte que l’experiència de manipular determinats dispositius no es
pot simular en un PC, per tant, cal disposar dels dispositius reals per poder garantir
que l’experiència d’usuari és la desitjada. Un clar exemple d’aquests tipus de
desenvolupaments és la creació d’aplicacions de realitat virtual i en menor grau el
desenvolupament per pantalles tàctils.

Per exemple, en el cas dels dispositius de realitat virtual no es podrà validar ni
verificar si els sistemes d’interacció amb el món virtual funcionen correctament
(controladors, gamepads o seguiment de mans) i si el seu ús és satisfactori o
frustra als usuaris. Afortunadament, els principals motors de videojocs permeten
executar el joc dintre del mateix motor i suporten l’ús de controladors i seguiment
de mans, encara que no cobreixen totes les característiques.

En el cas de les pantalles tàctils, caldrà validar que la mida i la separació dels
elements de les interfícies són adequats per manipular-los amb els dits i com
respon l’aplicació davant de múltiples tocs a la pantalla simultanis.

També s’ha de destacar que la potència d’un ordinador de desenvolupament no és
comparable a la d’un dispositiu mòbil o unes ulleres de realitat virtual sense fils,
per consegüent, no és possible verificar si l’aplicació compleix amb els requisits
de rendiment.

3.2 Desplegament

El desplegament o deployment d’una aplicació és el nom tècnic que té la seva
instal·lació i posada en marxa a un dispositiu concret, o dispositiu objectiu. La
situació serà la següent: usualment, es farà el desenvolupament de l’aplicació
a una màquina diferent del dispositiu objectiu, i a aquesta màquina, es tindrà
instal·lat l’SDK corresponent; aquest haurà d’incloure una eina que permeti
connectar-se amb el dispositiu i transferir els fitxers necessaris, possiblement
des d’un IDE o des d’un motor de videojocs.

Aquest procés pot ser més o menys directe, segons les diferències entre la
màquina de desenvolupament i el dispositiu final, o si la plataforma és oberta o
tancada.
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3.2.1 Diferències entre la màquina de desenvolupament i el
dispositiu final

Per una banda, es pot trobar amb un cas fàcil, on l’aplicació s’hagi d’executar a
un dispositiu del mateix tipus que la màquina de desenvolupament. En aquest
cas el desplegament és molt senzill, ja que només cal generar l’arxiu executable
i l’aplicació començarà a funcionar sobre el mateix equip. A aquest entorn no es
tindrà dificultats en fer servir totes les eines de depuració que ofereixi l’IDE com
l’execució d’instruccions pas a pas, i serà molt fàcil verificar el funcionament de
l’aplicació.

Per altra banda, hi ha altres casos més complexos i són els que ens troben més
freqüentment en la programació multidispositiu: l’aplicació s’ha d’executar en
un sistema operatiu o dispositiu diferent de la màquina de desenvolupament. En
aquest cas, caldrà recórrer a la utilització d’un emulador, una màquina virtual o
un dispositiu físic i connectar la màquina de desenvolupament a aquest.

La connexió amb els dispositius físics pot portar-se a terme mitjançant un cable,
o en alguns casos, via una xarxa sense fils (vegeu la figura 3.1).

Figura 3.1. Màquina de desenvolupament i dispositiu objectiu

Aquest procés sovint és més propens a errors i es poden tenir dificultats fins a
aconseguir que els dispositius se sincronitzin adequadament. Addicionalment,
potser no es disposen d’eines de depuració o aquestes poden funcionar de forma
més irregular. Tot això és degut al nombre més gran de components implicats
en la comunicació i a les diferències entre el programari de la màquina de
desenvolupament i el del dispositiu.

Depuració d’aplicacions Android

En el cas del desenvolupament d’aplicacions per a Android amb el motor Unreal Engine,
cal utilitzar Android Studio (l’IDE principal per crear aplicacions per a Android) per depurar
l’aplicació en el dispositiu. Però aquest procés no és automàtic, cal crear una configuració
del projecte a Android Studio amb una sèrie de directives per poder enllaçar el depurador
amb l’aplicació i inclús així, alguns blocs de codi es mostren en assemblador i no en C++.
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3.2.2 Plataforma oberta o tancada

Un altre factor que pot fer el desplegament més o menys directe és si la plataforma
del dispositiu objectiu és oberta o tancada (és a dir, si existeix un propietari que
posa restriccions al desenvolupament d’aplicacions per a la plataforma o no):

• Si la plataforma és oberta, el desplegament serà més directe, ja que el dis-
positiu objectiu no presentarà cap classe de protecció i podrem transferir
i executar l’aplicació sense dificultats.

Desplegament d’aplicacions Android

Per desplegar una aplicació Android només cal copiar-la al dispositiu, sia enviant-la per
correu, mitjançant un cable USB o descarregant-la des d’un enllaç d’Internet.

• En canvi, si la plataforma és tancada, trobarem que el dispositiu tindrà
algun tipus de protecció contra instal·lacions no autoritzades i caldrà que el
fabricant ens autoritzi a superar-les. Això pot comportar adquirir algun tipus
de clau o certificat digital que autentifiqui l’aplicació davant el sistema
operatiu i ens permeti instal·lar-la o haver de fer servir un dispositiu especial
sense aquestes proteccions proveït pel fabricant. Tots aquests mecanismes
addicionals de protecció introdueixen passes al procés de desplegament i,
per tant, poden ser una font d’errors.

Desplegament d’aplicacions iOS

Per desenvolupar una aplicació per a iOS cal comptar amb un ordinador d’Apple amb la
darrera versió del sistema operatiu macOS instal·lada perquè si no no és possible instal·lar
la darrera versió de XCode, l’IDE d’Apple que és la responsable de compilar les aplicacions
per a macOS, iOS, watchOS i tvOS.

En el cas d’utilitzar un motor de videojocs com Unity no es crea una versió desplegable
de l’aplicació, es crea un projecte de XCode que haurà de ser compilat en un ordinador
d’Apple. Un cop copiat a l’ordinador es podrà obrir amb XCode per compilar-lo o provar-ho
amb l’emulador d’Apple.

També és necessari tenir un compte de desenvolupador d’Apple actiu. Els comptes gratuïts
tenen limitacions que no permeten accedir a determinades funcions com les notificacions o
els serveis d’autenticació, i només poden provar-se en un dispositiu connectat a l’ordinador,
per tant, és necessari pagar la subscripció per poder desenvolupar aplicacions.

A més, la distribució només es pot fer mitjançant la seva plataforma, cal tenir un compte
de desenvolupador amb subscripció activa i requereix passar un procés de validació abans
de poder desplegar l’aplicació (encara que és possible crear versions de prova i distribuir a
una sèrie de testers aprovats).

3.3 Adquisició de dispositius

Com que la validació completa del comportament d’una aplicació només la
tindrem executant-la als dispositius que faran servir els usuaris, en algun punt
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Vegeu el punt
“Plataformes”, a l’apartat

“Desenvolupament
d’aplicacions

multidispositiu”, d’aquesta
mateixa unitat.

Laboratori de dispositius

Per muntar un laboratori de
dispositius mòbils s’acostumen a

utilitzar dispositius de segona
mà. Un mòbil amb la pantalla

trencada és molt més barat i
acompleix igual la seva funció

de verificació.

de qualsevol desenvolupament multidispositiu cal plantejar la qüestió de quins
d’aquests dispositius adquirir. Com que els recursos que tindrem sempre seran
limitats, possiblement ens serà impossible disposar de tots els models i famílies
de dispositius necessàries per cobrir tots els casos, de manera que haurem de triar.

Una excepció a aquesta situació la tindrem si les plataformes objectiu són homo-
gènies, ja que en aquest cas potser podrem adquirir una mostra significativa de tots
el tipus de dispositiu; però si les plataformes són heterogènies, aconseguir això no
serà possible.

Si ens trobem en aquesta situació, haurem de fer una tria que cobreixi com més
casos millor, i podem fer-la per tipus de components i també per capacitats:

• Fer la tria per components vol dir adquirir un dispositiu per cada compo-
nent diferent que volem que l’aplicació admeti. Per exemple, podem triar
un dispositiu amb un processador de 64 bits i un altre amb un processador
de 32 bits.

• Fer la tria per capacitats vol dir adquirir els dispositius segons la capacitat
dels seus components, establint un mínim i un màxim, per exemple podem
triar un dispositiu amb 1 GB de memòria principal i un altre amb 8 GB.

Per descomptat, també s’haurà d’adquirir un dispositiu per cada plataforma
diferent que es vol admetre; per exemple, un PC/Windows o un Mac. Com podem
suposar, l’adquisició dels dispositius finals pot suposar una inversió abundant, de
manera que és important conèixer també alternatives més econòmiques; com els
emuladors o la virtualització.

En el cas dels dispositius mòbils, és freqüent muntar un laboratori de dispositius
com el que es mostra a la figura 3.2. D’aquesta manera es fa el desplegament
simultani a tots els dispositius i es pot comprovar el seu funcionament amb
diferents resolucions, aspectes i variants (mòbil/tauleta) ràpidament.

Figura 3.2. Laboratori de dispositius mòbils

Device Lab, per Jeremy Keith (www.flickr.com/photos/adactio/12674230513)
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Integració contínua

Podeu trobar informació sobre la
integració continua, al següent
enllaç: bit.ly/3M6yJIJ.

Cada vegada que es fan canvis en una aplicació multiplataforma, cal recompilar-
la i desplegar-la en tots els dispositius per comprovar que funciona correctament.
Aquest és un procés molt enrevessat i fàcilment pot portar a errors, per aquest
motiu, el què es fa habitualment és implantar un sistema d’integració continua
que s’encarrega (com a mínim) de fer la compilació i desplegament de forma
automàtica cada vegada que es realitzen canvis a l’aplicació.

La implantació d’un sistema d’integració contínua no és trivial i requereix
enginyers especialitzats en aquesta àrea (DevOps). A banda de la compilació i
desplegament automatitzats es poden configurar els sistemes per realitzar diferents
tipus de proves i validacions de forma automatitzada, impedint que el codi que no
funciona passi a formar part del repositori principal de l’aplicació i reduint la
feina de l’equip de gestió de qualitat (QA), que pot centrar-se en les verificacions
i validacions que requereixen la intervenció humana.

3.3.1 Emuladors

Una alternativa a l’adquisició d’un dispositiu és fer servir un emulador. Un
emulador és un programari que reprodueix el comportament d’un dispositiu
físic i s’executa a l’equip de desenvolupament. Com que no deixa de ser un cas de
màquina virtual, els emuladors també introdueixen un alentiment a l’execució de
l’aplicació i poden requerir una màquina de desenvolupament d’altes prestacions
perquè la velocitat d’execució sigui acceptable. Solen venir inclosos en els SDK
de les diferents plataformes (vegeu la figura 3.3).

Figura 3.3. Emulador

Els resultats de l’emulació no són mai completament representatius del com-
portament de l’aplicació al dispositiu físic, de manera que els hem de prendre
sempre com una aproximació. Una raó d’això és que a l’emulador li pot faltar
algun component o servei, per exemple li pot mancar l’acceleròmetre o pot no
tenir accés a internet. Un altre factor a tenir en compte és que l’emulació sempre
suposa una simplificació del funcionament del dispositiu real.

https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_continua
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Emulació vs. simulació

És important distingir entre emulació i simulació. L’objectiu de l’emulació consisteix a
reproduir el comportament extern d’un dispositiu, és a dir, aconseguir que el dispositiu
emulat produeixi la mateixa resposta que el dispositiu físic donada una acció per part
de l’aplicació o l’usuari, amb llibertat de triar el procés a través del qual elabora aquesta
resposta. L’objectiu de la simulació, en canvi, és reproduir fidelment el funcionament intern
de tots els components del dispositiu, de manera que els simuladors produeixen la mateixa
resposta que el dispositiu real perquè internament fan els mateixos processos que aquest.

Així doncs, una simulació sí que pot arribar a ser completament representativa del
funcionament d’un dispositiu físic i, per tant, es podria fer servir per validar una aplicació
sense la presència d’aquest. De fet, per aquest motiu és l’eina que es fa servir per
dissenyar-los.

Desgraciadament, la fidelitat amb què es reprodueix el funcionament intern del
dispositiu comporta una quantitat de càlculs tan gran que normalment la màquina de
desenvolupament no podria executar-la prou ràpid, de manera que a la pràctica es fan
servir quasi sempre emuladors.

De manera similar, els motors de videojocs permeten executar el joc sense
necessitat de crear una build des del mateix editor. Aquest tipus d’execució
té l’avantatge de permetre depurar el codi sense problemes; així i tot, de vegades,
el codi executat a l’editor funciona, però dona error en els emuladors o dispositius,
perquè l’arquitectura és diferent i depenent del motor el cicle de vida de l’aplicació
i els components pot ser diferent. Per exemple, pot canviar l’ordre d’execució dels
scripts perquè cada plataforma optimitza la càrrega de dependències d’una manera
diferent.

Virtualització

Una altra tècnica semblant a l’emulació és la virtualització. En aquest cas, la
màquina de desenvolupament executa el sistema operatiu del dispositiu objectiu
i li dona accés directe al processador i altres recursos (vegeu la figura 3.4), de
manera que aquest pot executar l’aplicació amb una penalització en el rendiment
mínima. Perquè aquesta tècnica funcioni correctament cal que la màquina de
desenvolupament i el dispositiu virtualitzat comparteixin força característiques,
de manera que usualment només funciona si tots dos són de la mateixa família.

Figura 3.4. Virtualització
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Els dos productes per crear
màquines virtuals més
utilitzades són VM
VirtualBox i VMware.

OSboxes

A OSboxes podeu trobar imatges
de màquines virtuals amb
diferents sistemes operatius ja
instal·lats i configurats:
bit.ly/2Auapzk.

Cal tenir en compte que el programari de virtualització només crea la màquina
virtual, caldrà instal·lar el sistema operatiu abans de poder fer-la servir. Per altra
banda, es poden crear i emprar imatges d’una màquina virtual que contenen tant
la configuració del maquinari virtualitzat com el programari instal·lat en aquestes,
de manera que aquestes imatges poden ser carregades en qualsevol altre equip
(utilitzant el programari de virtualització) sense necessitat de fer la instal·lació i
configuració manual.

Aquesta aproximació també permet disposar de múltiples sistemes operatius ins-
tal·lats simultàniament en un sol equip, ja que cada màquina virtual és independent
de la resta. Per exemple, en qualsevol ordinador es poden carregar màquines
virtuals amb Windows i diferents distribucions de Linux per provar l’aplicació.

Atès que en el cas de la creació d’un videojoc, o aplicació per a ordinador, la
principal diferència es trobarà en el sistema operatiu, es poden considerar les
màquines virtuals com la màquina real, ja que el sistema operatiu s’executa de
la mateixa manera en la màquina virtual que si fos un ordinador independent.

En el cas del testatge d’aplicacions per a ordinadors, es pot considerar que
la màquina real i la virtualitzada són el dispositiu real.

3.4 La validació segons la fase del cicle de vida de l’aplicació

Hi ha diferents fases del cicle de vida d’una aplicació on caldrà validar el seu
funcionament. Aquestes fases variaran segons l’estudi o la metodologia emprada,
però podem distingir les fases de preproducció, producció i postproducció.

3.4.1 Preproducció

El primer pas a la fase de preproducció consisteix en la concepció de la idea i on
es prenen les decisions sobre quin serà el gènere del joc, com serà el món, quins
seran els elements de la història... En aquesta etapa també establir quin és el públic
objectiu.

Un cop s’ha generat el concepte cal validar la seva viabilitat econòmica. Per
fer-ho, caldrà fer una anàlisi de mercat, un estudi de la competència (productes
similars al mercat) per poder fer una previsió de vendes i ingressos, i sondejar
al públic objectiu fent servir les xarxes socials o enquestes per comprovar si el
producte pot despertar interès o no.

El següent pas serà determinar les eines i el motor a utilitzar, i crear un prototip
per validar la seva viabilitat tècnica. També s’implementaran les mecàniques
que fan especial el joc i el que el diferencien de la resta. Això també permetrà

https://www.osboxes.org/virtualbox-images/
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A Scrum, una de les
metodologies àgils més

utilitzades, el product owner
és el responsable del

resultat final del projecte.

La versió Gold o Gold
Master s’utilitzava per

referir-se a la còpia final
d’un joc a partir de la qual

es creaven totes les còpies
per a distribució.

validar que el joc és divertit, ja que és possible que s’hagin fet assumpcions
errònies a l’hora de crear el concepte. Per exemple, una mecànica pot semblar
molt divertida sobre el paper però resultar desmanegada un cop implementada.

Si l’elaboració del prototip és costosa, o es pretén usar-lo com un punt
de partida per a l’elaboració del joc o com a tall vertical, caldrà fer una
planificació més minuciosa i testar-la. Tanmateix, és habitual tractar els
prototips com productes d’un sol ús i emprar-los només per explorar i
validar idees.

3.4.2 Producció

En el cas d’utilitzar la metodologia en cascada, en la fase de producció no es farà
cap prova, ja que la validació del producte es farà un cop finalitzat el projecte, però
en les metodologies àgils aquesta validació es realitzarà al final de cada iteració,
durant una reunió anomenada “revisió de l’esprint”.

A Scrum, la revisió de l’esprint té una durada d’unes 4 hores i el product owner
és el responsable de validar les tasques o històries d’usuari implementades al llarg
d’aquest esprint.

Per altra banda, cada tasca o història completa és verificada un cop completada.
En cas de no passar la verificació o fallar els tests es torna a afegir a la pila de
tasques pendents.

En aquesta etapa es poden distingir dues fites importants, a partir de les quals
també els resultats poden ser validats pels testers, la versió alfa i la versió beta.

Els noms més representatius que rep una versió d’un joc segons el seu grau
de desenvolupament són els següents:

• Versió Alfa: inclou totes les característiques (feature complete), falta
contingut i s’han de solucionar bugs.

• Versió Beta: inclou totes les característiques i tot el contingut (content
complete), però encara s’ha de polir i s’han de solucionar bugs.

• Versió Candidata (Release Candidate): versions completes del joc
on es fan les darreres comprovacions abans de llençar la versió final.

• Versió Gold o Release: versió final del joc llesta per distribuir.

Depenen del tipus de producte i la metodologia emprada per a l’estudi, poden
trobar-se més tipus de versions: primera versió, Prealfa, Beta oberta, Beta
Tancada...
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Aquest procés està
relacionat amb la tria de
dispositius de prova que
haurem fet al principi del
projecte; vegeu el punt
“Adquisició de dispositius”.

Alfa

En acomplir aquesta fita, el joc està complet i es pot jugar des del principi fins
al final. A partir d’aquest moment, l’equip de verificació pot verificar que el joc
funciona correctament.

La feina de verificació consisteix a provar, utilitzant les estratègies més adequades
segons el pressupost del projecte, el funcionament de l’aplicació tot forçant
els seus límits per trobar com més errors millor. Amb cada error, el tester
(verificador) emplenarà un informe que hauran d’interpretar els programadors o
altres membres de l’equip de desenvolupament per tal d’arreglar-lo a la següent
versió.

Quan estem en aquesta fase, la idea és desplegar l’aplicació als dispositius dels
verificadors. En aquest cas, caldrà crear versions de prova que puguin instal·lar, i
preparar-les perquè puguin informar amb la precisió més gran possible dels errors
que trobin.

Tot i que els informes dels verificadors sovint inclouen vídeos i captures de pan-
talla, no sempre podrem distingir bé en quin model de dispositiu s’està executant,
de manera que en el cas d’una verificació a un desenvolupament multidispositiu,
és molt important que els informes incloguin el model de dispositiu que s’estava
fent servir quan es va trobar l’error.

D’altra banda, l’organització de les sessions de verificació haurà de tenir en compte
la varietat de dispositius que s’han de verificar, i triar una estratègia que permeti
comprovar com més casos millor dins les possibilitats humanes i materials de
l’equip.

En general podem dir que les diferències més grans entre dispositius les trobarem
als apartats de gràfics i so; mentre que pel que fa a l’execució del codi del
programa, en general podem assumir que serà la mateixa a tots els dispositius,
ja que els llenguatges de programació en general estan molt estandarditzats. Això
vol dir que el flux de l’aplicació generalment només l’haurem de validar a un
dispositiu i podrem estendre les conclusions a la resta; mentre que els gràfics i
el so els haurem de validar per separat segons els diferents models de targeta
gràfica o de so que presentin els dispositius.

D’altra banda, quant a la capacitat, sovint només serà necessari provar amb el
dispositiu de major capacitat i el de menor capacitat. Observem, però, que a un
dispositiu tenim diferents tipus de capacitats, com la capacitat de memòria i la
capacitat de procés, de manera que, idealment, caldria triar totes les combinacions
de capacitats possibles. Com que això esdevé impracticable ràpidament, se
sol triar un dispositiu o un grup de dispositius d’altes prestacions i un altre
dispositiu o grup de dispositius de baixes prestacions que es verifiquen per separat
i s’assumeix que els dispositius amb capacitats intermèdies funcionaran de la
mateixa manera.
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Beta

Un cop completada l’etapa alfa, es poden lliurar versions de prova de l’aplicació
a un grup d’usuaris, i així iniciar la verificació externa o fase beta.

En el cas de la programació multidispositiu, incloure una etapa beta té l’avantatge
que els usuaris aporten els seus propis dispositius, fet que presentarà una certa
varietat de models i prestacions. Si triem bé els participants, els seus dispositius
poden constituir un grup representatiu del conjunt de dispositius finals on s’ha
d’executar l’aplicació.

Com que els usuaris no són verificadors professionals, en aquest cas les versions
de prova de l’aplicació han d’estar preparades per generar informes automàtics;
per exemple, escrivint l’estat de les variables de l’aplicació a un fitxer cada vegada
que es produeix un error. Aquest mecanisme també es pot fer servir durant la fase
alfa.

L’equip de desenvolupament se centra en l’optimització i solucionar els errors que
es detectin. En aquesta etapa s’acostuma a donar accés a grups grans de jugadors
per obtenir la seva retroacció i validar que el joc desenvolupat satisfà al públic
objectiu.

3.4.3 Postproducció

Depenent la metodologia emprada i l’estudi de videojocs, la fase de postproducció
pot comprendre els retocs finals del joc o la fase posterior a la publicació. En
aquesta secció ens referim als retocs finals previs a la publicació.

En aquesta fase, l’equip de gestió de qualitat realitzarà les proves prèvies a la
verificació d’acompliment per poder publicar el joc en les diferents plataformes
de distribució i l’equip de desenvolupament s’encarregarà de solucionar els errors
que es detectin.

La fase finalitza amb l’aprovació del joc per a publicar-lo (versió Gold Master) en
els diferents stores i es donaria pas a una nova fase d’operacions o manteniment,
segons si es tracta d’un producte al qual s’afegiran nous continguts o si es
dedicaran recursos a solucionar errors (manteniment).

3.4.4 Verificacions d’acompliment

Abans de poder publicar un joc, la majoria de plataformes (XBOX, PlayStation,
Nintendo...) revisen els jocs i comproven que passin un seguit de proves (verifica-
cions d’acompliment o compliance checks, en anglès). En cas de fallar el joc, serà
rebutjat i s’hauran de corregir els errors abans de tornar a començar el procés de
validació.
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Llista de verificacions

Podeu consultar la llista de
verificacions d’acompliment per
a dispositius Meta Quest al
següent enllaç:
ocul.us/3EvGIxg.

Aquest procés pot trigar des d’un parell de dies per a aplicacions mòbils, fins a
setmanes o mesos segons la plataforma, per tant, és important que els jocs passin
totes les verificacions en el menor nombre d’intents possible (rarament s’obté a la
primera).

Normalment, les llistes de verificació són privades i poden estar cobertes per
acords de confidencialitat. Per tant, és habitual haver de formar part d’un grup
de desenvolupadors aprovats abans de poder accedir a aquesta informació.

En general, alguns dels factors que s’han de tenir en compte són els següents:

• Resolució de la pantalla: les imatges i textos han d’estar adaptats a la
resolució del dispositiu, sense distorsionar-los, sense mostrar-se retallats
(els textos) ni mostrar artefactes.

• Comptes d’usuari. Si el joc ha de gestionar les dades dels usuaris, haurà
de funcionar correctament l’autenticació, el registre i la consulta de dades
(estadístiques, rànquings, llistats d’amics...).

• Art i textos. Abans de publicar el joc s’han de pujar captures de pantalla,
logo, portades en diferents mides... Cada plataforma proporciona el llistat
de recursos que s’han de pujar. També s’han d’incloure els textos promoci-
onals de l’aplicació.

• Gestió dels missatges d’error: el joc ha de funcionar correctament i
mostrar els missatges d’error que escaigui. És a dir, si es produeix un
error, no es pot mostrar l’error del llenguatge o el sistema operatiu, s’han
de gestionar.

• Controladors i perifèrics: els controladors han de funcionar com s’espera
i, si no es troben, s’ha d’indicar a l’usuari. Si s’ofereix l’opció de canviar
entre diferents dispositius o es permet configurar els botons ha de funcionar
correctament després de fer els canvis.

• Gestió de permisos: si el joc requereix la utilització d’alguns permisos, és
possible que s’hagi de justificar per què són necessaris.

• Connectivitat i errors de xarxa: si el joc ofereix l’opció de jugar a través
d’Internet o connectar a altres serveis en xarxa s’han de gestionar els casos
en què no hi ha connectivitat o es produeix algun error en connectar.

• Paperassa: tot i que el joc passi totes les proves el poden fer enrere si
falta documentació. Per exemple, per publicar un joc en la majoria de
plataformes és imprescindible presentar el certificat de classificació per edat,
enllaços als termes de llicència i a la política de privacitat.

Sistema IARC (’International Age Rating Coalition’)

El sistema IARC www.globalratings.com està administrat per moltes de les autoritats de
valoració internacional.

Permet generar un seguit de certificats de classificació per edat d’una tacada i de forma
gratuïta (ESRB, PEGI i USK entre altres) de manera immediata omplint un qüestionari.

https://developer.oculus.com/resources/publish-quest-req/
https://www.globalratings.com/
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’Build’ per a Android

Podeu trobar la documentació
per crear una build per a Android
al següent enllaç: bit.ly/3rN8Api.

Aquests certificats estan associats a un compte de desenvolupador i són vàlids per distribuir
el videojoc o aplicació en múltiples stores: Google Play, Microsoft Store, Nintendo eShop,
Oculus Store...

El departament de QA de l’estudi (de l’anglès Quality Assurance, control de
qualitat) serà el responsable de fer aquestes verificacions abans d’enviar a revisar
el producte, encara que són els desenvolupadors els que han d’implementar les
funcionalitats necessàries.

3.5 Creació de ’builds’ a Unity

El motor de videojocs Unity permet crear builds del joc per a diferents plataformes,
a partir del mateix codi font. Aquestes opcions només estaran disponibles si s’han
instal·lat al motor els mòduls corresponents, com es mostra a la figura 3.5.

Figura 3.5. Mòduls d’Unity

A la llista de mòduls no es trobarà cap consola perquè es tracta de plataformes
tancades. Per tant, aquests mòduls només s’instal·laran juntament amb l’SDK
proporcionat per la companyia un cop s’obtinguin els permisos necessaris.

La creació d’una build per a Windows o Linux és trivial, només cal omplir els
detalls de l’aplicació i prémer el botó per crear la build. Cal tenir en compte que
per poder executar les builds caldrà disposar d’un equip o una màquina virtual
amb el sistema operatiu adequat.

Per altra banda, crear una build per a Android és més complicat, ja que requereix
un programari específic a banda d’una configuració de projecte més complexa.

Afortunadament, la instal·lació dels mòduls per crear builds d’Android simplifica
la feina, ja que s’instal·len les eines d’Android, l’SDK (software development kit)
i NDK (native development kit) necessaris per crear la build.

https://docs.unity3d.com/Manual/android-sdksetup.html
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