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Introducció

Afrontar el desenvolupament d’un videojoc no és una tasca senzilla, ja que moltes
vegades és difícil saber per on començar, especialment en projectes grans o quan
és dels primers videojocs que desenvolupem. En aquesta unitat intentarem crear
una petita guia de tots els aspectes que cal tenir en compte abans de començar i
com anar estructurant el desenvolupament d’un videojoc.

En el primer apartat, “Desenvolupament de videojocs”, es mostrarà que la
programació de videojocs és una activitat complexa que involucra diferents
aspectes tècnics i creatius. Veurem com s’utilitzen events i delegats, corutines
i Singletons, la navegació entre escenes, el motor de físiques de Unity i la gestió
de dades del joc. Aquestes funcions són crítiques per al desenvolupament de jocs
de qualitat, ja que permeten gestionar elements com la música, el so, la navegació
entre escenes, la simulació física i la gestió de les dades.

En el segon apartat, “Programació gràfica”, es veurà que el desenvolupament
de videojocs implica la implementació de múltiples components i eines per crear
una experiència de joc envoltant i realista. Entre aquests elements es troben les
càmeres, que permeten al jugador controlar la perspectiva del joc i veure el món
del joc des de diferents angles. A més, l’àudio és crucial per establir l’atmosfera
i la sensació d’immersió del jugador.

La il·luminació també juga un paper important en el desenvolupament de vide-
ojocs, ja que permet crear ombres, reflexos i efectes de resplendor que afegeixen
profunditat i realisme els gràfics del joc. Per altra banda, les partícules i els efectes
visuals permetent crear efectes com fum, foc, aigua o neu. Aquestes partícules
poden programar-se per interactuar amb l’entorn i altres objectes en el joc. Per
acabar, es veurà com utilitzar els components de trail per afegir efectes d’estela a
diferents elements.

En el tercer apartat, “Validació i verificació”, aprendreu en què consisteixen
aquests dos processos i la seva importància dins del departament d’assegurament
de la qualitat, responsable de garantir que els jocs siguin el més lliure d’errors
possibles i brindi la millor experiència de joc als usuaris finals.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que llegiu els annexos, feu els
exercicis i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Desenvolupa aplicacions interactives d’entreteniment, permetent la interacció
amb els elements en 3D i la participació de diversos usuaris finals simultàniament.

• Genera entorns interactius en els quals s’integren elements en 3D, i els dona
interactivitat.

• Desenvolupa aplicacions interactives d’entreteniment aplicades al sector
educatiu (solucions d’aprenentatge electrònic (e-learning), serious games
i TV interactiva, entre d’altres), augmentant la participació de l’usuari en
els entorns d’aprenentatge.

• Desenvolupa aplicacions interactives d’entreteniment per a espais i esdeve-
niments multimèdia, destinades a la transmissió de continguts dependents
de la interactivitat de l’usuari.

• Crea entorns interactius de videojocs que permetin la interactivitat entre els
elements en 3D, responent a models naturals de comportament físic, a partir
d’esdeveniments desencadenats per l’usuari.

• Posa en producció aplicacions interactives d’entreteniment en diferents
entorns i dispositius, verificant la seva funcionalitat i resolent les incidències
que puguin sorgir.
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1. Desenvolupament de videojocs

Com podeu imaginar, per desenvolupar un videojoc cal tenir una idea general de
com funciona de manera interna el motor, per entendre com i quan és executat
el codi afegit pels programadors; per aquest motiu, és important conèixer el
funcionament bàsic del seu bucle principal.

Addicionalment, és important tenir algunes nocions de mecanismes avançats de
programació per poder tractar amb sistemes basats en events, programar tempo-
ritzadors i implementar gestors que siguin fàcilment accessibles des de qualsevol
altre sistema, així com conèixer les classes que es troben més habitualment en
qualsevol joc, com poden ser el Game Manager o el Player Controller.

Per altra banda, també cal tenir clar com funciona el sistema de físiques del motor
de videojocs, ja que aquests acostumen a formar part del cor del joc i permeten
implementar moltes mecàniques diferents.

A més, com a futurs desenvolupadors d’entorns interactius és important que
coneixeu l’arquitectura dels jocs i sapigueu com organitzar el codi, com definir
la navegació entre escenes, com gestionar les dades del joc i que són els
llenguatges de scripting.

En aquesta unitat es treballarà amb el projecte IOC
Invaders 2 (projecte de Unity 2022) que podeu
trobar en l’enllaç següent: github.com/XavierGaro/IOC-
Invaders2-Base i Escape from IOC que podeu trobar a
drive.google.com/file/d/1bHa9d6dsP3dXnCLB7LnRsECs585_faSD/view?usp=share_link.

1.1 Bucle principal de videojoc

En els videojocs, a diferència d’altres tipus d’aplicacions, el codi ha de continuar
executant-se encara que no es rebi cap entrada o interacció per part de l’usuari.
Per exemple, un editor de textos només respon a les accions dels usuaris com pot
ser seleccionar una opció del menú o prémer una tecla. En canvi, en un joc de
naus, encara que l’usuari no premi cap tecla, continuarà desplaçant-se el mapa,
sortiran enemics, dispararan, si destrueixen al jugador es carregarà la pantalla de
fi de joc automàticament, etc.

Per aconseguir aquest comportament, tots els motors de jocs compten amb un
bucle principal amb una estructura similar a la següent:

1 Inicialització

https://github.com/XavierGaro/IOC-Invaders2-Base
https://github.com/XavierGaro/IOC-Invaders2-Base
https://drive.google.com/file/d/1bHa9d6dsP3dXnCLB7LnRsECs585_faSD/view?usp=share_link
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Execució de Unity

Es pot veure el diagrama de
l’ordre d’execució de Unity en el

següent enllaç:
docs.unity3d.com/Manual/ExecutionOrder.html.

2

3 Mentre (no se surti del joc)
4 Comprovar l’entrada del jugador
5 Processar la IA
6 Moure als enemics
7 Resoldre les col ·lisions
8 Dibuixar els gràfics
9 Reproduir els sons
10 Fi mentre

En el cas de Unity es pot apreciar aquesta estructura a l’ordre d’execució de les
funcions d’event. Un cop s’inicialitza un component aquest entra a formar part
del bucle principal del joc. A la figura 1.1 es pot veure una versió resumida del
diagrama d’execució del bucle principal de Unity.

Figura 1.1. Ordre d’execució resumit

Mètodes cridats durant la inicialització d’un GameObject

A la inicialització es criden automàticament els següents mètodes (excepte si el
GameObject està desactivat):

• Awake: és el primer mètode que es crida quan s’instancia l’objecte, inclús si el script està
desactivat. Si el GameObject està desactivat s’executa quan s’activa.

• OnEnable: es crida cada vegada que s’activa el GameObject, si està activat quan s’inicia es
crida automàticament.

• Start: es crida abans de la primera actualització (Update) del GameObject.

Seguidament, el component entra al bucle principal del joc, de manera que es

https://docs.unity3d.com/Manual/ExecutionOrder.html
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criden als seus mètodes automàticament a cada frame, mentre estigui activat:

1. Primer es processen els mètodes relacionats amb les físiques i l’actua-
lització d’animacions: FixedUpdate, OnTriggerEnter, OnTriggerExit,
OnCollisionEnter, etc.

2. A continuació es processen els events d’entrada.

3. Seguidament, es processa la lògica del joc, començant per la crida al mètode
Update i acabant amb la crida al mètode LateUpdate.

4. Finalment, es renderitza l’escena i la interfície d’usuari.

Cal destacar que els elements que es desactiven no són processats pel bucle
principal fins que aquests tornen a activar-se.

Mètodes cridats al bucle principal del joc

Els mètodes següents es criden periòdicament fins que finalitzi el cicle de vida d’un
GameObject (perquè és destruït o perquè s’ha sortit del joc):

• FixedUpdate: mètode que s’executa en intervals fixos de temps, s’executa abans que els
càlculs del motor de físiques.

• OnTriggerEnter: es crida automàticament quan dos objectes amb un component de tipus
collider se superposen.

• OnTriggerExit: es crida quan dos objectes amb un component de tipus collider que estaven
encavalcats deixant de superposar-se.

• OnCollisionEnter i OnCollisionExit: igual que els anteriors, però quan cap dels dos tenen
marcada la casella IsTrigger, en aquest cas no es produeix la superposició dels objectes.

• Update: mètode que s’executa una vegada per frame abans d’actualitzar les corutines i
gestionar les animacions.

• LateUpdate: mètode que s’executa una vegada per frame, en aquest cas és la darrera funció
que es crida dintre del bloc de la lògica del joc.

És important recordar que el bloc de físiques s’executa sempre en intervals fixos
(per defecte aquest interval és de 0.02segons), això és necessari perquè en cas
contrari es produirà una dessincronització del sistema de físiques. Per tant, encara
que el joc s’alenteixi i el temps entre frames renderitzats augmenti, el sistema de
físiques continuarà executant-se amb la mateixa freqüència.

Una conseqüència d’aquesta implementació és que si de sobte el temps entre
frames fes que es trigués 3 vegades més a renderitzar un frame, en aquest temps es
cridaria una vegada al mètode Update però al mètode Fixed Update es cridaria
tres vegades!

Habitualment el mètode Update es cridarà tan ràpidament com sigui possible,
limitant-se només a la capacitat de la plataforma. Per exemple, si un dispositiu
suporta 60 frames per segon (FPS), el mètode Update es cridarà com a màxim 60
vegades per segon.

Aquesta taxa pot baixar en determinades circumstàncies, per exemple, si augmenta
el nombre d’efectes visuals en pantalla.
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Atès que el temps entre frame pot variar cal saber sempre quant temps ha passat
entre un i altre, és per això és cabdal utilitzar Time.deltaTime per obtenir el temps
que ha passat des del darrer frame.

Quan sigui necessari aplicar un desplaçament continu a un element, caldrà
fer servir Time.deltaTime per ajustar el desplaçament segons el temps
recorregut.

1.2 Programació avançada de videojocs

A banda de conèixer els elements fonamentals de la programació estructurada
i entendre el paradigma de la programació orientada a objectes, a l’hora de
programar un videojoc s’han de tenir clars altres conceptes més avançats, com:

• La utilització dels mecanismes d’events, que permeten cridar a diferents
operacions quan es dispara un esdeveniment i ajuden a desacoblar les
classes.

• Les corutines, un sistema que permet executar un codi en un moment futur
(per exemple, afegint un retard) o que s’executi al llarg de múltiples frames
i no de forma immediata.

• El patró Singleton que s’utilitza per crear components dels quals només
existeix una còpia i als que es pot accedir fàcilment des d’altres components.

1.2.1 Events i delegats

En la programació de qualsevol aplicació, és habitual trobar-se en casos en els
quals s’ha d’executar alguna operació només en unes circumstàncies concretes.
Per exemple, a les interfícies d’usuari es troben els botons, que només han
d’executar alguna acció quan es prem, mentre que en altres casos pot ser necessari
executar un codi només quan es completa el nivell o quan el jugador pren mal.

A més, pot ser necessari comunicar determinats esdeveniments a múltiples in-
teressats. Per exemple, quan una partida acaba pot ser necessari comunicar-ho
a múltiples components (desar la puntuació final del jugador, iniciar la transició
a negre de la pantalla, carregar el següent nivell, etc.), això obligaria que el
component que gestiona el fi de la partida tingués coneixement i accés a mètodes
de molts altres components. És a dir, s’incrementaria l’acoblament entre els
components.
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En enginyeria del
programari, un patró de
disseny és una solució
repetible a un problema que
ocorre habitualment.

En qualsevol aplicació, sempre s’ha d’intentar que l’acoblament entres
els components sigui el menor possible. Això permet reemplaçar uns
components per altres amb més facilitat i respondre al canvi d’una manera
més àgil.

Fi de joc en un sistema fortament acoblat

Imagineu que en dissenyar del vostre joc, el component LevelManager és el responsable de
detectar quan finalitza el nivell i quan això passa s’han de realitzar les següents accions:

• Iniciar la transició a negre de la pantalla, responsabilitat del component Fader.

• Carregar el següent nivell al cap de 2 segons, responsabilitat del component GameManager.

• Aturar la música, responsabilitat de l‘AudioManager.

Una possible solució és fer la crida a cada funció de cada component des del component
LevelManager:

1 public void EndGame() {
2 Fader.Start();
3 AudioManager.Stop();
4 GameManager.LoadLevel("GameOver");
5 }

Això obliga al LevelManager a conèixer el funcionament de les classes Fader, ÀudioManager
i GameManager. Si canvia el funcionament de qualsevol d’aquests components o vol afegir-
se alguna altra operació més s’haurà de modificar la classe LevelManager, encara que els
canvis es produeixin en altres components.

Per evitar aquests acoblaments i gestionar aquest comportament s’utilitza un patró
de disseny: el patró observador. Aquest dona solució als següents problemes:

• Permet crear dependències un a molts sense fer que els objectes estiguin
fortament acoblats.

• Quan es produeix l’esdeveniment es comunica als interessats automàtica-
ment.

• Un component (subjecte) pot notificar a múltiples components (observa-
dors).

A la figura 1.2 podeu veure el diagrama UML del patró observador. Fixeu-vos
que es poden distingir dos elements diferents, per una banda, el subjecte, que és
el que comunicarà als interessats quan es produeixi l’esdeveniment, i per altra
els observadors, que són els interessats que volen conèixer quan s’ha produït
l’esdeveniment.
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Figura 1.2. Diagrama UML de classes del patró observador

Un altre problema que soluciona aquest patró és evitar haver de consultar cada
frame si s’ha produït o no un esdeveniment. Per exemple, si s’està executant una
operació asíncrona, com pot ser descarregar un fitxer d’Internet, si no s’utilitza un
sistema d’events l’única manera de comprovar si s’ha finalitzat o no la descàrrega
seria comprovar cada frame si l’arxiu existeix o no. En canvi, amb un sistema
d’events només s’hauria de fer una subscripció al component que gestiona la
descàrrega i aquest notificaria als observadors quan ha finalitzat.

De forma similar, en un joc multijugador es poden usar aquests sistemes per
notificar a la resta de jugadors quan un jugador s’uneix o abandona la partida,
quan s’han rebut noves dades o quan es connecta un amic.

A Unity es pot trobar un exemple molt clar d’utilització d’aquest patró a les
interfícies d’usuari. Un botó permet subscriure’s a l’event OnClick des del mateix
editor, tal com s’aprecia a la figura 2.10.

Figura 1.3. Subscripció a l’event OnClick d’un botó

Prement el botó + de l’event OnClick, podem afegir més funcions que seran
cridades en fer clic al botó (subscriptors).
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Encara que la signatura dels
delegats accepta altres
tipus de retorn a banda de
void, no és habitual i, per
això, no s’ha inclòs cap
exemple d’aquest format.

Per fer servir els delegats, Unity permet implementar aquests sistemes de tres
maneres diferents amb C#:

• Delegate: aquest tipus permet definir un event al que es pot subscriure
qualsevol funció que comparteixi la mateixa signatura.

• Action: és un Delegate preconfigurat que permet crear propietats sense
haver de definir el Delegate abans.

• UnityEvent: és un tipus especial de delegat que és reconegut per l’editor i
permet assignar funcions directament des d’aquest, de la mateixa manera
que passa amb els botons i altres tipus de components de la interfície
d’usuari.

Addicionalment, Unity compta amb un sistema d’events per a animacions que
permet efectuar operacions concretes quan es reprodueix una animació i s’arriba
a la marca de temps.

Delegate

Els delegats (delegate) són el tipus bàsic utilitzat per gestionar els esdeveniments
a Unity. Per veure el seu funcionament, vegeu un petit exemple del cas explicat
en el paràgraf anterior: quan una partida acaba pot ser necessari comunicar-ho a
múltiples components.

La definició més simple del subjecte seria la següent:

1 public class Subjecte {
2 // Es defineixen les propietats delegate i la FiPartida que
3 // permetran enviar esdeveniments als observadors quan s’acabi

una partida.
4 public delegate void FiPartida();
5 public FiPartida OnFiPartida;
6 }

Com es pot apreciar, aquesta classe correspon al subjecte del patró observador. Pri-
merament, es defineix el delegat utilitzant la paraula clau delegate, seguidament
s’escriu la signatura de la funció. En aquest cas el tipus de retorn és void, per tant,
no retornarà res; seguidament trobem el nom que s’ha d’emprar a la declaració; i
finalment entre parèntesis es troben els paràmetres que accepta la funció, que és
buit i consegüentment no acceptarà cap.

A continuació, es defineix una propietat de tipus FiPartida a la que hem
anomenat OnFiPartida, aquesta és la propietat a la qual es podran subscriure
els observadors.

Quan un observador es vol subscriure a aquest subjecte ho haurà de fer mitjançant
una referència al component, afegint la funció que es desitja cridar quan es
produeixi la notificació mitjançant l’operador += (afegir als que ja hi hagi).
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La signatura de la funció que es vol subscriure, ha de correspondre’s amb la
signatura del delegat. És a dir, si el delegat no retorna res i no té paràmetres,
la funció observadora no ha de tenir retorn ni pot acceptar paràmetres.

A continuació, vegeu una possible definició d’un observador:

1 public class Observador : MonoBehaviour {
2 // S’exposa la propietat subjecte per assignar-li el Subjecte
3 // que serà observat des de l’editor
4 [SerializeField] private Subjecte subjecte;
5

6 public void Start() {
7 // En instanciar l’objecte se suscriu a la notificació
8 // OnFiPartida per ser notificat quan es dispari. Això
9 // farà que es cridi la funció ObservarFi.
10 subjecte.OnFiPartida += ObservarFi;
11 }
12

13 // Mètode que es crida automàticament quan és el subjecte
14 // notifica que s’ha produït l’esdeveniment OnFiPartida
15 private void ObservarFi() {
16 Debug.Log("La partida ha finalitzat");
17 }
18 }

En aquest exemple se suposa que s’ha assignat el subjecte des de l’editor,
i en el mètode Start se subscriu al delegat OnFiPartida, de manera que
quan es produeixi l’event OnFiPartida es cridarà automàticament a la funció
ObservarFi() de l’observador.

Fixeu-vos que, amb aquesta implementació, el Subjecte no necessita conèixer cap
detall del component Observador, per tant, es redueix l’acoblament.

Quan des de la classe Subjecte es desitja notificar que l’esdeveniment s’ha produït,
només cal cridar a la propietat delegada com si fos una funció, però tenint en
compte que si no s’ha subscrit cap observador la crida fallarà i es llençarà una
excepció. En conseqüència, primer s’ha de comprovar que el seu valor no sigui
nul:

1 public class Subjecte {
2 public delegate void FiPartida();
3 public FiPartida OnFiPartida;
4

5 public void Notificar() {
6 if (OnfiPartida != null) {
7 OnFiPartida();
8 }
9 }
10 }

Alternativament, es pot fer servir el següent codi:

1 public void Notificar() {
2 OnFiPartida?.Invoke();
3 }
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Ús de delegats

Podeu trobar un petit tutorial
sobre com usar delegats, al
següent enllaç:
earn.unity.com/tutorial/delegates.

En aquest darrer cas, l’operador ? curtcircuita la crida de manera que si
OnFiPartida és null s’atura l’execució, però en cas contrari continua i es crida
a Invoke(), executant la notificació.

Un altre cas amb una signatura més avançada seria el següent, un delegat amb 1 o
més paràmetres:

1 public class ControladorSalut {
2 public delegate void CanviSalut(int NovaSalut);
3 public CanviSalut OnCanviSalut;
4 }

En aquest cas, la signatura dels observadors haurà d’acceptar un paràmetre de
tipus int:

1 public class ControladorInterficieUsuari : MonoBehaviour {
2 [SerializeField] private ControladorSalut controladorSalut;
3 [SerializeField] private Slider SalutSlider;
4

5

6 public void Start() {
7 controladorSalut.OnCanviSalut += ActualitzarSalut;
8 }
9

10 private void ActualitzarSalut(int NovaSalut) {
11 SalutSlider.value = NovaSalut;
12 }
13

14 }

En aquest exemple, el controlador de la interfície d’usuari se subscriuria com a ob-
servador del controlador de salut, de manera que en canviar la salut s’actualitzaria
el valor de la barra de salut a la interfície (SalutSlider).

Per enviar la notificació des de ControladorSalut cal cridar a la propietat com
si fos una funció, indicant el valor del paràmetre:

1 public class ControladorSalut {
2 public delegate void CanviSalut(int NovaSalut);
3 public CanviSalut OnCanviSalut;
4 int Salut = 100;
5

6 private void Danyar(int dany) {
7 Salut -= dany;
8

9 if (OnCanviSalut != null) {
10 OnCanviSalut(Salut);
11 }
12 }
13 }

Cal destacar que encara que és molt poc habitual, el mateix component pot ser
subjecte i observador, com es pot apreciar en el següent exemple:

1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3

https://learn.unity.com/tutorial/delegates


Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 18 Desenvolupament de videojocs amb Unity

4 public class EmpoderarJugador : MonoBehaviour
5 {
6 delegate void PickupPowerUp();
7 public PickupPowerUp OnPickupPowerUp;
8

9

10 void Start ()
11 {
12 OnPickupPowerUp += PowerUp;
13 OnPickupPowerUp += TurnRed;
14 }
15

16 public void OnPicked() {
17 if(OnPickupPowerUp != null)
18 {
19 OnPickupPowerUp();
20 }
21 }
22

23 void PowerUp()
24 {
25 print ("El jugador ha activat un power up!");
26 }
27

28 void TurnRed()
29 {
30 renderer.material.color = Color.red;
31 }
32 }

Fixeu-vos que el delegat es defineix normalment i al mètode Start es fa la subs-
cripció afegint els mètodes PowerUp i TurnRed. Quan es crida al mètode OnPicked
s’envia la notificació amb OnPickupPowerUp() i es criden automàticament a les
funcions PowerUp() i TurnRed().

Al joc IOC Invaders 2 es poden trobar múltiples delegats:

1 public class EnemySpawner : MonoBehaviour
2 {
3 public delegate void OnEventDelegate();
4 // Notifica quan tots els enemics són destruïts
5 public event OnEventDelegate OnAllEnemiesDestroyed;
6 }

1 public class GameManager : MonoBehaviour
2 {
3 public delegate void OnEventDelegate();
4 // Notifica quan es canvia de nivell
5 public event OnEventDelegate OnLevelChange;
6 }

1 public class GameState : MonoBehaviour
2 {
3 public delegate void OnEventDelegate();
4 // Notifica quan canvia la puntuació
5 public event OnEventDelegate OnScoreChanged;
6 // Notifica quan canvien les característiques del jugador
7 public event OnEventDelegate OnStatsChanged;
8 }
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1 public class Health : MonoBehaviour
2 {
3 // Definim els delegats per detectar quan es destrueix l’

objecte, quan és mort i quan canvien els punts de vida
4 public delegate void OnEventDelegate();
5 public event OnEventDelegate OnDestroyEvent;
6 public event OnEventDelegate OnDeath;
7

8 public delegate void OnHealthChangeDelegate(int amount);
9 public event OnHealthChangeDelegate OnHealthChanged;
10 }

Fixeu-vos que en aquest exemple s’ha afegit la paraula clau event. Atès que
els delegats s’exposen com a propietat pública, qualsevol classe pot cridar a la
notificació:

1 public class HealthExposed : MonoBehaviour
2 {
3 public delegate void OnHealthChangeDelegate(int amount);
4 public OnHealthChangeDelegate OnHealthChanged;
5 }
6

7 public class AnotherClass : MonoBehaviour
8 {
9 [SerializedField] private HealthExposed;
10

11 public void Start() {
12 // Es pot cridar a la notificació des d’aquesta classe
13 // Per tant, es poden produir efectes inesperats
14 if (HealthExposed != null) HealthExposed();
15 }
16 }

Per evitar-ho, s’ha de fer servir la paraula clau event davant del tipus de delegat,
així només podrà ser invocat des de la classe en la qual és declarat.

La paraula clau event davant de la declaració d’un delegat evita que es pugui
activar la notificació del delegat des de classes externes.

Hi haurà moments en què aquest és el comportament desitjat (poder activar
la notificació a partir del delegat públic), així que dependrà del programador
determinar quin tipus d’implementació és la més adequada.

Per acabar, sovint caldrà eliminar la subscripció d’un observador, ja que en cas
contrari es poden produir errors, per exemple, quan l’observador ja no existeix.
Per eliminar un observador d’un delegat fem servir l’operador -= seguit de la
funció que es va fer subscriure:

1 private void Start()
2 {
3 GameManager.Instance.OnLevelChange += FadeOut;
4 }
5

6 private void OnDestroy()
7 {
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8 GameManager.Instance.OnLevelChange -= FadeOut;
9 }

Tal com es pot apreciar, aquest component se subscriu com observador al subjecte
OnLevelChange en el mètode Start i es desubscriu al mètode OnDestroy, de ma-
nera que si després de ser destruït es notifica el canvi de nivell (OnLevelChange),
no es produirà un error.

Action

El tipus Action és un delegat preconfigurat amb un tipus de retorn buit, de manera
que no cal definir-lo i es poden declarar immediatament:

1 // Aquesta acció
2 public Action OnFiPartida;
3

4 // És igual que aquest delegat
5 public delegate void FiPartida();
6 public FiPartida OnFiPartida;

Per afegir un o més paràmetres s’ha de fer servir una sintaxi entre parèntesis
angulars <>, per exemple:

1 public Action<int> OnCanviSalut;
2

3 // És igual que aquest delegat
4 public delegate void CanviSalut(int NovaSalut);
5 public CanviSalut OnCanviSalut;

En cas de voler afegir més paràmetres, només cal afegir-los separant-los amb
comes:

1 public Action<int, bool, float> OnAccioMultiparametre;

Igual que passa amb els delegats, per subscriure’s a una acció, la funció ha
de tenir la mateixa signatura que l’acció.

Per afegir i eliminar un observador d’una acció (action) cal utilitzar els operadors
+= i -= respectivament, igual que amb els delegats, i per activar la notificació s’ha
de cridar a la propietat com si fos una funció:

1 {
2 // Declaració de l’acció
3 public Action<int> OnCanviSalut;
4 private int Salut;
5

6 public void Danyar(int dany) {
7 Salut -= dany;
8

9 if (OnCanviaSalut != null) {
10 // Notificar als observadors
11 OnCanviaSalut(Salut);
12 }
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En la programació orientada
a esdeveniments és costum
anomenar a les classes o
mètodes que se subscriuen
a un esdeveniment com a
listeners (escoltadors).

13 }
14

15 private void Start()
16 {
17 // Subscripció d’un observador
18 OnCanviaSalut += ActualitzarSalut;
19 }
20

21 private void OnDestroy()
22 {
23 // Desubscripció d’aquest observador
24 OnCanviaSalut -= ActualitzarSalut;
25 }
26

27 private void ActualitzarSalut(int salut) {
28 Debug.Log("La salut actual és: " + salut);
29 }
30 }

UnityEvent

Encara que la funció d’aquest sistema és la mateixa que la dels delegats, hi ha
algunes diferències importants:

• Els UnityEvent són classes, per tant, no cal comprovar si són nuls abans
d’activar la notificació.

• No es pot modificar la signatura, el seu tipus de retorn és sempre void i
no accepta paràmetres.

• Aquests events es poden assignar des de l’editor, de la mateixa manera que
els events dels elements d’interfície com els botons.

Per utilitzar la classe UnityEvent cal importar la biblioteca corresponent
amb using UnityEngine.Events;.

Per subscriure’s i desubscriure’s d’un event d’aquest tipus s’han de fer servir els
mètodes AddListener(Observador) i RemoveListener(Observador) respecti-
vament. A més poden eliminar-se tots els observadors d’una sola vegada amb el
mètode RemoveAllListeners.

En el següent exemple podeu veure com el component Interactable exposa
els events OnSelect i OnUnselect i l’audio controller, mentre que el component
MessageController té una propietat de tipus Interactable (on s’assignarà
un component d’aquest tipus) i se subscriu a aquests events. Llavors, quan es
dispari l’event OnSelect o OnUnselect es cridarà als mètodes ObrirMissatge
o TancarMissatge respectivament, a més de qualsevol funció afegida des de
l’editor. Vegeu-ho:

1 public class Interactable : MonoBehaviour
2 {
3 public UnityEvent OnSelect;
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4 public UnityEvent OnUnselect;
5 // Altres UnityEvent
6

7 public void Select()
8 {
9 // Notifica als observadors de Select
10 OnSelect.Invoke();
11 }
12

13 public void Unselect()
14 {
15 // Notifica als observadors de OnUnselect
16 OnUnselect.Invoke();
17 }
18

19 public void Reset() {
20

21 // Eliminem tots els observadors d’aquest subjecte
22 OnSelect.RemoveAllListeners();
23 OnUnselect.RemoveAllListeners();
24 }
25 }
26

27 public class MessageController() {
28

29 [SerializeField] private Interactable Porta;
30

31 public void Start() {
32 // Ens subscrivim com observador als subjectes OnSelect i

OnUnselect de Porta.
33 Porta.OnSelect.AddListener(ObrirMissatge);
34 Porta.OnUnselect.AddListener(TancarMissatge);
35 }
36

37 public void OnDestroy() {
38 // Quan es destrueix aquest objecte eliminem el desubscrivim
39 Porta.OnSelect.RemoveListener(ObrirMissatge);
40 Porta.OnUnselect.RemoveListener(TancarMissatge);
41 }
42

43 // Es crida quan es dispara l’esdeveniment OnSelect de
44 // l’Interactable
45 private void ObrirMissatge() {
46 Debug.Log("Prem E per obrir la porta.");
47 }
48

49 // Es crida quan es dispara l’esdeveniment OnUnselect de
50 // l’Interactable
51 private void TancarMissatge() {
52 Debug.Log("La porta s’ha tancat.");
53 }
54 }

Aquests events es mostren a l’editor, permeten afegir un o més listeners. Podeu
veure un exemple d’observadors afegits al següent codi a la figura 1.4:
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Figura 1.4. Configuració de UnityEvents des de
l’editor Unity

1 public class Interactable : MonoBehaviour
2 {
3 public UnityEvent OnSelect;
4 public UnityEvent OnUnselect;
5 public UnityEvent OnInteract;
6 public UnityEvent OnRequirementFail;
7 }

Com es pot apreciar, és possible afegir múltiples observadors a cada UnityEvent
des de l’editor.

Events d’animació

Molt sovint, és necessari sincronitzar efectes i processos amb un frame o marca
de temps concreta d’una animació. Per exemple, es pot sincronitzar el moment en
què un personatge trepitja el terra per reproduir el so de les petjades o reproduir un
so quan comença l’atac i, a mitja animació, determinar si ha impactat a l’enemic,
per reproduir un so o altre i mostrar o no algun efecte de partícules.

Per afegir un event d’animació s’ha d’obrir la finestra d’animació (Window-
>Animation->Animation) amb el personatge seleccionat a l’àrea d’assets o a la
jerarquia. Seguidament, s’ha de fer clic amb el botó dret sobre la línia d’events
que es mostra a la figura 1.5 i es mostrarà el menú contextual per afegir, eliminar
o copiar events, com podeu veure a la figura 1.6.
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Els events d’animació es
poden arrossegar per

acabar d’afinar la
sincronització de l’event

amb l’animació.

Figura 1.5. Finesta d’animació amb events

Els events d’animació s’afegeixen a la barra ressaltada pel rectangle vermell.

La finestra d’animació de Unity sempre mostra el conjunt d’animacions
lligat a un personatge seleccionat (un GameObject que contingui en algun
punt de la seva jerarquia un component AnimatorController). Si no hi ha
cap element amb animacions seleccionat, la finestra d’animació no mostrarà
res.

Figura 1.6. Menu contextual per afegir events
d’animació

Un cop afegit l’event a l’inspector, es mostrarà una llista desplegable amb totes
les funcions públiques trobades al GameObject. Si la funció seleccionada admet
paràmetres, aquests també es mostraran a l’inspector, de manera que podem
decidir quins valors passar a la funció, tal com es mostra a la figura 2.2.

Figura 1.7. Animation Event amb paràmetres

Com es pot apreciar, aquest sistema ens permet afegir les funcions que necessitem
en un component i afegir-lo al GameObject del personatge d’una manera força
simple.

Per exemple, per afegir el so de petjades a un personatge es poden afegir events
d’animació en els punts en el que el personatge trepitja el terra que cridin a
la funció PlayFootSteps i afegint un component similar al que es mostra a
continuació:
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1 using UnityEngine;
2

3 public class FootSteps : MonoBehaviour
4 {
5 [SerializeField] AudioClip[] FootStepsClip;
6

7 private int CurrentStep = 0;
8

9 public void PlayFootSteps()
10 {
11 AudioManager.Instance.PlayClip(FootStepsClip[CurrentStep

], transform.position, 1f);
12 CurrentStep++;
13 if (CurrentStep == FootStepsClip.Length)
14 {
15 CurrentStep = 0;
16 }
17 }
18 }

Fixeu-vos que aquest component inclou un array d‘AudioClip que emmagatze-
marà els diferents sons de les petjades, un comptador anomenat CurrentStep per
anar avançant i reproduir un so diferent cada vegada, la funció PlayFootSteps
s’encarrega de cridar a la funció AudioManager.Instance.PlayClip amb el clip
d’àudio que toqui en cada moment (aquest AudioManager és un component propi
d’aquest projecte, no forma part de Unity) i, finalment, reinicialitza el comptador
si s’ha reproduït el darrer.

Quan s’importen models amb animacions en format FBX és habitual que l’ani-
mació sigui de només lectura i això impedeix afegir els events d’animació. Per
solucionar-ho, heu de marcar la casella read/write, tal com es mostra a la figura
2.3. Si no es pot marcar, podeu copiar el clip d’animació i enganxar-lo fora del
paquet FBX, d’aquesta manera es desbloquegen totes les opcions.
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Corutines per Unity

Documentació oficial de les
corutines per Unity:

bit.ly/3Y0xCPu.

Figura 1.8. Configuració d’una malla amb anima-
ció importada

1.2.2 Corutines

Normalment, quan es crida una funció, aquesta s’executa immediatament i totes
les instruccions s’executen una darrera l’altra fins que la funció es completa i
retorna. Però, que passa si es necessita que una acció s’executi en el futur o al
llarg de múltiples frames? Per exemple, si es vol canviar la transparència d’un
objecte progressivament.

En aquests casos cal utilitzar corutines, unes funcions especials que retornen
abans de completar-se, però continuen executant-se en el següent frame. Vegeu el
següent exemple de la documentació de Unity:

1 void Fade()
2 {
3 Color c = renderer.material.color;
4 for (float alpha = 1f; alpha >= 0; alpha -= 0.1f)
5 {
6 c.a = alpha;
7 renderer.material.color = c;
8 }
9 }

https://docs.unity3d.com/Manual/Coroutines.html
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Com es pot apreciar, aquest mètode obté el color actual del material d’un compo-
nent de tipus Renderer i inicia un bucle que canvia el valor de l’alfa (l’opacitat)
del material des d’1 (completament visible) a 0 (completament transparent). El
problema és que aquesta execució es realitza immediatament, per tant, el canvi d’1
a 0 es produirà en un únic frame i no de forma progressiva.

La solució és convertir aquest mètode en una corutina:

1 IEnumerator Fade()
2 {
3 Color c = renderer.material.color;
4 for (float alpha = 1f; alpha >= 0; alpha -= 0.1f)
5 {
6 c.a = alpha;
7 renderer.material.color = c;
8 yield return null;
9 }
10 }

Fixeu-vos que després de canviar el color s’utilitza la paraula clau yield return
null, això fa que la funció retorni i al següent frame continuï l’execució a la
següent línia (que en aquest cas és el fi del bucle), per tant, avançarà el comptador
(alpha -= 0.1f), s’actualitzarà l’alfa del material fent-lo més transparent i retornarà
fins al següent frame.

Per iniciar i aturar una corutina, s’ha de fer servir els mètodes StartCoroutine
i StopCoroutine respectivament:

1 StartCoroutine(Fade());
2

3 // Això no és necessari perquè la corutina finalitzarà en
arribar l’alpha a 0.

4 StopCoroutine(Fade());

S’ha de tenir en compte que un cop la corutina completa la seva execució (en
l’exemple anterior serà quan finalitzi el bucle) ja no es tornarà a cridar, només
continua l’execució quan aquesta és interrompuda per la paraula clau yield.

Atès que la utilització de temporitzadors és molt habitual, Unity ens ofereix
mecanismes per ajornar la continuació de l’execució per temps, en lloc de frame
a frame:

1 IEnumerator Fade()
2 {
3 Color c = renderer.material.color;
4 for (float alpha = 1f; alpha >= 0; alpha -= 0.1f)
5 {
6 c.a = alpha;
7 renderer.material.color = c;
8 yield return new WaitForSeconds(.1f);
9 }
10 }

En aquesta versió s’ha substituït yield return null; per yield return new
WaitForSeconds(.1f);, per tant, en lloc d’executar-se a cada frame s’executarà
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cada 0.1f segons. Fixeu-vos que en lligar l’execució al temps real, el canvi de color
(transparència) serà consistent entre dispositius, en canvi, amb la solució anterior
el canvi podria ser més ràpid o més lent segons el dispositiu.

Per exemple, per implementar una arma amb foc automàtic (dispara automà-
ticament mentre es prem la tecla de disparar) cal que els trets es produeixin
periòdicament, no és suficient amb disparar quan es prem la tecla. La solució
és crear una corutina que s’executi mentre la tecla de disparar estigui premuda:

1 public bool isFiring;
2 protected Coroutine firingCoroutine;
3

4 void Update() {
5

6 // Quan es prem la tecla espai s’activa el foc automàtic
7 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
8 {
9 isFiring = true;
10 } else {
11 // En canviar aquesta variable es deixarà de disparar quan

es
12 // crida a Fire()
13 isFiring = false;
14 }
15

16 // Actualitza l’estat del tret automàtic
17 UpdateFire();
18 }
19

20 void UpdateFire()
21 {
22 // Només s’ha d’iniciar la corutina si s’està disparant i no

està ja
23 // en funcionament
24 if (isFiring && firingCoroutine == null)
25 {
26 // Iniciem la corutina i guardem la referència
27 firingCoroutine = StartCoroutine(FireContinuously());
28

29 } else if (!isFiring && firingCoroutine != null) {
30 // Hem deixat de disparar, però la coroutina continua

activa
31 StopCoroutine(firingCoroutine);
32

33 // Eliminem la referència, de manera que podrem tornar a
disparar

34 firingCoroutine = null;
35 }
36 }
37

38 virtual protected IEnumerator FireContinuously() {
39 // Aquí aniria la lògica de disparar: instanciar una bala o

traçar un raig
40 // depenent del tipus d’arma
41 }

La implementació del mètode FireContinuosly podria ser similar a la següent:

1 [SerializeField] protected GameObject projectilePrefab;
2 [SerializeField] protected GameObject Cannon;



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 29 Desenvolupament de videojocs amb Unity

3 [SerializeField] protected float projectileSpeed = 10f;
4 [SerializeField] protected float baseFireRate = 0.2f;
5

6

7 override protected IEnumerator FireContinuously()
8 {
9 while (true)
10 {
11 // S’instancia la bala a partir de la posició i rotació del

canó
12 GameObject bala = Instantiate(projectilePrefab, Cannon.

transform.position, Cannon.transform.rotation);
13

14 // Recuperem el component Rigidbody per aplicar el desplaç
ament

15 // mitjançant el sistema de físiques
16 Rigidbody2D rb = bala.GetComponent<Rigidbody2D>();
17 rb.velocity = Cannon.transform.up * projectileSpeed;
18 yield return new WaitForSeconds(baseFireRate);
19 }
20 }

Fixeu-vos que el codi es troba dintre d’un bucle infinit (while (true)), per tant,
es repetirà indefinidament fins que s’aturi la corutina. A cada iteració s’instancia
una bala, s’assigna una velocitat i es retorna amb un temps d’espera de manera
que no es tornarà a instanciar altra bala fins que passi aquest temps.

1.2.3 Singletons

Un Singleton és un patró de disseny que proporciona un punt d’accés únic a un
recurs. Això permet accedir a funcionalitats d’una forma senzilla i gestionar valors
de forma global.

Com obtenir la referència a un GameManager

És habitual comptar amb un únic component que gestioni la càrrega de nivells
(GameManager ), ja que no té sentit que hi hagi més d’un objecte responsable d’efectuar
aquestes operacions.

Atès que altres components han d’utilitzar aquesta classe per carregar nivells (quan es
finalitza el nivell, quan el jugador abandona la partida, quan el jugador és derrotat, etc.)
requeriran una referència a aquest component.

Hi ha diverses maneres d’obtenir aquesta referència; suposem que hi ha un GameObject
amb un component GameManager a l’escena:

• Afegir una propietat de tipus GameManager a cadascun dels GameObjects que poden usar-
la i assignar l’objecte que conté el component manualment. Aquesta opció obliga a afegir
propietats addicionals a molts components.

• Afegir un tag anomenat GameManager al GameObject i quan sigui necessari fer una cerca de
tots els objectes amb aquest tag (GameObject.FindGameObjectsWithTag(tag)), seguidament
cercar el component i llavors fer servir-lo. Aquesta opció és molt costosa.

• En lloc d’accedir al sistema mitjançant el GameObject es pot afegir el component GameManager
directament a cadascun dels elements que el volen utilitzar. Aquesta opció és similar a
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l’anterior, però amb un cost de processament menor (cerca un component és més eficient que
cercar entre tots els objectes de l’escena) i un cost de memòria major (es crea un component
addicional per cada element que el faci servir).

• Implementar el GameManager com un Singleton de manera que tots els components poden
accedir sense requerir ni una propietat, ni un component addicional, ni cercar les referències
(per tant, no té cost de computació)

Un altre cas d’ús pot ser gestionar les puntuacions. En una partida la puntuació
del jugador serà única, però aquesta pot ser modificada per pickups o en derrotar
enemics. Els responsables d’augmentar la puntuació en aquest cas seria el pickup
que s’ha tocat o l’enemic que s’ha derrotat, però això implica que tant el pickup
com l’enemic han de tenir accés al component que gestiona les puntuacions.

Fixeu-vos que en aquest cas no es podria resoldre afegint múltiples components
per acumular la puntuació, ja que cadascun guardaria només la puntuació pròpia
i no el total de punts acumulats.

Hi ha moltes formes d’implementar un Singleton, en aquest material mostrarem
la més simple, encara que la base és la mateixa per totes les implementacions:

• S’utilitza una propietat estàtica anomenada instance que contindrà la
instància única que conté les dades i les funcionalitats.

• Si ja existeix una instància no es creen de noves, es destruirà el component
automàticament.

• Per accedir a les funcionalitats es fa servir un Getter estàtic.

Per exemple:

1 public class SimpleSingleton : MonoBehaviour
2 {
3 // La instància és privada i estàtica, perquè serà
4 // única per la classe, però no es pot permetre que la

modifiquin
5 private static SimpleSingleton _instance;
6

7 // S’afegeix un getter per consultar-la
8 public static SimpleSingleton Instance
9 {
10 get { return _instance; }
11 }
12

13 // Quan s’inicia el component comproven si ja s’ha assignat
abans

14 private void Awake()
15 {
16 if (_instance != null)
17 {
18 // S’ha assignat prèviament, així que hem de destruir

aquest objecte
19 // perquè només ha d’haver-hi una còpia
20 gameObject.SetActive(false);
21 Destroy(gameObject);
22 }
23 else
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24 {
25 // Guardem aquest component com a instància única
26 _instance = this;
27 // Ens assegurem que aquest GameObject no es destrueix

encara que
28 // es carregui una altra escena
29 DontDestroyOnLoad(gameObject);
30 }
31 }
32 }

La crida a DontDestroyOnLoad(gameObject) és opcional i només serà necessari
en alguns casos. Normalment, quan es carrega una nova escena tots els GameOb-
ject són destruïts, però si es crida al mètode DontDestroyOnLoad(gameObject)
aquest GameObject no es destrueix, de manera que es pot accedir entre nivells.

Això és molt útil per passar informació entre escenes. Per exemple, si durant la
partida s’emmagatzema la puntuació en un Singleton utilitzant aquesta funció i en
finalitzar el joc carrega una nova escena per mostrar la puntuació, es podrà accedir
a aquesta puntuació des de la nova escena.

El tipus de Singleton s’ha d’afegir com a component en un GameObject a
l’escena.

Entre els sistemes que poden implementar-se com a Singletons trobem, entre
d’altres:

• Gestors del joc

• Gestors de nivell

• Gestors d’àudio

• Estat del joc

Un dels inconvenients d’usar aquest patró és que es produeix un acoblament
entre les classes que utilitzen el Singleton, ja que en accedir a la instància com
a propietat estàtica hem de conèixer el nom de la classe i no el podem canviar en
temps d’execució.

1.3 Classes habituals en el desenvolupament de videojocs

Tot i que l’arquitectura de cada joc és diferent, hi ha un seguit de classes o
components que es troben en la majoria de jocs i templates. A Unity no es força la
utilització d’aquestes classes, és responsabilitat del programador decidir si crear-
les o no.

Algunes d’aquestes classes i la seva responsabilitat són:



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 32 Desenvolupament de videojocs amb Unity

• GameManager: carrega els nivells i gestiona la transició entre escenes.

• GameState: emmagatzema l’estat del joc (nivell actual i puntuació).

• PlayerController: component que s’afegeix al GameObject del jugador i
inclou la lògica pròpia del jugador.

• AIController: component que s’afegeix al GameObject dels personatges
no jugadors i inclou la seva lògica, enllaçant les accions amb un possible
sistema d’intel·ligència artificial.

• LevelManager: responsable de gestionar el que ocorre al nivell, com pot
ser instanciar nous enemics o finalitzar el nivell un cop s’arriba a la meta.

• AudioManager: controla els efectes de so i pot incloure la instanciació
d’elements de so independents.

• InputController: component que controla l’entrada del jugador (moure’s,
saltar, disparar, etc.).

Cal tenir en compte que aquestes responsabilitats són orientatives, igual que els
noms, no tots els jocs les implementen ni les anomenen igual, i pot ser que algunes
responsabilitats es trobin barrejades, però la llista serveix com a punt de partida a
l’hora de desenvolupar els vostres propis jocs o analitzar el codi de tercers.

És important recordar que la implementació d’aquestes classes s’ha de prendre
com una guia, en diferents jocs i plantilles es poden trobar classes amb els mateixos
noms però amb finalitats lleugerament diferents.

1.3.1 GameManager

Aquesta classe inclou les funcionalitats necessàries per gestionar el joc, però que
no han de veure amb el transcurs de la partida:

• Carregar el menú principal.

• Carregar l’escena de GameOver.

• Carregar un nivell concret.

• Gestionar les transicions entre nivells, per exemple, per afegir un retard i
que no sigui instantani.

• Sortir del joc.

Com es pot apreciar, aquestes funcionalitats poden ser útils en totes les escenes,
així que acostuma a ser adient implementar-les com un Singleton.

A continuació, podeu veure el codi de la classe GameManager implementada al
joc IOC Invaders 2, tingueu en compte que aquesta classe utilitza funcionalitats
d’altres gestors:
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1 using System.Collections;
2 using UnityEngine;
3 using UnityEngine.SceneManagement;
4

5 public class GameManager : MonoBehaviour
6 {
7 // Declaració i definició del delegat
8 public delegate void OnEventDelegate();
9 public event OnEventDelegate OnLevelChange;
10

11 // Inicialització de les propietats: noms dels mapes
12 // I temps de retard abans de carregar l’escena
13 [Header("Scenes")]
14 [SerializeField] private string mainMenu = "MainMenu";
15 [SerializeField] private string gameOver = "GameOver";
16 [SerializeField] private float sceneLoadDelay = 1.5f;
17

18 // Declaració d’un objecte que contindrà la informació dels
nivells

19 [Header("Levels")]
20 [SerializeField] private GameLevelsSO gameLevels;
21

22

23 // Getter per la configuració de nivells
24 public static GameLevelsSO GameLevels
25 {
26 get { return _instance.gameLevels; }
27 }
28

29

30 // Instància única (aquesta classe és un Singleton)
31 private static GameManager _instance;
32

33 // Getter per la instància
34 public static GameManager Instance
35 {
36 get { return _instance; }
37 }
38

39 private void Awake()
40 {
41 // Es comprova si la instància ja existeix
42 if (_instance != null)
43 {
44 // Si ja existeix, es destrueix aquesta instància
45 gameObject.SetActive(false);
46 Destroy(gameObject);
47 }
48 else
49 {
50 // Si no existeix, s’assigna aquesta instància
51 _instance = this;
52 DontDestroyOnLoad(gameObject);
53 }
54 }
55

56 // Mètode públic que inicia la càrrega de l’escena pel
primer

57 // Nivell del joc
58 public void LoadGame()
59 {
60 // Reinicia
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61 GameState.Instance.Reset();
62 var level = Instance.gameLevels.Levels[0];
63

64 LoadLevel(level.sceneName);
65 }
66

67 // Carrega el menú principal
68 public void LoadMainMenu()
69 {
70 LoadLevel(Instance.mainMenu);
71 }
72

73 // Carrega l’escena de GameOver
74 public void LoadGameOver()
75 {
76 // S’atura la música que estigui reproduint-se
77 AudioManager.Instance.StopTrack();
78 LoadLevel(Instance.gameOver);
79 }
80

81

82 // Carrega el nivell indicat
83 public void LoadLevel(string sceneName)
84 {
85 // Es crida a la funció que iniciarà la carrega amb

retard.
86 Instance.DelayedLoadLevel(sceneName);
87 }
88

89 private void DelayedLoadLevel(string sceneName)
90 {
91 // Es notifica als observadors del delegat OnLevelChange
92 if (OnLevelChange != null) OnLevelChange();
93

94 // S’inicia la corutina per afegir el retard
95 StartCoroutine(WaitAndLoad(sceneName, sceneLoadDelay));
96 }
97

98 IEnumerator WaitAndLoad(string sceneName, float delay)
99 {
100 // S’atura l’execució fins que transcorre el temps

indicat
101 yield return new WaitForSeconds(delay);
102 // Es carrega la escena
103 SceneManager.LoadScene(sceneName);
104 }
105

106 public void QuitGame()
107 {
108 // Surt del joc
109 Application.Quit();
110 }
111

112 }

D’aquest codi heu de fixar-vos en les següents característiques:

• Aquesta classe és un Singleton simple que no es destrueix entre càrregues
de nivells, DontDestroyOnLoad(gameObject);.

• Inclou una corutina per fer la càrrega amb retard, IEnumerator WaitAnd-
Load(string sceneName, float delay).
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En altres motors, com
UnrealEngine, aquesta és
una classe que forma part
del mateix Framework i
permet sincronitzar les
dades entre múltiples
jugadors en línia.

• Es declara un Event (OnLevelChange) que es dispara quan s’inicia el
temporitzador que realitza la càrrega d’un nivell. if (OnLevelChange !=
null) OnLevelChange();

• Tots els mètodes són públics i estàtics, per tant, es poden cridar sense ne-
cessitat de fer-ho a través de la instància,. public static GameLevelsSO
GameLevels.

• Exposa un getter per obtenir les dades de tots els nivells GameLevels que
serà utilitzat per altres components.

A més, cal destacar que crida a altres Singletons: GameState.Instance.Reset()
i AudioManager.Instance.StopTrack();. Cal destacar que aquests Singletons
corresponent a les classes GameState i AudioManager respectivament.

1.3.2 GameState

La classe GameState emmagatzema les dades del jugador i pot persistir entre
nivells. Per exemple, es pot desar la puntuació del jugador, el nivell, els pickups
recollits, estadístiques del joc, etc.

A Unity ha de ser creada pel jugador i no té cap funció predefinida, però el més
habitual és implementar-lo com un Singleton de manera que no es perdin les dades
en canviar de nivell o finalitzar la partida.

A continuació, podeu trobar el codi de la classe GameState estret del joc IOC
Invaders 2:

1 using UnityEngine;
2

3 public class GameState : MonoBehaviour
4 {
5 public delegate void OnEventDelegate();
6

7 public event OnEventDelegate OnScoreChanged;
8 public event OnEventDelegate OnStatsChanged;
9

10

11 private int _score;
12 private float _fireRate;
13 private int _power;
14

15 private static GameState _instance;
16

17 public static GameState Instance
18 {
19 get { return _instance; }
20 }
21

22 private int _currentLevel;
23

24 public int CurrentLevel
25 {
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26 get { return _currentLevel; }
27 set { _currentLevel = value; }
28 }
29

30 private void Awake()
31 {
32

33 if (_instance != null)
34 {
35 gameObject.SetActive(false);
36 Destroy(gameObject);
37 }
38 else
39 {
40 _instance = this;
41 DontDestroyOnLoad(gameObject);
42 }
43 }
44

45 public int GetScore()
46 {
47 return _score;
48 }
49

50 public void IncreaseScore(int value)
51 {
52 _score += value;
53 Mathf.Clamp(_score, 0, int.MaxValue);
54

55 if (OnScoreChanged != null) OnScoreChanged();
56 }
57

58 public void Reset()
59 {
60 _score = 0;
61 _power = 0;
62 _fireRate = 0;
63 _currentLevel = 0;
64 }
65

66 public void IncreaseDamage(int power)
67 {
68 this._power += power;
69 if (OnStatsChanged != null) OnStatsChanged();
70 }
71

72 public void IncreaseFireRate(float increase)
73 {
74 float currentFireRate = _fireRate;
75 if (currentFireRate <= PlayerController.MIN_FIRE_RATE)
76 {
77 return;
78 }
79

80 if (currentFireRate - increase < PlayerController.
MIN_FIRE_RATE)

81 {
82 increase = currentFireRate - PlayerController.

MIN_FIRE_RATE;
83 }
84

85 _fireRate += increase;
86
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87 if (OnStatsChanged != null) OnStatsChanged();
88 }
89

90

91 public int GetPowerIncrease()
92 {
93 return _power;
94 }
95

96 public float GetFireRateIncrease()
97 {
98 return _fireRate;
99 }
100 }

En aquest joc s’emmagatzemen les següents dades:

• Puntuació (_score): puntuació del jugador, s’incrementa en destruir ene-
mics (el codi que crida a aquesta funció es troba en altra classe).

• Rati de tir (_fireRate): velocitat de tir del jugador, s’incrementa en agafar
pickups (el codi que crida a aquesta funció es troba en altra classe).

• Potència d’atac (_power): dany que causen els atacs del jugador, s’incre-
menta en agafar pickups (el codi que crida a aquesta funció es troba en altra
classe).

• Nivell (_currentLevel): nivell actual, quan es completa un nivell aquest
comptador s’incrementa.

Com es pot apreciar, aquesta implementació inclou les següents característiques:

• És un Singleton que no es destrueix en canviar d’escena, això permet
conservar la puntuació, el nivell i els atributs entre escenes.

• Aquesta classe exposa dos events: OnScoreChanged i OnStatsChanged. El
primer es dispara quan canvia la puntuació i el segon quan es modifica algun
dels atributs.

• La resta d’elements són propietats, getters i mètodes específics per incre-
mentar la ràtio de tret i la potència d’atac.

1.3.3 PlayerController

El component PlayerController és un dels que més variacions presenta entre un
joc i altre, ja que no serà igual per un joc de puzles, per un shooter o un joc de
carreres per posar alguns exemples.

De vegades pot incloure també la gestió del control d’entrades en lloc d’utilitzar
un component diferent (InputController), sobretot en jocs simples.
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A continuació, podeu veure la implementació del PlayerController d’IOC
Invaders 2. Atès que aquest joc fa servir el nou Input System de Unity, l’entrada és
gestionada pel sistema, mentre que el PlayerController implementa les funcions
(OnMove i OnFire):

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

5 public class PlayerController : MonoBehaviour
6 {
7 public const float MIN_FIRE_RATE = 0.05f;
8

9 private Vector2 rawInput;
10

11 [SerializeField] private float moveSpeed = 5f;
12 [SerializeField] float paddingSides = 0.5f;
13 [SerializeField] float paddingTop = 4;
14 [SerializeField] float paddingBottom = 2;
15

16 private WeaponAbstract _weapon;
17

18

19 // Es fa servir un viewport, des de 0,0 fins a 1,1
20 private Vector2 _minBounds;
21 private Vector2 _maxBounds;
22

23 private void Start()
24 {
25 _weapon = GetComponent<WeaponAbstract>();
26

27 Camera mainCamera = Camera.main;
28 _minBounds = mainCamera.ViewportToWorldPoint(new Vector2

(0, 0));
29 _maxBounds = mainCamera.ViewportToWorldPoint(new Vector2

(1, 1));
30 }
31

32 void FixedUpdate()
33 {
34 Move();
35 }
36

37 private void Move()
38 {
39 Vector3 delta = rawInput * moveSpeed * Time.deltaTime;
40 Vector2 newPos = new Vector2();
41 newPos.x = Mathf.Clamp(transform.position.x + delta.x,

_minBounds.x + paddingSides, _maxBounds.x -
paddingSides);

42 newPos.y = Mathf.Clamp(transform.position.y + delta.y,
_minBounds.y + paddingBottom, _maxBounds.y -
paddingTop);

43

44 transform.position = newPos;
45 }
46

47 // Reconegut automàticament per l’InputSystem
48 void OnMove(InputValue value)
49 {
50 rawInput = value.Get<Vector2>();
51 }
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Platformer Microgame

Podeu trobar més informació
sobre el Platformer Microgame a
bit.ly/3Z0tL5W.

FPS Microgame

Podeu trobar més informació
sobre el FPS Microgame a
bit.ly/3XMDRX0.

52

53 // Reconegut automàticament per l’InputSystem
54 void OnFire(InputValue value)
55 {
56 if (_weapon != null)
57 {
58 _weapon.isFiring = value.isPressed;
59 }
60 }
61 }

Les característiques destacables d’aquesta classe són:

• En iniciar-se la classe agafa la referència al component WeaponAbstract
(l’arma del jugador) i estableix els límits de la pantalla a partir del que
mostra la càmera.

• A l’event FixedUpdate es crida a la funció Move, que és la responsable de
moure la nau segons l’entrada del jugador.

• Les funcions OnMove i OnFire són cridades per l’InputSystem, la primera
desa l’entrada del jugador com un Vector 2D mentre que la segona actualitza
l’estat de l’arma (disparant o no).

Tingueu en compte que aquest és només un exemple, en altres jocs com el
Platformer Microgame de Unity, el PlayerController és responsable de:

• Gestionar el moviment i el salt del personatge.

• Reproduir els sons quan salta, torna a sortir o és ferit el jugador.

• Gestionar les vides del jugador.

El cas del FPS Microgame (on el PlayerController s’anomena PlayerCharac-
terController) és força més complex que els anteriors, però es poden resumir
els següents punts:

• Gestionar el moviment i el salt del personatge.

• Gestionar la salut i la mort del personatge.

• Gestionar les armes del jugador.

• Gestionar si el jugador està de genolls.

• Reproduir els sons relacionats amb el personatge.

Depenent del joc, les responsabilitats del PlayerController seran majors
o menors.

https://learn.unity.com/project/2d-platformer-template
https://learn.unity.com/project/fps-template
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Per altra banda, en jocs on el personatge del jugador és controlat mitjançant clics
a la pantalla, com Diablo o League of Legends, el controlador del jugador serà el
responsable de respondre a aquests clics i executar les ordres que corresponguin
com poden ser activar una habilitat o desplaçar al jugador a un punt del món de joc,
mentre que en un joc com Tetris el controlador respondrà a les tecles que s’hagin
pres per moure o girar la peça que cau.

1.3.4 AIController

Aquest tipus de component no es troba en tots els jocs, ja que no sempre és
necessari emprar la intel·ligència artificial o un controlador pels personatges no
jugadors. Per exemple, en jocs de tipus puzle com Tetris o Candy Crush no és
necessari.

Com en el cas del PlayerController, aquests components varien molt entre jocs,
perquè cadascun té unes necessitats diferents. Generalment, s’implementen
sistemes que permeten actuar com un jugador, per exemple en el cas d’IOC
Invaders 2 (component ‘EnemyController’), això implica que les naus han de
poder moure’s, però a diferència del jugador, el moviment es realitza seguint una
ruta preestablerta.

A continuació, podeu veure la implementació del AIController com el compo-
nent EnemyController del joc IOC Invaders 2:

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

4 public class EnemyController : MonoBehaviour
5 {
6 // Inicialització de les propietats necessaries
7 private EnemySpawner _enemySpawner;
8 private WaveConfigSO _waveConfig;
9 private List<Transform> _waypoints;
10 private int _waypointIndex = 0;
11

12 // Velocitat a què es desplaçarà l’enemic
13 [SerializeField] private float speed = 5;
14

15 void Awake()
16 {
17 // Se cerca un objecte de tipus EnemySpawner
18 _enemySpawner = FindObjectOfType<EnemySpawner>();
19 }
20

21 void Start()
22 {
23 // Assigna la configuració de l’onada segons quina sigui

l’onada
24 // d’enemics actual
25 _waveConfig = _enemySpawner.GetCurrentWave();
26

27 // Estableix els punts de referència que formen la ruta
28 _waypoints = _waveConfig.GetWayPoints();
29
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30 // Es mou l’enemic al primer punt de referència.
31 transform.position = _waypoints[_waypointIndex].position

;
32 }
33

34 void FixedUpdate()
35 {
36 // Es crida a la funció per seguir la ruta
37 FollowPath();
38 }
39

40 void FollowPath()
41 {
42 // Mentre no s’hagi arribat al darrer waypoint es

processa el moviment
43 if (_waypointIndex < _waypoints.Count)
44 {
45 Vector3 targetPosition = _waypoints[_waypointIndex].

position;
46

47 // Distància que ha de recórrer aquest frame
48 float delta = speed * Time.deltaTime;
49

50 // Apliquem el moviment
51 transform.position = Vector2.MoveTowards(transform.

position, targetPosition, delta);
52

53 // Quan s’arriba a un punt es passa al següent
54 if (transform.position == targetPosition)
55 {
56 _waypointIndex++;
57 }
58 }
59 else
60 {
61 // Si s’ha arribat al darrer punt, es destrueix l’

enemic.
62 Destroy(gameObject);
63 }
64 }
65 }

Com es pot apreciar, aquest controlador s’inicialitza als mètodes Awake() i
Start() i executa la lògica per aplicar el moviment al mètode FollowPath(), què
és cridat periòdicament des de FixedUpdate() (vegeu la representació d’aquestes
rutes dins del joc, a la figura 2.15).
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La AI i les FSM

Podeu trobar més informació
sobre les màquines d’estat finites

en el següent enllaç:
bit.ly/3SglUPc.

Figura 1.9. Rutes a ’IOC Invaders 2’

En el cas d’IOC Invaders 2, el moviment de cada enemic és determinat per una
ruta (path) que consisteix en seguit de punts de referència (waypoints), a cada
frame apropa a l’enemic al punt actual i un cop arriba al punt passa al següent fins
que no queden punts i llavors és destruït.

En jocs més avançats, l’AIController és el responsable d’enllaçar amb els sistemes
d’intel·ligència artificial i altres mecanismes com sensors de percepció o la cerca
de rutes entre diferents punts.

A continuació, podeu veure una introducció teòrica a alguns d’aquests sistemes
d’intel·ligència artificial més utilitzats: les Màquines d’estat finites, els arbres
de comportament, pathfinding i Planificació d’accions orientades a objectius.

Màquines d’estat finites (FSM)

Un dels sistemes més simples d’implementar és el de les Màquines d’estat finites
(FSM, Finite State Machines). Aquest és el mateix sistema que usa el controlador
d’animacions de Unity.

A partir d’uns paràmetres que són actualitzats des del controlador es produeixen
transicions entre diferents estats en els quals es pot trobar un personatge, per
exemple, amb la FSM definida a la figura 3.1 un personatge podria passar pels
següents estats:

1. L’estat inicial és Inactiu, passa a l’estat Alerta quan el jugador s’apropa.

2. Quan està en Alerta, si veu al jugador inicia la Persecució.

3. L’estat de Persecució es repeteix fins que es perd de vista al jugador (i torna
a l’estat Inactiu) o atrapa al jugador i passa a l’estat Combat.

4. L’estat Combat finalitza quan el jugador és derrotat i llavors passa a Inactiu.

https://buscalaexcusa.com/2022/07/31/teoria-inteligencia-artificial-mef/
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Arbres de comportament

Podeu trobar més informació
sobre arbres de comportament en
el següent enllaç:
bit.ly/3XP3WET.

Un arbre és un graf en el
cada node està connectat
per una única ruta. El node
del qual pengen la resta de
nodes és l’arrel, i els nodes
dels quals no penja cap
altre node són les fulles.

Figura 1.10. Màquina d’estats finita

Tot i que el component Animator Controller de Unity implementa
una màquina d’estats, aquesta només gestiona les animacions i no està
relacionada amb la intel·ligència artificial.

Les característiques principals de les màquines d’estat finites són:

• Són la base de molts sistemes d’intel·ligència artificial i components elec-
trònics.

• Tenen un principi i un final (són finites).

• Els estats poden transicionar d’un estat a altre, incloent-hi tornar a un estat
anterior i cap a ells mateixos.

• Poden crear-se una quantitat infinita d’estats.

• Compten amb un nombre limitat de paràmetres que accepten (han de poder
ser interpretats per qualsevol dels estats).

Arbres de comportament (Behaviour Trees)

Un altre dels sistemes més utilitzats són els Arbres de comportament (Behavi-
ours Trees). Aquest sistema consisteix en un graf amb forma d’arbre en el qual
hi ha un node arrel, que és el punt d’entrada i un seguit de nodes on es realitzen
diferents comprovacions fins que al final s’executa una tasca concreta.

A les fulles sempre es troben les tasques, que es corresponen amb blocs de
codi que seran executats. Mentre que als nodes intermedis es troben les tasques
compostes i es poden ser de diferents tipus:

• Seqüència: aquests nodes indiquen que s’executaran tots els nodes que
pengen d’aquest un darrere. Quan finalitza l’execució d’una branca (amb
èxit o no), s’executa la següent.

https://hmong.es/wiki/Behavior_trees_(artificial_intelligence,_robotics_and_control)
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A la implementació original
dels Behaviours Trees, els

decoradors són un tipus de
node; però en altres

implementacions (com la
d’Unreal Engine), els

decoradors són un afegit a
qualsevol altre tipus de

node.

• Selector: aquests nodes permeten seleccionar una branca entre diverses
opcions, que s’avaluen d’esquerra a dreta. S’intenta executar cada tasca
una per una fins que una finalitzi amb èxit. Si cap es pot executar amb èxit
retorna com a fallada.

• Paral·lel: les branques que pengen d’aquest node s’executen simultània-
ment.

• Decoradors: realitzen una o més comprovacions i en cas de fallar retorna
com a fallada en lloc de continuar recorrent l’arbre.

A la figura 3.2 podeu veure un exemple d’un arbre de comportament d’Unreal
Engine:

Figura 1.11. Arbre de comportament (Behaviour Tree) a Unreal Engine

Font: https://docs.unrealengine.com/4.27/en-US/InteractiveExperiences/ArtificialIntelligence/BehaviorTrees/BehaviorTreesOverview/

A diferència de les màquines d’estat, en les que hi ha unes condicions definides
per portar a terme la transició d’estat, els arbres es recorren periòdicament (per
exemple, cada frame).

Unity, al contrari que Unreal Engine, no inclou cap sistema d’arbres de com-
portament de sèrie, per tant, serà necessari realitzar una implementació pròpia
o adquirir un paquet de tercers com Behavior Designer per utilitzar-los.

Cal tenir en compte que una part important de la potència d’aquest
sistema és que facilita la programació de comportaments complexos als
dissenyadors de jocs, per tant, caldria també implementar una eina gràfica
al motor de jocs.
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Pathfinding de Unity

Podeu trobar més informació
sobre el sistema de Pathfinding
de Unity al següent enllaç:
bit.ly/3Krq30W.

Pathfinding

Tot i que s’implementa com a diferents components, els sistemes de navegació
(Pathfinding) s’acostumen a englobar dintre dels sistemes d’intel·ligència artificial
i complementa els anteriors.

Aquest sistema és utilitzat per l‘AIController per traçar una ruta més curta des
de la posició actual del jugador fins a la posició desitjada.

L’algorisme A* (A Star) és un dels algorismes de cerca de rutes més
coneguts.

El sistema de Unity consisteix en un sistema de navegació per malles anomenat
NavMesh on es creen unes malles a partir de les àrees navegables del nivell, i,
un cop fornejades (backed), permeten indicar als personatges un punt de destí i
aquests es desplacen fins a aquest punt seguint la ruta més curta.

Per poder usar aquest sistema cal afegir al GameObject que volem desplaçar un
component de tipus NavMeshAgent (vegeu la figura 1.12). Aquest component és el
que permet configurar les característiques concretes del moviment del personatge
com són la velocitat i l’acceleració.

Figura 1.12. Component NavMeshAgent

Mentre que cada agent es pot configurar individualment, les característiques
globals de la navegació i el fornejat es configuren a la pestanya de navegació
(Window->AI->Navigation), com es pot veure a la figura 2.9.

https://learn.unity.com/tutorial/working-with-navmesh-agents
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Figura 1.13. Configuració de la Navegació

Un cop fornejada la malla de navegació es pot visualitzar quan el panell de
navegació està obert. Es mostrarà com una malla de color blau semitransparent
indicant les àrees navegables, tal com mostra la figura 1.14.

Figura 1.14. Malla de navegació

El codi per iniciar el desplaçament d’un GameObject amb un component NavMes-
hAgent a una posició concreta (dintre de l’àrea navegable), podria ser el següent:

1 using UnityEngine;
2 using UnityEngine.AI;
3

4 public class Moviment : MonoBehaviour {
5

6 private NavMeshAgent agent;
7

8 void Start() {
9 agent = GetComponent<NavMeshAgent>();
10 }
11
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Implementar un sistema
GOAP amb Unity

Podeu trobar una explicació més
detallada de com implementar un
sistema GOAP amb Unity al
següent enllaç: bit.ly/3XmlKqs.

Arquitectura GOAP

Podeu trobar més informació
sobre l’arquitectura GOAP al
següent enllaç: bit.ly/3kj5MQz.

12 public void SetDesti(Vector3 desti) {
13 agent.destination = desti;
14 }
15

16 }

Com es pot apreciar, només cal obtenir una referència al component NavMeshA-
gent i assignar un vector amb la posició del destí com a propietat destination
del component.

La funció SetDesti(Vector3 desti) hauria de ser cridada pel AIController,
encara que hi ha molts jocs on el jugador no controla directament al personatge
(com a la sèrie Baldur’s Gate) i fan servir aquest mateix tipus de components per
indicar on s’han de desplaçar els personatges del jugador.

Per exemple, en fer clic a un punt de la pantalla es captura la projecció del punt
sobre el món del joc per obtenir el Vector3 corresponent i amb aquest punt es
podria cridar al mètode SetDesti() del component per desplaçar el personatge a
aquest punt.

Planificació d’accions orientades a objectius (GOAP)

En el cas de jocs d’estratègia s’utilitzen altres sistemes d’intel·ligència artificial
com la Planificació d’accions orientades a objectius (GOAP, Goal Oriented
Action Planning) on l’enfocament de la IA no són els personatges individuals si
no la planificació d’un objectiu a gran escala.

Aquesta arquitectura consisteix en:

• Un repertori d’accions que es poden portar a terme.

• Estat actual del món.

• Estat desitjat del món (objectiu).

La descripció de cada acció conté:

• Precondició, quines condicions són necessàries per poder executar l’acció.

• Postcondició, efecte de l’acció.

• Cost de l’acció.

A partir d’aquests elements es determina un objectiu (l’estat desitjat del món),
quines accions són necessàries per arribar a aquest estat, i s’encadenen aquestes
accions per crear el pla d’acció.

Aquest tipus d’intel·ligència artificial s’ha utilitzat en jocs com Total War: War-
hammer, Fallout 3 i F.E.A.R.

https://gamedevelopment.tutsplus.com/es/tutorials/planificacion-de-accion-orientada-a-objetivos-para-una-inteligencia-artificial-mas-inteligente--cms-20793
https://alumni.media.mit.edu/~jorkin/goap.html
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Es pot considerar que mentre que els algorismes de Pathfinding cerquen la ruta més
curta entre dos punts, l’arquitectura GOAP cerca el pla menys costós per acomplir
amb el propòsit.

1.3.5 LevelManager

El component LevelManager és el responsable de gestionar els elements que
només afecten el nivell actual, per exemple la inicialització de tots els elements
del nivell, la subscripció a events, ajustar els elements de la interfície, etc.

A continuació, podeu veure el LevelManager corresponent al joc IOC Invaders 2:

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

5 public class LevelManager : MonoBehaviour
6 {
7 public delegate void OnEventDelegate();
8 public event OnEventDelegate OnLevelEnd;
9

10 private EnemySpawner _enemySpawner;
11 private LevelConfigSO _currentLevelConfig;
12

13

14 private void Awake()
15 {
16 _currentLevelConfig = GetConfigLevel(GameState.Instance.

CurrentLevel);
17 }
18

19 private void Start()
20 {
21 _enemySpawner = GetComponent<EnemySpawner>();
22 _enemySpawner.OnAllEnemiesDestroyed += EndLevel;
23

24 _enemySpawner.SetWaveConfigs(
25 _currentLevelConfig.waveConfigs,
26 _currentLevelConfig.loops,
27 _currentLevelConfig.timeBetweenWaves);
28

29 AudioManager.Instance.PlayTrack(_currentLevelConfig.
music);

30 StartCoroutine(StartLevel());
31 }
32

33 IEnumerator StartLevel()
34 {
35 yield return new WaitForSeconds(GameManager.GameLevels.

TimeBeforeStartLevel);
36 _enemySpawner.StartSpawn();
37 }
38

39 public LevelConfigSO GetConfigLevel(int level)
40 {
41 var gl = GameManager.GameLevels;
42 return GameManager.GameLevels.Levels[level % GameManager
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.GameLevels.Levels.Count];
43 }
44

45 public String GetCurrentLevelTitle()
46 {
47 return _currentLevelConfig.levelTitle;
48 }
49

50 private void EndLevel()
51 {
52 GameState.Instance.CurrentLevel++;
53

54 if (OnLevelEnd != null) OnLevelEnd();
55

56 GameManager.Instance.LoadLevel(GetConfigLevel(GameState.
Instance.CurrentLevel).sceneName);

57 }
58 }

D’aquest codi cal destacar:

• S’inicialitza automàticament quan es crida automàticament al mètode
Start(), carregant una configuració des del GameManager, i inicialitzant
l’AudioManager.

• Quan es crida a la funció EndLevel s’incrementa el nivell, es comprova
si ha finalitzat el joc (s’ha superat el darrer nivell) i en cas contrari es
llença l’event OnLevelEnd i es carrega el següent nivell mitjançant el
GameManager.

Com es pot apreciar, s’ha fet servir una corutina per iniciar el joc uns segons
després de carregar en lloc d’iniciar-lo immediatament, cosa que faria que els
enemics comencessin a disparar tan bon punt el jugador apareix, donant-li poc
temps per reaccionar i empitjorant l’experiència de joc.

1.3.6 AudioManager

A l’hora de gestionar el so d’un joc és interessant poder centralitzar-lo per controlar
que la reproducció de so es realitza de forma homogènia, de manera que tota la
gestió del so es realitza en un únic punt, de forma transparent a la resta de sistemes
que l’utilitzen.

En tractar-se d’un gestor mai es necessitarà més d’un, per tant, és un bon candidat
per implementar-lo com a Singleton.

Aquest tipus de gestors també acostumen a incloure la gestió del volum dels efectes
especials i de la música de fons, així com l’opció per activar-los i desactivar-los.

A continuació, podeu veure la implementació de l‘AudioManager del joc IOC
Invaders 2:
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1 using UnityEngine;
2

3 [RequireComponent(typeof(AudioSource))]
4 public class AudioManager : MonoBehaviour
5 {
6 [SerializeField] private AudioClip shootingClip;
7 [SerializeField] [Range(0f, 1f)] private float

shootingVolume = 1f;
8

9 [SerializeField] private AudioClip damageClip;
10 [SerializeField] [Range(0f, 1f)] private float damageVolume

= 1f;
11

12 [SerializeField] private AudioClip hoverClip;
13 [SerializeField] [Range(0f, 1f)] private float hoverVolume =

1f;
14

15 [SerializeField] private AudioClip selectClip;
16 [SerializeField] [Range(0f, 1f)] private float selectVolume

= 1f;
17

18 private static AudioManager _instance;
19

20 private AudioSource _audioSource;
21

22 public static AudioManager Instance
23 {
24 get { return _instance; }
25 }
26

27 private void Awake()
28 {
29 if (_instance != null)
30 {
31 gameObject.SetActive(false);
32 Destroy(gameObject);
33 }
34 else
35 {
36 _instance = this;
37 _audioSource = GetComponent<AudioSource>();
38 DontDestroyOnLoad(gameObject);
39 }
40 }
41

42

43 public void PlayTrack(AudioClip clip, float volume = 1f)
44 {
45 if (_audioSource.clip != clip)
46 {
47 _audioSource.clip = clip;
48 _audioSource.Play();
49 }
50

51 _audioSource.volume = volume;
52 }
53

54 public void StopTrack()
55 {
56 _audioSource.Stop();
57 _audioSource.clip = null;
58 }
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Unity ha confirmat que no
reemplaçarà el sistema
clàssic amb el nou sistema
perquè, en haver-hi molts
jocs que l’utilitzen,
provocaria que aquests no
es poguessin actualitzar
sense canviar el sistema.
Per tant, es pot fer servir el
que sigui més convenient
per cada joc.

59

60 public void PlayHoverClip()
61 {
62 PlayClip(hoverClip, hoverVolume);
63 }
64

65 public void PlaySelectClip()
66 {
67 PlayClip(selectClip, selectVolume);
68 }
69

70 public void PlayShootingClip()
71 {
72 PlayClip(shootingClip, shootingVolume);
73 }
74

75 public void PlayDamageClip()
76 {
77 PlayClip(damageClip, damageVolume);
78 }
79

80 public void PlayClip(AudioClip clip, float volume = 1f)
81 {
82 if (clip != null)
83 {
84 AudioSource.PlayOneShot(clip, volume);
85 }
86 }
87 }

Com es pot apreciar, s’ha optat per implementar-lo com un Singleton per assegurar
que només hi haurà una instància activa en cada moment i facilitar la seva
utilització per part d’altres classes.

La resta de la implementació es força simple, es troben els següents elements:

• Un seguit de clips per poder assignar-los des de l’editor: shootingClip,
damageClip, hoverClip i selectClip.

• Un seguit de funcions per controlar el volum de cadascun d’aquests clips.

• Les funcions PlayTrack i StopTrack per iniciar i aturar la música de fons.

• Les funcions PlayClip i similars que reprodueixen un dels clips emmagat-
zemats o el clip passat per paràmetre.

1.3.7 InputController

El component InputController és el responsable de gestionar les entrades del ju-
gador de forma centralitzada, encara que sovint les seves funcions són assumides
pel PlayerController, ja que tots dos components estan molt relacionats.

Unity proporciona dos sistemes diferents per gestionar les entrades del jugador:
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• Clàssic: basat en la configuració de les entrades des de Project Settings-
>Input Manager (vegeu la figura 2.4). Tota la gestió d’aquestes entrades es
fa des de C# sense necessitat d’afegir cap component.

• Nou Input System: requereix afegir el component PlayerInput i s’ha de
crear un recurs de tipus Input Actions a l’àrea d’assets.

Figura 1.15. Configuració del gestor d’entrada clàssic

Input System clàssic

Per gestionar l’entrada mitjançant aquest sistema s’ha de consultar l’estat de
l’entrada cada frame, per consegüent, el més habitual és implementar-lo dins del
mètode Update, tal com es mostra en el següent exemple extret de la documentació
de Unity:

1 public class ExampleClass : MonoBehaviour
2 {
3 void Update()
4 {
5 if (Input.GetKey("up"))
6 {
7 print("up arrow key is held down");
8 }
9

10 if (Input.GetKey("down"))
11 {
12 print("down arrow key is held down");
13 }
14 }
15 }
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Input System

Podeu trobar la guia sobre el nou
Input System al següent enllaç:
bit.ly/3YOD7Su.

Fixeu-vos que com a paràmetre de GetKey() es passa una cadena de text, aquesta
s’ha de correspondre amb els noms indicats a la documentació de l‘Input Ma-
nager (docs.unity3d.com/Manual/class-InputManager.html), encara que és més
recomanable utilitzar l’enum KeyCode:

1 public class ExampleClass : MonoBehaviour
2 {
3 void Update()
4 {
5 if (Input.GetKey(KeyCode.UpArrow))
6 {
7 print("up arrow key is held down");
8 }
9

10 if (Input.GetKey(KeyCode.DownArrow))
11 {
12 print("down arrow key is held down");
13 }
14 }
15 }

L’avantatge de fer servir aquesta versió és que la IDE autocompleta els noms i en
cas d’introduir un nom no vàlid ho ressaltarà com error, cosa que no passa amb el
sistema basat en strings.

A més de poder llegir l’entrada d’una tecla, es poden recuperar els valors
corresponents a botons, eixos i si el botó s’acaba de prémer o s’acaba de deixar
anar:

• Input.GetKeyUp(KeyCode): retorna cert si s’acaba de deixar anar la tecla.

• Input.GetKeyDown(KeyCode): retorna cert si s’acaba de prémer la tecla.

• Input.GetButton(string), Input.GetButtonUp(string),
Input.GetButtonDown(string): retorna cert si s’està prement el
botó, si s’ha deixat anar o si s’acaba de prémer respectivament.

• Input.GetAxis(string): retorna un valor real entre -1 i 1 inclosos,
indicant un punt de l’eix virtual.

El controlador XBox 360 és un
controlador de joc modern que
compta amb una palanca digital,
dues palanques analògiques, dos
disparadors analògics i nou botons
digitals.

En controladors digitals el valor llegit sempre serà -1, 0 o 1, mentre que
en controladors analògics es detectarà qualsevol dels punts dins de l’espectre
corresponent a la lectura del controlador. Per exemple, si la palanca de joc es troba
en repòs el valor, estarà al voltant de 0; si es prem a mig camí entre la posició límit
i la posició central, el valor augmentarà fins a 0,5; si es prem una mica més en la
direcció del límit, augmentarà el valor i si es mou cap a la zona neutra, es reduirà.

Atès que aquests mètodes són estàtics no és necessari instanciar la classe Input,
es pot accedir directament a tots els mètodes.

Input System nou

A diferència del sistema clàssic, el nou sistema d’entrada requereix afegir el
component PlayerInput (vegeu la figura 2.5), crear un recurs de tipus Input

https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@1.4/manual/index.html
https://docs.unity3d.com/Manual/class-InputManager.html
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Actions (vegeu la figura 1.17) i assignar-lo al component. Per consegüent, la
configuració del Input System a les propietats del projecte no afecten el funci-
onament d’aquest sistema, ja que les accions es configuren al Input Actions
assignat.

Figura 1.16. Configuració del nou Input System

Figura 1.17. Input Actions

En tractar-se d’una propietat és possible canviar-la en temps d’execució, de manera
que poden crear-se múltiples Input Actions i reemplaçar el que utilitza el
jugador en cada moment o canviar l‘ActionMap seleccionat al component, per
exemple en encetar un minijoc o passar de caminar a conduir un vehicle.

Per afegir una nova acció s’han de seguir els següents passos:

1. Obrir el recurs Input Actions al que es vol afegir l’acció.

2. Seleccionar l‘Action Map al que es desitja afegir l’acció.

3. Fer clic dret a sobre l’espai buit a la columna Actions i seleccionar l’opció
Add Action del menú contextual i indiqueu el nom de l’acció. Aquest nom
és important perquè és el que s’ha de fer servir com a nom de la funció que
s’executarà en activar l’acció.

4. Desplegar la nova acció afegida (es mostrarà ), aquí es pot configurar quina
serà la tecla o botó que activarà l’acció. Per exemple, per assignar la tecla
E a l’acció Interact es va configurar el Binding amb path E [Keyboard] i
l’esquema d’ús KeyboardMouse, tal com es mostra a la figura 1.18.
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En el cas d’aplicacions
mòbils, s’acostuma a
treballar en una única
escena per eliminar el
temps de càrrega; ja que
s’ha demostrat que això
millora dràsticament la
retenció dels jugadors.

No hi ha un format
estàndard per crear
diagrames de navegació,
cada dissenyador pot fer
servir el sistema que li
sembli més adient.

5. Si es volen afegir més combinacions de tecles o botons s’ha de prémer el
botó + que apareix a la dreta del nom de l’acció i seleccionar alguna de les
opcions:

• Add Binding: prémer botons o tecles.

• Add Positive/Negative Binding: per entrades analògiques o eixos.

• Add Binding with one/two modifiers: per afegir un modificador a
les tecles, com prémer majúscules o control.

Figura 1.18. Nou Input System: Binding

Un cop creada l’acció, quan el personatge premi la tecla o botó assignat se
cercarà una funció amb aquest mateix nom entre els components que es troben
al mateix GameObject al que s’ha afegit el component PlayerInput. Els
components més adients per implementar aquestes funcions pot ser el component
InputController o PlayerController:

1 public class PlayerController : MonoBehaviour
2 {
3

4 // Cridat automàticament pel InputSystem
5 private void OnInteract()
6 {
7 Debug.Log("Executar la interacció");
8 }
9 }

1.4 Navegació entre escenes

Durant el transcurs d’una partida és habitual haver de carregar diferents escenes:
el menú principal, la selecció de personatge o de nivells, les escenes on transcorre
el joc, les pantalles de finalització de la partida, etc.

A la figura 1.19 podeu veure el diagrama de navegació d’escenes del joc IOC
Invaders 2:
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1. En carregar el joc es mostra l’escena MainMenu

• Quan es prem sortir se surt del joc.

• Quan es prem jugar carrega el nivell 1.

2. Un cop a l’escena de joc aquesta finalitza amb victòria o derrota del jugador.

• Si acaba amb victòria es carrega el següent nivell.
• Si el jugador és derrotat carrega l’escena de GameOver.

3. A l’escena de fi del joc hi ha dues opcions:

• Tornar a jugar que torna a carregar el nivell 1.

• Tornar al menú principal carrega l’escena MainMenu.

Figura 1.19. Navegació entre escenes del joc ’IOC Invaders 2’

Aquestes operacions poden implementar-se en el GameManager, ja que són accions
que no tenen res a veure amb la lògica del joc i pot ser necessari accedir a elles
des de diferents components. L’avantatge de centralitzar-les en joc de fer servir
directament les crides als mètodes de Unity és que això proporciona un major
control, per exemple, per afegir un temps de retard abans de fer la càrrega, cosa
que pot permetre fer operacions addicionals abans de tancar l’escena, com fer una
transició a negre.

A continuació, podeu veure la implementació parcial del GameManager d’IOC
Invaders 2:

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

5 public class GameManager : MonoBehaviour
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6 {
7 public delegate void OnEventDelegate();
8 public event OnEventDelegate OnLevelChange;
9

10 [Header("Scenes")]
11 [SerializeField] private string MainMenu = "MainMenu";
12 [SerializeField] private string GameOver = "GameOver";
13 [SerializeField] private float SceneLoadDelay = 1.5f;
14

15 // Altre codi: altres propietats, GameLevels, definició del
codi del Singleton, etc.

16

17 // Reinicia el GameState i carrega el primer nivell.
18 public void LoadGame()
19 {
20 GameState.Instance.Reset();
21 var level = Instance.GameLevels.Levels[0];
22 LoadLevel(level.sceneName);
23 }
24

25 // Carrega el menú principal
26 public void LoadMainMenu()
27 {
28 LoadLevel(Instance.MainMenu);
29 }
30

31 // Atura la música i carrega l’escena de GameOver
32 public void LoadGameOver()
33 {
34 AudioManager.Instance.StopTrack();
35 LoadLevel(Instance.GameOver);
36 }
37

38 // Carrega l’escena amb el nom indicat
39 public void LoadLevel(string sceneName)
40 {
41 Instance.DelayedLoadLevel(sceneName);
42 }
43

44 // Inicia la corutina per carregar l’escena amb retard
45 private void DelayedLoadLevel(string sceneName)
46 {
47 if (OnLevelChange != null) OnLevelChange();
48 StartCoroutine(WaitAndLoad(sceneName, SceneLoadDelay));
49 }
50

51 // Corutina que ajorna l’execució de la càrrega fins que
52 // finalitza el retard indicat per paràmetre
53 IEnumerator WaitAndLoad(string sceneName, float delay)
54 {
55 yield return new WaitForSeconds(delay);
56 SceneManager.LoadScene(sceneName);
57 }
58

59 // Surt del joc
60 public void QuitGame()
61 {
62 Application.Quit();
63 }
64 }

Com es pot apreciar, la càrrega de nivells no es fa directament, es proporcionen
diferents funcions per donar un accés simplificat: LoadGame, LoadMainMenu, Lo-
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En aquest mòdul només es
treballarà amb la càrrega

simple d’escenes.

Podeu trobar més
informació sobre el

sistema de físiques i
col·lisions de Unity a la

unitat Programació
d’aplicacions

multidispositiu.

adGameOver i LoadScene. Sigui quin sigui el mètode cridat es crida internament
a DelayedLoadLevel() i aquesta funció inicia la corutina amb el retard indicat
per la propietat sceneLoadDelay.

La càrrega d’escenes a Unity i altres motors es poden categoritzar en:

• Càrrega estàndard: destrueix tots els objectes de l’escena actual i carrega
la nova.

• Càrrega additiva (o level streaming): la nova escena s’afegeix a l’actual.

La càrrega additiva és molt útil quan es necessita carregar una escena per trossos,
per exemple en un joc de món obert no es pot carregar tot el mapa del joc d’una
tacada amb totes les dades dels enemics, esdeveniments, missions, etc. així que
el que es fa és carregar només les seccions de mapa que són visibles pel jugador.

En el següent vídeo podeu veure una explicació detallada de com implementar la
càrrega additiva de nivells a Unity:

https://www.youtube.com/embed/zObWVOv1GlE?controls=1

1.5 Motor de físiques de Unity

La importància de les físiques i les col·lisions és cabdal per la majoria de jocs.
Aquests sistemes permeten determinar quan dos o més elements es toquen o
se superposen i com han de reaccionar a aquests contactes. Els elements
fonamentals del sistema de físiques de Unity són els components collider i rigid
body. Els primers serveixen per determinar quan dos o més objectes col·lideixen
o se superposen, mentre que els segons determinen les seves característiques
físiques.

El comportament estàndard d’un collider és respondre al contacte amb altres
colliders si estan degudament configurats, de manera que en un mateix espai no pot
estar ocupat per més d’un collider. Per altra banda, canviant el valor de la propietat
IsTrigger del component, es modifica el seu comportament per respondre a la
superposició, és a dir, permetent l’encavalcament amb altres colliders.

Els colliders estàndards són els responsables que un personatge no pugui
travessar el terra o detectar si una bala ha impactat a un enemic, els colliders
de superposició permeten detectar quan un personatge ha entrat en una zona
o ha tocat un pickup.

https://www.youtube.com/embed/zObWVOv1GlE?controls=1
https://www.youtube.com/embed/zObWVOv1GlE?controls=1
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Tots els colliders compten amb una representació al món virtual, sigui en 2D o 3D,
que determinen quina és la forma del collider, i per cadascuna d’aquestes formes
s’utilitza una subclasse diferent: BoxCollider, BoxCollider2D, SphereColli-
der, MeshCollider, etc.

A més dels components de tipus collider, cal afegir un component de tipus
RigidBody a algun dels GameObjects que han d’interactuar, ja que en cas contrari
les col·lisions o superposicions són ignorades.

Aquest component també és el que conté altres característiques físiques com la
massa, l’efecte de la gravetat, la fricció, etc. Això fa que els GameObjects caiguin
si no tenen cap element que els bloquegi a sota i determinen com es resolen els
impactes entre colliders: si es desplacen més o menys, si reboten, com es frenen,
etc.

Els components RigidBody es poden classificar en estàndards i cinemàtics. El
segon tipus no respon al sistema de físiques, és a dir, als cinemàtics no els afecta
la gravetat i no són desplaçats per altres GameObjects, per tant, és responsabilitat
del desenvolupador o desenvolupadora actualitzar la seva posició si escau.

A banda de detectar col·lisions, aquest component permet aplicar moviment
aplicant una velocitat fixa o una força en una direcció concreta.

Per exemple, per disparar una bala (aplicar moviment constant en una direcció) es
pot aplicar una velocitat (vector 2D o 3D segons escaigui) modificant la propietat
velocity:

1 Rigidbody2D rb = instance.GetComponent<Rigidbody2D>();
2 if (rb != null)
3 {
4 rb.velocity = Vector2(1f, 0f) * 100;
5 }

En altres ocasions, pot interessar aplicar una força en un punt, per exemple en
disparar amb un arc, una catapulta o implementar un sistema de salts basat en
físiques:

1 [SerializeField] protected Impuls;
2

3 void FixedUpdate()
4 {
5 Rigidbody rb = GetComponent<Rigidbody>();
6

7 if (Input.GetButton("Jump"))
8 {
9 // Aplica una força al Rigid body en la direcció ’’up’’ d’

aquest GameObject
10 rb.AddForce(transform.up * Impuls);
11 }
12 }

Fixeu-vos que aquesta implementació de salt aplicant força, s’ha inclòs dintre de
FixedUpdate en lloc de Update. Això és el que es recomana en treballar amb
el motor de físiques. Qualsevol aplicació de forces o modificació de posició del
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Rigidbody s’ha de fer al FixedUpdate, perquè els càlculs del motor de físiques
s’apliquen en intervals fixos de temps.

Només és detecten les col·lisions entre components de tipus collider sempre
que algun dels dos tingui també un component RigidBody i no sigui
cinemàtic (vegeu la taula 1.1), la resta són ignorats.

Taula 1.1. Detecció de col·lisions Collider RigidBody RigidBody
cinemàtic

Collider Sí

RigidBody Sí Sí Sí

RigidBody cinemàtic Sí

Perquè Unity reconegui una superposició cal que, almenys, un dels
GameObjects tingui un component de tipus RigidBody (cinemàtic o no),
tal com mostra la taula 1.2.

Taula 1.2. Detecció de superposicions

Collider RigidBody RigidBody
cinemàtic

Collider
superposició

RigidBody
superposició

Rigidbody
cinemàtic
superposició

Collider Sí Sí

RigidBody Sí Sí Sí

RigidBody cinemàtic Sí Sí Sí

Collider superposició Sí Sí Sí Sí

RigidBody superposició Sí Sí Sí Sí Sí Sí

RigidBody cinemàtic superposició Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Per altra banda, només es produirà una col·lisió o una superposició si hi ha
correspondència entre els layers assignats als GameObjects, ja que en cas
contrari seran invisibles l’un per l’altre.

Això permet optimitzar els càlculs del motor de físiques, perquè només ha de
comprovar les interaccions dels elements que siguin rellevants entre ells i no tots
els elements del joc.

Addicionalment, simplifica la feina del desenvolupador, ja que no cal que faci
aquest control programàticament, només ha de configurar les capes (layers) de
forma adequada:

Nombre de comprovacions per col·lisió

Imagineu un joc de naus en el que es troben diferents GameObjects:

• La nau del jugador.

• Les bales del jugador.

• Les naus enemigues.
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• Les bales enemigues.

• Diferents tipus de pickups.

Quan el jugador dispares, si no es filtressin les col·lisions per capes, es podrien produir les
següents col·lisions no desitjades:

• Bala del jugador amb la nau del jugador.

• Bala del jugador amb altres bales del jugador.

• Bala del jugador amb bales enemigues.

• Bala del jugador amb pickups.

Tots aquests casos s’haurien de gestionar programàticament per ser ignorades.

En canvi, només hi ha una col·lisió que s’ha de processar:

• Bala del jugador amb naus enemigues.

Imagineu que hi ha en pantalla la nau del jugador, 10 naus enemigues, 50 bales enemigues,
30 bales del jugador i 2 pickups.

En el pitjor dels casos, sense filtrar per capes cada frame s’hauria de comprovar cadascuna
de les bales del jugador amb els altres 92 objectes, per tant, amb 30 bales serien 2760
comprovacions per frame.

En canvi, filtrant per capes, cada bala només ha de comprovar si col·lideix amb les 10 naus
enemigues, reduint-se el nombre de comprovacions per frame a 300!

Per evitar aquestes situacions, es combina l’ús de les capes layers i la matriu de
col·lisions, que es configura a Edit / Project Settings, Layer Collision Matrix.
Aquesta matriu indica quines capes interactuen amb quines (per defecte, totes
interactuen amb totes), de manera que si es vol que el jugador i els enemics no
puguin interposar-se entre ells mateixos cal desmarcar les caselles de la matriu on
la fila i la columna del jugador (vegeu un exemple a la figura 1.20).

Figura 1.20. Matriu de capes de col·lisió

A la interfície de Unity hi ha dues matrius de col·lisions diferents, una pels
components 3D i una altra pels components 2D.
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És possible optimitzar
aquestes col·lisions

configurant adequadament
la matriu de col·lisions a
Edit->Project Settings, i
modificant la matriu de
col·lisions a Physics o

Physics2D segons escaigui.

1.6 Mecàniques de joc

Dintre de les mecàniques de joc cal distingir entre les que fan referència al joc
mateix (Game Mechanics) com poden ser els punts, si es fa servir un sistema
d’accions, si el joc té torns, etc., i les mecàniques de joc (Gameplay Mechanics).

Aquesta secció està enfocada a les Gameplay Mechanics i quina és la base
d’alguns d’aquests sistemes. S’ha de tenir clar que el nombre de mecàniques que
es poden implementar és infinit i hi ha moltes maneres d’implementar-les, per tant,
es mostraran només alguns exemples.

La utilització del motor de físiques i, principalment, la detecció de superposicions,
ens permet implementar diferents mecàniques de joc i sistemes com poden ser,
entre d’altres:

• La creació de zones de mort on el jugador és destruït si entra.

• Zones de victòria que finalitzen el nivell quan el jugador les toca.

• Pickups que són “recollits” pel jugador en tocar-los.

• Afegir un “sentit” per la intel·ligència artificial, que permet crear enemics
que detectin al jugador quan entra dintre del seu radi de visió.

• Afegir doble salt a un personatge.

• Afegir impuls en una direcció o l’altra.

• Disparar un ganxo per balancejar-se.

Per descomptat, diferents gèneres de joc requeriran mecàniques diferents, per
exemple, en jocs de tipus puzle com Bejeweled o en una novel·la visual aquestes
mecàniques no tindrien sentit.

Exemple: Zona de victòria/mort

La implementació d’aquesta mecànica es força senzilla. Es requereix que el Ga-
meObject del jugador inclogui un component Collider adequat i un RigidBody
per poder detectar la superposició. El Collider ha d’ajustar-se el més possible a
la forma o l’espai que ocupa el jugador (encara que sigui una càpsula).

Per la seva banda, la zona ha d’incloure un Collider amb la propietat IsTrigger
certa, de manera que no bloquejarà, però sí que detectarà al jugador. En aquest
cas, la mida del Collider serà la que es consideri més adient, per exemple en una
zona de mort pot ser un quadrat que cobreixi tota la zona mortal, mentre que en
el cas d’una zona de victòria pot tenir la mida del personatge aproximadament.

Dins del component que s’afegeix a la zona, s’implementa la lògica de la mecà-
nica dins del mètode OnTriggerEnter(Collider collider) o OnTriggerEn-
ter2D(Collider2D collider), per exemple en el joc Platformer Microgame de
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El joc Platformer Microgame
implementa un sistema
propi per gestionar events
que no està relacionat amb
els delegats ni els events de
Unity. Schedule és una
classe pròpia d’aquest joc
encarregada de
programar-los.

Unity en tocar una zona amb el component Deathzone es genera un esdeveniment
que indica al jugador que ha entrat en una zona de mort:

1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using Platformer.Gameplay;
4 using UnityEngine;
5 using static Platformer.Core.Simulation;
6

7 namespace Platformer.Mechanics
8 {
9 /// <summary>
10 /// DeathZone components mark a collider which will schedule a
11 /// PlayerEnteredDeathZone event when the player enters the

trigger.
12 /// </summary>
13 public class DeathZone : MonoBehaviour
14 {
15 void OnTriggerEnter2D(Collider2D collider)
16 {
17 var p = collider.gameObject.GetComponent<PlayerController

>();
18 if (p != null)
19 {
20 var ev = Schedule<PlayerEnteredDeathZone>();
21 ev.deathzone = this;
22 }
23 }
24 }
25 }

La implementació de la zona de victòria és similar, un cop el jugador se superposa
amb la zona de victòria, que inclou el component VictoryZone:

1 using Platformer.Gameplay;
2 using UnityEngine;
3 using static Platformer.Core.Simulation;
4

5 namespace Platformer.Mechanics
6 {
7 /// <summary>
8 /// Marks a trigger as a VictoryZone, usually used to end the

current game level.
9 /// </summary>
10 public class VictoryZone : MonoBehaviour
11 {
12 void OnTriggerEnter2D(Collider2D collider)
13 {
14 var p = collider.gameObject.GetComponent<PlayerController

>();
15 if (p != null)
16 {
17 var ev = Schedule<PlayerEnteredVictoryZone>();
18 ev.victoryZone = this;
19 }
20 }
21 }
22 }
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Com es pot apreciar, tot i que el joc Platformer Microgame fa servir el seu propi
sistema d’esdeveniments, és trivial reemplaçar aquest per una crida directa als
mètodes d’un GameManager o LevelManager segons correspongui.

Exemple: Sentits i Interaccions

Perquè els jugadors puguin interactuar amb un món virtual, s’ha de poder deter-
minar, fàcilment, quins elements són els que es troben a l’abast del jugador, i la
manera més simple de fer-ho és utilitzar el component Collider.

Aquesta aproximació simplifica el treball dels dissenyadors de jocs, perquè es
pot visualitzar a l’editor quina és la mida del Collider i ajustar-la per fer que
el jugador pugui interactuar des de més lluny o des de més a prop.

El personatge que pot interactuar haurà d’incloure un Collider amb un radi
adequat i IsTrigger activat, que serà el que limitarà la distància màxima a la
qual pot trobar-se el personatge per interactuar amb un objecte, i un component
RigidBody.

Un cop el personatge s’apropa a l’element interactuable, els dos components
Collider se superposaran i el jugador podrà interactuar amb aquest, ja sia
automàticament (la implementació es podria fer directament al component que
implementi el mètode OnTriggerEnter) o comunicant al PlayerController que
s’ha detectat un candidat per interactuar (i el jugador haurà de prémer alguna tecla
per fer-ho).

Si la interacció no és automàtica (per exemple, cal prémer alguna tecla), l’element
interactuable haurà d’incloure algun script per respondre a aquesta interacció, no
només detectar si ha entrat en contacte amb el jugador. Per exemple, el sistema
d’interaccions d’Escape from IOC s’ha implementat utilitzant 3 components de la
següent manera:

Per una banda, es troba el component Interactable, que controla si es pot
interactuar o no amb un element segons els requisits (es tracta d’un sistema
diferent), i llença diferents events quan se selecciona, quan es desselecciona, quan
s’interactua i quan no es compleixen els requisits. En tractar-se d’events de Unity
es pot enllaçar a aquests esdeveniments des de l’editor.

Per exemple, en el cas d’una porta en disparar-se l’esdeveniment OnInteract
aquesta s’obrirà; en canvi, si fos un cofre amb un tresor, podria augmentar la
puntuació del jugador:

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

5 /**
6 * Component pels elements amb què es pot interactuar, per

exemple portes i cofres
7 */
8 public class Interactable : MonoBehaviour
9 {
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10 public UnityEvent OnSelect;
11 public UnityEvent OnUnselect;
12 public UnityEvent OnInteract;
13 public UnityEvent OnRequirementFail;
14

15 [SerializeField] private List<RequirementSO> requirements;
16

17 public void Select(GameObject selector)
18 {
19 OnSelect.Invoke();
20 }
21

22 public void Unselect(GameObject selector)
23 {
24 OnUnselect.Invoke();
25 }
26

27

28 public bool Interact(GameObject interactor)
29 {
30 if (ValidateRequirements(interactor))
31 {
32 OnInteract.Invoke();
33 return true;
34 }
35 else
36 {
37 OnRequirementFail.Invoke();
38 return false;
39 }
40 }
41

42 private bool ValidateRequirements(GameObject gameObject)
43 {
44 foreach (RequirementSO requirement in requirements)
45 {
46 if (!requirement.Validate(gameObject))
47 {
48 NotificationManager.Instance.ShowNotification(

requirement.GetErrorMessage());
49 return false;
50 }
51 }
52

53 return true;
54 }
55 }

Fixeu-vos que aquest element no implementa la funció OnTriggerEnter(), aques-
ta responsabilitat s’ha delegat a un component que es troba en el GameObject del
jugador, el component Interactor:

1 using UnityEngine;
2

3 /**
4 * Component pels elements que poden interactuar amb altres (el

jugador).
5 *
6 * ALERTA! Aquest component ha d’anar en un fill de l’arrel, no

pot afegir-se directament perquè requereix
7 * un component de tipus collider propi.
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8 */
9 [RequireComponent(typeof(Collider))]
10 public class Interactor : MonoBehaviour
11 {
12 private Interactable selected;
13

14 public void Interact()
15 {
16 if (selected != null)
17 {
18 bool success = selected.Interact(gameObject);
19 if (success)
20 {
21 Unselect(selected.gameObject);
22 }
23 }
24 }
25

26 private void Unselect(GameObject target)
27 {
28 if (selected.transform.root == target.transform.root)
29 {
30 selected.Unselect(gameObject);
31 selected = null;
32 }
33 }
34

35 private void Select(GameObject target)
36 {
37 if (!selected || target.transform.root != selected.

transform.root)
38 {
39 Interactable candidate = GetInteractable(target.

gameObject);
40

41 // Aquest collider només ha de colisionar amb els
interactables, però ens assegurem

42 if (candidate != null)
43 {
44 if (selected != null)
45 {
46 selected.Unselect(gameObject);
47 }
48

49 selected = candidate;
50 candidate.Select(gameObject);
51 }
52 else
53 {
54 Debug.LogWarning(
55 "Alerta! S’ha detectat un objecte en el

layer d’interaccions sense component
interactable: " +

56 target);
57 }
58 }
59 }
60

61 private void OnTriggerExit(Collider other)
62 {
63 Unselect(other.gameObject);
64 }
65
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66 private void OnTriggerEnter(Collider other)
67 {
68 Select(other.gameObject);
69 }
70

71 Interactable GetInteractable(GameObject source)
72 {
73 Interactable interactable = null;
74

75 interactable = source.GetComponent<Interactable>();
76

77 // Si no és interactable, comprovem si es troba al pare
(és l’habitual)

78 if (interactable == null)
79 {
80 interactable = source.GetComponentInParent<

Interactable>();
81 }
82

83 return interactable;
84 }
85 }

Encara que a primera vista pot semblar un codi complicat, el que fa aquest
component és cridar a les funcions Select i Unselect quan el Collider que
defineix aquest sentit se superposa amb un element Interactuable, llavors es
comprova que efectivament sigui interactuable i s’estableix com a seleccionat, tant
per aquest component com pel component interactuable.

D’aquesta manera l‘Interactable sap quan ha estat seleccionat i quan desse-
leccionat. Al joc Escape from IOC hi ha elements d’interfície que es mostren i
s’amaguen quan es disparen aquests elements per donar pistes als jugadors.

Per acabar, es pot veure com al PlayerController:

• Es guarda una referència al component Interactor.

• Quan es prem la tecla assignada (utilitzant el nou Input System), es crida al
mètode OnInteract

– Aquest crida al mètode Interact del component Interactor

– L‘Interactor comprova si hi ha algun element Interactable selec-
cionat.

∗ Si hi ha un element seleccionat, crida al seu mètode Interact().

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

5 /**
6 * Controlador simple pel jugador. Les funcions de locomoció es

troben configurades al ThirdPersonController així
7 * que aquí només afegim les funcionalitats afegides (

interactuar).
8 */
9 public class PlayerController : MonoBehaviour
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Podeu troba més
informació sobre les

preferències d’usuari a la
unitat Desenvolupament

d’aplicacions
multidispositiu.

10 {
11 private Interactor _interactor;
12

13 void Start()
14 {
15 _interactor = GetComponentInChildren<Interactor>();
16 }
17

18 // Cridat pel InputSystem
19 private void OnInteract()
20 {
21 _interactor.Interact();
22

23 }
24 }

1.7 Gestió de dades d’un videojoc. Objectes i accions

Per gestionar les dades d’un videojoc hem de distingir tres grans categories:

• Dades de l’usuari: configuració del joc, taules de record locals, desar
l’estat de la partida, el seu compte d’usuari si es tracta d’un joc en línia,
etc.

• Dades del joc: dades dels enemics, llistat de mapes, dades dels objectes
que pot equipar el jugador, etc.

• Dades remotes: les dades del joc es poden trobar en servidors remots i són
consultades i descarregades només quan són necessàries. A banda hi ha
molts serveis per gestionar dades al núvol com poden ser les llistes d’amics,
rànquings, nivells creats per la comunitat, etc.

1.7.1 PlayerPrefs

En el cas de Unity, el sistema més simple per desar les dades de l’usuari és utilitzar
les preferències de jugador (PlayerPrefs).

PlayerPrefs és una classe estàtica que permet emmagatzemar 3 tipus de valors
(int, float i string) associats a una clau (de tipus string).

Per desar les dades cal fer servir els mètodes PlayerPref.SetString(clau, va-
lor), PlayerPref.SetInt(clau, valor), PlayerPref.SetFloat(clau, va-
lor):

1 string nomJugador = "Barry";
2 int voltes = 23;
3 float velocitat = 13.5;
4
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5 // Desem el nom del jugador, el nombre de voltes i la velocitat
mitjana

6 PlayerPref.SetString("Nom", nomJugador);
7 PlayerPref.SetInt("Voltes", voltes);
8 PlayerPref.SetFloat("Velocitat", velocitat);

Per recuperar aquests valors hem de fer servir els mètodes
PlayerPrefs.GetString(clau), PlayerPrefs.GetInt(clau), i
PlayerPrefs.GetFloat(clau).

Cal tenir en compte que aquestes funcions get admeten un segon paràmetre
opcional per indicar un valor per defecte; que serà el que retornarà en cas que
no s’hagi desat cap valor amb aquesta clau prèviament:

1 // Recuperem les dades del jugador
2 string nomJugador = PlayerPref.GetString("Nom", "Desconegut");
3 int voltes = PlayerPref.GetInt("Voltes", 0);
4 float velocitat = PlayerPref.GetFloat("Velocitat", 0);

1.7.2 Scriptable Objects

A Unity existeixen dos tipus d’objectes fonamentals:

• GameObjects: elements representats a l’escena als que s’afegeixen dife-
rents components. Inclouen un component Transform que permet modi-
ficar la seva posició, rotació i escala al món. Es mostren a la jerarquia
i poden formar arbres de GameObjects (GameObjects que inclouen altres
GameObjects)

• ScriptableObject: són objectes estàtics que no tenen representació a
l’escena (no apareixen a la jerarquia), però que poden ser referenciats i
consultats pels components.

Imagineu que heu d’implementar un sistema d’inventari, quin seria el tipus
d’objecte més adient? Atès que un objecte és una col·lecció de dades i que aquestes
dades probablement no s’han de modificar al llarg del temps, la millor opció
serà utilitzar ScriptableObjects, ja que ens permet emmagatzemar la informació
directament des de l’editor.

Cal distingir entre la classe base d’un ScriptableObject i la seva instanciació. En
el primer cas es tracta d’una classe en C# que hereta de ScriptableObject i que
conté un seguit de propietats que permet emmagatzemar les dades. Per exemple,
el següent ScriptableObject emmagatzema la configuració d’un joc:

• Levels: Llista de nivells que formen el joc.

• timeBeforeStartLevel: temps que ha de passar d’ençà que carrega el joc
fins que comença la partida.
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Els Scriptable objects implementats al projecte IOC Invaders 2 són els següents:

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

4 [CreateAssetMenu(menuName = "Game Levels Config", fileName = "
New GameLevels")]

5 public class GameLevelsSO : ScriptableObject
6 {
7 [SerializeField] private List<LevelConfigSO> levels;
8

9 public List<LevelConfigSO> Levels
10 {
11 get { return levels; }
12 }
13

14

15 [SerializeField] private float timeBeforeStartLevel = 3f;
16

17 public float TimeBeforeStartLevel
18 {
19 get { return timeBeforeStartLevel; }
20 }
21 }

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

4 [CreateAssetMenu(menuName = "Level Config", fileName = "New
LevelConfig")]

5 public class LevelConfigSO : ScriptableObject
6 {
7 [SerializeField] public string sceneName = "Game";
8 [SerializeField] public string levelTitle = "Level";
9 [SerializeField] public AudioClip music = null;
10 [SerializeField] public float timeBetweenWaves = 1f;
11 [SerializeField] public int loops = 3;
12 [SerializeField] public List<WaveConfigSO> waveConfigs;
13 }

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

4 [CreateAssetMenu(menuName = "Wave Config", fileName = "New
WaveConfig")]

5 public class WaveConfigSO : ScriptableObject
6 {
7 [SerializeField] private List<GameObject> enemyPrefabs;
8

9 [SerializeField] private Transform pathPrefab;
10

11 [SerializeField] float timeBetweenEnemySpawns = 1f;
12

13 public Transform GetStartingWaypoint()
14 {
15 return pathPrefab.GetChild(0);
16 }
17

18 public List<Transform> GetWayPoints()
19 {
20 List<Transform> waypoints = new List<Transform>();
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21

22 foreach (Transform child in pathPrefab)
23 {
24 waypoints.Add(child);
25 }
26

27 return waypoints;
28 }
29

30

31 public int GetEnemyCount()
32 {
33 return enemyPrefabs.Count;
34 }
35

36 public GameObject GetEnemyPrefab(int index)
37 {
38 return enemyPrefabs[index];
39 }
40

41 public float GetSpawnTime()
42 {
43 return timeBetweenEnemySpawns;
44 }
45 }

Fixeu-vos en l’etiqueta que s’ha afegit davant de la classe en el primer dels tres
blocs de codi:

1 [CreateAssetMenu(menuName = "Game Levels Config", fileName = "
New GameLevels")]

Aquesta etiqueta és la responsable de fer que al menú contextual de creació
aparegui una nova opció per poder crear instàncies d’aquest ScriptableObject,
concretament, una opció anomenada Game Levels Config, com es pot apreciar
a la figura 2.29.
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Figura 1.21. ScriptableObject: creació d’una instància

Conceptualment, es pot representar com mostra la figura 2.14, ja que l’objecte
GameLevelSO conté una llista de LevelConfigSO i cadascun d’aquests inclou una
llista de WaveConfigSO, que és la configuració de cada onada que forma part
d’aquest nivell.

Figura 1.22. Representació conceptual de la relació entre els scriptable objects a ’IOC Invaders 2’

Un cop creada, la instància es mostrarà a l’àrea d’assets i podran modificar-se els
seus valors mitjançant l’inspector; tal com mostra la figura 1.23:
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ScriptableObjects

Al següent enllaç podeu trobar
tres exemples d’ús dels
ScriptableObjects per crear
l’arquitectura d’un videojoc
bit.ly/3SiqT1N.

Atesa la complexitat
d’implementació dels
sistemes de comunicació
amb servidors externs,
només es farà una
introducció teòrica.

Figura 1.23. ScriptableObject: edició de dades

Seguidament, es poden consultar aquestes dades des de qualsevol component. Per
exemple, es podria afegir una referència al GameManager:

1 [Header("Levels")]
2 [SerializeField] private GameLevelsSO gameLevels;

Fixeu-vos que es declara com qualsevol altra propietat indicant que el tipus és
GameLevelsSO (encara que en aquest cas s’ha utilitzat l’etiqueta Header per
mostrar una capçalera personalitzada a l’inspector).

Atès que GameLevesSO té una propietat anomenada gameLevels podem accedir a
aquesta (i als elements d’aquesta llista) de la següent manera:

1 // Consultem les dades el primer nivell i les guardem en la
variable level

2 var level = gameLevels.Levels[0];

Cal tenir en compte que els ScriptableObjects no estan limitats a emmagatze-
mar dades, són objectes i, per tant, es poden implementar també funcions que
podran ser cridades per altres elements. Aprofitant aquestes característiques
poden implementar-se sistemes complexos com són sistemes de salut o gestors
d’esdeveniments.

1.7.3 Servidors externs

Tot i que tradicionalment els jocs s’executaven de forma local, des de fa anys
molts jocs requereixen o aprofiten la connexió a Internet, ja sigui per autenticar
als usuaris (com és el cas dels jocs de rol multijugador massius), per desar les
dades de les partides i descarregar continguts addicionals (serveis com Steam),
per emmagatzemar rànquings, etc.

Fixeu-vos que no és necessari que un joc sigui multijugador per utilitzar un
servidor extern, encara que un joc sigui per un sol jugador pot desar les dades
al núvol per poder recuperar-les des de qualsevol altre equip, o pot consultar
rànquings i estadístiques. Per exemple, la majoria de jocs per a mòbil i jocs de
Facebook usen aquests tipus de serveis per convertir jocs d’un sol jugador en una
experiència social.

https://unity.com/how-to/architect-game-code-scriptable-objects
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Als jocs mòbils per a iOS i
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Per altra banda, tots els jocs que fan servir compres dintre del joc (IAP, In App
Purchases) requereixen servidors externs tant per realitzar i gestionar la transacció,
com per validar que l’usuari realment ha comprat l’element i no està fent trampes.

Pel que fa a la gestió de dades, hi ha diferents opcions com crear un servidor propi
o contractar un servei com PlayFab o Firebase:

• PlayFab (playfab.com): és un servei adquirit per Microsoft i orientat al
desenvolupament de videojocs.

• Firebase (firebase.google.com): és un servei de Google que pot utilitzar-se
tant per videojocs com per qualsevol mena d’aplicació.

En tractar-se de serveis al núvol poden usar-se tant des de Windows, Linux,
macOS, Android, iOS, etc. Però cal tenir en compte que no és suficient amb
importar les biblioteques, caldrà també crear un compte i configurar els serveis
adequadament.

Mitjançant aquests serveis és possible desar les dades del joc en els servidors,
per exemple les característiques dels objectes o els enemics. Un avantatge de
desar aquest tipus de dades en un servidor i recuperar-les des dels clients (el joc o
aplicació) és que si es volen modificar (per exemple, per balancejar el joc) el canvi
serà immediat per a tots els jugadors sense necessitat que tornin a descarregar el
joc.

A més, usant aquesta arquitectura no cal recompilar el joc i que els jugadors el
descarreguin, així que els dissenyadors de joc poden realitzar aquests canvis pel
seu compte sense requerir la intervenció dels desenvolupadors.

1.8 Llenguatges de scripting

Els llenguatges de scripting són un subconjunt de llenguatges interpretats que en
fan servir per tasques concretes en el desenvolupament de videojocs. Al contrari
que amb el codi general del joc, que acostuma a ser un llenguatge compilat,
aquests s’executen sobre una màquina virtual que s’encasta en el mateix joc.

Als programes creats amb aquests llenguatges se’ls anomena scripts, i l’avantatge
principal d’afegir el seu ús a un joc és que permet afegir nous scripts al joc
sense haver de compilar-lo. D’aquesta manera, els dissenyadors i dissenyadores
poden crear nous elements de joc com són missions, esdeveniments, minijocs o
interfícies sense que s’hagi de crear una nova build (versió executable) del joc.

https://playfab.com/
https://firebase.google.com/
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Tot i que els fitxers de Unity s’anomenen scripts aquests estan escrits en
C# i no tenen res a veure amb els llenguatges de scripting. El llenguatge
UnityScript, inclòs fins a la versió Unity 5, estava basat en JavaScript i
tampoc no es pot considerar un llenguatge de scripting, ja que es compilava
i no es podia modificar en temps d’execució.

A més, si s’exposa aquesta capacitat als jugadors, aquests poden crear nous
continguts pel joc. Un exemple molt clar d’això es troba al joc World of Warcraft
on s’exposa als jugadors la capacitat de crear scripts en el llenguatge LUA
complementada amb una API pública per consultar dades del joc, cosa que permet
des de crear interfícies completament personalitzades fins a eines estadístiques
com els mesuradors de dany, alertes i temporitzadors.

El llenguatge de scripting més utilitzat és LUA (www.lua.org), té una gran
comunitat, l’intèrpret és molt lleuger i existeixen molts mòduls per facilitar
encastar-lo en una gran quantitat de llenguatges.

https://www.lua.org/
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2. Programació gràfica

El desenvolupament de videojocs és un procés complex que involucra una gran
varietat de components i elements per crear una experiència de joc immersiva. Al-
guns d’aquests elements inclouen les càmeres, els sistemes d’àudio, la il·luminació
(tant en jocs 3D com 2D), els sistemes de partícules i altres efectes visuals.

Les càmeres són una part fonamental del disseny d’un videojoc, ja que permeten
als jugadors veure el món del videojoc i controlar la perspectiva de l’experiència.
Les càmeres poden ser fixes, seguir al personatge del jugador o inclús canviar la
perspectiva segons el nivell del joc.

L’àudio també juga un paper fonamental en el desenvolupament, ja que pot crear
l’atmosfera i establir el to del joc. Aquests efectes poden fer que l’experiència
sigui més realista i augmentar la immersió del jugador.

Un altre element molt important és la il·luminació. La llum pot crear ombres,
reflexos i efectes de resplendor, el que ajuda a crear una sensació de profunditat i
realisme en els gràfics del joc. Pel que fa als jocs 2D, les llums són útils per crear
efectes visuals més interessants.

Per crear efectes especials és molt habitual utilitzar partícules, petits objectes
animats que s’utilitzen en els jocs per crear efectes visuals com fum, foc, aigua,
o neu. Les partícules poden ser programades per interactuar en l’entorn i altres
objectes en el joc.

Unity compta amb un paquet d’efectes visuals i trails, col·leccions d’eines i
efectes preconstruïts que poden utilitzar-se per crear efectes visuals avançats
impressionants.

2.1 Accessoris i ambientació

La retroacció o feedback és essencial en qualsevol mena de joc, o aplicació, per
proporcionar informació al jugador o la jugadora sobre les accions que s’estan
realitzant i com aquestes afecten en el joc.

Aquest pot manifestar-se de diverses formes, com a resposta visual de la càmera o
una resposta auditiva del so.

En el cas de les càmeres, la retroacció pot ajudar al jugador a tenir una millor
comprensió de l’espai i la posició del personatge respecte al món del joc.

Exemples de retroacció (càmera)

Quan el jugador mou el personatge cap endavant, la càmera també ha de moure’s cap
endavant per proporcionar un sentit de progrés. Quan el jugador s’ajup, la càmera hauria
d’inclinar-se cap avall per indicar que el personatge es troba en una posició més baixa.
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Els shaders són programes
que s’executen a la targeta

gràfica i determinen com es
renderitzen els objectes.

Pel que fa al so, la retroacció pot utilitzar-se per indicar l’èxit o fracàs d’una acció
o per transmetre informació sobre l’entorn.

Exemples de retroacció (àudio)

• En un joc de carreres, es pot fer servir un efecte de so per indicar quan el jugador supera a
un altre cotxe.

• En un joc de sigil, el so pot emprar-se per indicar quan un enemic detecta al jugador o per
assenyalar la presència de perills ocults a l’entorn.

Com es pot apreciar, la retroacció és crucial per crear una experiència de joc
immersiva i satisfactòria pel jugador. Les càmeres i el so són eines molt valuoses
per proporcionar feedback en temps real sobre les accions del jugador i la situació
del joc. En usar la retroacció de manera efectiva es pot millorar la jugabilitat i
l’experiència general de l’usuari.

2.1.1 Càmeres

Vista cenital

Un dels elements fonamentals en qualsevol videojoc és la gestió de càmeres, ja
que el seu angle i posició són crucials per proporcionar als jugadors diferents
perspectives com per exemple:

• Primera persona (First person)

• Tercera persona (Third person)

• Cenital (Top-down)

La càmera actua com una finestra al món virtual on el joc pot simular els efectes
del món real com són els reflexos de la lent (lens flare) o la profunditat de camp
(depth of field).

Per consegüent, és essencial dissenyar la càmera de manera que no només mostri
el joc correctament, sinó que també submergeixi al jugador en el joc.

Per crear una experiència de joc excepcional mitjançant les càmeres existeixen
moltes tècniques, com són l’ús de shaders sofisticats, la implementació de
moviments de càmera fluids, i configurar de forma òptima els paràmetres de les
càmeres.

Una de les característiques clau a l’hora d’utilitzar una càmera és determinar si la
projecció serà Perspective (la utilitzada en la majoria de jocs 3D) o Ortographic
(utilitzada en jocs 2D, i en jocs amb perspectiva isomètrica com es pot veure a la
figura 2.1). Aquest segon tipus ignora la profunditat, de manera que els elements
es mostren sempre amb la mateixa mida, independentment que es trobin a prop o
lluny de la càmera.
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Figura 2.1. Vista ortogràfica

Camp de visió (FOV) ideal

El camp de visió (FOV, field of view) depèn en gran manera del tipus de joc que
s’està dissenyant, i es poden fer servir múltiples càmeres diferents amb valors de
FOV diferents. Per exemple, en jocs de trets en primera persona, s’acostumen a
emprar dues càmeres amb diferents valors de FOV, de manera que se separa la
vista en primera persona del jugador (normalment els braços i l’arma) de la vista
de l’entorn. Sovint aquesta tècnica permet ajustar la vista del jugador per mostrar
els braços i les armes més grans mentre que l’entorn es manté igual.

A la figura 2.2 es pot veure la vista d’un joc de trets amb el FOV per defecte (FOV
= 60) de la càmera de Unity.

Figura 2.2. Vista d’un joc amb FOV = 60

En jocs de ritme ràpid, com els jocs de trets en primera persona, els jugadors
acostumen a preferir un camp de visió gran i molts prefereixen l’opció de poder
ajustar el seu FOV. Cal tenir en compte que un FOV major té com a resultat que
es mostri una àrea més ample de la pantalla.
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De manera inversa, un valor baix del FOV és ideal per induir claustrofòbia, fent-
lo adequat per jocs de terror. Habitualment, les consoles tenen uns valors de FOV
menors a causa de les limitacions de rendiment, mentre que en PC, els jugadors
esperen poder augmentar el FOV.

Un camp de visió més alt per l’entorn implica que el jugador pot veure una àrea
més extensa amb menys moviment. A la figura 2.3 la càmera usada mostra l’entorn
amb un valor de 90, el que fa que el jugador pugui veure tota la plataforma
enfront seu. Aquesta configuració pot crear l’efecte d’“ull de peix” (fish-eye),
distorsionant la vista a les vores de la pantalla.

Figura 2.3. Vista d’un joc amb FOV = 90

Per altra banda, una configuració del camp de visió amb valors més baixos se sent
incòmode i antinatural, fent-lo més apropiat per jocs de terror o escenaris en què es
volen simular jocs strats, com amagar-se en un armari o arrossegar-se per túnels
de ventilació. A la figura 2.4 podeu veure quin efecte té sobre la càmera ajustar el
valor del FOV a 30.

Figura 2.4. Vista d’un joc amb FOV = 30
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Per modificar el FOV de manera efectiva cal utilitzar dues càmeres, una amb
el FOV apropiat pel jugador i una altra amb el FOV desitjat per l’entorn. En
cas contrari, els braços i l’arma del personatge es distorsionaran.

Fixeu-vos en la figura 2.5 com en augmentar el FOV fins a 120 es distorsiona molt
l’entorn.

Figura 2.5. Vista d’un joc amb FOV = 120

Determinar el camp de visió òptim per un joc sovint requereix una experimentació
extensa. Els valors específics de FOV poden no veure’s igual de bé en tots els jocs,
ja que depèn del que els desenvolupadors volen mostrar als jugadors. Per exemple,
en un joc de món obert es pot fer servir un FOV elevat per mantenir als jugadors
centrats en objectes distants, mentre que en un joc de lluita es pot utilitzar un FOV
més baix per mostrar on es concentra l’acció.

Moviments ràpids de càmera

En els jocs, la tremolor de la càmera (camera shaking) ocorre habitualment
quan alguna cosa explota, apareix algun monstre gegantí o algun objecte pesat
cau a terra. Aquests efectes també són presents en les pel·lícules i pot millorar el
realisme del joc, però abusar dels efectes de tremolor pot irritar o provocar nàusees
als jugadors. Els moviments subtils de càmera proporcionen una sensació més
natural i milloren l’experiència.

La implementació d’un sistema de tremolor a Unity dependrà del tipus de càmera
que es faci servir. Per exemple, el joc IOC Invaders 2 fa servir una càmera
estàndard, per tant, només cal afegir el següent component per aconseguir la
tremolor de la càmera:

1 using System.Collections;
2 using UnityEngine;
3

4 public class CameraShake : MonoBehaviour
5 {
6 [SerializeField] private float shakeDuration = 1f;
7 [SerializeField] private float shakeMagnitude = 0.5f;



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 82 Desenvolupament de videojocs amb Unity

8

9 private Vector3 _initialPosition;
10

11 void Start()
12 {
13 _initialPosition = transform.position;
14 }
15

16 public void Play()
17 {
18 StartCoroutine(Shake());
19 }
20

21 IEnumerator Shake()
22 {
23 float elapsedTime = 0;
24 while (elapsedTime < shakeDuration)
25 {
26 transform.position = _initialPosition + (Vector3)

Random.insideUnitCircle * shakeMagnitude;
27 elapsedTime += Time.deltaTime;
28 yield return new WaitForEndOfFrame();
29 }
30

31 transform.position = _initialPosition;
32 }
33 }

Per activar la tremolor a partir d’aquest component primer caldrà obtenir una
referència al component, i a continuació cridar al mètode Play() que farà tremolar
la pantalla segons els valors assignats a les propietats shakeDuration i shakeMag-
nitudes, que són configurables des de l’editor. Per exemple, al joc IOC Invaders
2 s’activa la tremolor quan el jugador pren mal:

1 using System;
2 using UnityEngine;
3

4 public class PlayerDamagedEffects : MonoBehaviour
5 {
6 private CameraShake _cameraShake;
7

8

9 private void Start()
10 {
11 _cameraShake = Camera.main.GetComponent<CameraShake>();
12 }
13

14 private void OnHealthChanged(int amount)
15 {
16 if (amount < 0)
17 {
18 _cameraShake.Play();
19 }
20 }
21 }

Per contra, si es fa servir Cinemachine la implementació varia, ja que en lloc d’apli-
car el tremolor a la càmera es modifica l’amplitud del component Cinemachine-
BasicMultiChannelPerlin de la càmera virtual CinemachineVirtualCamera.
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A continuació podeu veure la implementació d’aquest tipus de tremolor al joc
Escape from IOC:

1 using System;
2 using System.Collections;
3 using UnityEngine;
4 using Cinemachine;
5 using Random = UnityEngine.Random;
6

7 public class CinemachineShake : MonoBehaviour
8 {
9 private CinemachineVirtualCamera _cinemachineVirtualCamera;
10 private CinemachineBasicMultiChannelPerlin

_cinemachineBasicMultiChannelPerlin;
11

12 // Singleton no persistent simplificat, no comprovem si s’ha
instanciat prèviament

13 private static CinemachineShake _instance;
14

15 public static CinemachineShake Instance
16 {
17 get { return _instance; }
18 }
19

20 private float shakeTimer;
21

22

23 private void Awake()
24 {
25 _cinemachineVirtualCamera =
26 FindObjectOfType<CinemachineVirtualCamera>().

GetComponent<CinemachineVirtualCamera>();
27 _cinemachineBasicMultiChannelPerlin =
28 _cinemachineVirtualCamera.GetCinemachineComponent<

CinemachineBasicMultiChannelPerlin>();
29

30 _instance = this;
31 }
32

33 public void Shake(float intensity, float time)
34 {
35 _cinemachineBasicMultiChannelPerlin.m_AmplitudeGain =

intensity;
36 shakeTimer = time;
37 }
38

39 private void Update()
40 {
41 if (shakeTimer > 0)
42 {
43 shakeTimer -= Time.deltaTime;
44

45 if (shakeTimer <= 0f)
46 {
47 _cinemachineBasicMultiChannelPerlin.

m_AmplitudeGain = 0f;
48 }
49 }
50 }
51 }

Com es pot apreciar, en aquesta implementació es passa el valor de la intensitat i el
temps com a paràmetres a la funció Shake, això permet ajustar la tremolor segons
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la situació. Per exemple, aplicant la tremolor quan apareix un monstre important,
ajustant-la segons si es rep un cop dèbil o un cop molt fort, aplicant una tremolor
forta si hi ha una explosió, etc.

No hi ha una configuració concreta per assignar els valors d’intensitat i
duració, s’ha d’experimentar fins a trobar els valors més adequats a cada
situació.

Moviments caòtics sostinguts:

Aquesta tècnica és útil per moviments consistents o erràtics que fan tremolar la
càmera en diferents direccions aleatòries. Pot ser útil en escenes que involucren
vehicles grans, per exemple, un tanc que passa al costat del jugador, el llançament
d’un coet o una forta tempesta. A diferència de la tremolor provocada per una
explosió o un impacte, aquests moviments es sustenten durant múltiples segons o
més temps.

Moviments abruptes:

Quan es produeix una explosió ocorren una sèrie de moviments ràpids i caòtics,
per exemple quan una granada explota al costat del jugador. La intensitat de la
tremolor dependrà de la distància de la granada, però típicament tindrà una vida
curta, amb una duració d’un segon com a màxim.

Per simular l’impacte d’una explosió, es poden usar els mateixos efectes per fer
tremolar la càmera que amb la tècnica anterior, però reduint la seva duració.

Seguiment de la càmera en els jocs

El seguiment de la càmera en els jocs en primera persona és trivial (vegeu la
figura 2.6): la càmera funciona com si fossin els ulls del jugador, es mou amb el
jugador i rota en la direcció en què el jugador es mou.

Figura 2.6. Vista en primera persona
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En canvi, en els jocs en tercera persona, la càmera acostuma a seguir al jugador a
una distància, i el procés de disseny requereix una major previsió.

En els jocs en tercera persona (vegeu la figura 2.7), els dissenyadors han de
considerar altres factors com que el moviment de la càmera sigui suau, els
problemes de retall (clipping) i quan usar una càmera controlada dinàmicament
o mantenir-la relativament fixa. La càmera ideal és aquella que els jugadors no
noten, ja que només són conscients de la càmera quan aquesta els frustra o la
sensació que provoca és incòmode. També cal tenir en compte que hi ha altres
tipus de jocs on la càmera acostuma a limitar l’àrea visible de joc, com en alguns
jocs de rol o jocs d’estratègia en temps real (RTS, Real Time Strategy).

Figura 2.7. Vista en tercera persona

Moviment excessiu de la càmera

Una situació que tothom ha experimentat en un joc en tercera persona és la següent: la
càmera queda bloquejada darrere un objecte que obstrueix la vista, o la càmera es mou
massa i provoca nàusees.

Per tant, s’ha d’evitar els moviments excessius de la càmera i els que fan difícil seguir-la.

Per crear una experiència de càmera suau en els jocs en tercera persona, cal
centrar-se en tres àrees principals:

• La distància.

• L’angle.

• La suavitat.

Distància: la distància de la càmera fins al jugador ha de ser prou propera per
capturar tots els elements al mateix temps que s’evita el problema de perdre la
línia de visió. Això és especialment crucial en àrees amb cantonades estretes i
espais confinats. Depenent de l’entorn del joc pot ser necessari alternar entre
distàncies curtes i llargues.
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Documentació de
Cinemachine

Podeu consultar la documentació
de Cinemachine al següent

enllaç: bit.ly/3YmOsrZ.

Càmera amb distància llarga

Les càmeres amb una distància llarga proporcionen al jugador una vista àmplia de l’entorn
que els envolta, fent més fàcil detectar els enemics i altres elements importants.

Angle: hi ha diferents maneres d’ajustar l’angle de la càmera en un joc en tercera
persona. Per exemple, en un joc de terror una posició molt propera al jugador
sobre la seva espatlla pot ser apropiada. Per altra banda, en un joc de món obert
és necessari que la càmera es trobi a una major distància del jugador, ja que és
necessari que aquest tingui una visió clara del que es troba al davant.

Cal tenir en compte que l’angle ha de ser complementari o adaptar-se a les
mecàniques que el jugador s’enfronta. Per exemple, en distàncies curtes l’angle
pot suggerir combat cos a cos, espais tancats i la necessitat d’observar amb cura
els detalls més petits.

Suavitat: crear una experiència de càmera suau pot ser la diferència entre un
joc immersiu i un que fa que els jugadors es trobin incòmodes. Per exemple, si
la càmera està enganxada directament en el jugador, qualsevol moviment per petit
que sigui es trasllada directament a la càmera, el que provoca efectes molt bruscos.

Càmera enganxada al jugador

En aquesta configuració la càmera es troba dins de la jerarquia del personatge del jugador,
de manera que quan el personatge es mou la càmera es mou immediatament. Mentre
que aquest comportament pot crear una sensació d’immersió, també pot ser discordant i
desorientador, especialment durant els moviments ràpids. A més, pot dificultar seguir la
pista del jugador.

Actualment, és poc habitual utilitzar aquest sistema, atès que els motors de jocs
acostumen a implementar sistemes de càmeres dinàmiques i són relativament
fàcils d’utilitzar. A Unity trobem un d’aquests sistemes, anomenat Cinemachine.

Sistema de càmeres dinàmiques

Per exemple, en el cas d’un joc de plataformes si la càmera està enganxada al jugador
cada salt que dona és seguit per la càmera, cosa que pot desorientar al jugador.

Per resoldre aquest problema es pot utilitzar un sistema de càmeres dinàmiques que
limiti el desplaçament de la càmera per activar-se només quan se superen alguns límits
horitzontals o verticals, de manera que mentre el jugador es troba en la zona central de la
pantalla la càmera no es mou.

Aquests sistemes estan dissenyats per ser més suaus, fent servir una càmera
desacoblada del personatge i gestionada pel sistema.

Es recomana incorporar la detecció d’obstacles a la càmera, de manera que
si la càmera es troba un obstacle entre ella i el jugador, aquesta s’apropa
al jugador, de manera que es preveu l’obstrucció de la vista assegurant una
experiència de càmera suau.

https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.cinemachine@2.3/manual/index.html
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Tutorial: 2D Cameras Using
Virtual Cameras

Podeu trobar un tutorial on
s’explica com utilitzar
Cinemachine amb càmeres
virtuals per jocs 2D en el següent
enllaç: bit.ly/3Zshnvr.

Treballar amb Cinemachine

Podeu trobar una llista de
reproducció on es mostra com
treballar amb Cinemachine en el
següent enllaç: bit.ly/3xZUx2H.

Cinemachine

Cinemeachine és una eina de gestió de càmeres dinàmiques que forma part de
Unity. Amb aquest sistema es poden crear una varietat de càmeres amb diferents
funcions, des de crear cinemàtiques fins a càmeres dinàmiques per utilitzar en
temps real.

Aquesta eina inclou moltes configuracions i característiques que fan que la càmera
se senti molt bé, com mantenir un jugador dintre del pla, suavitzar del moviment,
l’opció de configurar raïls per desplaçar la càmera, etc.

Es recomana utilitzar Cinemachine sempre que sigui necessari suavitzar el
moviment de la càmera o realitzar cinemàtiques in-game.

Implementació de càmeres

Conèixer en profunditat el funcionament de les càmeres a Unity requereix un coneixement
específic que va més enllà del que s’aborda en aquest mòdul. Podeu aprofundir en aquest
tema mitjançant els enllaços a la documentació i vídeos proporcionats.

Ús de Cinemachine en jocs de plataformes 2D.

El joc Platformer Microgame, una de les plantilles gratuïtes de Unity, fa servir Cinemachine
per fer el seguiment del personatge:

• Si es prem la barra d’espai breument, el personatge realitza un salt curt i la càmera no es
desplaça verticalment.

• Si es prem la barra d’espai, el personatge du a terme un salt llarg i arribat un punt la càmera
es desplaça verticalment.

• Si el personatge es troba al centre de la pantalla, el desplaçament horitzontal no desplaça la
càmera ni a dreta ni a esquerra.

• Quan el personatge es desplaça al límit dret o esquerra, la càmera es desplaça
horitzontalment acompanyant al personatge.

2.1.2 Àudio

A diferència d’una pel·lícula, l’àudio d’un videojoc és dinàmic i ha d’adaptar-se
a la situació, ja sigui com a reacció a les accions del jugador o com a resposta a
alguna entrada del jugador. Això és el que es coneix com a àudio adaptatiu.

Per implementar els sistemes d’àudio d’un joc amb Unity s’utilitzen els compo-
nents AudioSource i AudioListener, que són els responsables de reproduir el
so, mentre que la informació que es reprodueix es troba en objectes de tipus
AudioClip, per tant, per reproduir sons i música serà necessari treballar amb tots
tres tipus d’elements.

Finalment, per gestionar la música a escala global es fa servir l‘AudioMixer, un
component que permet ajustar la reproducció de sons de forma global, però en
jocs més complexos és habitual a recórrer a eines de tercers com FMod i WWise.

https://dennisse-pd.medium.com/2d-cameras-using-virtual-cameras-61cc77412b89
https://www.youtube.com/watch?v=x6Q5sKXjZOM&list=PLX2vGYjWbI0TQpl4JdfEDNO1xK_I34y8P
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Components d’àudio

Per poder reproduir i sentir sons a Unity són necessaris dos components:

• AudioListener: permet sentir els sons que es reprodueixen. Per poder sentir
el so de l’escena és imprescindible que únicament un dels GameObjects
(habitualment la càmera principal) disposi d’un component de tipus Audio-
Listener. Aquest component no exposa cap propietat.

• AudioSource: és el responsable de reproduir el so i es poden configurar les
seves propietats de reproducció (vegeu la figura 3.2). Permet iniciar i aturar
els clips d’àudio.

Figura 2.8. Component AudioSource

Només pot haver-hi un component de tipus AudioListener actiu d’aquest
tipus en un moment donat.

Entre les propietats més rellevants de l’ AudioSource es troben les següents:
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• AudioClip: és el clip d’àudio assignat a aquest component. Quan s’inicia
la reproducció aquest és el so que es reproduirà.

• Output: aquesta propietat és opcional, referència al grup del mesclador de
so.

• Mute: silencia aquesta font d’àudio.

• PlayOnAwake: si està activat es reprodueix automàticament quan el compo-
nent és instanciat. Per exemple, la música de fons d’un nivell pot interessar
que es reprodueixi automàticament, però el so d’una explosió només s’ha
de reproduir quan correspongui.

• Volume: volum al que es reprodueix el so.

• Pitch: fa que el so s’escolti més greu o més agut.

• Loop: normalment, quan finalitza la reproducció d’un clip d’àudio aquest
s’atura, però amb la casella loop activada tornarà a reproduir-se indefinida-
ment.

• Spatial Blend: aquesta propietat determina si el so s’ha d’interpretar com
un so 2D (per a jocs 2D i interfícies) o com a 3D (afecta el posicionament).

La propietat Spatial Blend és molt important quan es treballa en jocs 3D o de
realitat virtual, ja que és la que controla si s’ha de reproduir com un so 2D o 3D, el
que fa que es tingui en compte la posició de l‘AudioSource i de l‘AudioListener.
És a dir, si es treballa amb sons 3D, els sons que es troben més lluny s’escoltaran
més fluixos o no s’escoltaran.

Àudio espacial

Quan es treballa amb àudio espacial en jocs en tercera persona s’ha de decidir com
gestionar la sortida d’àudio.

Per exemple, si lAudioListener es troba al personatge, el so s’ajustarà segons la posició del
personatge, mentre que, si l‘AudioListener es troba a la càmera, dependrà de la posició
de la càmera.

Això és rellevant per determinar si se senten sons per una banda o altra dels altaveus o
auriculars, ja que pot ser que no concordi i resulti confós pels jugadors.

Per utilitzar el component AudioSource des del codi, només cal obtenir una
referència al component i cridar als mètodes Play() per iniciar la reproducció
i Stop() per aturar-la:

1 using UnityEngine;
2

3 public class PlaySound : MonoBehaviour
4 {
5 // Referència al component AudioSource
6 AudioSource audioSource;
7

8 void Start()
9 {
10 // S’obté la referència a l’AudioSource del GameObject
11 audioSource = GetComponent<AudioSource>();
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12 }
13

14 void Update()
15 {
16 // Comprova si es prem la tecla espai
17 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
18 {
19 // Reprodueix el so assignat a l’audioSource
20 audioSource.Play();
21 }
22

23 // Comprova si es prem la tecla q
24 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Q))
25 {
26 // Atura el so assignat a l’audioSource
27 // Si no s’està reproduint, no té cap efecte
28 audioSource.Stop();
29 }
30 }
31 }

Un altre component fonamental per reproduir un so és comptar amb un clip d’àu-
dio (AudioClip). Aquests clips embolcallen als recursos d’àudio (per exemple,
fitxers amb extensió .waw o .mp3) de forma que poden ser reproduïts.

La conversió d’un recurs d’àudio en un AudioClip és transparent als
programadors. No cal fer res.

Per assignar un recurs d’àudio a una propietat de tipus AudioClip només cal
arrossegar-la a sobre de la propietat a l’editor o seleccionar-lo del desplegable,
tal com es pot apreciar a la figura 2.9.

Figura 2.9. Selector d’AudioClips
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Manual d’Audio Mixer

Podeu consultar la documentació
oficial de l’Audio Mixer en el
següent enllaç: bit.ly/3IVNooW.

Per assignar un AudioSource a un AudioComponent en temps d’execució, només
cal assignar-lo com qualsevol altre valor:

1 using UnityEngine;
2

3 public class AudioPlayer : MonoBehaviour
4 {
5 // Referència al clip d’àudio que es reproduirà
6 public AudioClip audioClip;
7

8 // Referència al component d’àudio
9 private AudioSource audioSource;
10

11 void Start()
12 {
13 // Obtè la referència al component d’àudio
14 audioSource = GetComponent<AudioSource>();
15

16 // Assigna el clip d’àudio a la font d’àudio
17 audioSource.clip = audioClip;
18 }
19

20 void Update()
21 {
22 // Reprodueix l’àudio quan es presiona la tecla espai
23 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
24 {
25 audioSource.Play();
26 }
27 }
28 }

Audio Mixer

Tot i que l’ús d’eines avançades de gestió de sons queda fora de l’abast d’aquest
mòdul, és interessant que sapigueu com funcionen, encara que sigui teòricament.
Una d’aquestes eines és l’Audio Mixer de Unity, al qual es pot accedir des de
l’opció Windows->Audio->Audio Mixer (vegeu la figura 2.10).

L’Audio Mixer és una eina que permet mesclar i manipular sons i efectes d’àudio
en el joc. Amb ell, es poden controlar aspectes com el volum, el balanç de canals,
la freqüència i l’eco dels sons. A més, es poden crear grups de sons i ajustar el
seu volum i els seus efectes de forma conjunta.

També permet crear snapshots, configuracions de mescla que es poden activar i
desactiva en temps real. Això permet, per exemple, canviar la mescla d’àudio en
funció de l’acció que s’estigui realitzant en el joc o canviar la mescla en funció de
l’ambient o l’escena.

Altres funcionalitats de l’Audio Mixer inclouen la possibilitat d’aplicar efectes
d’àudio en temps real, com la distorsió, la reverberació o el filtratge, i la possibilitat
de connectar la sortida d’un Audio Mixer a l’entrada d’altre per crear mescles
complexes.

https://docs.unity3d.com/Manual/AudioMixer.html
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Figura 2.10. Audio Mixer

Font: Unity

L’Audio Mixer és una eina essencial per crear experiències d’àudio d’alta
qualitat en un joc, i per aconseguir un control detallat i precís dels sons i
efectes d’àudio en el joc.

Àudio Adaptatiu

Quan un jugador dispara en un joc és d’esperar que es produeixi algun tipus de so
associat, sigui un tret o un efecte màgic. Això implica que el joc ha de respondrà
a les accions de l’usuari i, per tant, és necessari treballar amb àudio adaptatiu,
encara que aquest seria el nivell més bàsic.

Un altre cas molt habitual es dona quan un personatge camina, és d’esperar que
en tocar terra es produeixi un so associat a les passes. En aquesta situació l’àudio
no ha de respondre a l’entrada del jugador, sinó a l’estat de l’animació, per tant,
caldrà utilitzar events d’animació.

En el següent vídeo podeu veure una explicació i alguns exemples de com funciona
l’àudio adaptatiu:

https://www.youtube.com/embed/p-FLWabby4Y?controls=1

Implementació d’un sistema de passes

Per implementar aquest sistema de passes amb Unity es requereix:

https://www.youtube.com/embed/p-FLWabby4Y?controls=1
https://www.youtube.com/embed/p-FLWabby4Y?controls=1
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• Crear un component amb una funció (per exemple, PlayStep()) que serà la responsable de
reproduir el so, i afegir-lo al mateix GameObject que conté l‘AnimatorController.

• Afegir un event d’animació que cridi a aquesta funció a cada frame on el personatge toqui el
terra amb el peu, tant per les animacions de caminar com les de córrer. A la figura 3.1 podeu
veure la secció d’events d’animació de la finestra d’animació.

Figura 2.11. Finestra d’animació amb events

Els events d’animació s’afegeixen a la barra ressaltada pel rectangle vermell.

De forma similar, es pot utilitzar el mateix sistema per reproduir un so en saltar i aterrar.

El component podria ser similar al següent:

1 using UnityEngine;
2
3 /**
4 * Component per sincronitzar els sons de pitjades i salts (s’han de

cridar a les funcions des d’events d’animació)
5 */
6 public class FootSteps : MonoBehaviour
7 {
8 [Header("SFX")] [SerializeField] AudioClip[] FootStepsClip;
9 [SerializeField] AudioClip JumpSound;
10 [SerializeField] AudioClip LandingSound;
11
12
13 private int CurrentStep = 0;
14
15 public void PlayFootSteps()
16 {
17 AudioManager.Instance.PlayClip(FootStepsClip[CurrentStep],

transform.position, 1f);
18 CurrentStep++;
19 if (CurrentStep == FootStepsClip.Length)
20 {
21 CurrentStep = 0;
22 }
23 }
24
25 private void JumpStart()
26 {
27 AudioManager.Instance.PlayClip(JumpSound, transform.position);
28 }
29
30 private void JumpEnd()
31 {
32 AudioManager.Instance.PlayClip(LandingSound, transform.position);
33 }
34 }

És a dir, cada vegada que es reprodueix el frame de l’animació al qual està lligat
l’event d’animació, es crida a la funció PlayFoootSteps() la qual reproduirà un
clip d’àudio per cada petjada. Habitualment, es fa servir un array de clips en lloc
d’un únic clip per afegir varietat, d’aquesta manera es va rotant el clip utilitzat per
fer el lloc més interessant.
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Fixeu-vos que aquest sistema no té en compte el tipus de terreny sobre el qual
es trepitja. En els jocs més simples això és suficient, però és molt habitual haver
d’implementar un component que discrimini quin és el tipus de terra i reprodueixi
sons apropiats per cada tipus, ja que no és el mateix caminar per una carretera,
que caminar per un bosc o per un desert.

Implantació de l’àudio

A la següent xerrada de la GDC2016, podeu veure com es va implementar l’àudio al joc
Overwatch per millorar l’experiència d’usuari:

https://www.youtube.com/embed/60P0hzTTJ4Q?controls=1

L’entorn també pot afectar a com es reprodueix el so en cada moment. Continuant
amb l’exemple de les petjades, el so produït per aquestes quan estàs a una
muntanya hauria de canviar en entrar en una cova (per exemple, afegint l’efecte
de reverberació), encara que fos el mateix tipus de terra, ja que aquesta és
l’experiència dels éssers humans i quan aquests canvis no es produeixen resten
immersivitat als jocs. Un altre efecte similar és la transició de so quan es produeix
un esdeveniment, per exemple mentre el jugador explora una masmorra pot sonar
una música, però un cop comença el combat la música canvia a una amb un ritme
més ràpid fins que el combat acaba.

Aquest tipus d’efectes es pot implementar mitjançant colliders que serveixin com
a detectors. Per exemple, a l’entrada d’una cova es poden posar 2 colliders, un a
la zona de fora que restableixi les característiques normals de so i un altre dintre
amb la configuració apropiada per a la cova.

Quan el personatge entra a la cova, el component d’àudio de les petjades es
modifica perquè les petjades sonin més apagades i amb eco, i un cop surti passarà
forçosament pel trigger 1, restaurant l’estat normal del component d’àudio.

Per altra banda, quan el que es desitja és modificar la música, en lloc de les
característiques del component el que es canviarà serà el clip d’àudio que s’està
reproduint. En aquest cas es pot utilitzar només un collider, de manera que en
entrar es reprodueixi el nou clip i s’aturi en sortir del collider.

En aquest cas el canvi d’una pista d’àudio a una altra pot ser molt brusc, per tant,
el que s’acostuma a fer és un crossfade, una transició entre una pista i altra.

Per implementar aquest sistema a Unity, cal treballar amb dos components d’àudio,
un que és el que està reproduint el clip actual i un altre amb el nou clip. El procés
seria el següent:

1. El component amb el nou clip d’àudio comença a reproduir el clip amb el
volum d’àudio a 0.

2. Durant una quantitat de temps predefinida el volum del component principal
comença a baixar, mentre que el del nou component comença a pujar.

https://www.youtube.com/embed/60P0hzTTJ4Q?controls=1
https://www.youtube.com/embed/60P0hzTTJ4Q?controls=1
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3. Finalment, el component principal acaba silenciat i s’atura, mentre que el
component nou passa a ser el principal amb el volum complet.

Podeu trobar una implementació d’aquest sistema per a Unity al AudioManager
del joc Escape From IOC:

1 private static AudioManager _instance;
2

3 // Declaració de les fonts d’àudio
4 private AudioSource _audioSource1;
5 private AudioSource _audioSource2;
6 private AudioSource _audioSourceCurrent;
7

8 // Getter de la instància corresponent al Singleton
9 public static AudioManager Instance
10 {
11 get { return _instance; }
12 }
13

14

15 private void Awake()
16 {
17 // Inicialització del Singleton per assegurar que no existeix
18 // cap altra instància
19 if (_instance != null)
20 {
21 gameObject.SetActive(false);
22 Destroy(gameObject);
23 }
24 else
25 {
26 _instance = this;
27

28 // inicialització dels dos components d’àudio principals
29 _audioSource1 = gameObject.AddComponent<AudioSource>();
30 _audioSource1.volume = musicVolume;
31 _audioSource1.loop = true;
32

33 _audioSource2 = gameObject.AddComponent<AudioSource>();
34 _audioSource2.volume = 0f;
35 _audioSource2.loop = true;
36

37 // referència a la font d’àudio actual
38 _audioSourceCurrent = _audioSource1;
39

40 DontDestroyOnLoad(gameObject);
41 }
42 }
43

44 // Mètode utilitzat per reproduir un clip d’àudio.
45 public void PlayTrack(AudioClip clip)
46 {
47 // Si ja està sonant, no cal fer res
48 if (_audioSourceCurrent.clip == clip)
49 {
50 return;
51 }
52

53 // Cal determinar quina és la font d’àudio disponible
54 // pot iniciar la reproducció del nou clip
55 AudioSource nextAudioSource;
56
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FMOD

Es pot descarregar FMOD des
del següent enllaç:

www.fmod.com. Ofereixen una
llicència Indie gratuïta als
desenvolupadors amb uns

ingressos inferiors als 200.000
dòlars anuals i un pressupost

inferior als 500.000 dòlars.

57 if (_audioSourceCurrent == _audioSource1)
58 {
59 nextAudioSource = _audioSource2;
60 }
61 else
62 {
63 nextAudioSource = _audioSource1;
64 }
65

66 // S’assigna el clip a la font d’àudio disponible.
67 nextAudioSource.clip = clip;
68

69 // S’inicia la corutina per començar l’esvaïment del
70 // clip actual fins a 0
71 StartCoroutine(StartFade(_audioSourceCurrent, fadeSpeed, 0f));
72 // S’inicia la corutina per desfer l’esvaïment del
73 // clip actual fins al volum normal.
74 StartCoroutine(StartFade(nextAudioSource, fadeSpeed,

musicVolume));
75

76 // S’assigna la referència de l’àudio actual
77 _audioSourceCurrent = nextAudioSource;
78 }
79

80 // Corutina per fer i desfer l’esvaïment d’una font d’àudio
81 public static IEnumerator StartFade(AudioSource audioSource,

float duration, float targetVolume)
82 {
83 // Aquest bloc s’executa només una vegada
84 // quan es crida la corutina
85 float currentTime = 0;
86 float start = audioSource.volume;
87 audioSource.Play();
88 while (currentTime < duration)
89 {
90 // Aquest bloc es repetirà cada frame fins a completar l’

esvaïment
91 currentTime += Time.deltaTime;
92 audioSource.volume = Mathf.Lerp(start, targetVolume,

currentTime / duration);
93 yield return null;
94 }
95

96 yield break;
97 }

Com es pot apreciar, es fan servir corutines per gestionar l’esvaïment, de manera
que tots dos clips varien el seu volum de forma progressiva al llarg del temps.

FMOD i Wwise

FMOD i WWise són dues eines de programari molt populars i utilitzades a la
indústria dels videojocs per crear i dissenyar sons i efectes de so per a jocs. A
continuació, es descriuen breument totes dues eines i com es diferencien.

FMOD:

FMOD s’utilitza per crear i dissenya cons per a videojocs. Proporciona una àmplia
varietat d’eines de creació de so, incloent una interfície gràfica d’usuari intuïtiva

https://www.fmod.com/studio
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Wwise

WWise ofereix una llicència
gratuïta pels desenvolupadors
amb un pressupost inferior als
250.000 dòlars. Es pot
descarregar des del següent
enllaç: bit.ly/3mx8xyf.

i fàcil d’utilitzar que permet als dissenyadors crear sons personalitzats. FMOD
també inclou una biblioteca de sons preconstruïts que poden ser fets servir per
estalviar temps en el procés de creació de so.

Entre els seus punts forts es troba la facilitat d’ús i la flexibilitat. L’eina s’integra
bé amb els principals motors de videojocs, incloent-hi Unity i Unreal Engine, el
que facilita la integració dels efectes de so amb l’experiència de joc.

Wwise:

És una altra eina de programari d’àudio que s’utilitza en els mateixos àmbits
que FMD. Proporciona també una interfície gràfica intuïtiva que permet als
dissenyadors crear i dissenya sons personalitzats, així com una biblioteca de sons
preconstruïts.

De forma similar a FMOD (vegeu la figura 2.12), és conegut per la seva capacitat
per integrar-se bé amb altres sistemes de programari, el que el converteix en una
molt bona opció pels desenvolupadors de videojocs que treballin en projectes
multiplataforma. A més, ofereix un alt grau de personalització i control sobre
el so i els efectes de son del videojoc.

Figura 2.12. FMod amb el projecte del joc Celeste carregat

Diferències entre FMOD i Wwise:

Totes dues eines són molt similars quant a funcionalitats i la interfície d’usuari,
però existeixen algunes diferències claus entre elles. Per exemple, FMOD és
conegut per se més fàcil d’usar i tenen una corba d’aprenentatge més curta que
Wwise, el que ho fa més popular entre els dissenyadors novells. Per altra banda,

https://www.audiokinetic.com/en/products/wwise/
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Wwise ofereix més opcions de personalització i control, el que ho fa més atractiu
pels desenvolupadors de videojocs més experimentats.

En termes d’integració, totes dues eines són compatibles amb els principals motors
de videojocs, però FMOD s’integra millor amb Unity, mentre que Wwise s’integra
millor amb Unreal Engine. A més, Wwise és conegut per estar més enfocat en la
tecnologia de mescla, el que permet crear efectes de so més complexos i detallats.

2.2 Control d’il·luminació

La il·luminació és un aspecte clau en el desenvolupament de videojocs i Unity
ofereix diferents tipus d’il·luminació per aconseguir diferents efectes. Les llums
en temps real s’actualitzen a cada fotograma, però el seu ús ha de ser limitat
degut el seu impacte en el rendiment. Les llums fornejades poden millorar el
rendiment, però limiten la interactivitat en l’escena. Les llums mixtes combinen
ambdues tècniques per oferir una solució més equilibrada.

Per altra banda, el tipus de material (lit i unlit) també juguen un paper important
en la il·luminació d’un joc. Els primers utilitzen la informació de la il·luminació
de l’escena per generar ombres i reflexos, mentre que els segons ignoren tota la
informació de la il·luminació.

Entre els problemes que s’han de considerar en treballar amb la il·luminació és
el del superposició de llums en temps real. Quan s’encavalquen o se superposen
les llums, poden aparèixer artefactes o pot disminuir severament el rendiment. Per
aquest motiu és important evitar els encavalcaments innecessaris i ajustar els llums
per obtenir la millor il·luminació possible.

Quan es treballa amb llums fornejades es generen mapes de llum. Aquests
emmagatzemen la informació d’il·luminació precalculada de l’escena, cosa que
permet millorar el rendiment, però poden presentar problemes si no s’han ajustat
correctament. Pel que fa a la qualitat de la renderització, Unity permet utilitzar
raytracing, una tècnica avançada que pot oferir resultats més realistes, però
requereix maquinari compatible i pot tenir un impacte significatiu en el rendiment.

Cal tenir en compte també que les llums tradicionals no són adequades pels jocs
2D, afortunadament Unity inclou llums específiques per jocs en 2D, encara que
s’ha de fer servir el canal de renderització URP en lloc de l’estàndard.

Com es pot intuir, la il·luminació és un aspecte molt important en el disseny de
jocs en Unity, i és important escollir la tècnica adequada per obtenir els resultats
desitjats. Els desenvolupadors també han de prestar atenció als materials emprats
i la superposició de les llums per evitar problemes en l’escena i garantir una
experiència de joc satisfactòria pels jugadors.
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2.2.1 Tipus d’il·luminació

En Unity existeixen diferents tipus de llums que poden utilitzar-se per il·luminar
una escena en un videojoc:

• Llum direccional (directional light): emet una llum en una direcció
determinada i és ideal per simular la llum del sol o la lluna.

• Llum puntual (point light): emet llum en totes direccions des d’un punt
específic i s’utilitza per simular la llum d’una bombeta o una torxa.

• Llum d’àrea (area light): emet una llum des d’una superfície determinada
i és ideal per simular llums al sostre o una paret.

• Focus (spot light: similar a la llum direccional, però projecta el llum en un
con de manera que només afecta una àrea concreta.

• Llum ambiental: emet llum en totes direccions i s’utilitza per simular
a llum que reflecteixen els objectes a causa de la il·luminació global de
l’escena.

• Skybox: és una tècnica que fa servir una imatge panoràmica per simular el
cel o l’entorn i afecta la il·luminació ambiental d’una escena.

• Materials emissius: tot i no tractar-se exactament d’una font d’il·luminació,
els materials emissius poden actuar com una font de llum a l’escena i poden
afectar significativament a la il·luminació d’aquesta, però dependrà de la
configuració de la il·luminació i l’ús dels efectes de postprocessament.

Per afegir una llum direccional, puntual, d’àrea o de focus, cal fer clic
esquerre sobre la jerarquia i seleccionar Light i el tipus de llum que es desitgi
afegir.

A més existeixen dos tipus de sondes que ajuden a millorar la il·luminació:

• Sonda de llum (Light Probe): captura la informació d’il·luminació en un
punt específic de l’escena, com per exemple la reflexió a l’aigua.

• Sonda de reflexió (Reflection Probe): aquesta sonda és utilitzada per
capturar la informació de reflexió en un punt específic de l’escena, com
la reflexió en un mirall.

És important recordar que l’ús combinat de diferents tipus de llum pot millorar
significament la qualitat de la il·luminació d’una escena i proporcionar una
experiència visual més realista.
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Propietats comunes dels llums

Les llums de Unity tenen diverses propietats comunes que es poden ajustar per
personalitzar l’aparença i el comportament. Algunes d’aquestes propietats són
les següents:

1. Mode: determina si la llum afectarà en temps real (real time), només serà
visible en fornejar-la (Baked), o mixta (Mixed) de manera que serà fornejada
i afectarà els elements dinàmics de l’escena.

2. Intensitat: controla la brillantor de la llum.

3. Color: defineix el color de la llum.

4. Rang: especifica la distància màxima a la qual arribarà la llum.

5. Atenuació: Defineix com disminueix la intensitat de la llum en relació amb
la distància.

6. Tipus d’ombra: pot escollir-se entre ombres suaus, ombres dures o no
llençar ombres.

7. Resolució de l’ombra: especifica la qualitat de les ombres.

8. Angle: aplicable només a llums de tipus focus, defineix l’angle del con de
llum.

9. Bakeable: Defineix la llum que s’inclourà en el procés de forneig
(il·luminació precalculada).

Llum direccional

La llum direccional de Unity funciona emetent una llum en una sola direcció,
similar a la llum del sol. Igual que amb altres elements de Unity, aquesta llum té
una posició i una rotació en l’espai de l’escena. La rotació determina la direcció
en què s’emet la llum, mentre que la posició no té cap efecte per aquests tipus de
llum. A la figura 2.16 podeu veure les opcions de configuració d’aquest tipus de
llum.
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Figura 2.13. Llum direccional B

Aquest tipus de llum és especialment útil per simular la il·luminació del sol, la
lluna o qualsevol altra font de llum que emeti una llum en una única direcció. Es
pot utilitzar per crear ombres dures i ben definides en els objectes de l’escena. A
més, la intensitat de la llum direccional es pot ajustar per controlar la quantitat de
llum que s’emet a l’escena.

Una altra característica important de la llum direccional és la seva capacitat per
produir ombres en temps real. Això s’aconsegueix mitjançant un component
que s’encarrega de calcular la interacció de la llum amb els objectes de l’escena.
Les ombres es poden ajustar en termes de qualitat i la distància en què són
projectades, el que permet un major control sobre la il·luminació.

El procés de llençar ombres és força costós i a l’hora d’il·luminar escenes
en aplicacions mòbils o de realitat virtual pot ser prohibitiu.

A les figura 2.14 i figura 2.15 podeu veure la mateixa escena amb una llum
direccional amb diferent configuració.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 102 Desenvolupament de videojocs amb Unity

Figura 2.14. Llum direccional A

Figura 2.15. Llum direccional B

Llum puntual

Els llums puntuals s’utilitzen per simular fonts de llum omnidireccionals, és a
dir, que emeten llum en totes direccions des d’un punt de l’espai. Són útils per
il·luminar àrees petites, com una làmpada, una espelma en una habitació o crear
l’efecte de llum càlid d’una fogata.

Aquest tipus de llum permet ajustar la intensitat, el color i el rang de la llum
emesa (a la figura 2.16 podeu veure totes les característiques). Al contrari del
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que passa amb les llums direccionals, en les llums puntuals la posició afectarà
l’àrea il·luminada mentre que la rotació no tindrà cap efecte, ja que es tracta d’una
llum omnidireccional.

Figura 2.16. Llum direccional B

Cal destacar que l’ús de múltiples llums en una escena pot afectar el rendiment
del joc, raó per la qual és important trobar un equilibri entre la qualitat visual i
el rendiment. També és important escollir el tipus de llum adequat per la tasca
en qüestió, ja sigui una llum puntual per il·luminar una àrea petita o una llum
direccional per il·luminar una àrea gran.

S’ha de tenir en compte que el cost de renderitzar una imatge sobre la qual s’aplica
més d’una font de llum es multiplica, per tant, és imprescindible escollir els tipus
i ajustar la mida el més acuradament possible. Per exemple, si en una escena hi
ha una llum puntual i una llum direccional, tots els elements dintre de l’àrea de la
llum puntual rebran la informació d’il·luminació de totes dues llums a l’hora de
calcular com es representarà cada píxel.

Pixel lights i vertex lights

En els motors de joc hi ha una limitació al nombre de llums que poden afectar a cada píxel.
Quan hi ha més d’una font de llum superposant-se, només s’interpretaran com a pixel lights
(llums que es calculen per cada píxel en la pantalla) entre 1 i 4 llums (segons la configuració
de qualitat seleccionada) i les més dèbils s’interpretaran com a vertex lights (llums que es
calculen a cada vèrtex i no tenen en compte la superfície de l’objecte).

En jocs mòbils i dispositius de realitat virtual basats en aquestes
arquitectures es limita el nombre de pixel lights a 1.
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Tant a Unity com en altres motors, aquest tipus de llum no llença ombres quan
s’utilitza en dispositius mòbils. Per aquest motiu, si es volen utilitzar ombres
caldrà utilitzar un llum direccional o utilitzar alguna tècnica per simular-les.

Blob Shadows

Les blob shadows són un tipus d’ombra falsa que enfosqueix el terra sota els personatges,
però realment no té res a veure amb la il·luminació. Hi ha diferents maneres d’implementar
aquest tipus d’ombra:

• Utilitzant l’element Projector de Unity (bit.ly/3msnO3z). El rendiment d’aquest mecanisme es
força dolent i només es pot aplicar amb el Render Pipeline estàndard.

• Utilitzant shaders especials amb una forma geomètrica simple als peus del jugador.

Llum d’àrea

Les llums d’àrea permeten definir àrees específiques d’una escena on s’aplicarà
la il·luminació. Aquestes llums s’utilitzen per optimitzar el rendiment de l’escena
en àrees específiques i també per aplicar diferents configuracions d’il·luminació
per zones específiques.

Al contrari que les llums de punt i les direccionals, aquest tipus
d’il·luminació no pot utilitzar-se en temps real, s’ha de fornejar.

En crear una llum d’àrea es poden ajustar els paràmetres de la llum que s’aplicarà
(com es pot veure a la figura 2.17), com ara la intensitat, el color, el rang i
l’atenuació. A més es pot ajustar també l’ombra, la resolució i la distància de
projecció.

Aquestes llums es fan servir habitualment en interiors d’edificis, on es poden
definir diferents àrees per la il·luminació ambiental i les llums puntuals, cosa que
permet tenir un major control sobre l’aparença de l’escena i obtenir una millor
optimització del rendiment.

https://docs.unity3d.com/Manual/class-Projector.html
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Figura 2.17. Llum d’àrea

Focus

Els focus es fa servir per il·luminar àrees concretes d’una escena, proporcionant
una llum puntual i direccional que es projecta des d’un punt en una direcció
específica fins al rang indicat. Aquest tipus de llum és útil per il·luminar un objecte
o una zona específica de l’escena, per exemple, per il·luminar un personatge, un
objecte important o destacar una zona concreta de l’escena. Podeu veure una llum
d’aquest tipus il·luminant a un enemic a la figura 2.19.
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Figura 2.18. Llum de focus

Aquestes llums tenen un con de llum estret que es pot ajustar per canviar la direcció,
l’angle, el color i la intensitat de la llum, així com l’atenuació i l’ombra com en
altres tipus de llums.

Comunament, s’utilitzen en jocs d’acció, d’aventures i jocs de rol, on es necessiten
efectes d’il·luminació dramàtics per ressaltar objectes i personatges importants.
També es poden utilitzar en interiors d’edificis per il·luminar taules, làmpades o
aparadors.

Un altre ús força habitual és usar-les com a llanternes en jocs de terror, de manera
que tot l’entorn és molt fosc i es limita la visió del jugador a l’àrea il·luminada pel
focus.

A l’hora d’utilitzar un focus, s’ha de tenir cura que el con només afecti l’àrea
que es desitja il·luminar, ja que en cas contrari és possible que afecti altres
elements incrementant el nombre de llums superposades.

Skybox

En Unity, el Skybox és una tècnica de renderitzat que permet mostrar un fons
de cel envoltant i realista dins d’una escena de joc. S’utilitza una textura de
Skybox, que pot ser una imatge panoràmica de 360° o una sèrie de sis textures
que cobreixen els sis costats d’un cub. La textura del Skybox s’aplica al fons de
l’escena, i la càmera es col·loca en el centre del cub virtual per crear una sensació
d’immersió i profunditat.
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El seu ús pot tenir un impacte significatiu en la il·luminació de l’escena, ja que
influeix en la llum ambiental i la llum de fons. La seva textura pot tenir diferents
colors i nivells de brillant per simular diferents moments del dia, com l’alba, el
migdia o la nit, tal com es mostra a les opcions de la figura 2.19. A més, la textura
del Skybox pot contenir informació d’il·luminació com la posició i la intensitat del
sol per simular ombres i reflexos a l’escena.

Figura 2.19. Opcions de configuració d’un Skybox

Per afegir o modificar un Skybox cal seleccionar l’opció del menú Window-
>Rendering->Lightning i en aquesta finestra seleccionar la pestanya Environment.
A més de configurar el Skybox es pot configurar l’efecte de boira (vegeu la figura
2.20).

Simular un Skybox

En cas de voler comptar amb un efecte similar al Skybox, però amb menys detalls (per
exemple, per a un joc mòbil estilitzat) i que no afecti la il·luminació, es pot utilitzar una
esfera amb les normals invertides per fer que el material es mostri a l’interior de l’esfera i
ajustar el radi perquè l’esfera envolti tota l’escena.

El Skybox també pot interactuar amb altres fonts de llum en l’escena, com són
les llums en temps real i les llums fornejades per crear una il·luminació coherent i
realista. Per exemple, la textura del Skybox pot tenir un to blau clar per simular una
il·luminació del cel diürn, mentre que les llums en temps real i les llums fornejades
poden tenir tonalitat càlida i groguenca per simular la il·luminació del sol a migdia.
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Materials emissius

Podeu trobar més informació
sobre els materials emissius al

següent enllaç: bit.ly/3KYKPVO.

Figura 2.20. Skybox del FPS Migrogame

Materials Emissius

L’emissió és una propietat del shader estàndard de Unity. Quan un material inclou
textures emissives (o s’assigna algun color) es tracten de la mateixa manera que
els materials unlit, és a dir, no responen a les fonts d’il·luminació de l’escena.

En el seu lloc, emeten una llum pròpia que és constant i independent de la
il·luminació de l’escena. Els valors d’emissió es poden ajustar per controlar la
intensitat de la llum emesa. Això pot ser útil per crear efectes d’il·luminació
específics, com senyalitzacions lluminoses, llums de neó, efectes de partícules,
entre altres.

Aquest tipus de materials acostumen a fer-se servir com una màscara que
només afecta determinades parts del model, per exemple, les llums d’un
vehicle o els ulls d’un monstre, i no a tot el model.

Aquesta il·luminació s’aprecia més clarament en afegir l’efecte de postprocessa-
ment bloom. A la figura 2.21 podeu veure un exemple de textura completament
emissiva aplicada a un personatge amb el valor d’intensitat de bloom a 0, a 10 i a
50.

https://docs.unity3d.com/Manual/lighting-emissive-materials.html
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Sondes de llum

Podeu trobar la documentació
oficial sobre com utilitzar sondes
de llum en el següent enllaç:
bit.ly/3YmF47x.

Figura 2.21. Material emissiu amb diferents nivells d’intensitat de bloom

D’esquerra a dreta: intensitat 0, intensitat 10 i intensitat 50

Sondes: llum i reflexió

Tot i que en aquest mòdul no s’aprofundirà en l’ús de sondes, és interessant
conèixer en què consisteixen. Tant la sonda de llum com la sonda de reflexió
són eines d’il·luminació de Unity que s’utilitza per millora l’aparença de la
il·luminació en l’escena d’un videojoc, però es diferencien en com funcionen i
quina informació capturen.

La utilització de sondes permet optimitzar el rendiment d’una escena i
millorar la seva qualitat.

Sonda de llum:

Una sonda de llum captura la il·luminació en un punt específic de l’escena. El
seu objectiu es captura la il·luminació global de l’escena, que pot ser feta servir
per il·luminar objectes dinàmics en temps real. Quan es col·loca una sonda de
llum en una escena es captura la informació sobre aquesta àrea, que s’utilitza per
il·luminar els objectes propers.

Per exemple, si un personatge es mou a través d’una escena, la il·luminació que es
projecta en el personatge ha de ser precisa i realista. En fer servir sondes de llum,
es pot capturar informació de la il·luminació en la posició exacta del personatge,
cosa que permet que la il·luminació en temps real s’ajusti de manera realista a
mesura que el personatge es mou a través de l’escena.

A Unity aquestes sondes s’afegeixen com a grups (light probe group) tal com es
pot apreciar a la figura 2.22. Per afegir un grup cal fer clic amb el botó dret sobre
la jerarquia i seleccionar Light->Light Probe Group. Un cop creat caldrà ajustar
la posició i el nombre de sondes.

https://docs.unity3d.com/Manual/class-LightProbeGroup.html
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Sondes de reflexió

Podeu trobar la documentació
oficial sobre com utilitzar sondes

de reflexió en el següent enllaç:
bit.ly/420Kmc7.

Figura 2.22. Grup de sondes de llum

És important tenir en compte que l’ús de les sondes de llum pot ser un procés
de prova i error, ja que s’ha d’ajustar curosament les sondes de llum per capturar
la informació de la il·luminació de manera efectiva. També és rellevant tenir en
compte que un abús de les sondes de llum pot afectar el rendiment del joc, per la
qual cosa s’ha de trobar un equilibri entre la qualitat visual i el rendiment.

Les sondes de llum emmagatzemen la informació fornejada. Per tant, cal
precomputar la il·luminació per poder utilitzar-les.

Sonda de reflexió:

De forma similar a la sonda de llum, la sonda de reflexió captura informació en
un punt específic de l’escena, però en aquest cas es tracta de la informació de
reflexió. Aquesta informació pot ser emprada per reflectir la il·luminació i els
objectes circumdants en els objectes reflectants.

Per exemple, si un personatge s’atura davant un mirall en una escena els objectes
i la il·luminació al seu voltant han de ser reflectits amb precisió al mirall. En
utilitzar sondes de reflexió es pot ajustar la reflexió de manera realista a mesura
que el personatge es mou a través de l’escena.

https://docs.unity3d.com/Manual/class-ReflectionProbe.html
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Les sondes de llum capturen la informació d’il·luminació global en una
posició específica per il·luminar objectes dinàmics en temps real, mentre
que les sondes de reflexió capturen la informació de reflexió per reflectir
objectes i la il·luminació circumdant en objectes reflectants.

Per afegir una sonda de reflexió cal fer clic amb el botó dret sobre la jerarquia
i seleccionar Light->Reflection Probe. El resultat és el que es mostra a la figura
2.23, fixeu-vos que si el tipus és Realtime es captura la reflexió en temps real,
mentre que si el tipus és Baked, caldrà premer el botó Bake per fer la captura.

Figura 2.23. Sonda de reflexió

2.2.2 Materials Lit i Unlit

Els materials de tipus Lit (il·luminat) i Unlit (sense il·luminar) són dos tipus de
materials que s’utilitzen per representar visualment els objectes d’una escena:

• Material Lit: està dissenyat per interactuar amb la il·luminació en temps
real de l’escena. Aquest tipus de material té en compte les llums, les ombres,
els reflexos de l’escena i s’utilitza normalment en entorns amb il·luminació
dinàmica en temps real, com en els jocs 3D. Els materials lit poden ser molt
realistes i proporciona una representació detalada dels objectes en l’escena.

• Material Unlit: no interactua amb la il·luminació en temps real de l’escena.
Aquest tipus de material s’utilitza normalment en entorns amb il·luminació
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estàtica o fixa, com els jocs 2D i les interfícies d’usuari. Els materials
unlit són més simples que els materials lit, ja que no tenen en compte la
il·luminació de l’escena.

Cal tenir en compte que els materials unlit poden utilitzar-se per representar
fonts de llum o simular que estan sempre il·luminats, per exemple com a ulls de
monstres, efectes de partícules, un fluorescent, etc.

L’elecció entre usar un material lit o unlit estarà determinada per la necessitat
del joc i l’element en concret. Si l’escena té il·luminació dinàmica en temps real,
s’hauria de fer servir un material lit per fer que els objectes de l’escena es vegin
afectats per aquesta llum en temps real. En canvi, si la il·luminació de l’escena és
estàtica o fixa, un material unlit pot proporcionar una representació visual suficient
dels objectes amb un menor impacte en el rendiment del joc.

2.2.3 Llums en temps real, fornejades (baked) i mixtes

A Unity, com també en altres motors de jocs, hi ha tres modes d’il·luminació: les
llums en temps real, les llums fornejades i les llums mixtes:

• Llums en temps real (real time): aquestes llums són llums dinàmiques que
il·luminen l’escena en temps real i s’ajusten segons els canvis en la posició
i orientació dels objectes a l’escena. Poden ser molt costoses en termes de
rendiment, especialment si s’usen en grans quantitats, ja que la il·luminació
es calcula en temps real a cada frame. Són ideal per objectes mòbils i en
situacions on la il·luminació ha de ser interactiva, com acostuma a passar
en videojocs en temps real.

• Llums fornejades (baked): Les llums fornejades són precalculades i
emmagatzemades en textures de llum per usar-les posteriorment. Aquesta
tècnica d’il·luminació permet un rendiment més ràpid en temps d’execució,
ja que la il·luminació es calcula prèviament. Les llums fornejades s’utilitzen
habitualment en entorns estàtics on els objectes no es mouen, com en
arquitectura o en entorns de realitat virtual. És important tenir en compte
que si s’agreguen o eliminen objectes de l’escena o es canvia la il·luminació,
és necessari tornar a fornejar les llums.

• Llums mixtes (mixed): són una combinació de les dues tècniques anteriors,
utilitzant llum en temps real, per afectar els elements dinàmics, i llum
fornejada, aplicada als elements estàtics, s’aconsegueix un equilibri entre
la qualitat de la il·luminació i el rendiment en temps d’execució.

La il·luminació fornejada no té cap efecte sobre els elements dinàmics de
l’escena. Per consegüent, si és necessari il·luminar altres elements dinàmics,
com poden ser els personatges del joc, caldrà utilitzar llums mixtes.
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La llum ambiental és
independent de la resta
d’element d’il·luminació.

En definitiva, les llums en temps real són dinàmiques i es calculen en temps real,
mentre que les llums fornejades són precalculades i s’emmagatzema la informació
en textures de llum pel seu ús posterior. Les llums mixtes són una combinació
d’ambdues tècniques i s’utilitzen per assolir un equilibri entre la qualitat de la
il·luminació i el rendiment d’execució.

Panell de configuració d’il·luminació

Per poder treballar amb llums fornejades i configurar el funcionament de les llums
cal obrir el panell d’il·luminació (Lightning) que es troba a l’opció del menú
principal Window->Rendering->Lightning.

En aquest panell es poden trobar les següents opcions relacionades amb la
il·luminació de l’escena:

• Environment Lightning: permet ajustar la intensitat i la direcció de la llum
ambiental a l’escena. La llum ambiental és una llum omnidireccional que
s’utilitza per simular la llum indirecta de l’escena. Es pot configurar la
intensitat i la direcció de la llum ambiental fent servir els modes Skybox,
Gradient o Color.

• Reflections: permet ajustar la qualitat i la resolució de les reflexions en
l’escena. Les reflexions són el resultat de la interacció de la llum amb
les superfícies reflectants en l’escena. Es pot configurar la qualitat de les
reflexions utilitzan els modes Screen Space Reflections o Custom.

• Realtime Lightning: permet habilitat o deshabilitar les llums en temps
real en l’escena (també conegudes com a llums dinàmiques). Les llums
en temps real són les que es calculen en temps d’execució i poden afecta a
la il·luminació dels objectes en l’escena.

• Mixed Lightning: permet ajustar la relació entre les llums en temps real
i les llums fornejades a l’escena. Les llums fornejades són aquelles que
es precomputen abans de l’execució i es guarden com a textures de llum
(light maps). Es pot configurar aquesta relació utilitzant els modes Realtime
Indirect, Baked Indirect o Shadowmask.

• Lightmap Resolution: permet ajustar la resolució de les textures de llum a
l’escena. Les textures de llum s’utilitzen per emmagatzemmar informació
de la llum fornejada i afecten la qualitat de la il·luminació en l’escena.
Es pot configurar la resolució de les textures de llum utilitzant l’opció
“Resolution”.

Per utilitzar llums fornejades cal seleccionar el mode baked a les llums que es vol
que s’apliquin als elements estàtics, i us heu d’assegurar de marcar com a estàtics
tots els objectes al que voleu que afectin aquestes llums, tal com es mostra a la
figura 2.24. Generalment, les opcions que es marcaran seran:

• Contribute GI (Global Illumination): contribució a la il·luminació global.

• Reflection Prove Static: per utilitzar juntament amb les sondes de reflexió.
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Figura 2.24. Tipus d’assignació per elements
estàtics

Un cop configurats els llums com a Baked i assignades les propietats estàtiques als
objectes que volem que participin en la il·luminació precomputada, s’ha d’anar a
la finestra Lightning i prémer el botó Generate Lightning.

Cal destacar que hi ha l’opció que el forneig s’efectuï automàticament marcant la
casella Auto Generate, però aquest procés és costós i no es recomana utilitzar-lo.
És millor controlar manualment quan es vol generar la informació d’il·luminació.

Un cop fet el forneig de les llums, si s’eliminen, es mouen, o es desactiven
aquestes fonts de llum de l’escena no tindrà cap efecte en la renderització
mentre no es torni a precomputar la il·luminació.

Per veure quines són les llums que s’han fornejat a l’escena es poden seleccionar
diferents opcions de depuració, tal com s’aprecia a la figura 2.25 que mostra
l’escena sense textures, només amb la informació del mapa de llums (els dos
brasers).

Figura 2.25. Materials fornejats
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Impacte en el rendiment pel nombre de llums

El nombre de llums en una escena de Unity pot tenir un gran impacte en el
rendiment del joc, ja que són una de les característiques més intensives quant a
recursos en termes de processament gràfic i càlcul d’ombres. Com més llums
hi hagi a l’escena, més difícil serà pel motor de joc calcular la il·luminació i les
ombres en temps real, el que pot resultar en una disminució del rendiment i de la
velocitat de fotogrames per segon (FPS) del joc.

A més, el mode d’il·luminació pot tenir un impacte en el rendiment. Les llums
en temps real, com les llums puntuals o els focus, són més intensives en termes
de recursos que les llums fornejades. Per tant, caldrà valorar quines llums
dinàmiques són necessàries i quines poden ser reemplaçades per altres modes o
tipus d’il·luminació.

Afegir un gran nombre de llums fornejades afectara el temps de
precomputació (el fornejat), però el seu impacte per al joc en temps
d’execució serà inapreciable.

És important optimitzar el nombre i el tipus de llums a l’escena per aconseguir un
equilibri adequat entre la qualitat de la il·luminació i el rendiment del joc. Això
pot incloure l’ús de tècniques d’il·luminació mixta, la combinació de llums en
temps eral i fornejades, o la reducció del nombre de llums a l’escena.

2.2.4 Superposició de llums en temps real

Un altre inconvenient que s’ha de tenir en compte en treballar amb llums en temps
real és la superposició (solapament) d’aquest tipus de llums.

La superposició de llums en temps real en una escena de Unity pot tenir un impacte
molt negatiu en el rendiment i la qualitat de la il·luminació. Quan dos o més llums
se superposen, el motor de joc ha de calcular i renderitzar la il·luminació i les
ombres per cadascuna d’aquestes en temps real, cosa que pot ser molt costosa en
termes de recursos de la CPU i la GPU.

Aquesta superposició o encavalcament pot causar els següents problemes de
qualitat:

1. Zones amb superposició d’ombres.

2. Canvis bruscos en la intensitat de la llum.

3. Aparença por realista de l’escena.

4. Algunes fonts d’il·luminació poden ser ignorades.

Addicionalment, el límit de llum superposades admeses depèn del maquinari i la
capacitat del processador del dispositiu concret. Els dispositius mòbils poden tenir
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En el motor Unreal Engine,
quan se sobrepassa el

nombre de llums
superposades suportat per

la plataforma, les llums
restants es desactiven.

una capacitat de processament molt limitada en comparació amb els ordinadors
d’escriptori, raó per la qual és important optimitzar l’ús de llums a l’escena per
matenir una bona velocitat de fotogrames i evitar els problemes de rendiment.

Per minimitzar la superposició de llums es poden utilitzar tècniques
d’il·luminació mixta, com són l’ús de llums fornejades i llums en temps real a
diferents parts de l’escena. També es poden ajustar les propietats de la llum, com
la intensitat, l’angle d’obertura, per reduir la superposició d’ombres i superposició
de les llums a l’escena.

És important evitar la superposició innecessària de llums en temps real
per aconseguir una experiència de joc òptima.

Pel que fa als dispositius mòbils, en general, a l’hora de dissenyar la il·luminació
és recomanable evitar la superposició de llums, utilitzar tècniques d’il·luminació
mixta, i provar el joc en diferents models del dispositiu per assegurar-se que
l’experiència de l’usuari segui consistent en diferents plataformes i dispositius.

2.2.5 Mapes de llum (’lightmaps’)

Els mapes de llum són una tècnica emprada en el desenvolupament de videojocs
per simular la il·luminació indirecta i millorar la qualitat visual dels objectes en
l’escena. Es generen a partir del procés de forneig de la il·luminació, que implica
calcular i emmagatzemar la informació d’il·luminació en textures de llum.

Quan utilitzar mapes de llum.

Aquesta tècnica s’acostuma a utilitzar en gairebé tots els jocs en 3D, l’excepció són en els
jocs en què tots els elements són necessàriament dinàmics, per exemple, quan es generen
processalment.

La utilització dels mapes de llum és automàtica un cop generats.

Els avantatges d’aquesta tècnica són els següents:

• Major eficiència en temps de renderitzat: les llums fornejades són
calculades i emmagatzemades prèviament, el que significa que no es reque-
reix temps de processament en temps real per calcular la il·luminació de
l’escena.

• Major qualitat visual: com les llums fornejades es calculen amb més detall
i precisió, es poden obtenir ombres més nítides i suaus, així com efectes
d’il·luminació més complexos que no serien possibles en temps real.

• Major estabilitat en el rendiment: amb les llums fornejades, la càrrega
en la GPU (unitat de processament gràfica) es redueix significativament, el
que millora l’estabilitat i el rendiment general del joc.
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Per contra, també té desavantatges:

• Limitacions en la interactivitat: en tractar-se d’una il·luminació precalcu-
lada, qualsevol canvi en la posició de la llum o en la geometria de l’escena
requerirà un nou càlcul i renderització dels lightmaps, el que pot ser un
procés lent i costós.

• Limitacions en la variabilitat de la il·luminació: Les llums fornejades no
poden simular la variabilitat de la il·luminació en temps real, el que significa
que la il·luminació pot semblar estàtica i menys realista en comparació amb
la il·luminació en temps real.

• Major complexitat en la configuració: La configuració de les llums forne-
jades pot ser més complexa que la configuració de les llums dinàmiques, ja
que requereix la creació de mapes de llum i la seva assignació a la geometria
de l’escena.

• Com que no afecta els elements dinàmics, no es pot utilitzar per il·luminar
mapes generats processalment.

• Les textures generades ocupen espai tant d’emmagatzematge com de me-
mòria en ser carregades.

La generació dels lightmaps a Unity, i altres motors, usa les coordenades UV de la
geometria de l’escena. Per consegüent, qualsevol problema amb les coordenades
UV pot afectar a la qualitat i precisió dels mapes de llum. Alguns dels problemes
que us podeu trobar són:

• Sobreescriptura de coordenades UV: Si diferents superfícies compartei-
xen les mateixes coordenades UV, poden aparèixer artefactes visuals en
les vores d’aquestes superfícies. Això pot ser especialment problemàtic en
àrees amb ombres suaus.

• Coordenades UV incorrectes: Si les coordenades UV no estan correcta-
ment ajustades, les textures poden aparèixer distorsionades o estirades, el
que pot afectar a la qualitat general de l’aspecte visual.

• Mida dels mapes de llum: si la mida del mapa de llum és massa petit, es
poden produir artefactes visuals i pixelació en àrees d’alta resolució, com
les ombres suaus.

És important assegurar-se que les coordenades UV estan correctament
ajustades i que la mida dels mapes de llum sigui prou gran per evitar aquests
problemes.
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2.2.6 Raytracing

El Raytracing és una tècnica avançada de renderitzat que permet simular amb
major precisió els efectes de llum en un entorn tridimensional. En lloc d’usar
tècniques d’ombrejat i càlcul d’il·luminació en temps real, el raytracing utilitza
una simulació de rajos de llum que s’emeten des d’una font i es reflecteixen o es
refracten en els objectes de l’escena, tal com es mostra a la figura 2.29.

Figura 2.26. Raytracing

Font: Wikipedia
(https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_tracing_(graphics)).

En Unity, el raytracing es pot utilitzar mitjançant el paquet HDRP (High Definition
Render Pipeline). Per habilitar-lo s’han de seguir els següents passos:

1. Descarregar e instal·lar el paquet HDRP.

2. En la finestra Project Settings, canviar el renderitzador a High Definition
Render Pipeline.

3. Seleccionar la càmera de l’escena i habilitar el raytracing en les opcions de
renderització de la càmera.

4. Ajustar les opcions de raytracing per controlar el comportament de la
simulació de la llum.

Algunes de les característiques disponibles amb el raytracing de Unity inclouen:

• Reflexions i refraccions precises: el raytracing permet simular amb major
precisió els efectes de reflexió i refracció de la llum en els objectes de
l’escena.

• Ombres suaus i precises: pot simular ombres suaus i precises en temps
real, cosa que millora la qualitat visual de l’escena.

• Il·luminació global: permet simular la il·luminació global, el que significa
que els objectes poden rebre llum de fonts que no són directament visibles.

• Efectes de llum volumètrica: el raytracing pot simular efectes de llum
volumètrica, com la boira o el fum.
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Coll d’ampolla

El coll d’ampolla es produeix
quan el rendiment de la targeta
gràfica està limitat per altre
element del sistema com per
exemple el processador, la
memòria RAM o la velocitat de
la unitat d’emmagatzematge.
Això implica que encara que la
targeta gràfica sigui molt potent,
el rendiment global del sistema
es veu limitat per la capacitat
dels altres elements.

Manual sobre il·luminació
2D

Podeu consultar la documentació
oficial sobre la il·luminació 2D
en el següent enllaç:
bit.ly/3kJxqGF.

Els resultats d’aplicar aquesta tècnica són molt superiors als de la
il·luminació tradicional, però no és suportada per la majoria de targetes
gràfiques.

Per altra banda, l’ús del raytracing també té algunes desavantatges com un major
consum de recursos i un impacte en el rendiment del joc. Per consegüent, es
recomana utilitzar el raytracing de manera selectiva i optimitzar el seu ús en funció
de les necessitats específiques del projecte.

Requisits per a jugar a un joc amb raytracing

Els requisits per jugar a jocs amb raytracing varien depenent del joc en qüestió i la qualitat
de l’experiència de raytracing desitjada. Això no obstant, en general es requereixen
targetes gràfiques de gamma alta i de darrera generació, ja que la resta no suporta la
tecnologia de raytracing.

Les targetes gràfiques més comunes que suporten raytracing són les NVIDIA GeForce
RTX (RTX2060 i superiors) i les AMD Radeon RX 6000 series. És recomanable que la
targeta gràfica tingui almenys 8 GB de memòria de vídeo dedicada i suport per DirectX
12 Ultimate. També és important comptar amb un processador potent i suficient memòria
RAM per complementar el rendiment de la targeta gràfica per evitar els colls d’ampolla.

2.2.7 Il·luminació 2D

Unity ofereix diverses opcions d’il·luminació 2D mitjançant la canonada de ren-
derització de gràfics URP (Universal Render Pipeline), una canonada enfocada
en l’eficiència i la flexibilitat, que permet als desenvolupadors de videojocs crear
experiències visuals impressionants en una àmplia varietat de plataformes, des de
dispositius mòbils fins a consoles i PC.

URP està dissenyat per ser altament personalitzable i adaptable, el que permet
als desenvolupadors ajustar i optimitzar el seu rendiment i la qualitat d’imatges
segons les seves necessitats.

També inclou una sèrie d’eines i característiques que permeten als desenvolupa-
dors crear efectes visuals avançats i realistes, com les ombres suaus, les reflexions
en temps real, i la llum volumètrica, sense oblidar la creació de llums 2D.

Cal tenir en compte que la il·luminació 2D només estarà disponible si s’ha
configurat URP adequadament. Per fer-ho s’han de seguir els següents passos:

1. Crear un nou projecte de Unity o obrir un existent.

2. En el menú principal seleccionar Window->Package Manager.

3. Buscar i seleccionar Universal RP en la pestanya Packages. Pot ser necessari
seleccionar l’opció Packages: Unity Registry (vegeu la figura 2.27).

4. Instal·lar la darrera versió de Universal RP fent clic en el botó Install.

https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@16.0/manual/Lights-2D-intro.html
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Configuració d’URP

Podeu trobar les instruccions pas
a pas per assignar i configurar la
canonada de renderització URP

en el següent enllaç:
bit.ly/3ZlMWaO.

5. Crear un asset de tipus URP fent clic dret sobre la finestra d’assets del
projecte i seleccionant Create->Rendering->URP Asset with 2D Renderer.
Si no es mostra l’opció Rendering, caldrà tancar Unity i tornar-lo a
obrir. Es crearan dos fitxers, el URP Asset i el 2D Renderer.

Figura 2.27. Instal·lació del paquet Universal RP

A continuació, caldrà establir URP amb la canonada de renderització activa
seguint els següents passos:

1. Selecciona al menú principal Edit->Project Settings->Graphics.

2. Dins de Graphics s’ha d’assignar el nou URP asset creat a la propietat
Scriptable Render Pipeline Settings (es mostrarà un avís, continueu).

3. Un cop seleccionat podeu tancar la finestra de project settings, ja estarà
activa la nova canonada de renderització.

Per actualitzar els materials a URP cal anar a Windows->Rendering-
>Render Pipeline Converter. Seleccionar Built-in to 2D (URP), seleccionar
la casella Material and Material Reference Upgrade i llavors prémer el botó
Initialize and Convert.

Arribats a aquest punt, pot ser que els materials actualitzats es mostrin en negre, ja
que no hi ha cap font d’il·luminació (depèn de la versió de Unity). A la figura 2.28
podeu veure les opcions d’il·luminació 2D que ofereix Unity i com afecta l’escena
el fet d’afegir un llum de tipus Global Light de color vermell.

https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@16.0/manual/InstallURPIntoAProject.html
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Figura 2.28. Opcions d’il·luminació 2D

Com es pot apreciar, no tots els materials s’han convertit a URP, entre ells els
relacionats amb la interfície, els efectes de partícules i el fons.

Els tipus principals de llums 2D de Unity són les següents:

• Llum global (Global Light): llums que afecten a tots els objectes en
l’escena per igual i s’apliquen des de qualsevol angle. Aquestes llums són
ideals per proporcionar una il·luminació general a una escena 2D.

• Llum de sprite (Sprite Light): són llums que es poden posicionar en
qualsevol punt de l’escna i projecte un sprite com si fos una llum sobre
altres elements 2D.

• Llums de punt (Spot Light): aquestes llums es poden posicionar en
qualsevol lloc de l’escena i emeten llum en totes direccions. Són ideals
per il·luminar objectes 2D des de qualsevol angle i proporcionar una
il·luminació omnidireccional.

• Llum amb forma lliure (Freeform Light): aquest tipus de llum permet als
desenvolupadors tenir un major control sobre la forma de la llum i la direcció
del feix. A diferència d’altres llums 2D, aquesta no té una forma fixa, sinó
que es pot ajustar mitjançant la manipulació dels seus punts de control.

En el següent vídeo podeu veure com afecta cada tipus de llum a l’escena:
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https://www.youtube.com/embed/nkgGyO9VG54?controls=1

Les llums 2D també poden llençar ombres (excepte la llum global).

Com en el cas de les llums estàndard, es poden modificar els paràmetres de les
llums 2D com són la intensitat, el color, el rang i l’atenuació fins a aconseguir
l’efecte desitjat.

2.3 Efectes visuals

Els efectes visuals són una part fonamental en l’experiència de joc. Unity ofereix
una àmplia varietat d’eines per crear efectes visuals impressionants que poden
millorar la qualitat del joc i la immersió del jugador.

Aquests poden ser utilitzats per crear tota mena d’efectes, des d’explosions i focs
fins a efectes més subtils, com partícules d’aigua o de neu.

Efectes segons el tipus de joc

Els efectes visuals són una eina poderosa per crear jocs impressionants i emocionants que
poden mantenir el jugador immers amb l’experiència de joc. Per exemple:

• En un joc d’aventures, es poden utilitzar efectes visuals per ressaltar la màgia i el misteri en
una escena d’un bosc encantat.

• En un joc de trets, els efectes visuals poden afegir un major nivell d’emoció i tensió en una
escena d’acció.

Unity ofereix múltiples tipus d’efectes visuals que poden utilitzar-se per millorar
l’experiència dels jugadors:

• Partícules (Shuriken): aquest sistema permet la creació d’efectes visuals
com fum, foc, explosions, i espurnes, entre altres. Les partícules es generen
en temps real i es poden ajustar els seus paràmetres, per exemple la quantitat,
la velocitat, la mida, la forma, el color, etc.

• Visual Effect Package (VFX): és un sistema més avançat de partícules i
efectes visuals que es va afegir a la versió 2018.1. Per met fer el mateix que
l’anterior, però d’una manera visual, més flexible i personalitzable, que pot
ser utilitzat per crear una major varietat d’efectes.

• Trails: un trail és una traça que deixa un objecte en moure’s per l’escena.
Poden ajustar-se la seva llargària, amplada, textura i color per crear efectes
visuals com esteles de fum, foc o llum.

https://www.youtube.com/embed/nkgGyO9VG54?controls=1
https://www.youtube.com/embed/nkgGyO9VG54?controls=1
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• Ús de textures: les textures són imatges que s’apliquen a objectes per donar-
los un aspecte més realista, però podem utilitzar-se també per crear efectes
visuals com el foc, l’aigua, herba, etc. Les textures poden animar-se i ser
configurades per interactuar amb altres objectes de l’escena, principalment
en utilitzar-les com a flipbook combinant-les amb els sistemes de partícules
o combinant múltiples textures amb shaders especials.

Flipbook

Un flipbook és una tècnica d’animació 2D en la que un seqüència d’imatges separades
es col·loca en una única textura, de manera que es pot animar mitjançant l’alteració de la
coordenada de textura de l’objecte.

Cada imatge en la seqüència es mostra durant un temps determinat abans de passar a la
següent, creant la il·lusió d’animació.

Els flipbooks són fets servir habitualment com efectes de partícules, animacions de sprites
i textures en moviment.

Cadascun d’aquest tipus d’efecte es pot emprar per millorar la qualitat visual del
joc, i poden combinar-se amb la il·luminació i el so per crear una experiència més
completa i emocionant pel jugador.

2.3.1 Render Texture

Una textura de renderització (o render texture)) és un tipus de textura en Unity
que s’utilitza per renderitzar una vista en una textura, en lloc d’en una la pantalla.
És a dir, s’utilitza una càmera que en lloc de mostrar el que captura ho renderitza
en la textura, i aquesta textura pot utilitzar-se com un element dinàmic per crear
diferents efectes. Per tant, és útil per crear efectes complexos i per aplicar textures
en temps real.

Crear un mirall

Per crear un mirall amb una render texture, es pot crear un objecte pla amb un material
simple al qual s’aplica la render texture com a textura. Llavors, es col·loca la càmera en el
mirall apuntant cap al front, de manera que si el jugador es troba davant es vegi enfocat
per la càmera. Com la textura s’actualitzarà en temps real, reflectirà l’entorn del mirall i als
personatges que es trobin davant.

Els passos per crear-lo serien els següents:

1. Crear un objecte buit en l’escena de Unity i anomenar-lo Mirall. Aquest objecte serà el que
representi el mirall a l’escena. Cal canviar l’escala de l’eix X a -1 perquè si no la imatge
reflectida es mostrarà voltejada horitzontalment.

2. Afegir un component de tipus Plane a l’objecte Mirall per crear una superfície plana, que serà
on es mostrarà la imatge reflectida.

3. Crear una nova càmera a l’escena i anomenar-la Càmera Mirall. Aquesta càmera serà la que
capturi la imatge que es mostrarà en el mirall.

4. Crear una nova Render Texture a l’àrea d’assets anomenada Textura Mirall fent clic amb el
botó dret i seleccionant Create->Render Texture.
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5. Selecciona el component Camera de Càmera mirall i a Output->Output Texture selecciona la
textura Textura Mirall.

6. Configurar la càmera Càmera Mirall perquè apunti cap a fora de la superfície del mirall, rotant
i movent la càmera. Si la col·loques com a fill de Mirall la rotació serà x = -90, y = 0, z = 0.

7. Arrossegar la textura Textura Mirall sobre el pla i s’assignarà automàticament com a textura
del material.

8. Canviar el tipus de material del pla pel shader Universal Render Pipeline/Unlit, això evitarà
que la il·luminació de l’escena afecti el mirall.

9. Acabar d’ajustar la posició de la càmera l’escala de l’objecte Mirall i els paràmetres de la
textura fins que al mirall es mostri l’entorn de la manera desitjada.

A la figura ?? podeu veure el resultat final de la creació d’un mirall seguint aquests passos.
Tingueu en compte que aquest mirall no està implementat a l’Escape from IOC, s’ha de
seguir els passos anteriors per crear-lo.

Figura 2.29. Render Texture (Mirall)

Crear una mira de franc tirador

Per crear una mira de franc tirador amb una render texture s’afegeix una càmera alineada
amb la representació de la mira, però amb un valor de FOV molt baix, de manera que la
imatge que captura es mostra molt més propera que la de la càmera normal.

S’utilitza una malla amb forma cilíndrica per simular la lent i s’assigna la render texture al
seu material, de manera que la lent mostrarà la imatge capturada per la segona càmera.

Com es pot apreciar, les render textures permeten crear efectes visuals molt
interessants, com mirall, reflexos, ombres dinàmiques, etc. Convertint-se en
alguns casos en elements imprescindibles del gameplay. A més, poden ser molt
útils per millorar el rendiment d’un joc, ja que es pot renderitzar la textura en una
resolució més baixa que la pantalla del jugador, el que millora el rendiment de
l’aplicació.

No tots els motors treballen correctament amb render textures, per
exemple, Unreal Engine dona problemes en utilitzar-les en dispositius
mòbils com les ulleres de realitat virtual Meta Quest 2.
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2.3.2 Efectes de partícules (Shuriken)

El sistema de partícules Shuriken de Unity és una eina per crear i simular efectes
visuals complexos i realistes en temps real. Aquest sistema de partícules fa servir
una tècnica de simulació que consisteix a crear milers de petites partícules que
interactuen entre si i amb l’entorn per crear una varietat d’efectes visuals com
poden ser focs artificials, pluja, fum, explosions, etc.

Les característiques clau de Shuriken són els següents:

• Emissors: els emissors són objectes que emeten partícules. Es poden
configurar múltiples paràmetres com la forma, la velocitat i la direcció per
controlar l’aparença de les partícules emeses.

• Mòduls: els mòduls són components que es poden afegir als emissors
per canviar l’aparença i el comportament de les partícules emeses. Hi ha
diferents mòduls disponibles per modificar diferents aspectes: la forma, la
velocitat, el color, la mida, etc.

• Herència: el sistema de partícules Shuriken permet l’herència de propietats
de partícules d’un emissor a altre. Això permet crear efectes més comple-
xos.

• Corbes d’animació: algunes de les propietats dels emissors i dels mòduls
accepten corbes d’animació com a valors, de manera que es poden controlar
els valors assignats al llarg del temps. Per exemple, es pot crear una corba
per controlar el canvi de color de les partícules a mesura que transcorre el
seu temps de vida.

• Renderitzat: aquest sistema de partícules permet renderitzar les partícules
com a punts, com sprites o com a malles. És a dir, les partícules poden
representar-se com a punts, com imatges 2D o com a models 3D, el que
permet una gran flexibilitat en la creació d’efectes visuals.

Emissors

Els emissors són els objectes responsables de generar les partícules. Cada emissor
conté un conjunt de mòduls que controlen el comportament i l’aparença de les
partícules emeses.

Aquests emissors es poden combinar formant una jerarquia per crear sistemes de
partícules més complexos. Per exemple, es pot crear un emissor principal que
emeti partícules en una direcció determinada i llavors agregar emissors secundaris
per crear efectes més detallats.

En combinar diferents emissors es poden crear efectes de partícules més com-
plexos i detallats. Per exemple, es poden crear un sistema de partícules per simular
una explosió, on un emissor principal genera partícules de foc i fum, mentre que
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un emissor secundari crea partícules de espurnes i un terciari, enderrocs que volen
en diferents direccions.

Per combinar emissors cal agregar els emissors secundaris com a fills de l’emissor
principal en la jerarquia d’objectes. Cada emissor pot tenir els seus propis mòduls i
configuracions personalitzades, cosa que permet una gran flexibilitat en la creació
de sistemes de partícules complexos.

Les principals propietats dels emissors són:

• Duració (Duration): indica quant de temps estarà actiu l’emissor, no s’ha
de confondre amb el temps de vida de les partícules.

• Bucle (Looping): si està actiu, quan la duració de l’emissor finalitza torna
a començar.

• Inici retard, temps de vida, velocitat, etc. (Start delay, lifetime, speed,
etc.): característiques inicials de les partícules emeses.

• Modificador de gravetat (Gravity Modifier): defineix com afecta la grave-
tat a les partícules. El valor 0 indica que no té cap efecte.

• Espai de simulació (Simulation space): indica si s’ha de fer servir l’espai
local (les partícules es trobaran “enganxades” a l’emisor), world (les partí-
cules un cop emeses es desvinculen de l’emissor) o custom (personalitzat).

A la figura 2.30 es poden trobar totes les propietats dels emissors:

Figura 2.30. Propietats dels emissors.

Mòduls

Els mòduls en el sistema de partícules Shuriken són components que es poden
agregar als emissors per controlar i modificar l’aparença i el comportament de les
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partícules emeses. A continuació es detallen alguns dels mòduls més utilitzats i
com es poden fer servir:

• Emissió (Emission): aquest mòdul permet indicar si les partícules s’instan-
ciaran de forma contínua (una quantitat determinada per segon) o en esclats
(burst).

• Mòdul de forma (Shape): aquest mòdul permet canviar la forma de les
partícules. Es poden seleccionar formes predefinides, com esferes, cons, i
cubs, o crear formes personalitzades. També es poden ajustar paràmetres
com el radi, la longitud, l’amplada i l’alçada per personalitzar encara més
la forma.

• Mòdul de velocitat (Velocity over Lifetime, Limit Velocity over Lifetime):
controla la velocitat de les partícules, permet ajustar la velocitat inicial, la
velocitat màxima i l’acceleració. També admet l’ús de corbes per controlar
la velocitat al llarg del temps.

• Mòdul de color (Color over Lifetime, Color by Speed): aquest mòdul
canvia el color de les partícules, ajustant el color inicial, final i la velocitat a
la qual es produeix la transició. Admet corbes per controlar el canvi al llarg
del temps.

• Mòdul de rotació (Rotation over Lifetime, Rotation by Speed): serveix per a
rotar les partícules, ajustant els paràmetres de velocitat i quantitat de rotació.

• Mòdul de textura (Texture Sheet Animation): permet agregar una textura
a les partícules. Es poden seleccionar textures predefinides o utilitzar
textures personalitzades, així com ajustar l’escala, la velocitat d’animació i
la rotació.

• Mòdul de mida (Size over Lifetime, Size by Speed): aquest mòdul canvia
la mida de les partícules. Es pot configurar fent servir corbes per modificar
els valors al llarg del temps. Els paràmetres que exposa són la mida inicial
i final i la velocitat del canvi.

• Mòdul de col·lisió (collision): aquest mòdul permet que les partícules
col·lideixin amb els objectes de l’entorn.

A la figura 2.31 podeu veure un sistema de partícules per representar una explosió
en un joc 2D amb els mòduls Emission, Shape, Rotation over Lifetime, Texture
Sheet Animation i Renderer configurats.
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Spritesheet

Un spritesheet és una imatge que
conté múltiples imatges o frames
que formen una animació d’una

sola imatge.

Figura 2.31. Sistema de partícules: Ex-
plosió 2D

Cas pràctic: creació d’una explosió 2D

En aquest cas pràctic veureu com crear un sistema de partícules amb Unity
emprant un spritesheet per simular una explosió. Aquest exemple és útil per
jocs, animacions i altres aplicacions on es requereixi treballar amb animacions
de sprites.

Per començar, cal crear el material que contindrà el spritesheet:

1. Necessiteu un flipbook que contingui totes les imatges de l’animació de
l’explosió. El spritesheet ha de contenir totes les imatges en una única fila,
dividida en columnes de la mateixa amplada (tal com es mostra a la figura
2.32).

2. A continuació heu de crear un nou material anomenat m_explosion amb les
següents característiques, tal com es mostra a la figura 2.33:

• Shader: Particles/Standard Unlit.

• Rendering Mode: Additive.

• Color Mode: Multiply.

• Albedo: spritesheet amb l’explosió.
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Figura 2.32. Spritesheet per crear un flipbook

Figura 2.33. Material per crear un flipbook

Un cop el material està llest, es procedeix a crear l’efecte de partícules:

1. Crea un nou objecte buit a l’escena i agrega un component de tipus particle
system.

2. Configureu les propietats de l’emissor:

• Duration: 0.3.

• Looping: desactivat.

• Start Lifetime: 0.1 i 0.5

• Start Rotation: 0 i 359

• Play on Awake: marcat

Seguidament, s’han de configurar els mòduls:

1. Emission. Es desactiva l’emisió per temps i s’assigna un esclat de 3
partícules. Com es tracta d’una explosió es desitja que només ocorri una
vegada:

• Rate over Time i Rate over Distances: 0

• Burst: Count 3, Cycles 1, Interval 0.01

2. Shape. Indica dintre de quina àrea s’instanciaran les partícules:

• Shape: Circle

• Radius: 0.5

• Arc, Mode: Random.

3. Rotation over Lifetime. Es desitja que les explosions rotin un cop emeses:
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• Angular velocity: 180

4. Texture Sheet Animation. Aquí és on es configura l’ús del flipbook:

• Mode: Grid

• Tiles: X = 5 i Y = 1 (un spritesheet amb 5 sprites)

• Animation: Whole Sheet (perquè es volen usar tots els sprites indicats)

• Start Frame: 0 i 3.3333 (per fer que algunes de les partícules comencin
en algun frame més avançat)

5. Renderer. Indica com s’han de renderitzar les partícules:

• Render Mode: Billboard (s’han de mostrar sempre mirant a càmera)

• Material: m_explosion (el material que s’ha creat prèviament amb els
spritesheet)

El resultat final ha de ser similar al de la figura 2.34.

Figura 2.34. Resultat final del sistema de partícules

Un cop creat un sistema de partícules, es pot convertir en un Prefab i instanciar-
lo com qualsevol altre GameObject. Per exemple, al joc IOC Invaders 2 les
explosions són instanciades pels components Health quan el jugador o un enemic
pren mal:

1 using UnityEngine;
2

3 public class Health : MonoBehaviour
4 {
5 // Altres mètodes i propietats
6

7 [SerializeField] private ParticleSystem hitEffect;
8 [SerializeField] private ParticleSystem exploEffect;
9

10 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
11 {
12 DamageDealer damageDealer = other.GetComponent<

DamageDealer>();
13 if (damageDealer != null)
14 {
15 ProcessImpact(damageDealer);
16 }
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17 }
18

19 protected virtual void ProcessImpact(DamageDealer
damageDealer)

20 {
21 TakeDamage(damageDealer.GetDamage());
22 }
23

24 private void TakeDamage(int damage)
25 {
26 _currentHealth = Mathf.Clamp(_currentHealth - damage, 0,

int.MaxValue);
27

28 if (OnHealthChanged != null) OnHealthChanged(-damage);
29

30 if (_currentHealth <= 0)
31 {
32 PlayEffect(exploEffect);
33 Destroy(gameObject);
34 }
35 else
36 {
37 PlayEffect(hitEffect);
38 }
39 }
40

41

42 void PlayEffect(ParticleSystem effect)
43 {
44 if (effect != null)
45 {
46 ParticleSystem instance = Instantiate(effect,

transform.position, Quaternion.identity);
47 Destroy(instance.gameObject, instance.main.duration

+ instance.main.startLifetime.constantMax);
48 }
49 }
50

51 }

Com es pot apreciar, quan una nau toca a una altra que la pot ferir (conté el com-
ponent DamageDealer) es produeix un impacte i es processa (ProcessImpact())
el que fa que aquesta nau prengui una quantitat de mal (TakeDamage()).

Dins de TakeDamage() es comprova si la nau ha estat destruïda, si és així
reprodueix l’efecte exploEffect i si no reprodueix l’efecte hitEffect.

Finalment, el mètode PlayEffect() rep el sistema de partícules per paràmetre,
l’instancia i programa la seva destrucció.

2.3.3 Shader Graph

Shader Graph és un sistema de nodes que s’utilitza per crear shaders personalitzats
en Unity. Els shaders són programes que s’executen a la targeta gràfica i
determinen com es renderitzen els objectes en l’escena de Unity.
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El punt més destacable de Shader Graph és que permet crear shaders de manera
visual, sense necessitat d’escriure codi. En lloc de programar-lo amb un
llenguatge de shaders com HLSL o Cg, el desenvolupador pot utilitzar l’editor
gràfic unint els nodes entre ells.

Aquests nodes representen etapes del procés de ombrejat, com càlculs matemàtics,
textures, efectes de postprocessament, etc. Els nodes es poden connectar entre si
per crear una xarxa que representa el flux de dades del shader.

Cada node del Shader Graph té les seves propietats i paràmetres que poden ajustar-
se per assolir l’efecte visual desitjat. Per exemple, els nodes de textura permeten
carregar i mapejar una imatge en un objecte, mentre que els nodes de càlcul
matemàtic permeten realitzar operacions aritmètiques sobre les dades d’entrada.

Un cop s’han creat i connectat tots els nodes necessaris, Shader Graph s’encarrega
de compilar-los en un shader que es pot fer servir en l’escena de Unity. A més,
els desenvolupadors poden veure els resultats del shader en temps real, cosa que
facilita la iteració i els ajustos per aconseguir l’efecte desitjat.

A la figura 2.36 es pot veure l’editor de Shader Graph amb un material relativament
complex utilitzat per crear un efecte de trail.

Figura 2.35. Editor de Shader Graph

En el següent vídeo podeu trobar una introducció a Shader Graph:

https://www.youtube.com/embed/Ar9eIn4z6XE?controls=1

https://www.youtube.com/embed/Ar9eIn4z6XE?controls=1
https://www.youtube.com/embed/Ar9eIn4z6XE?controls=1
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Exemples de Shader Graph

Atesa la complexitat i la gran quantitat d’efectes que es poden crear amb aquest editor,
es recomana cercar exemples concrets dels materials que desitgeu crear, per exemple a
YouTube, on podeu trobar la següent llista de reproducció de Gabriel Aguiar: bit.ly/3J5tFVa.

2.3.4 Package Visual Effect (URP)

El paquet d’efectes visuals (Visual Effect) és un conjunt d’eines i recursos de
Unity que permet als desenvolupadors crear efectes visuals avançats en els seus
projectes de manera fàcil i eficient. El paquet inclou una biblioteca d’efectes
visuals i una interfície d’usuari basa en nodes (similar a Shader Graph) per la
creació d’efectes. El paquet està dissenyat per ser utilitzat per la canonada de
renderització URP, que és el renderitzador predeterminat de Unity per a dispositius
mòbils i de gamma baixa. Aquests efectes poden utilitzar-se en una àmplia gamma
de projectes, des de jocs fins a pel·lícules i animacions.

La interfície està basada en nodes, tal com es pot apreciar a la figura 2.36 i
permet als dissenyadors crear efectes personalitzats sense haver d’escriure codi.
Els nodes es poden connectar i ajustar per crear diferents efectes visuals. A més,
els usuaris poden agregar les seves pròpies textures i models 3D.

Figura 2.36. Editor de Visual Effect

En el següent vídeo podeu veure com crear un efecte d’impacte utilitzant Visual
Effect:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpPd_BKEUoYhN8CiOoNLTSVh-7U5yjg3n
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https://www.youtube.com/embed/jSIan1cEYTI?controls=1

La creació d’efectes visuals acostuma a ser un procés iteratiu, per això
és habitual que s’hagin de realitzar ajustos i proves per obtenir el resultat
desitjat.

2.3.5 Trails

En el desenvolupament de videojocs, un trail o efecte de rastre, és un efecte visual
que s’utilitza per representar la trajectòria d’un objecte en moviment. Aquest
efecte es crea dibuixant una sèrie de punts a l’espai que es connecten com una línia
continua. Aquesta línia representa la trajectòria recent d’un objecte i s’actualitza
en temps real a mesura que l’objecte es mou. El trail es pot utilitzar per crear una
varietat d’efectes visuals com poden ser les traces de fum, làsers o qualsevol altre
efecte que requereixi una estela.

Exemples de trails

En un joc de carreres es pot usar aquest efecte per representa l’estela dels neumàtics d’un
automòbil que es desplaça a gran velocitat.

En un joc d’acció, es pot utilitzar un trail per representar l’estela d’un tret que es dispara
cap a un objectiu.

En jocs de combat es pot fer servir aquest efecte per representar el recorregut d’una espasa
quan es lluita cos a cos.

A Unity, aquests efectes es poden crear utilitzant diferents tècniques com el Trail
Renderer o Particle System Trails. Cadascun d’aquestes tècniques ofereixen les
seves pròpies avantatges i desavantatges en termes de complexitat i rendiment:

• Trail Renderer: és un component que permet crear un efecte trail a partir
d’una sèrie de punts en moviment. Cada punt representa una posició
anterior de l’objecte i els connecta amb una línia continua per crear l’estela.
És útil per crear efectes de rastre més simples i suaus com les esteles de fum,
de projectils, foc i rajos làser. A la figura 2.37 es pot veure com s’ha utilitzat
un Trail Renderer per afegir un trail als projectils de les naus.

https://www.youtube.com/embed/jSIan1cEYTI?controls=1
https://www.youtube.com/embed/jSIan1cEYTI?controls=1
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Figura 2.37. Trail Renderer

• Particle System Trails: fa servir el sistema de partícules (es tracta d’un
mòdul). En lloc de dibuixar una línia continua, les partícules s’utilitzen per
crear l’estela. Serveix per crear efectes de trail més dinàmics i detallats,
com les esteles d’armes cos a cos o per aplicar a l’animació de malles (per
exemple, una puntada de peu). A la figura 2.38 es pot veure com s’ha aplicat
un Particle System Trail per afegir un trail a l’espasa.

Figura 2.38. Particle System Trails

En el següent vídeo podeu veure com crear un efecte de trail per a projectils (basat
en Trail Renderer):

https://www.youtube.com/embed/COd9GSOAZzU?controls=1

En el següent vídeo podeu veure com crear un efecte de trail per a una espasa
(basat en Particle System Trails):

https://www.youtube.com/embed/COd9GSOAZzU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/COd9GSOAZzU?controls=1
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https://www.youtube.com/embed/c8hijUge7IY?controls=1

https://www.youtube.com/embed/c8hijUge7IY?controls=1
https://www.youtube.com/embed/c8hijUge7IY?controls=1
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3. Verificació i validació

La verificació i validació d’aplicacions d’entreteniment orientades a videojocs són
processos crítics que es porten a terme per garantir la qualitat i la funcionalitat dels
jocs abans del seu llançament al mercat.

La verificació es refereix al procés de revisar el codi, la funcionalitat i la qualitat
del joc, enfocada a la cerca d’errors o defectes. Això pot incloure proves
automatitzades i proves manuals de característiques específiques del joc per
comprovar la jugabilitat, les mecàniques de joc i el rendiment entre altres.

La verificació també pot incloure proves d’integració, que asseguren que
totes les parts del joc funcionen de manera eficient.

Per altra banda, la validació es refereix al procés d’assegurar-se que el joc compleix
amb els requisits i expectatives de l’usuari final. Això pot incloure proves d’usuari
i avaluacions d’usabilitat per garantir que el joc brindi una experiència de joc
satisfactòria.

La validació pot incloure proves d’acceptació per verificar que el joc
compleix amb els estàndards de qualitat definits per tercers (per exemple,
els fabricants de consoles de videojocs).

Aquests dos components, la verificació i la validació, són una part important
del procés d’assegurament de la qualitat (quality assurance, QA) d’un producte.
L’assegurament de la qualitat se centra a garantir que el producte compleix amb
els requisits i estàndards de qualitat, i en aquest context, la verificació i la validació
són dues eines clau per aconseguir aquest objectiu.

3.1 Assegurament de la qualitat (QA)

El departament d’assegurament de la qualitat és responsable de garantir que el
producte final compleix amb els estàndards de qualitat requerits i les expectatives
del client o de l’estudi.

Les funcions específiques del departament de QA poden variar segons l’empresa
i el producte que s’està desenvolupant, però generalment inclouen el següent:

• Desenvolupament i execució de plans de proves: el departament és
responsable de planificar, dissenyar i executar plans de prova per avaluar
el producte en diferents etapes del seu cicle de vida. Això inclou proves
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manuals i proves automatitzades per verificar la funcionalitat, el rendiment
i la usabilitat del producte.

• Identificació i seguiment de problemes: treballa en col·laboració amb
els equips de desenvolupament per identificar i rastrejar els problemes o
defectes que es troben durant les proves, incloent-hi informar sobre els
problemes detectats i fer un seguiment de la seca resolució per garantir que
se solucionin de forma efectiva.

• Definició i seguiment dels estàndards de qualitat: el departament d’as-
segurament de la qualitat defineix els estàndards de qualitat pel producte i
treballar per garantir que el producte final compleixi amb aquests estàndards.
Això pot incloure la definició de polítiques i procediments per la gestió de
la qualitat i el seguiment de la conformitat dels estàndards. Aquesta labor
acostuma a ser compartida amb els productors.

• Avaluació de la satisfacció del client: avalua la satisfacció del client amb
el joc i treballa amb els equips de desenvolupament per afrontar qualsevol
problema o deficiència en el producte que pugui afectar la satisfacció del
client.

• Participació en el procés de desenvolupament: participa en el procés
de desenvolupament des del principi fins al final, treballant en estreta
col·laboració amb els equips de desenvolupament i altres departaments per
garantir que el producte final compleixi amb les expectatives dels clients.

3.1.1 Etapes del projecte

El departament d’assegurament de la qualitat està involucrat en totes les fases d’un
projecte de videojocs, incloent-hi les fases alfa, beta i llançament.

En la fase alfa, que és l’etapa més primerenca del desenvolupament, l’objectiu
principal del departament és identificar i solucionar els problemes crítics del joc,
com els errors importants de programació o de jugabilitat. Les proves se centren
en el nucli del joc i es realitzen internament en l’estudi de desenvolupament.

En la fase beta, el joc es troba en un estat més avançat i s’han agregat més
característiques i contingut. En aquest punt el joc és jugable des de principi
a fi i inclou totes les funcionalitats planificades. Les proves se centren en
l’estabilitat general del joc, la jugabilitat, la usabilitat i la compatibilitat amb
diferents plataformes i sistemes operatius. Les persones encarregades de testar
el joc (verificadors o testers) poden involucrar la comunitat de jugadors en les
proves, per tal d’obtenir comentaris addicionals i garantir que el joc sigui atractiu
per la seva audiència.

En la fase de llançament, el joc està llest per ser llançat al mercat i el departament
d’assegurament de la qualitat se centra a assegurar que el joc sigui completament
jugable i estigui lliure d’errors importants. Les proves se centren en els detalls
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Un bug és un problema de
programari que produeix un
comportament no desitjat o
incorrecte.

finals del joc, com els temps de càrrega, la qualitat de l’àudio i els gràfics, la
facilitat d’ús i la compatibilitat amb maquinari i programari de tercers. A més,
s’assegura que es compleixin els requisits dels desenvolupaments de plataformes
i els fabricants de consoles.

3.1.2 Processos de QA

Els processos d’assegurament de la qualitat són crucials per garantir que el
producte final sigui lliurat amb el nivell de qualitat esperat pels usuaris.

Els processos principals són els següents:

1. Planificació de proves: aquest procés implica la definició d’objectius de
prova, la selecció de casos de prova rellevants i la preparació de l’entorn de
prova.

2. Disseny de proves: en aquest procés se dissenyen els casos de prova
detallats i s’identifiquen els criteris d’acceptació.

3. Execució de proves: en aquest procés s’executen els casos de prova per
avaluar la funcionalitat, el rendiment i la usabilitat del producte.

4. Identificació i seguiment de problemes: durant l’execució de les proves es
poden detectar problemes o bugs que hauran de ser identificats i registrats
en un sistema de seguiment de problemes. Aquests bugs hauran de ser
solucionats pel departament de desenvolupament.

5. Verificació de problemes solucionats: un cop s’ha solucionat un bug,
s’ha de verificar que s’hagi corregit correctament i s’han de realitzar
proves addicionals per garantir que el producte final no tingui problemes
relacionats amb aquests bug.

6. Avaluació de la qualitat: quan s’han completat les proves i s’han solucionat
els bugs, cal avaluar la qualitat del producte final en termes de funcionalitat,
rendiment, usabilitat i satisfacció dels usuaris.

3.1.3 Bugs

Els bugs són problemes de programari que provoquen un comportament incorrecte
del joc o aplicació. Pot tenir diferents orígens com per exemple problemes de
disseny, de programació, d’integració, de configuració o sorgir a partir de la
interacció amb altres components del sistema.

Aquests bugs poden manifestar-se de diferents formes, ja sigui com una pantalla
d’error, un tancament inesperat, problemes de rendiment, funcionament incorrecte
d’alguna funcionalitat, etc. És important destacar que els bugs poden tenir
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diferents nivells de gravetat i poden afectar de diferents maneres a la qualitat i
la funcionalitat del software.

La severitat d’un bug es refereix a la importància o l’impacte que té en el
programari i en l’usuari. A continuació es mostren alguns exemples de nivells
de severitat d’un bug:

• Crític: és aquell que impedeix al jugador avançar en el joc o li impedeix
completar el joc per complet. Per exemple, podria ser un error que provoqui
la corrupció de dades de guardat d’un jugador, el que significaria que perdria
tot el seu progrés en el joc. Un altre exemple podria ser un error que fa que
el joc es bloquegi per complet en intentar carregar una partida guardada.

• Greu: un bug greu té un impacte significatiu en l’experiència del jugador,
però no impedeix necessàriament que el jugador completi el joc. Un
exemple de bug greu podria ser que el jugador no pugui avançar en una
part crucial del joc, com una seqüència d’acció o una cinemàtica. Un altre
exemple podria ser un error que faci que alguns elements del joc no es
mostrin correctament.

• Mig: es tracta de bugs que tenen un impacte menor en l’experiència del
jugador, però que afecten la qualitat del joc. Un exemple podria ser un error
que provoqui petites falles gràfiques com textures borroses o problemes
d’il·luminació, o un enemic que tingui un comportament inesperat, però
que no bloquegi el progrés del jugador.

• Baix: els bugs de severitat baixa són aquells que tenen un impacte mínim
en l’experiència del jugador. Un exemple de bug d’aquest tipus pot ser
un error ortogràfic en un diàleg o una petita falla de so que no afecta
significativament a l’experiència del jugador.

Quan es detecta un bug aquest s’ha d’identificar i enregistrar utilitzant alguna eina
de gestió de bugs. Tot i que aquestes eines són molt diferents, el tractament dels
estats pels quals passa un bug acostuma a ser similar al següent:

1. Nou: un bug que s’ha identificat i registrat en el sistema de seguiment de
problemes, perquè encara no s’ha verificat.

2. Obert: el bug s’ha verificat i està en procés de solució per part dels equips
de desenvolupament.

3. En espera: el bug s’ha verificat, però s’ha posposat per una correcció futura.

4. Corregit: un bug que s’ha solucionat i que està llest per ser verificat. Sí no
es verifica que s’ha solucionat es tornarà a obrir.

5. Tancat/Solucionat: un bug que s’ha verificat que ha estat solucionat i s’ha
tancat en el sistema de seguiment de bugs.

A la figura figura 3.1 podeu veure un exemple d’una fitxa d’un bug en l’aplicació
de seguiment de bugs de Epic pel motor Unreal Engine.
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Figura 3.1. Fitxa d’un bug registrat

Perquè l’equip de desenvolupament pugui solucionar un bug, aquest ha de
ser reproduïble.

3.1.4 Eines de QA

Existeixen moltes eines que són utilitzades pels departaments d’assegurament de
la qualitat en el desenvolupament de videojocs, entre les més comunes s’inclouen:

• Programari de seguiment de bugs: aquestes eines permeten als equips
d’assegurament de la qualitat i desenvolupament realitzar el seguiment dels
bugs trobats al joc. Alguns exemples d’aquests sistemes de seguiment són
JIRA, Bugzilla i Trello (encara que aquest darrer no és apte per projectes
complexos).

• Eines d’automatització de proves: permeten als equips de QA automa-
titzar les proves per estalviar temps i reduir l’error humà. Aquestes eines
dependran de la plataforma per la qual s’està desenvolupant i requereixen
coneixements de programació. Alguns exemples són Unity Test Runner per
Unity i Gauntlet per Unreal Engine.

• Eines de proves de rendiment: utilitzades per mesurar el rendiment del
joc i els colls d’ampolla. Alguns exemples d’eines de rendiment són Unity
Performance Profiler per Unity i Unreal Insights per Unreal Engine.

• Simuladors i emuladors: en alguns casos no és possible, o pràctic, testejar
el lloc en tots els dispositius, en aquests casos és necessari recórrer a
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El verificador (en anglès,
tester ) és la persona

encarregada de testar el joc,
és a dir, de detectar

possibles errors en la
programació. Aquestes

proves o testatges
garanteixen la qualitat del
joc abans de llançar-ho al

gran públic.

emuladors com Android Emulator per Android o els emuladors d’iOS de
XCode.

3.2 Proves manuals i automàtiques

Les proves manuals i automàtiques són dos enfocs diferents que s’utilitza
habitualment al departament d’assegurament de la qualitat per avaluar la qualitat
del joc.

Les proves manuals impliquen que un verificador humà jugui al joc i realitzi
proves en diferents aspectes d’aquest, com la jugabilitat, la interfície d’usuari,
la narrativa, l’estabilitat, la qualitat gràfica, etc. Durant aquestes proves, els
verificadors executen escenaris predefinits per identificar errors o problemes en
el joc, documentant els problemes trobats en un sistema de seguiment de bugs.

Per altra banda, les proves automatitzades es duen a terme mitjançant l’ús d’eines
d’automatitzades per simular les interaccions dels usuaris amb el joc i executar
proves repetibles. Aquestes proves poden incloure la detecció de problemes
de rendiment, com caigudes de frames per segon o problemes de càrrega, o la
comprovació de la integritat de les dades del joc.

Les eines d’automatització també poden incloure proves unitàries, en les que s’a-
valuen individualment parts del codi per assegurar-se que funcionen correctament.

És important tenir en compte que tots dos enfocaments de prova són comple-
mentaris. Les proves manuals permeten als verificadors avaluar la jugabilitat i
l’experiència d’usuari, mentre que les proves automatitzades permeten realitzar
proves repetibles i exhaustives que serien difícils o impossibles de realitzar
manualment. En darrera instància, la combinació de tots dos enfocaments ajuda
a garantir que s’identifiquin i es resolguin els problemes de qualitat del joc en
desenvolupament.

Assegurament de la qualitat exitós: ’The Legend of Zelda: Breah of the Wild’

Un exemple d’assegurament de la qualitat exitós en el desenvolupament de videojocs és
The Legend of Zelda: Breath of the Wild, llençat en 2017 per Nintendo per la consola
Nintendo Switch i Wii U.

Aquest joc va ser molt ben rebut pels jugadors i la crítica a causa de la seva gran jugabilitat,
història, món obert i gràfics impressionants. Això va ser en part gràcies a un rigorós procés
d’assegurament de la qualitat que va ajudar a identificar i corregir molts dels problemes
abans del seu llançament.

Durant el procés d’assegurament de la qualitat es van dur a terme proves exhaustives de
diferents aspectes del joc, incloent-hi la jugabilitat, la narrativa, els gràfics i l’estabilitat.
Els verificadors van realitzar proves d’acceptació per simular l’experiència dels usuaris
finals, mentre que les proves automatitzades es van utilitzar per identificar problemes de
rendiment i compatibilitat en diferents plataformes.

Tot això va donar com a resultat en un llançament exitós del joc, amb molt pocs problemes
tècnics i de jugabilitat, el que va fer que el joc fos molt ben rebut pels jugadors i la crítica.
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3.2.1 Proves d’integració

Les Proves d’integració s’enfoquen en verificar que els diferents components
d’un sistema interactuen correctament entre si. En el context dels videojocs, les
proves d’integració se centren a garantir que tots els elements del joc, com els
personatges, els objectes, les missions i el món de joc, funcionin junts sense
problemes.

Durant aquest procés, es combinen diferents components i es proven junts per
verificar que tots funcionen correctament.

El procés d’integració segueix els següents passos:

1. Identificació de components: s’identifiquen els diferents components del
sistema que han d’integrar-se.

2. Creació de casos de prova: es creen els casos de prova per cadascun dels
components.

3. Integració de components: es combinen els diferents components i es
proven junts. En el cas dels videojocs podria implicar la combinació de
diferents aspectes del joc, com la mecànica, els gràfics i la intel·ligència
artificial.

4. Verificació de resultats: es verifica que els diferents components funcionen
junts de manera efectiva i sense problemes. Se cerquen errors i es documen-
ten.

5. Correcció d’errors: es corregeixen qualsevol error o problema detectat i
es torna a provar.

Verificació de sistemes

Una prova d’integració podria ser la verificació que el sistema d’il·luminació funciona
correctament amb els models de personatges i objectes en el joc.

Això implicaria la creació d’un entorn de prova que contingui diferents models de
personatges i objectes, i es provaria la il·luminació en diferents configuracions per
assegurar-se que tot es vegi correctament i no hi hagi problemes de visualització.

Un altre exemple seria la prova d’integració de les mecàniques de joc i la intel·ligència
artificial. Durant aquesta prova, es verificaria que els enemics i altres personatges no
jugadors reaccionin de manera coherent a les accions del jugador i que les mecàniques del
joc i els moviments dels personatges funcionin correctament en diferents situacions. Per
exemple, si un jugador salta sobre un enemic, la intel·ligència artificial de l’enemic ha de
reaccionar adequadament i esquivar l’atac.

3.2.2 Proves d’acceptació

Les proves d’acceptació són una part molt important en el procés de QA i
s’utilitzen per garantir que el joc estigui llest pel llançament. Aquestes proves
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tenen com a objectiu avaluar el joc des de la perspectiva de l’usuari final i
assegurar-se que compleix amb els requisits i expectatives del mercat.

Les proves d’acceptació en videojocs es realitzen després de completar les proves
funcionals i d’integració, i abans del llançament del joc. Durant aquestes proves,
les persones encarregades de fer el testatge simulen els escenaris que un jugador
experimentaria en el joc.

Cal destacar que aquestes proves també han d’incloure el testatge dels requisits
dels fabricants. A la figura figura 3.2 podeu veure alguns dels requisits de Meta
per publicar una aplicació a les seves tendes per dispositius de realitat virtual.

Figura 3.2. Exemples de requisits per publicar un joc de realitat virtual

Algunes de les activitats que es realitzen durant les proves d’acceptació inclouen:

• Avaluació de la jugabilitat: es verifica que el joc sigui divertit i atractiu
per l’usuari final. Es proven diferents nivells de missions i desafiaments del
joc per assegurar-se que siguin interessants i desafiants.

• Proves d’estabilitat: es verifica que el joc sigui estable i no tingui proble-
mes de rendiment, congelaments o problemes de càrrega.

• Proves de localització: es verifica que el joc estigui traduït correctament i
que la interfície d’usuari i els diàlegs del joc siguin coherents i comprensi-
bles en diferents idiomes.

• Proves de compatibilitat: es verifica que el joc funcioni correctament en
diferents plataformes i dispositius.
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• Proves d’integració social (si és necessari): es verifica que els sistemes so-
cials del joc, com la connectivitat en línia i les característiques multijugador
funcionin correctament.

• Proves de qualitat gràfica: es verifica que els gràfics del joc siguin d’alta
qualitat i que no hi hagi problemes de renderització.

Després de realitzar aquestes proves, es documenten els problemes trobats en
el sistema de seguiment de bugs i es corregeixen abans del llançament del joc.
Les proves d’acceptació són una part essencial del procés d’assegurament de la
qualitat i garanteixen que el joc compleix amb els requisits, el que contribueix a
la satisfacció de l’usuari final i de l’èxit del joc.

Assegurament de la qualitat fallit: ’Cyberpunk 2077’

Un exemple d’assegurament de la qualitat fallit en el desenvolupament de videojocs és
el cas de Cyberpunk 2077, que va ser llançat el desembre del 2020 amb nombrosos
problemes tècnics i de jugabilitat, el que va resultar en una recepció mixta per part dels
jugadors i una gran quantitat de crítiques negatives.

Un dels problemes més notoris va ser la gran quantitat de bugs i errors en el joc, des de
problemes de rendiment i estabilitat fins a problemes de disseny i jugabilitat. Aquests bugs
incloïen personatges i objectes flotant en l’aire, problemes amb la intel·ligència artificial dels
personatges no jugadors, problemes amb la física dels vehicles i amb la interfície d’usuari.

També es van produir problemes de compatibilitat en diferents plataformes i dispositius,
incloent-hi problemes de rendiment i problemes de pantalla en les consoles més antigues.

Tot això va fer palès que el procés d’assegurament de la qualitat de Cyberpunk 2077 va
fallar en identificar i solucionar molts d’aquests problemes abans del llançament del joc, el
que va provocar una gran quantitat de crítiques i queixes per part dels jugadors. Això va
tenir un impacte negatiu en la reputació de la companyia i del joc, i va portar a CD Projekt
Red, el desenvolupador del joc, a llençar múltiples esmenes (patches) i actualització per
corregir aquests problemes a posteriori.
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