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1. Introducció 

L'any 1958 el físic William Higinbotham va adaptar un oscil·loscopi per tal que dues persones utilitzant 2 controladors poguessin enviar                    
una llum d'un cantó a l'altre d'una pantalla. Aquesta fou la primera aproximació al que avui en dia coneixem com a videojoc. La                       
comercialització dels videojocs no es va produir fins a la dècada dels 70 quan l'empresa Atari va treure al mercat Computer Space.                      
Aquest fet va ser el desencadenant que provocaria el naixement d'un nou sector, la indústria del videojoc. 
A mesura que el sector creixia, i segons les influències socioculturals de cada època, naixien diferents gèneres que res tenien a veure                      
entre ells. Aquests gèneres podien anar des dels típics "Shoot 'em up" dels arcades com l'Space Invaders, en el qual l'objectiu era                      
disparar en vertical a una sèrie d'enemics i obstacles, a jocs d'aventures i plataformes com el Mario Bros, que consistia a arribar al final                        
del nivell, superant tota mena d'obstacles i plataformes, havent recollit un nombre d'estrelles per tal de passar al següent nivell. Avui en                      
dia el producte d'entreteniment que més diners ha generat és el Grand Theft Auto V (GTA V), un videojoc amb un total de 90 milions                         
d'unitats venudes, superant els 6000 milions de dòlars de recaptació, un valor superior a qualsevol pel·lícula de Hollywood. 
 
Aquestes són les tasques que s’han realitzat conjuntament. En aquestes tasques creem components d’interès general pel projecte i                  
s’estableixen les bases. 

Tasques comunes 

● Disseny i implementació del sistema principal de moviment del personatge principal. 
● Disseny i implementació del sistema principal de combat del personatge principal. 
● Disseny, modelatge 3D i texturització del personatge principal. 
● Disseny, modelatge 3D i texturització dels enemics bàsics. 
● Disseny i implementació del sistema de moviment del Mask Follower. 
● Disseny, modelatge 3D i texturització del Mask follower. 
● Disseny i implementació del sistema controlador de projectils. 
● Disseny i implementació del sistema de spells. 
● Disseny i implementació del Spell Fireball. 
● Disseny i implementació del sistema general de Character i Enemy. 
● Disseny i implementació de la IA del Melee Enemy. 
● Implementació del CameraController. 
● Disseny, modelatge 3D i texturització d’alguns elements del mapa. 
● Disseny i construcció del Nivell 1 (tutorial). 
● Disseny i construcció del Nivell 2. 
● Disseny de trampes 
● Aprenentatge i recerca d’informació. 
● Debug i proves. 
● Documentació. 

Tasques d’en Narcís Bustins 

S’ha encarregat de les següents tasques: 
● Disseny i implementació de la IA del boss final. 
● Disseny i implementació del sistema de consumibles: 

● Kunai. 
● Poció de salut. 
● Poció d’armadura. 
● Poció de força. 
● Gestió d’inventari. 

● Disseny i implementació del sistema d’Interaccions: 
● Controlador d’interaccions. 
● Elements interactuables. 

● Disseny i implementació del sistema de Respawn: 
● Controlador de respawn. 
● Respawn genèric d’enemics. 
● Mode dificultat enemics. 
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● Respawn genèric per a “Bosses” Boss Zone Behaviour. 
● Disseny i implementació del LevelManager: 

● Controlador de respawns. 
● Implementació de trampes. 

Tasques d’en Miguel Ángel Bueno 

S’ha encarregat de les següents tasques: 
● Disseny i implementació de la GUI: 

● Menú principal inicial. 
● Menú de pausa. 
● Menú de mort. 
● Menú d’arbre d’habilitats i estadístiques. 
● HUD de jugador. 

● Disseny i implementació del sistema d’experiència: 
● Pujar de nivell. 
● Augment d’estadístiques. 
● Millora i desbloqueig d’habilitats. 

● Disseny i implementació del sistema d’ànimes. 
● Disseny i implementació de la IA del AxeThrower. 
● Disseny i implementació de la IA del Seeker. 
● Disseny i implementació de la IA del FlyingGrenader. 
● Disseny i implementació del Spell IceStorm. 
● Configuració de Postprocessing. 

2. Objectius 
L’objectiu principal del nostre projecte consisteix en desenvolupar un videojoc anomenat Boundead. De forma més concreta els                 
objectius són els següents: 

- Aprendre i estudiar el motor gràfic Unity i la seva API. 
- Aprendre el llenguatge de programació C#. 
- Aprendre a dissenyar i crear nivells. 
- Aprendre a dissenyar i crear personatges.. 
- Aprendre a implementar les mecàniques del jugador i d’interacció amb l’entorn. 

3. Descripció del videojoc 
Aquest videojoc ha estat desenvolupat en Unity 3D. Aquest és un motor gràfic que ens facilita les eines necessàries per programar un                      
videojoc i gestionar els elements gràfics que el composen. És un videojoc amb una estètica low-poly, és a dir, models amb pocs                      
polígons, però igualment detallats i està ambientat a la Japó feudal fantàstica. 
El videojoc segueix diferents tipus de gèneres com podrien ser RPGs, Metroidvania, plataformeig, acció, aventures, entre d’altres.  
 
L'objectiu del videojoc és superar els diferents reptes presentats al llarg de 2 nivells i arribar fins al final. Els reptes es poden presentar                        
en forma de plataformes, enemics o trampes, i el jugador haurà d'explotar les mecàniques del joc per tal d'afrontar aquests reptes                     
decidint quina és la millor forma de superar cadascun. 

4. Disseny del sistema 

En aquest apartat mostrarem de forma esquemàtica, el conjunt de classes que formen el videojoc. 
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5. Resultats 

 
Figura 1: Composició d’imatges dins del videojoc. 
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6. Conclusions 
La primera gran conclusió és clara i contundent, hem creat un videojoc. Matisant la frase anterior, considerem que el resultat final ha                      
estat un bon resultat, s'han assolit les metes i objectius prèviament definides però, sempre es poden millorar les coses. Dins el marc de                       
realitzar un videojoc en relatiu poc temps (respecte als projectes del món laboral) i per només dues persones, el resultat és satisfactori. 
 
Hem après que definir un conjunt de tasques i que realitzar una bona planificació és efectiu. És una bona pràctica dividir els objectius                       
en tasques i marcar dates límit, és molt difícil calcular el temps que et pot dur a terme una tasca (sobretot si és el primer cop que                           
l'afrontes) i això fa que a vegades no sigui possible complir amb les metes. Però si es compleixen la majoria de dates per les tasques                         
planificades, acaba sent possible assumir els retards. 
 
Cal fer èmfasis en la satisfacció d'haver pogut crear un videojoc malgrat que sigui curt o es pugui millorar. La creació d’un videojoc                       
comporta una quantitat d'esforç molt gran junt amb una gran dedicació i un treball continuat dia rere dia. Hem descobert una gran part                       
de tot el que amaga la creació d'un videojoc, coses que un consumidor no aprecia quan s'asseu davant la pantalla, hem après a                       
valorar el gran esforç que hi ha darrere cada títol. 
 
El nostre és un projecte petit en comparació als projectes reals, podríem dir que hem simulat ser una companyia de desenvolupadors                     
independents i hem carregat amb totes i cadascuna de les tasques necessàries per crear el videojoc. Això ens ha permès obtenir una                      
visió més àmplia de tot el procés, entendre i apreciar cada detall, cada petita millora. Per crear un bon videojoc cal l'harmonia entre art                        
i tècnica. Per tenir un bon art hem pogut veure que cal una quantitat d'hores que un no es pot imaginar tret que ho hagi intentat. Per                           
sort hi ha una gran quantitat d'artistes que, per amor a l'art, creen models que poden ser utilitzats lliurement. Això treu un bon pes de la                          
càrrega artística, estem fortament agraïts amb ells. 
 
Hem pogut veure la gran importància que acaba tenint tenir un bon disseny de les classes, en un projecte com aquest relativament                      
gran, o almenys el més gran que hem afrontat, com més alta és la torre, més necessari és tenir una base sòlida. Hem intentat crear                         
classes el més genèric i escalables que hem sabut però, com ja s'ha dit, sempre es pot millorar. Amb cada nova experiència aprenem                       
a prevenir nous aspectes. 
 
Hem après a treballar en equip, un aspecte molt necessari en aquesta indústria, els videojocs no els crea una sola persona, sinó un                       
gran equip i poder haver creat aquest videojoc en equip ens ha fet veure com cada membre sempre pot aportar algun nou                      
coneixement a l'altre. Hem vist que a vegades no és fàcil prendre decisions i posar-se d'acord, però sempre es pot arribar a bon port si                         
hi ha bona intenció. 
 
Volem desentranyar tots els misteris que amaga el meravellós món de la creació dels videojocs, hem après que ens queda molt per                      
aprendre. 
 

7. Vídeos del videojoc 
 
En el següent link es pot trobar una playlist amb vídeos gravats jugant al videojoc: 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqL7Y-7Sr4iVxBafXM63IY3DBSXzyIoYY 
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