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1. Introducció, motivacions, propòsit i 

objectius del projecte 

1.1 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 partir d'aquest moment, es van començar a millorar 

les màquines d'entreteniment d'aquell moment, i es van començar a fabricar i comercialitzar 

nous tipus de consoles que eren capaç de moure objectes 3D. A mesura que passaven els 

anys, s'adquirien noves i millors tecnologies que ajudarien a les empreses fabricar nous tipus 

de models i videojocs que afavorien la indústria. Però no va ser el cas, ja que a causa de la 

gran quantitat d'aquests i a la poca regulació dels productes llençats, principalment videojocs 

mal produïts, quasi provoca el tancament d'aquesta nova indústria. A través dels anys i a 

mesura que les consoles i la forma de fer videojocs es normalitzava, el sector del videojoc es 

va estabilitzar, i va créixer fins al que coneixem actualment. 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. 

 

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 en 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. 

1.2 Gèneres 

Com hem comentat, en el món dels videojocs hi ha una gran quantitat de gèneres, però hi ha 

uns en el que nosaltres ens inspirem, i serien els següents. 

1.2.1 Metroidvania 

Els dos jocs que van donar nom al gènere Metroidvania van ser Metroid i Castlevania. Aquests 

dos jocs han estat molt importants pel gènere d'acció i plataformes a causa de que estableixen 

uns patrons concrets que s'aniran repetint en altres videojocs que s'inspiren en aquests. 

Aquests patrons són els de tenir uns mapes grans, sovint amb obstacles i zones bloquejades, 

a les que es podran accedir una vegada s'obté una habilitat concreta que permet obrir la zona. 

Accedir a noves zones, ja siguin d'història o extres, ofereix als jugadors recompenses en 

forma d'objectes consumibles, diners o millores del personatge. Aquest fet suposa una 

motivació per afavorir l'exploració, enriquint així la jugabilitat i el sistema narratiu. 
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1.2.2 RPG 

Aquest gènere dels videojocs és un dels més complexes, ja que una de les característiques 

principals del gènere, és que al començar, el jugador pot escollir un personatge amb poques 

o nul·les habilitats, i el jugador pot fer-lo créixer durant tot el joc, desbloquejant així noves 

habilitats i millorant estadístiques, com ja poden ser la vida màxima, el dany que fa en combat, 

la velocitat de moviment, etc. Aquestes millores es poden aconseguir avançant naturalment 

en la missió principal, destruint enemics o fent missions secundàries. Normalment aquest 

gènere destaca també pel tipus d’històries narrades, ja que acostumen a ser molt complexe i 

profundes. Addicionalment, el fet d’explorar els diversos nivells, permet al jugador trobar-se 

amb personatges interactuables, amb els que es pot parlar i obtenir missions secundàries, i 

sovint trobant explicacions addicionals que afegeixen profunditat al món. Aquests tipus de 

personatges reben el nom de Personatges No Jugables, o NPC (de les sigles en anglès).  

1.2.3 Roguelike 

Gènere molt semblant al metroidvania, però que deixa una mica més de banda la història i es 

centra en factors que incrementen la rejugabilitat del joc. L’objectiu principal és que el jugador 

faci diverses runs, i que tingui la sensació de que cada run és diferent. Una run és una partida 

en la que s’acostuma a començar des de zero, i s’acaba quan el jugador arriba al final o bé 

el maten i es reinicia la partida, reiniciant tot progrès de la run. Aquest gènere incita al jugador 

a seguir fent runs tot i que l’hagin matan. Això s'aconsegueix fent que a cada run, el jugador 

pogui augmentar una sèrie d'estadístiques de forma permanent, és a dir, que no es reinicia a 

l’acabar la run, o temporal, que si es reinicia, millorar i adquirir noves habilitats o armes amb 

les quals podrà obrir noves zones o vèncer a diferents tipus d'enemics que d'una altra manera 

no hauria pogut. 

1.3 Estils artístics 

Els estils artístics, com els gèneres, són igual de variats ja que cadascun es caracteritza per 

una sèrie de trets que el fan únic. 

1.3.1 Realista 

Estil 3D. A través de models detallats, escenaris realistes, il·luminació dinàmica en temps 

real, aquest estil busca ser el que més s’assembla a la realitat. Aquest busca que el jugador 

cregui que està vivint una experiència que podria arribar a ser real. Veure Figura 1.1. 
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Figura 1.1: Imatge de videojoc amb estil realista: Detroit: Become Human. 

1.3.2 Low-poly 

Estil 3D. Aquest estil es caracteritza per tenir models amb pocs polígons, creant així la 

sensació de que els personatges estan fets de formes geomètriques bàsiques com triangles 

i rectangles. Els polígons són les formes geomètriques que conformen un model. Com més 

alt el número de polígons, més augmenta el nivell de detall en un model. Veure Figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2: Imatge de videojoc amb estil Low-poly: Hob. 

1.3.3 Cel-shading 

Estil 3D. Aquest estil pretèn imitar l’estil de vinyeta de còmic mitjançant una tècnica que fa 

que els colors i ombres semblin més planes, creant així la sensació de que els models i 
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paisatges estan fets de paper. També s’acostuma a afegir unes línies de contorn als models 

que faran resaltar aquests. Veure Figura 1.3. 

 

 
Figura 1.3: Imatge de videojoc amb estil Cel-shading: Borderlands 2. 

1.3.4 Pixel-art 

Estil 2D. Aquest és potser un dels que més criden l’atenció, ja que és un estil en el que els 

models i paisatges són conformats únicament per imatges fetes amb píxels. Veure Figura 1.4. 

 
Figura 1.4: Imatge de videojoc amb estil Pixel-art: Stardew Valley. 
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1.3.5 Cartoon 

Estil 2D. Aquest és un estil més clàssic en el que els models i paisatges estan dibuixats a mà. 

Aquest estil espera crear al jugador una sensació d’estar veient una pel·lícula d’animació. 

Veure Figura 1.5. 

 

 
Figura 1.5: Imatge de videojoc amb estil Cartoon: Cuphead. 

1.4 Motivacions 

Com a motivacions per iniciar un projecte d’aquest tipus a l’època que vivim, en podem 

diferenciar les següents: 

- Motivació comercial: La globalització i un augment en l’economia de la gran majoria 

de països en els últims anys ha facilitat l’accés a màquines d’entreteniment com les 

consoles, o altres dispositius que no van ser creats originàriament per jugar videojocs, 

com els smartphones o PCs, a un públic molt ampli, composat per persones de totes 

les edats. Per aquests motius, i per els alts números de vendes que ha tingut aquest 

sector, com ja hem comentat a la introducció, creiem convenient l’inici d’aquest 

projecte. 

 

- Motivació personal: Des de la infància els videojocs han estat presents a les nostres 

vides. A causa de l’entreteniment que ens han donat, als valors que ens han ensenyat, 

als reptes que ens han plantejat i a l’aprenentatge adquirit gràcies a aquests, hem 

escollit aquesta temàtica pel treball final de grau. 

1.5 Propòsit 

El propòsit principal d’aquest treball és desenvolupar un videojoc 2.5D d’acció/plataformes de 

tipus metroidvania amb tocs RPG i desenvolupat amb el motor gràfic Unity per a PC, on el 

jugador visqui una experiència inoblidable superant els diversos reptes que anirem presentant 

. Això comporta la creació de molts sistemes que convisquin entre si per tal de fer possibles 

diverses mecàniques, com podrien ser combat, consum d’objectes o un sistema de 
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progressió. Tot això acompanyat d’enemics dotats d’una intel·ligència artificial que suposi un 

repte sense ser injust i un bon disseny de nivells .  

També volem aprendre a treballar en grup a l’hora de desenvolupar un videojoc, ja que així 

és com es treballa en el mon laboral.  

1.6 Objectius del projecte 

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. 

 

1.7 Separació de tasques 

Al ser un treball en equip, i al tractar-se d’un projecte de fi de grau en equip, cal separar el 

nostre projecte en una part comuna, i una part individual de les tasques planificades. Amb la 

separació de tasques podem aprendre com treballar conjuntament, dividir funcionalitats en 

tasques i ajuntar-ho tot perquè funcionin conjuntament. Aquest també és un aprenentatge 

important en aquest TFG.  

En aquest apartat enumerarem aquestes tasques, en els futurs apartats les comentarem i 

explicarem en profunditat. 

1.7.1 Part comuna 

Aquestes són les tasques que s’han realitzat conjuntament. En aquestes tasques creem 

components d’interès general pel projecte i s’estableixen les bases. 

 

- 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 
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- Aprenentatge i recerca d’informació. 

- Debug i proves. 

- Documentació. 

1.7.2 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. 

- Respawn genèric per a “Bosses” Boss Zone Behaviour. 

- Disseny i implementació del LevelManager: 

- Controlador de respawns. 

- Implementació de trampes. 

1.7.3 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. 
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1.8 Estructura del document 

1. Introducció, motivacions, propòsit i objectius del projecte 

En aquest capítol s'explica els motius que han portat a realitzar aquest 
projecte, les motivacions que han incitat el desenvolupament d'un videojoc, els 
objectius i propòsits que es volen assolir. També s'expliquen els conceptes 
previs necessaris per comprendre aquest treball. 

 

2. Estudi de viabilitat 

En aquest apartat es tracta el projecte tal com es tractaria en el món laboral. 

Es parla sobre els paràmetres necessaris per al desenvolupament del projecte. 

 

3. Metodologia 

Aquí s'especifica la metodologia que utilitzada al llarg del projecte i els motius 

per utilitzar-la. 

 

4. Planificació 

Aquesta etapa parla sobre l'estratègia seguida per desenvolupar i finalitzar els 

objectius marcats del projecte planteja. També es tracta la temporització 

seguida al llarg de tot el projecte. 

 

5. Marc de treball i conceptes previs 

En aquest capítol es pot trobar una descripció general de diferents aspectes 

del desenvolupament del projecte, conceptes necessaris que faran més fàcil 

al lector entendre els capítols següents de la memòria. També s'explicaran les 

accions més significatives preses a durant les primeres etapes de disseny del 

projecte, i els passos d'estudi i aprenentatge de conceptes utilitzats en el 

desenvolupament. 

 

6. Requisits del sistema 

En aquest apartat especificarem els requisits funcionals i no funcionals del 

programari, els quals recullen els objectius de l'aplicació i les funcionalitats a 

obtenir. Aquest apartat ajuda a entendre el que envolta el sistema informàtic 

que es vol construir. 
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7. Estudi i decisions 

En aquesta secció es troba l'explicació de totes les eines utilitzades per a dur 

a terme el projecte i es fa una explicació de cada una d'elles. S'explica els 

motius que han portat a utilitzar cada eina i amb quina finalitat ha estat usada. 

 

8. Anàlisi i disseny del sistema 

En aquest capítol es proporcionarà al lector la investigació realitzada per 

resoldre els problemes afrontats en el projecte, com poden ser les 

especificacions i requeriments. També es farà una explicació profunda dels 

detalls més importants del projecte i s'exposaran les classes i mètodes 

d'aquest. 

 

9. Implementació i proves 

Aquesta etapa contindrà el procés de l'aplicació, les classes i mètodes 

implementats que resultin més útils per la comprensió de l'aplicació. A 

diferència de l'apartat anterior, en aquest apartat es tracta el software realitzat 

amb detall. 

 

10. Resultats 

En aquest apartat es mostrarà el resultat final de l'aplicació. Es podran veure 

imatges de l'aplicació en execució, les interfícies, els nivells, i qualsevol altre 

aspecte destacat al llarg del projecte. 

 

11. Conclusions 

En aquesta secció s'exposaran les conclusions del projecte junt amb una 

crítica dels resultats obtinguts. 

 

12. Treball futur 

En aquesta etapa es descriuran totes les possibles ampliacions i millores que 

es poden realitzar al sistema per tal d'evolucionar. 

 

13. Bibliografia 

Referències a fonts utilitzades per a desenvolupar el projecte. 
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14. Manual d’usuari 

Apartat on es pot trobar un manual a seguir per tal d'utilitzar l'aplicació de forma 

correcta. 
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2. Estudi de viabilitat 

Per tal de poder realitzar un videojoc de qualitat és necessari comptar amb recursos 

tecnològics i humans. El nostre pressupost real ha estat de 0€, ja que comptàvem amb els 

recursos tecnològics necessaris i els dos membres del treball hem dut a terme totes les 

funcions suficients per cobrir els recursos humans. Tot i així, en aquest apartat calcularem 

l’estudi de viabilitat tal com hauria estat en el projecte si es tractés d’un projecte comercial.  

2.1 Recursos tecnològics 

2.1.1 Recursos Materials 

Per tal de desenvolupar un projecte d’aquesta magnitud, és necessari tenir ordinadors amb 

suficient potència per suportar el desenvolupament sencer del videojoc. És per això que 

cadascuna de les màquines estaran dotades amb una targeta gràfica dedicada. 

 

El material utilitzat per el desenvolupament és el següent:  

 

Equips de sobretaula:  

 

 Equip 1 Equip 2 

Processador Ryzen 5 2600 Intel i5-7600 

Placa mare MSI B450 Tomahawk  Gigabyte GA-B250M-D3H  

Font d’alimentació  Seasonic 620W 80 Plus 
Bronze 

Corsair VS 650W 80 Plus 

Memòria RAM Corsair Vengance 8x2 GB, 
3000 MHz 

Kingston 8GB, DDR4 2133 
MHz 

Tarjeta gràfica Gigabyte RX 580 8GB Gigabyte GeForce GTX 
1060 G1 Gaming 6GB 

Disc Dur Crucial SSD 500 GB Toshiba DT01ACA100 1TB 
7200rpm  

Cost total 775€ 968€ 

Figura 2.1: Equips de sobretaula utilitzats en el projecte. 

 

A part dels equips de sobretaula, també hem fet servir equips portàtils de suport per al 

desenvolupament de tasques. 
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Equips portàtils: 

 

 Equip 3 Equip 4 

Model  MacBook Pro 2015 Acer Aspire e5-571 

Cost total 1600€ 790€ 

Figura 2.2: Equips portàtils utilitzats en el projecte. 

 

Monitors equips sobretaula: 

 

 Monitor 1 Monitor 2 

Model  Dell Professional P2418D -QHD Samsung T32E310EW 32" LED 
Full HD 

Cost total 240€ 199€ 

Figura 2.3: Equips portàtils utilitzats en el projecte.  

 

Cost total recursos materials: 

Ja que ja teniem els equips i monitors, haurem de calcular l’amortització dels elements 

materials. Assumint que un dispositiu queda amortitzat als 3 anys, és a dir, als 36 mesos, i 

tinguent en compte que el projecte ha durat uns 6 mesos, calculem el preu total amortitzat. 

 

Identificador equip Preu de compra(€) Preu total(€) 

Equip 1 775 129.17 

Equip 2 968 161.33 

Equip 3 1600 266.67 

Equip 4 790 131.67 

Monitor 1 240 40 

Monitor 2 199 33.17 

Cost total 4572 762 

Figura 2.4: Cost dels recursos materials.  

2.1.2 Recursos de software 

Per tal de desenvolupar el videojoc hem d’escollir les eines que més s’adapten a les nostres 

necessitats. En el nostre cas, hem triat software gratuït i/o codi obert sempre que ha estat 

possible. 

 

Tipus de software Software Preu (€) 

Motor gràfic Unity 3D 0 

IDE Visual Studio Community 2017 0 
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Modelatge 3D Blender 0 

Disseny gràfic GIMP i Photoshop 0 + 145.08 

Edició d’àudio Audacity 0 

Control de versions Sourcetree i Git 0 

Emmagatzematge al núvol Google Drive 0 

Processador de text Google Docs 0 

Sistema operatiu Windows 10 Home 145 x 3 = 435 

Cost total  580.08 

Figura 2.5: Cost dels recursos de software.  

2.2 Costos de Recursos Humans 

Per poder desenvolupar un videojoc són necessaris diversos perfils de treballadors. La 

creació d’un videojoc consta de diferents parts; una part tècnica i una altre artística, i és per 

això que són necessaris professionals en tots els camps. A continuació es mostren les taules 

de costos, veure figura 2.6 i 2.7. 

 

Perfils de personal:  

 

Professional Preu per hora (€) 

Programador 14 

Artista 3D 17 

Dissenyador gràfic 12 

Analista 18 

Compositor 25 

Figura 2.6: Preu per cada hora dels diferents perfils professionals. 

 

Tasques a realitzar:  

 

Tasca Professional Hores Preu total(€) 

Investigació Analista 50 900 

Estudi del motor gràfic Programador 70 980 

Disseny de models 3D Artista 3D 30 510 

Creació de models 3D Artista 3D 200 3400 

Disseny d’animacions Artista 3D 20 340 

Creació d’animacions Artista 3D 100 1700 
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Creació d’efectes especials Dissenyador gràfic 80 960 

Disseny i creació de textures Dissenyador gràfic 50 600 

Disseny de nivells Dissenyador gràfic 20 240 

Creació de nivells Programador 30 420 

Disseny de sistemes Programador 10 140 

Disseny de classes Programador 15 210 

Implementació de sistemes Programador 150 2100 

Disseny de l’IA Programador 20 280 

Implementació de l’IA Programador 70 980 

Proves i test Programador 50 700 

Documentació Analista 100 1800 

Total  1065 16260 

Figura 2.7: Preus de les tasques a realitzar. 

2.3 Costos indirectes 

També haurem de considerar els costos generats indirectament a l’hora de desenvolupar el 

projecte, que els anomenarem costos indirectes. Considerem costos indirectes els següents: 

- Cost elèctric: 1.25€ per hora 

- Cost de desgast del material: 1.5€ per hora 

- Cost d’internet: 0.5€ per hora 

- Cost de lloguer: 3.75€ per hora. 

 

A continuació es mostra la taula de costos indirectes, veure figura 2.8. 

 

Tipus de cost Preu (€) Hores Cost (€) 

Elèctric 1.25 1065 1331.25 

Desgast 1.5 1065 1597.5 

Internet 0.5 1065 532.5 

Lloguer 3.75 1065 3993.75 

Total   7455 

Figura 2.8: Costos indirectes. 

2.4 Pressupost Total 

El cost total del nostre projecte és la suma de tots els costos explicats anteriorment. Finalment 

hem obtingut un resultat de 25057.08 € que seria el pressupost necessari per dur a terme el 

projecte.Veure Figura 2.9.  

 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

24 

Tipus de cost Preu (€) 

Recursos Materials 762 

Recursos de Software 580.08 

Recursos Humans 16260 

Costos Indirectes 7455 

Total 25057.08 

Figura 2.9: Pressupost total. 

2.5 Competència 

Per tal de concloure l’estudi, haurem d’estudiar també un dels factors més importants en el 

desenvolupament d’un projecte, la competència que existeix en el mercat dels videojocs. En 

el nostre cas, la principal competència serien els jocs englobats en el gènere metroidvania, 

d’scroll lateral i que s’inspirin en sistemes com el d’estadístiques d’un RPG, amb diferents 

estils gràfics com ja poden ser: píxel art o low-poly 3D. 

2.5.1 Dead Cells 

És un joc d’acció/plataformes de gènere rogue-like 2D amb una estètica pixelart i ambientat 

en un món medieval i fantàstic. La idea principal del joc és la re-jugabilitat, ja que els mapes 

es creen aleatòriament i a cada nova partida es poden desbloquejar permanentment noves 

armes i habilitats que aniran apareixent. No hi ha un objectiu final clar, sinó que es tracta 

d’obrir-se pas fins al final del nivell guanyant als enemics que es troben utilitzant amb les 

armes i habilitats que es van trobant. Veure Figura 2.10. 

 

 
Figura 2.10: Personatge principal de Dead Cells atacant amb un arc i matant a un enemic 
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2.5.2 Death’s Gambit 

És un joc d’acció amb un sistema RPG profund. Basat en combats desafiants i una gran 

quantitat de formes de jugar-los. Consta de molta varietat tant en armes com en màgia i incita 

a l’exploració del món presentat. Veure Figura 2.11. 

 
Figura 2.11: Personatge principal de Death’s Gambit enfrentant-se a una sèrie d’enemics. 

2.5.3 Hollow Knight 

Joc d’acció/plataformes 2D classificat com a roguelike a causa del l’estil re-jugable i varietat 

de nivells i habilitats, amb una estètica cartoon. Aquest consisteix en avançar per un mapa no 

lineal i derrotar enemics pel camí fins arribar al boss final de cada zona. A mesura que 

s’avança, s’obtindran habilitats que permetran aconseguir efectes especials o amb les que 

permeten al jugador arribar a zones a les que abans no es podien. Veure Figura 2.12. 

 
Figura 2.12: Personatge principal de Hollow Knight enfrentant-se a un enemic. 
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2.5.4 Rogue legacy 

Joc d’acció/plataformes en 2D amb estètica cartoon/pixelart ambientat en una època 

medieval. Pensat en la re-jugabilitat, ja que la mecànica principal del joc es basa en recórrer 

vàries vegades els mapes generats aleatòriament per tal de pujar de nivell certes 

característiques a l’arbre d’habilitats, millorar armes i moviments, per així arribar i derrotar els 

bosses finals. Veure Figura 2.13. 

 

 
Figura 2.13: personatge principal del Rogue Legacy rodejat d’enemics. 

2.5.5 Shovel Knight 

Aquest és un joc d’acció plataformes en 2D molt semblant als anteriors anomenats, però amb 

una dificultat molt superior i amb una estètica de 8 bits. El personatge principal és un cavaller 

amb una pala com a arma. Aquest haurà de derrotar diversos enemics mentre avancem pels 

nivells fins arribar al boss final. Veure Figura 2.14. 
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Figura 2.14: Personatge principal de Shovel Knight saltant a sobre de plataformes. 

2.5.6 Yoshi: Crafted world 

Joc 2.5D d’aventures i plataformes amb estil cartoon ambientat en un món creat a partir de 

materials artesanals, per exemple un món fet de cartró. Aquest és un joc d’scroll lateral en el 

que el salt entre plataformes és la mecànica clau ja que pretén crear la millor sensació de 

moviment en el món en el que es troba. En aquest, per canviar d’escenaris i mons, s’hauran 

d’obtenir una certa quantitat de Sols, que permetran l’entrada al següent món. A més, el 

jugador podrà anar obtenint habilitats úniques segons els escenaris en el que es troba, per 

tal d’arribar fins al final, generant així una sensació de dinamisme i variació entre nivells. 

Veure Figura 2.15. 

 

 
Figura 2.15: Personatge principal de Yoshi: Crafted world pujat en un personatge aliat. 
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3. Metodologia 

En el desenvolupament del projecte s'ha decidit no seguir una metodologia estàndard Plan-

Do-Check-Act, sinó utilitzar una metodologia més personalitzada plantejada pel nostre tutor. 

Els passos de la metodologia són els següents: 

 

1. Escollir el treball que volem realitzar 

2. Aprendre el llenguatge i eines necessàries per dur a terme el nostre treball. 

3. Dividir i estructurar el nostre treball en diferents parts o mòduls funcionals per tal de 

facilitar-ne la seva realització per separat. 

4. Escollir, seguint l'ordre escollit en el punt 3, una part del treball encara no realitzada i 

desenvolupar-la. 

5. Comprovar si la part realitzada funciona correctament:  

- En cas de no funcionar correctament es tornarà al punt 4 i es revisaran i 

arreglaran totes les errades en el funcionament de la part.  

- En cas de funcionar correctament, comprovarem si la part realitzada era la 

última part a realitzar, en cas afirmatiu passarem al punt 6, i en cas contrari 

tornarem al punt 4 i escollirem una nova part a realitzar. 

6. Unir totes les parts del projecte en un sol element i comprovar el funcionament: 

- En cas que la unió no funciones com s'espera, es tornaria al punt 4 i 

s'analitzarien i arreglarien les part que no funcionen com s'espera. 

- En cas de funcionar com s'espera es passaria al pas 7. 

7. Generar diferents models d'exemple a partir de la unió de les parts, i comprovar el seu 

bon funcionament: 

- En cas de que les comprovacions dels models no siguin les esperades, es 

retornarà al punt 4 i s'analitzarien i arreglarien les part que no funcionen com 

s'espera. 

- En cas d'obtenir el resultat esperat es passarà al punt final 8. 

8. Matissar i arreglar la documentació realitzada al llarg del projecte, i creació de la 

documentació final. 

 

Veure la Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Diagrama de flux de metodologia. 
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4. Planificació 

Per tal de realitzar un bon treball final de grau en conjunt, cal una bona planificació per tal de 

poder complir tots els objectius que es volen assolir. És per això que vam començar les 

primeres setmanes de Gener a donar idees i trobar la manera de fer convergir totes aquestes 

per tal de crear un videojoc amb el que els dos estiguéssim conformes. 

 

Llavors, considerarem la data inicial del projecte el dia 1 de Gener del 2019, i la data final, el 

dia d’entrega de la memòria, és a dir, el dia  11 de Juny del 2019. 

4.1 Pla de treball 

El pla de treball seguit ha consistit a transformar els objectius que es volen assolir en grans 

tasques i dividir aquestes tasques en petites subtasques. 

4.2 Planificació de tasques 

4.2.1 Plantejament del joc 

4.2.1.1 Planificació del joc 

En aquesta primera etapa vam definir el tipus de joc que crearíem, la idea general, els 

personatges, la història i el context. Vam definir l’estil tant d’art com en termes de jugabilitat.  

El primer que vam fer va ser escriure diferents propostes de joc, amb les quals exploràvem 

diversos gèneres i tipus d’art. Es van definir tant jocs 2D com 3D, d’un jugador i multijugador. 

També vam proposar diferents estils jugables com serien el scroll lateral, tercera persona, o 

primera persona.  

En les propostes vam definir els següents jocs possibles: 

 

● Roguelite 2D amb estil píxel art. 

● Joc multi-jugador de combat de tipus Smash. 

● First Person Shooter enfocat en mode història. 

● Hack and Slash 3D en tercera persona. 

● Metroidvania d’acció plataformes 3D d’scroll lateral. 

 

Per tal de conèixer les diferents formes de treballar que hauríem de dur a terme segons el 

tipus de joc triat, vam explorar les diferents eines que ens ajudarien en el desenvolupament. 

A partir d’això vam definir els pros i contres de cada opció fins a arribar a l’acord de 

desenvolupar un metroidvania 3D scroll lateral d’acció i plataformes. 

4.2.1.2 Estudi del motor gràfic Unity3D i del llenguatge C# 

Aquesta fase va ser dedicada a estudiar i entendre el motor de videojocs Unity, aquest permet 

desenvolupar videojocs utilitzant el llenguatge C#.  
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4.2.1.3 Estudi de l’API de Unity3D 

Aquesta etapa va ser utilitzada per aprendre i entendre l’API de Unity. En aquesta etapa vam 

adquirir els coneixements necessaris per entendre el funcionament de la programació de 

videojocs. També vam adquirir coneixement sobre les funcions utilitzades.  

4.2.2 Disseny  

Inicialment, per tal de seguir amb una bona gestió del projecte i abans de començar amb la 

implementació, vam haver de fer el disseny de l’estructura dels elements que composen el 

nostre treball. Aquests elements poden ser tant elements gràfics com estructurals. 

4.2.2.1 Disseny del personatge principal protagonista i sidekick 

En aquesta fase es va dissenyar el personatge protagonista. El personatge principal, al ser el 

més important, vam decidir que seria creat de zero tant el model com les textures. Així doncs, 

en la primera fase de disseny vam descriure com seria l’aspecte dibuixant propostes en 2D 

des de diferents vistes. També es va dissenyar el sidekick, el personatge que acompanyarà 

la protagonista durant tota l'aventura. Respecte a l’aparença, es va decidir fer el model des 

de 0 juntament amb les textures, donat que també és un personatge important. 

 

Per altra banda vam definir les funcionalitats que tindria el personatge, les mecàniques i 

dinàmiques que seria capaç de realitzar. 

4.2.2.2 Disseny dels enemics  

Aquesta fase vas ser destinada a definir l’aspecte dels enemics i les seves mecàniques. Així 

vam decidir els diferents tipus d’enemics que tindria el joc, els bàsics i el boss final. En aquesta 

etapa també es va definir la IA dels enemics.  

4.2.2.3 Disseny dels sistemes 

Aquest apartat és el més complex ja que compren la definició de tots els sistemes. El que 

vam definir en aquest apartat serà estès en els propers apartats. La llista de sistemes que 

vam definir van ser els següents:  

 

- Sistema de moviment 

- Sistema de consumibles 

- Sistema de projectils 

- Sistema d’ armes cos a cos 

- Sistema d’habilitats 

- Sistema d’experiència 

- Sistema d’ànimes 

- Sistema de control 

- Sistema de respawn 

- Sistema de menús 

- Sistema d’interaccions 

- Sistema d’inventari 

- Sistema de trampes 

- Sistema d’estadístiques 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

32 

- Sistema de càmara 

4.2.2.4 Disseny d'interfície d’usuari 

La fase en la que es va concretar de quins elements es composaria el HUD del jugador. 

s’entén com a HUD la interfície del jugador. 

4.2.2.5 Disseny de nivells 

En aquesta fase es van definir els nivells del joc, és a dir l’estructura on es dur a terme el joc. 

Tant en termes d’aspecte visual com de disseny jugable.  

4.2.3 Implementació  

4.2.3.1 Implementació dels sistemes 

Com s’ha dit anteriorment és la fase més complexa ja que compren la implementació de la 

llista de sistemes anomenats a l’apartat 4.2.2.3. 

4.2.3.2 Implementació del personatge principal protagonista 

En aquesta etapa d’implementació es va crear el controlador del personatge principal.  

4.2.3.3 Implementació del Sidekick 

En aquesta etapa d’implementació es va crear el controlador de seguiment del personatge 

acompanyant. 

4.2.3.4 Implementació dels enemics  

En aquesta fase es van desenvolupar els controladors pels enemics.  

4.2.3.5 Implementació d'interfície d’usuari 

En aquesta etapa es duu a terme la creació dels elements que informaran el jugador sobre 

l’estat de diferents apartats del joc.  

4.2.4 Integració  

4.2.4.1 Adquisició de models 

A causa del al gran abast del videojoc, i de la quantitat de models necessaris per a fer uns 

escenaris enriquits, s’ha decidit utilitzar models d’ús lliure gratuït en alguns apartats del 

videojoc, com ara parts de l’escenari, elements d’atrezzo i alguns enemics.  

4.2.4.2 Creació de models 

En el cas dels models de la protagonista i de l’acompanyant, es va decidir crear els models 

des de zero, ja que són recurrents durant tot el joc, i se’ls hi ha volgut donar un toc personal 

extra. 
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4.2.4.3 Adquisició d’animacions 

Totes les animacions han sigut aconseguides de forma gratuïta, excepte l’animació del text 

flotant. 

4.2.4.4 Adquisició d’efectes sonors i banda sonora 

Tots els efectes sonors s’han aconseguit de forma lliure i gratuïta, amb l’excepció de la banda 

sonora.  

4.2.4.5 Creació del nivell 1 

En aquesta etapa s’implementen els elements establerts al disseny de nivells respecte el 

nivell 1, això inclou tant el mapa com els elements que el formen. 

4.2.4.6 Creació del nivell 2 

En aquesta etapa s’implementen els elements establerts al disseny de nivells respecte el 

nivell 2, això inclou tant el mapa com els elements que el formen. 

4.2.4.7 Documentació  

La documentació és una tasca que es compleix de forma recurrent al llarg del projecte. A les 

etapes finals s’ha refinat per tal de millorar i tractar de reflectir la feina realitzada.  

4.2.5 Testeig 

Comptant amb tot els components del videojoc, es van realitzar proves exhaustives per 

assegurar el correcte comportament de cadascun dels diferents elements, així com el 

funcionament entre ells. Es va comprovar que el resultat final complís amb tots els requisits 

presentats a l'apartat de plantejament de joc i disseny 

4.3 Temps estimat i definitiu 

El projecte es va plantejar tenint en compte que l'inici seria l'1 de Gener i l’acabament el dia 

10 de Juny (un dia abans de l'entrega). L'estudi previst es troba reflectit a la Figura 4.1 mentre 

que el real es pot veure a la Figura 4.2. 
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Figura 4.1: Diagrama de Gantt planificació prevista. 
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Figura 4.2: Diagrama de Gantt planificació real. 
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4.4 Resultats esperats 

El videojoc va ser plantejat per tal que es pogués seguir desenvolupant a través dels anys i 

es pugui llançar al mercat sent un bon joc, i sent capaç de competir amb semblants del mateix 

gènere, o al menys d’oferir una alternativa. 

És per això que s’espera tenir un sistema preparat per a què noves funcionalitats siguin fàcils 

d’implementar i no calgui modificar gaire l’estructura ja dissenyada. 

Com a resultat final del TFG, s’espera poder tenir una demostració simplificada del que serà 

el producte final. 

Com a joc, s’espera tenir un joc polit, dinàmic i divertit, que ofereixi al jugador una experiència 

que suposi un repte sense ser injust. 
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5. Marc de treball i conceptes previs 

És important destacar que el desenvolupament d'un videojoc segueix les mateixes regles que 

qualsevol altre desenvolupament comercial en el món del programari. És per això que farem 

servir en tot moment una metodologia adequada al problema d'enginyeria del software tractat. 

 

Per tant, en aquest apartat parlarem dels aspectes generals, eines i decisions bàsiques que 

s'han pres pel desenvolupament. 

5.1 Introducció als motors de videojocs 

Per tal de desenvolupar un videojoc existeixen varis camins possibles a prendre, el més usual 

és utilitzar una eina coneguda com a motor de videojocs que implementa funcions bàsiques 

necessàries per al desenvolupament dels videojocs.  

Un motor de videojocs és un programari que permet crear un videojoc i ens estalvia la creació 

de funcionalitats com podrien ser la renderització, simulació física, sistema de col·lisions i 

altres. És a dir, ens estalvia la creació de funcions a molt baix nivell per poder-se centrar en 

el que de veritat importa a l’hora de desenvolupar un videojoc.  

 

Triar un motor gràfic és possiblement la decisió més important a l’hora de desenvolupar un 

videojoc, ja que serà l'element principal que ens acompanyarà durant tot el desenvolupament. 

El motor és l’eina principal i defineix la forma de treballar i implementar les funcionalitats que 

es volen assolir.   

 

Els aspectes més importants que poden fer que ens decantem cap a un motor o un altre són: 

 

- Corba de dificultat 

- Comoditat a l’hora d’utilitzar 

- Documentació del motor 

- Comunitat  

- Sistema d'il·luminació 

- Motor de renderització 

- Motor de física. 

 

En el nostre cas, els aspectes més tècnics no tenen tanta rellevància com la documentació o 

la corba d’aprenentatge. Com a creadors novells el que ens és d'interès és un motor on, 

sabent programar, sigui fàcil començar a crear funcionalitats, que tingui una documentació 

sòlida darrere i una comunitat extensa.  
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5.2 Exemples de motors de videojocs 

5.2.1 CryEngine 

Desenvolupat per l’empresa CryTek, creadors de títols com Crysis o Hunt: Showdown. Aquest 

motor es va crear amb la finalitat de fer demostracions tècniques per les gràfiques de Nvidia, 

però es va acabar utilitzant per a fer el primer joc de la  coneguda saga Far Cry a causa del 

seu potencial.   

 
Figura 5.1: Logotip Cryengine 

 

Actualment un dels motors més potents gràficament, que ofereix una sèrie d’opcions gràfiques 

com podrien ser: il·luminació natural i ombres dinàmiques en temps real, HDR, volum de 

líquids càustics, entre d’altres. 

Tot i ser un motor molt capaç i potent, amb un dels millors sistemes de físiques, és un dels 

motors més complicats d’aprendre a fer servir. Fet que dificulta l’entrada de nous 

desenvolupadors i dissenyadors. 

Aquest és un motor “pay-what-you-want” que vol dir que es pot pagar el que es cregui que val 

el motor si es creu necessari. Aquest model es fa servir per tal d’atraure a nous 

desenvolupadors independents. Tot i que una vegada es publica el videojoc, els creadors del 

motor en rebran una part dels guanys en royalties. Veure Figura 5.2. 

 

 
Figura 5.2: Imatge de Crysis 3, CryEngine 3. 
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5.2.2 Frostbite 

Un dels motors més avançats actualment, desenvolupat per DICE, empresa propietat 

d’Electronic Arts. És junt amb el CryEngine, un dels motors de videojocs més potents 

gràficament de l’època actual, però que és tancat per a empreses desenvolupadores que no 

siguin propietat d’EA.  

Amb aquest motor s’han desenvolupat jocs com Battlefield, Battlefront, Plants Vs. Zombies: 

Garden Warfare. 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.3: Logotip de Frostbite 

 

Aquest motor és conegut per disposar d’un sistema de físiques molt realista que afegeix un 

dinamisme inigualable en mapes on els elements són destructibles. 

També, en els últims anys han desenvolupat noves tecnologies de fotorealisme, que sumat a 

un sistema d’il·luminació en temps real, permet dissenyar uns paisatges que no es 

distingeixen de la realitat. El sistema d’animacions ultra realistes permet a més una millor 

immersió a l’ambientació del joc. 

Les últimes versions del motor contenen la implementació de la tecnologia raytracing, amb la 

que es poden crear uns mapes encara més realistes. Veure Figura 5.4. 

 

 
Figura 5.4: Prova de RayTracing de Battlefield V. 
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5.2.3 Unreal Engine 

 
Figura 5.5: Logotip Unreal Engine 4. 

 

Unreal Engine és un motor de videojocs creat per l’Epic Games, coneguda per el seu famós 

joc Fortnite. Aquest motor està implementat en C++, això permet una gran portabilitat i ofereix 

diverses eines addicionals de gran ajuda per a dissenyadors i artistes, la versió més recent 

és l’ Unreal Engine 4. 

Actualment dins la indústria del videojoc aquest és el motor més important, permet programar 

un videojoc simple sense utilitzar ni una sola línia de codi, tot i que per realitzar funcions més 

específiques i complexes és necessari utilitzar el C++.  

Aquest motor es pot utilitzar de forma gratuïta sempre que els beneficis generats amb el 

videojoc creat no superin els 3.000$. Un cop superada aquesta xifra, Epic Games rebrà un 

5% dels beneficis.  

Unreal Engine ha estat utilitzat pel desenvolupament de molts videojocs tant indies com triple 

AAA tals com; Ashen, BioShock, A Way Out, Biomutant... i així segueix amb una llarga llista. 

Veure Figura 5.6. 

 

 
Figura 5.6: Entorn de treball Unreal Engine 4. 
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5.2.4 Unity 

Unity o Unity3D és un motor gràfic desenvolupat per Unity Technologies. Aquest es tracta 

d’un motor multiplataforma que ha estat utilitzat sobretot per empreses independents, ja que 

compta amb un amplia comunitat. Es troben dues versions disponibles la versió Unity 

personal i el Unity Pro.  

L’entorn de desenvolupament pot ser utilitzat en Windows i en MacOS, els videojocs poden 

ser compilats per a Windows, MacOS, Linux, Android, IOS i les consoles de cada generació.  

Unity permet programar utilitzant C# i JavaScript. Aquest motor pot utilitzar-se conjuntament 

amb eines de modelació 3D tals com Blender o Maya. 

Unity utilitza OpenGL per a Windows, MacOS i Linux; Direct3D només a windows i OpenGL 

ES per a Android i iOS.  

 

 
Figura 5.7: Logotip Unity. 

 

Unity és utilitzat sobretot per empreses independents i en aquests anys són moltes les que 

han decidit adoptar-ho com a motor per desenvolupar el seu videojoc. Alguns dels videojocs 

que han triomfat i han estat creats amb Unity són: Cuphead, Monument Valley, Ori and the 

blind forest.  

També grans empreses han utilitzat Unity pel desenvolupament dels videojocs, com per 

exemple el cas de Hearthstone desenvolupat per Activision-Blizzard. Veure Figura 5.8. 
 

 
Figura 5.8: Entorn de treball Unity. 
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5.2.5 Amazon Lumberyard 

Motor gràfic desenvolupat en C++ per Amazon, basat en l'arquitectura de CryEngine, i 

llicenciat per Crytek al 2015. És un motor gratuït en el qual es paguen pels serveis extres que 

es vulguin afegir al compte de l'usuari, ja siguin nou suport, tutorials, o qualsevol funcionalitat 

addicional. 

 
Figura 5.9: Logotip Lumberyard. 

 

És un motor nou, i per tant no hi ha gaires videojocs que s’hagin fet amb aquest motor, però 

actualment estan en desenvolupament jocs com Star Citizen que l’utilitzen. 

Amb aquest motor gràfic s’han implementat funcionalitats que permeten enllaçar el videojoc 

amb comptes de Twitch.tv per tal d’oferir una experiència completament nova en la 

retransmissió de videojocs. 

5.3 Altres possibilitats a motors de videojocs 

En l’apartat 5.2 hem fet referència a que un dels camins possibles per desenvolupar un 

videojoc és l’ús d’un motor gràfic. En aquest apartat explorem una altra possibilitat, i és la 

d’utilitzar una API per desenvolupament gràfic. 

5.3.1 OpenGL 

OpenGL o Open Graphics Library és una API multillenguatge i multiplataforma que permet 

desenvolupar aplicacions que produeixen gràfics 2D i 3D. Aquesta va ser desenvolupada 

originalment per Sillicon Graphics Incorporated (SGI). Ofereix una API senzilla, estable i 

compacta. La seva gran escalabilitat ha permès que el desenvolupament segueixi i fins i tot 

han aparegut extensions, afegits sobre les seves funcionalitats bàsiques.  

 

 
Figura 5.10: Logotip OpenGL. 
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5.4 Decisió presa, El motor gràfic Unity3D 

El que teníem clar és que en aquest treball volíem utilitzar un motor gràfic, ja que d’un altre 

forma, comportaria un treball extra que es podria considerar directament un treball de fi de 

grau diferent.  

La decisió més difícil va ser escollir entre Unity3D i Unreal Engine 4, ja que són els motors 

gràfics actuals que més s’adapten a les nostres necessitats i coneixements. Després d’una 

recerca exhaustiva i valorar els pros i contres de cada opció, ens vam adonar que Unity 3D 

era una millor opció pels següents motius: 

  

- Unity disposa de millor documentació. 

- Unity compte amb una àmplia comunitat. 

- Unity té una corba de dificultat inferior a Unreal Engine 4.  

 

Existeixen altres aspectes on Unreal Engine 4 superava a Unity com podria ser la gestió de 

la memòria, ja que Unity es basa en .NET i l'autogestió de la memòria podria no ser interessant 

en alguns casos. A més, Unreal Engine disposa d’un millor sistema d'il·luminació que és 

tècnicament superior a Unity. Aquests aspectes, tot i ser molt interessants de cara a una 

empresa, no ho eren tant per a nosaltres, ja que es tracta del primer joc que hem 

desenvolupat.  

Amb Unity podrem aprendre els conceptes bàsics de la creació de videojocs amb un entorn 

entenedor i una gran documentació. A més, Unity és un motor que s’utilitza en el món laboral 

tant com per desenvolupar videojocs d’Android, consola o ordinador, com per altres 

aplicacions d’ús comercial com sería l’exposició de productes o simulacions. Per tant, creiem 

que podria ser una eina fonamental en el futur. 
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6. Requisits del sistema 

Aquest capítol està destinat a explicar els requeriments de l’aplicació. Aquests estaran dividits 

en dos blocs. El primer; que fa referència a les funcionalitats del sistema, és a dir les 

funcionalitats que volem que realitzi; el segon, el de requisits no funcionals. Els requisits no 

funcionals fan referència a les qualitats i les característiques que s’han de tenir en compte a 

l’hora de dissenyar el sistema.  

6.1 Requeriments funcionals  

● El jugador haurà de ser capaç de moure el personatge principal per tal que es pugui 

desplaçar a dreta i esquerra i saltar. 

● El jugador haurà de ser capaç de fer que el personatge principal s’ajupi i es desplaci 

ajupit. 

● El jugador haurà de ser capaç de fer que el personatge principal rodi en una direcció. 

● El jugador haurà de comptar amb una interfície que l’informi en tot moment de dades 

necessàries.  

● El jugador haurà de ser capaç de modificar les opcions del joc, tant so com resolució. 

● El jugador haurà de ser capaç d’interactuar amb elements per tal d’obtenir objectes. 

● El jugador haurà de ser capaç de combatre amb els enemics i obtenir experiència i 

ànimes si els derrota. 

● El jugador haurà de ser capaç de re-viure si te ànimes suficients. 

● El jugador haurà de ser capaç de consumir objectes que influeixin en els seus atributs. 

● El jugador haurà de ser capaç de consumir objectes que permetin realitzar una acció 

de combat. 

● El jugador haurà de ser capaç d’equipar-se objectes. 

● El jugador haurà de ser capaç d’utilitzar habilitats. 

● El jugador haurà de ser capaç de llançar projectils. 

● El jugador haurà de ser capaç d’utilitzar l’espasa. 

● El jugador podrà perdre i reiniciar el joc si mor i no té suficients ànimes. 

● El jugador haurà de ser capaç de tancar el joc “in-game”. 

● Els enemics de rang hauran de ser capaços de llançar projectils. 

● El “boss” haurà de ser capaç de realitzar diferents tipus d’atacs. 

● Els enemics cos a cos hauran de ser capaços d’atacar amb armes cos a cos.  

● Els enemics a rang hauran de ser capaços de llençar projectils apuntant al jugador. 

● Tots els enemics hauran de ser capaços de localitzar al jugador quan es permeti i 

apropar-se a ell. 

6.2 Requeriments no funcionals  

Els requeriments no funcionals són aquells que fan referència a les qualitats i característiques 

de la maquinària, i que s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar el videojoc per tal de 

que aquest es pugui executar en el màxim d’equips possibles. 

 

Ja que el programa només es pot executar en mode usuari, no es necessiten mesures de 

seguretat addicionals per controlar l'accés al programa, i al no guardar cap tipus de dades 

confidencials, no cal aplicar cap tipus de protecció de dades. Pel que fa a restriccions de 
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plataforma, a l'haver realitzat el videojoc amb un motor de videojocs, les restriccions de 

plataforma seran les restriccions que tingui el motor, en aquest cas Unity. 

Pel que fa als requeriments tècnics, l’aplicació ha estat testejada en dos equips amb les 

següents prestacions, donant un rendiment suficient per jugar al joc: 

 

Equip 1: 

CPU: Ryzen 5 2600 

GPU: AMD RX 580 8GB 

RAM: 16 GB 

SO: Windows 10 Home Edition(x64) 

 

Equip 2: 

CPU: i5-7600 

GPU: Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB 

RAM: 16 GB 

SO: Windows 10 Home Edition(x64) 

 

D'altra banda, els requeriments mínims aproximats que podrien executar el videojoc són: 

 

Equip mínim: 

CPU: Ryzen 3 1600 / Intel i3 8100 

GPU: AMD RX 460 / Nvidia GTX 950  

RAM: 4 GB 

SO: Windows 7 Home Edition(x64) / MacOS Yosemite 
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7. Estudis i decisions 

En el següent apartat explicarem el perquè de les preses de decisions i com ens han afectat 

al desenvolupament. En particular, explicarem el software utilitzat: 

7.1 Sistema Operatiu 

Pel que fa al sistema operatiu utilitzat, principalment ha estat Windows 10 Home, tot i que en 

ocasions s’ha utilitzat MacOS Mojave (en l’equip 3 anomenat en l’apartat 2.1.1). Hem triat 

Windows ja que és el sistema operatiu més utilitzat i el que té més compatibilitat pels 

programes necessaris pel desenvolupament. Tenim la versió d’estudiant ja que al ser alumnes 

de la UdG, tenim la llicència gratuïta.  

 

 
Figura 7.1: Logotip Windows 10. 

7.2 C# 

És el llenguatge principal en el que es basa la programació de videojocs amb el motor Unity 

actualment. Aquest és un llenguatge de programació orientat a objectes i desenvolupat per 

Microsoft basat en llenguatges com C i C++.  

Com a tots els llenguatges de programació orientats a objectes, aquest ens permetrà herència 

de classes i la implementació d’interfícies entre altres funcionalitats, que ens seran clau per 

al desenvolupament del nostre projecte. 

Hem escollit aquest llenguatge, ja que és el que actualment ha passat a ser el llenguatge de 

programació estàndard per al desenvolupament de videojocs en les últimes versions de Unity. 

Una altra raó és perquè al llarg de la carrera hem utilitzat aquest tipus de llenguatges, i hi 

estem més familiaritzats. 

7.3 Blender 

Blender és programari lliure multiplataforma, dedicat a l'edició tridimensional. Això inclou 

eines per al modelatge d'objectes, l'edició de materials, l'animació, el render, a més de 

funcionalitats complementàries com l'edició no lineal de vídeo. 

El programa fou inicialment distribuït de forma gratuïta però sense el codi font (Tot i que 

actualment ja es troba disponible). 

Actualment és compatible amb totes les versions de Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris 

FreeBSD, IRIX i macOS. 
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Disposa d'una interfície gràfica d'usuari molt peculiar, que ha rebut sovint crítiques per ser 

poc intuïtiva. Tot i això, té grans avantatges, com la configuració personalitzada de la 

distribució dels menús i de les vistes de càmera. 

Hem utilitzat el Blender pels aspectes referents al modelatge 3D dels personatges i per 

qualsevol formes d'edició referent a models 3D com poden ser els objectes amb els quals es 

pot interactuar o l'escenari. 

El motiu principal que ens ha portat a utilitzar Blender és que disposàvem d'un coneixement 

previ de com utilitzar l'eina. També hem tingut en compte que és una eina que es troba sota 

llicència GPL i per tant és gratuït. 

 
Figura 7.2: Logotip Blender. 

7.4 GIMP 

Aquest és un programa d'edició d'imatges gratuït i de codi obert, disponible per GNU/Linux, 

OS X, Windows, etc. Aquest programa permet retocar imatges canviant paràmetres com la 

saturació de la imatge, la gama de colors, aplicar filtres, redimensió d'imatges, etc. Aquest no 

només permet editar imatges, sinó que les seves potents eines ens donen la possibilitat de 

poder crear imatges des de zero. Disposa d'un sistema de capes en el que cada capa està 

composta de diferents elements. A partir d'aquestes capes es pot crear una jerarquia que 

permet una separació estructurada, per tal de tractar els elements de cada capa de forma 

diferent. Aquest ens és útil per tal de crear els UVMaps dels models i els elements que 

componen l'UI. Aquest editor també permet la generació d'imatges a partir d'scripts en C, 

C++, Perl i Python, entre d'altres. Permet a més la instal·lació de plugins gratuïts que ofereixen 

eines addicionals. 

Aquest va ser el software més utilitzat per apartats d'edició d'imatges. 

 

 

 
Figura 7.3: Logotip Gimp. 
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7.5 Photoshop 

Software d'edició i creació d'imatges per excel·lència. Aquest és un software de pagament 

desenvolupat per Adobe i disponible per Windows i macOS. Actualment permet la creació i 

edició d'imatges de la mateixa forma que GIMP, però d'una forma més eficaç i precisa. Aquest 

permet funcionalitats exclusives de les quals GIMP no disposa de forma base. Va ser la nostra 

primera opció a causa de la seva potència i a la gran comunitat que hi ha darrere que ofereixen 

milers de tutorials i consells. Veure Figura 7.4. 

 

 
Figura 7.4: Entorn de treball Photoshop. 

7.6 Audacity 

Audacity és un editor d'àudio digital de programari lliure disponible per a sistemes operatius 

Windows, MacOS / OS X i Unix. Audacity es va iniciar a la tardor de 1999 per Dominic Mazzoni 

i Roger Dannenberg a la Universitat Carnegie Mellon i va ser llançat el 28 de maig del 2000. 

Hem utilitzat Audacity com a editor d'àudio pels aspectes sonors del videojoc tant per la banda 

sonora com pels efectes sonors. Veure Figura 7.5. 

 

 
Figura 7.5: Entorn de treball Audacity. 
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7.7 Sourcetree 

SourceTree és un client que es basa en Git,és a dir es un controlador de versions i és gratuït. 

Es troba disponible per a Windows i MacOS. 7.1.8 Google Drive. A l'hora de crear grans 

projectes és necessari comptar amb eines de control de versions, i més en aquest treball, ja 

que està realitzat en grup. Aquesta eina ens permet treballar en branques separades, és a dir 

dividir tasques i futurament ajuntar-les. A més, permet treballar al núvol amb un projecte de 

fins a 2GB. El motiu principal per utilitzar aquest controlador de versions ha estat que és el 

recomanat per a Unity, està preparat per treballar conjuntament amb Unity i amb els fitxers 

específics d'aquest. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6: Logotip Sourcetree. 

7.8 Visual Studio 

Visual Studio és l’IDE que hem triat per a desenvolupar el nostre codi en C#. Aquest és un 

entorn desenvolupat per Microsoft i permet desenvolupar aplicacions amb diversos 

llenguatges tals com Visual Basic, C++, C#, Python, R i altres. 

 

Un dels motius que ens va fer decidir per aquest IDE com a entorn de programació principal 

és que el propi Unity (motor que utilitzem) és el que recomana. Anteriorment recomanava 

utilitzar el Monodevelop però aquest va ser reemplaçat per Visual Studio. 

Visual Studio disposa de dues versions: la Community (què és la que hem utilitzat) i la 

Professional que és de pagament. 

 

Altres motius importants per a triar Visual Studio han estat: 

- La gran potencia de debugger. 

- El seu entorn còmode. 

- La facilitat d'ús. 

- L’intelliSense. 

- La personalització. 

 

També, permet a través de paraules reservades, una millor organització de classes, com per 

exemple la paraula reservada #region i #endregion, que permet posar títol i col·lapsar el codi 

comprès entre aquestes dues paraules. Veure Figura 7.7. 

O les paraules <summary> i </summary> que permet escriure una descripció d’un mètode, 

que es mostrarà a l’hora de cridar la funció per tal de saber quina és aquesta funcionalitat. 

Veure Figura 7.8. 
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Figura 7.7: Exemple Region en Visual Studio 2017 

 

 
Figura 7.8: Exemple Summary en Visual Studio 2017. 

7.9 Unity 3D 

7.9.1 Entorn de treball de Unity 

L'entorn de treball de Unity és còmode i intuïtiu, com ja hem dit en apartat anteriors. Aquest 

permet moure i ordenar les finestres com vulgui l'usuari. També amagar les que no s'utilitzen 

i obrir les que no es troben a l'editor per defecte. En aquest apartat explicarem les finestres 

principals i la seva utilitat. Veure Figura 7.9, 7.10. 
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Figura 7.9: Entorn de treball Unity.  

 

1. Visió d'escena: Finestra des de la qual podem interactuar amb l'escenari en 3D o 2D i 

modificar, afegir, o treure els elements que conté la nostra escena actual. Aquesta finestra és 

l'eina més utilitzada, ja que és la que utilitzem per construir els nostres nivells i menús. 

 

2. Visió de joc : Finestra utilitzada per realitzar les proves d'execució del joc. 

 

3. Explorador de l'escena: Mostra tots els GameObjects de l'escena actual i també la relació 

jeràrquica que puguin tenir entre ells. Es poden clicar per tal de veure a l’inspector, també es 

poden arrossegar dins i fora altres GameObjects per tal de definir i modificar les jerarquies.  

 

4. Explorador de fitxers: Aquest índex permet accedir a tots els elements utilitzats en el 

projecte i mostra sempre a la part esquerra l'arbre de directoris, mentre que a la dreta mostra 

el contingut de la carpeta que tenim seleccionada. 

 

5. Inspector: L'inspector es tracta d'un apartat que permet visualitzar tots els Components 

que un GameObject té associats. Aquests Components poden ser qualsevol classe d'atribut 

com ara la posició de l'objecte, un script associat a aquest o qualsevol tipus de component 

definit per Unity. 
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Figura 7.10: Entorn de treball Unity.  

 

6.Consola: En aquesta finestra podem trobar els missatges d’error i els warnings. També hi 

trobarem qualsevol print que realitzem els scripts.  

 

7. Editor d’Animator: Eina que permet la creació i edició d'un Animator, que és l'element 

responsable de gestionar les animacions dels GameObjects. 

 

8. Assets Store: Botiga virtual pròpia de Unity. En aquesta podem descarregar elements pel 

videojoc. Existeixen elements gratuïts o de pagament. S’hi poden trobar elements de tota 

classe tant models 3D com components.  

 

9. Navigator: En aquesta finestra es poden definir els elements navegables del terreny, és a 

dir el tros de mapa on es podran executar algorismes de pathfinding per tal de que l’API de 

Unity de IA pugui trobar els camins. També és es poden definir altres aspectes del terreny 

com són els obstacles.  

7.9.2 Conceptes importants per desenvolupar un videojoc 

Per tal d’entendre com funciona un videojoc i entendre com es crea, haurem d’estudiar i 

assimilar una sèrie de conceptes que són primordials en el desenvolupament. Aquests 

conceptes bé poden ser conceptes del modelatge 3D, o bé del funcionament del sistema d’un 

videojoc. 

 

En aquest apartat abarcarem només les components i elements que creiem són les 

essencials per tal d’entendre els conceptes necessaris. Hi ha altres elements que també els 

creiem importants, però no essencials, i és per això que no els anomenarem. 
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7.9.2.1 Mesh 

El mesh és la malla d’un model, és a dir el conjunt de vèrtex i arestes que formen el formen. 

Podríem dir que es el model d’un GameObject. 

7.9.2.2 Textura 

Una textura és la imatge que s’aplica a un material és a dir, es tracta d’un dibuix de 2D. 

7.9.2.3 Material 

Els materials són els elements que controlen l'aparença visual dels models i en general 

compten amb una textura. Els materials poden estar compostos de més d’una textura i de 

shaders que faran canviar l’aparença. 

7.9.2.4 Collider 

EL collider és el component de Unity destinat a les col·lisions. Existeixen dues classes de 

colliders: aquells que només serveixen per avisar que dos objectes s'han posat en contacte i 

que no impedeixen el pas a través d'ells, anomenats trigger colliders; i aquells que a més 

d'avisar en cas de col·lisió, no permeten a cap collider passar a través d'ells. 

7.9.2.5 Rigidbody 

El Rigidbody és un element de Unity que s'utilitza per fer que un element sigui afectat per la 

física del joc. Aquest component permet conferir una massa i una fricció als elements, i 

restringir per quin dels eixos del mon l'element es podrà desplaçar i sobre quins eixos podrà 

rotar. Normalmentm els Rigidbodys van associats amb els colliders, ja que, per a què un 

element en moviment pugui interaccionar amb un collider, necessita tenir un rigidbody 

associat. 

 

- Atributs més utilitzats: 

 

RigidbodyConstraints constraints 

Controla els graus de llibertat del Rigidbody. 

 

bool freezeRotation 

Indica si la física afectarà per tal de canviar la rotació de l'objecte. 

 

bool isKinematic 

Si és cert, les forces, col·lisions o joints no afectaran el Rigidbody. El Rigidbody estarà sotmès 

al control donat per les animacions o el control de l'script utilitzant el Transform. 

 

float mass 

Indica la massa del Rigidbody. 

 

bool useGravity 

Si és cert la gravetat afectarà al Rigidbody.  

 

Vector3 velocity 

És el vector de velocitat del Rigidbody. 
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- Mètodes més utilitzats: 

 

void AddForce(Vector3 force,ForceMode mode = ForceMode.Force) 

Donat el vector de força "force" i el mode "mode", aplica força al Rigidbody. 

7.9.2.6 GameObject 

Els GameObjects es tracten de tots els elements que dipositem en una escena i que podem 

desplaçar, escalar i eliminar. Els GameObjects estan formats per diferents Components, o 

atributs, que li confereixen característiques especials. Els GameObjects poden ser configurats 

i guardats a disc per tal de poder utilitzar-los de forma repetida sense haver d’inicialitzar-los 

cada cop. Aquests elements guardats són anomenats Prefabs.  

 

- Atributs més utilitzats: 

 

Transform transform 

Transform lligada al GameObject. 

 

String tag 

Tag del GameObject. 

 

isStatic 

Si és cert el GameObject és estàtic. Si és fals no ho és.  

 

- Mètodes més utilitzats: 

 

void GetComponent(Type type) 
Funció utilitzada per obtenir un component del GameObject. Si no el té, retorna null. 
 
void SetActive(bool stat) 
Activa el GameObject quan stat és cert. Si és fals, el desactiva.  
 
GameObject[] FindObjectsWithTag(string tag); 
Retorna una llista amb tots els GameObjects actius que tenen el tag “tag”. 
 

string ToString() 

Retorna el nom del GameObject com a string.  

 

void Instantiate(Object original, Vector3 position, Quaternion rotation, Transform 
parent) 
Donat un Object original en retorna un clon instanciat. Es pot indicar la posició, la rotació i el 
transform per realitzar la instanciació.  
 
void Destroy(Object obj, float t = 0.0F) 
Es destrueix l’objecte “obj” en temps “t”. 
 
void GetComponentInChildren() 
Funció utilitzada per obtenir un component del GameObject o de qualsevol dels fills. Si no el 
té, retorna null. 
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void GetComponentInParent() 
Funció utilitzada per obtenir un component del GameObject o de qualsevol dels pares. Si no 
el té, retorna null. 

7.9.2.7 Component 

Els components agrupen tots els atributs que un GameObjects podria arribar a tenir des de 

elements 3D, llum, so, animacions, entre d’altres. L'únic Component que és obligatori tenir 

per a tots els GameObjects és el Component Transform, el qual dóna la posició, rotació i 

escala del GameObject. 

7.9.2.8 Camera 

Dispositiu que fa la funció d'una càmera de vídeo en l’escenari, i des de la que el jugador 

veurà el videojoc. Aquest element és el punt d'unió entre el jugador i el videojoc. 

7.9.2.9 Mesh Filter 

Component que permet agafar un modelatge en 3D o 2D dels assets i passar-lo a través d'en 

MeshRenderer per poder visualitzar-lo a pantalla. 

7.9.2.10 Mesh Renderer 

Component que agafa un modelatge de punts d'un component MeshFilter i el renderitza en la 

posició transform del GameObject amb el que estigui associat. 

7.9.2.11 Canvas 

Component de Unity que permet la creació d'interfícies d'usuari i de menús en el videojoc. 

7.9.2.12 Event System 

GameObject de Unity que permet la detecció d’events d’interfície entre d’altres. És necessari 

la utilització d’aquest en el mateix GameObject en el que es troba el Canvas per tal de detectar 

quan un element ha estat clicat. 

7.9.2.13 Audio Source 

Component de Unity que permet reproduir un clip d'àudio des d’un punt del joc. Aquest 

element permet reproduir l'àudio de tal forma que el volum decreixi en funció de la distància 

a la que es trobi la càmera del punt de so. També es pot reproduir l'àudio sense tenir en 

compte la distància, fent que es senti igual sense importar la distancia de la càmera. 

7.9.2.14 Transform 

Component d'un GameObject que diu la posició, rotació i escala. També dóna altre tipus 

d’informació com podria ser el parent del que és fill. 

7.9.2.15 Tag 

Nosaltres podem diferenciar els gameObjects utilitzant unes etiquetes anomenades Tag. 

Aquests Tags serveixen per tal de poder identificar dintre el videojoc quin tipus d'element és 

un GameObject. Un exemple seria el Tag Enemic, el qual diu que l'element en qüestió és un 
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enemic, o el tag Player, el qual indica que l'element trobat és el personatge controlat pel 

jugador. 

7.9.2.16 Layer 

A l’igual que els Tags, les Layers són divisions que podem aplicar als GameObjects. Les 

Layers divideixen els GameObjects en capes que podem utilitzar per decidir renderitzar 

només una part de la escena, o bé per ignorar certs colliders a l'hora de realitzar els RayCasts 

ó colisions. Les col·lisions dels layers es poden controlar a la matriu de col·lisions de layers. 

Aquesta matriu serveix per a establir quines són les layers que col·lisionaran amb altres, per 

exemple: Layer “Player” ignorarà col·lisions amb layers que tinguin aquest mateix nom. Veure 

Figura 7.11. 

 
Figura 7.11: Matriu de col·lisions de Unity. 

7.9.2.17 Animator Controller 

Aquesta component es tracta d’una màquina d’estats, amb certs paràmetres d’entrada, en la 

que a cada estat s’estableix un Blend Tree o una animació concreta d’un model. Entre estats 

hi ha el que anomenarem transicions, on establim les regles necessàries per canviar entre 

estats a partir dels paràmetres entrats. 

7.9.2.18 Blend Tree 

Un blend tree no és més que un Animator Controller més concret. En aquest podem establir 

una sèrie d'animacions que dependran totes d'un o més paràmetres. Podríem considerar el 

seu funcionament com el d'un sistema difús. Un exemple seria un blend tree que controli les 

animacions de moviment d'un personatge, que tindrà com a paràmetre d'entrada la variable 

speed que prendrà un valor entre 0 i 1. Segons aquest valor podem establir que si val 0, el 

personatge realitzarà l'animació d'estar quiet, si té un valor de 0.5 realitzarà l'animació de 

caminar, i si té un valor d'1 realitzarà l'animació de córrer. Per a qualsevol valor comprès entre 

aquests rangs, es realitzarà una animació mitjana de les animacions entre les quals es 

compren. Si té un valor de 0.4, les animacions entre les quals es compren és la d'estar quiet 

i la de caminar. El personatge doncs, farà una animació en la qual caminarà lent, ja que està 

passant d'estar quiet a caminar. 

7.9.2.19 Avatar 

Un avatar és un GameObject que guarda l’esquelet d’un model 3D. Aquest es fa servir 

principalment per aplicar les animacions de l’Animator Controller. 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

57 

7.9.2.20 Animator Component 

Aquesta és una component que es pot afegir a un GameObject qualsevol. Aquesta 

component necessitarà d’un Animator Controller i de l’Avatar que controla. Aquest animator 

component servirà per modificar les animacions en els scripts. 

7.9.2.21 Character Controller 

El character controller és un component que permet aplicar física i moviment a un 

GameObject. És un substitut del Rigidbody anomenat anteriorment. Està destinat sobretot a 

controlar GameObjects que siguin personatges. Tot i que el rigidbody permet fer coses 

semblants, moltes vegades la física del Rigidbody no semblarà correcta, provocant un 

moviment del personatge no desitjat, i és per això que es recomana utilitzar el Character 

Controller. 

 

- Atributs més utilitzats: 

 

float height 

Alçada de la capsula del personatge. 

 

bool isGrounded 

Indica si el CharacterController es troba tocant el terra.  

 

float minMoveDistance 

Defineix la distància mínima que recorre quan el CharacterController es mou. 

 

float radius 

radi de la capsula del CharacterController 

 

float skinWidth 

Defineix el grossor de la càpsula de col·lisions del CharacterController. 

 

float slopeLimit 

Indica el pendent màxim que pot escalar el CharacterController en graus. És a dir el pendent 

que pot pujar sense tenir que saltar.  

 

Vector3 velocity 

Indica la velocitat actual del CharacterController.  

 

- Mètodes més utilitzats: 

 

CollisionFlags Move(Vector3 motion) 

Donat el vector "motion" el CharacterController es mou d'acord a aquest vector. 

7.9.2.22 Script 

És una component que es pot afegir a un GameObject qualsevol. Aquest és un fitxer de codi 

font en C#. 
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7.9.2.23 NavMesh Agent 

Aquest és un component del paquet d’ IA de Unity que se li pot assignar a un GameObject i 

que funciona per a dotar-li d’uns certs valors que es poden utilitzar conjuntament amb els 

algoritmes d’IA de Unity. 

7.9.2.24 SceneManager 

Aquesta classe permet la gestió de les Scenes de Unity. Aquest permet carregar i destruir 

escenes de forma síncrona o asíncrona. Una scene conté els entorns i els menús del videojoc. 

Una scene es pot considerar un mapa o nivell. 

7.9.2.25 MonoBehaviour 

Qualsevol classe que vulgui ser tractada com un GameObject o es volgui mostrar a l’editor 

de Unity, ha d'heretar de MonoBehaviour. Aquesta classe està dotada amb mètodes que 

controlen el flux d'execució del programa i la resposta davant d'interaccions externes. Ara 

s’explicaran les funcions més utilitzades d’aquesta classe al llarg del projecte.  

 

- Mètodes més utilitzats: 

 

void Awake() 
Funció cridada en el moment just de la instanciació de l’Script.  
 
void Start() 
Funció cridada en el primer frame. És posterior a Awake() 
 
void Update() 
Funció cridada per cada frame de funcionament. 
 
void FixedUpdate() 
Funció cridada cada frame de framerate. 
 
void LateUpdate() 
Funció cridada cada frame un cop s’han cridat els altres updates.  
 
void OnTriggerEnter(Collider other) 
Funció activada quan un objecte “other” entra en un trigger collider.  
 
void OnTriggerExit(Collider other) 
Funció activada quan un objecte “other” surt d’un trigger collider.  
 
void OnCollisionEnter(Collision other) 
Funció activada quan un objecte té una col·lisió “other” amb un altre objecte. 
 
void OnCollisionExit(Collision other) 
Funció activada quan un objecte surt d'una col·lisió “other” amb un altre objecte. 
 
void OnDrawGizmos() 
Funció utilitzada per dibuixar a mode de debug.  
 
void Invoke(string methodName,float time) 
Executa el mètode “methodName” en “time” segons.  
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static void print(object message) 
Registra el missatge “message” a la consola de Unity. 
 

7.9.2.26 Ordre d’execució 

Un cop explicades les funcions bàsiques de Unity, l'ordre d'execució és el següent. Veure 

Figures 7.12 i 7.13 

 
Figura 7.12: Ordre d’execució 1. 
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Figura 7.13: Ordre d’execució 2. 
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8. Anàlisi i disseny del sistema 

En aquest apartat es descriuran els elements principals del videojoc. Tots aquells elements 

amb el que un jugador es trobarà i la història i es parlarà de forma conceptual sense entrar 

en detalls sobre la implementació.  

8.1 Boundead 

8.1.1 Descripció general  

Boundead no es limita a ser un videojoc d'un únic gènere. Com ja s'ha dit, aquest videojoc 

s’inspira en diferents gèneres, entre ells es troben metroidvania, RPG, acció i plataformes. 

En aquest videojoc el jugador es situarà en el Japó feudal amb elements fantàstics a causa 

d’una invasió demoníaca. El jugador es posarà en la pell d'una dona la qual ha perdut la seva 

família, i és acompanyada per un esperit anomenat "Maskarea". S'embarcarà en una aventura 

de venjança, enganyada amb la idea de recuperar la seva família. 

Aquest videojoc no disposa de guions, sinó que es tracta d’una narrativa visual, on el guió 

està diluït en l'escenari, és a dir, la història es presenta amb recursos audiovisuals i es deixa 

al jugador treure les seves pròpies conclusions. Els elements de l'escenari descriuen les 

accions que han transcorregut. 

8.1.2 Història  

La història es situa al Japó feudal, basada en la mitologia japonesa. Una banda demoníaca 
que s'alimenta d'ànimes humanes arrasen la granja d'una família agricultura i tots els 
membres moren amb excepció de la protagonista. 
Un dimoni que ha perdut la seva força salvarà la vida de l’agricultora, enganyant-la amb la 
idea de venjar la seva família i alliberar la Terra dels dimonis, però els interessos d'aquest 
són fer-se amb les ànimes de la banda que l'ha fet fora i recuperar la seva forma original. El 
sidekick li ha donat poders demoníacs a la protagonista a l'hora de salvar-la, aquests poders 
són els que li permeten matar als dimonis. Aquest sidekick acompanyarà a la protagonista 
durant tota la història fins al final que, es rebel·larà contra l'humà per arravatar la seva ànima 
i descobrirà la seva veritable personalitat. 

8.1.3 Ambientació 

És un joc ambientat en la Japó més medieval i fantàstica. És per això que els espais principals 

que trobarem al mapa seran els camps i muntanyes de Japó. En aquests trobarem estructures 

simbòliques com poden ser els toris, els temples, làmpades clàssiques, entre d’altres. Les 

vestimentes i armes dels personatges també seran característiques de l’època. 

 

Visualment, es tractarà d’un videojoc amb estil “low-poly”. Aquest estil es caracteritza per tenir 

models amb pocs polígons, creant així la sensació de que els personatges estan fets de 

formes geomètriques bàsiques com triangles i rectangles. Els polígons són les formes 

geomètriques que conformen un model. Com més alt el número de polígons, més augmenta 

el nivell de detall en un model. 
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8.2 Disseny i elements del sistema 

8.2.1 Personatge principal 

Aquest és el personatge controlat pel jugador al llarg de tota l'aventura. Pel que fa a moviment: 

És capaç de saltar, rodar moure's a dreta i esquerra i ajupir-se. També és capaç d'utilitzar 

una espasa, llançar projectils, utilitzar màgies i consumir objectes. Veure Figura 8.1. 

 

 

 
Figura 8.1: Personatge principal del videojoc. 

8.2.2 Maskarea 

Aquest és el protagonista secundari, i es tracta d’un ent que persegueix a la protagonista 

principal constantment. Aquest no interacciona amb la protagonista, tot i que exerceix un 

paper de protector, ja que és l’encarregat de reviure a la protagonista quan aquesta mor. 

Aquest s’alimenta d’ànimes que absorbeix quan un enemic mor. Aquestes ànimes són les 

que permeten al Maskarea reviure a la protagonista. A més, és l’encarregat de donar habilitats 
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noves a la protagonista. No té cos, és una mascara que flota i deixa una estela de fum negre. 

Veure Figura 8.2. 

 

 
 

Figura 8.2: Personatge secundari del videojoc “Maskarea”. 

8.2.3 Enemics 

8.2.3.1 Melee enemy 

Aquest és l’enemic que disposa d'un arma cos a cos. Aquest és un enemic lent, però amb 

unes estadístiques d’atac altes. Quan el jugador entra en el seu rang de visió, aquest avança 

cap al jugador i l’atacarà si es troba suficientment a prop. És un enemic del que s’han 

d’aprendre els patrons d’atac per tal de guanyar avantatge per evitar rebre mal. Veure Figura 

8.3. 

 
Figura 8.3: Enemic melee bàsic. 
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8.2.3.2 Axe thrower 

Enemic que disposa d'una arma que llençarà al jugador a distància. Quan el jugador entra en 

el seu rang de visió, aquest li llança projectils per tal de fer mal al jugador. És un enemic amb 

atac alt però baixa salut. A aquest enemic també ens referirem com a Ranged Enemy. Veure 

Figura 8.4. 

 
Figura 8.4: Enemic Axe Thrower. 

8.2.3.3 Seeker 

Aquest és l'enemic més ràpid, i ataca cos a cos. Quan el jugador entra en la seva àrea de 

visió, el seeker el persegueix. Un cop es troba a la distància adequada aquest salta contra 

jugador, o augmenta la seva velocitat per tal de ferir-lo. És un enemic amb salut molt baixa 

però alta mobilitat. Veure Figura 8.5. 
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Figura 8.5: Enemic “seeker”. 

8.2.3.4 Enemic volador 

Aquest enemic és volador i ataca a distància. Quan el jugador entra en el seu rang de visió, 

aquest el persegueix i llença projectils als peus del jugador, que explotaran passat un cert 

temps i faran dany en una petita àrea. És un enemic amb un atac alt però amb salut baixa i 

mobilitat mitjana. Veure Figura 8.6. 

 

 
Figura 8.6: Enemic volador. 

 

8.2.3.5 Enemic final “boss” Maskarea 

Enemic que barreja diferents mecàniques, disposa de diferents atacs cos a cos anomenats 

"combos". També és capaç de llançar una habilitat màgica a rang. Disposa de dues fases, 

una primera on presenta els moviments i ataca de forma més calmada. Quan el jugador baixa 

la salut del boss fins a un 40%, s'activa una segona fase on augmenten les seves 
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estadístiques; augmenta la velocitat d'atac, redueix l'espera entre cada atac i augmenta el 

dany. Suposa un repte superior als enemics normals. Veure Figura 8.7 i 8.8. 

 

 
Figura 8.7: Enemic final boss “Maskarea” en mig d’un dels seus combos. 

 
 

 
Figura 8.8: Enemic final boss “Maskarea” en mig d’un dels seus combos. 
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8.2.4 Consumibles 

Els consumibles són objectes que es troben escampats pel mapa, amagats, o guardats en 

cofres. Aquests objectes poden ser recollits pel jugador i els podrà fer servir mentres li quedin 

al seu inventari. 

8.2.4.1 Poció de vida 

Al consumir una poció de vida, el jugador recuperarà instantàniament una certa quantitat de 

vida. Veure Figura 8.9. 

 

 
Figura 8.9: Poció de vida. 

8.2.4.2 Poció de ràbia 

Al consumir una poció de ràbia, incrementa l'estadística de força del jugador durant un període 

de temps, permitint així causar més mal als enemics. Veure Figura 8.10. 

 

 
Figura 8.10: Poció de ràbia 

8.2.4.3 Poció d’armadura 

Al consumir una poció d’armadura, incrementa l'estadística d'armadura durant un període de 

temps i el jugador guanya una certa quantitat d’armadura. Veure Figura 8.11. 
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Figura 8.11: Poció d’armadura. 

8.2.4.4 Kunai  

Aquest és un objecte que es pot trobar situat pel mapa o dins d'un cofre. El jugador el pot 

recollir, al ser consumit el jugador tirarà un projectil "Kunai". Veure Figura 8.12. 

 

 
Figura 8.12: Kunai. 

8.2.5 Elements d’interacció 

Aquests elements es troben repartit pel mapa i permeten obtenir uns consumibles o activar 

certs elements del mapa. 

8.2.5.1 Cofre 

El jugador pot obrir el cofre per tal de descobrir quin consumible amaga. Un cop obert mostra 

el consumible que té a l’interior i el jugador pot recollir-lo com si es tractés d’un consumibles 

qualsevol. Veure Figura 8.13. 
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Figura 8.13: Cofre. 

8.2.5.2 Palanca  

Aquest element actua d’activador d’un segon element. Aquesta palanca pot ser d’un sol ús o 

es pot activar i desactivar segons l’estat en el que es trobi. Serveix principalment per a obrir 

portes. Veure Figura 8.14. 

 

 
Figura 8.14: Palanca. 

8.2.5.3 Porta 

Element accionat per una palanca, descobreix una zona secreta del mapa. Aquesta pot tenir 

qualsevol tipus d’aspecte fins i tot trobar-se camuflada perquè el jugador no la vegi fins a 

activar la palanca que l’obre. Veure Figura 8.15. 
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Figura 8.15: Porta oculta situada al nivell 2. 

 

8.2.5.3 Givers - Consumibles d’interacció  

Tots els elements anomenats a l'apartat 8.2.4 són consumibles, però cadascun d'ells disposa 

d’un giver, és a dir, l'element que dóna el consumible. Aquests givers es poden trobar pel 

mapa tant fora com dins de cofres.  

L’aspecte és el que s'ha mostrat a l'apartat 8.2.4 i poden donar qualsevol quantitat de 

consumibles del mateix tipus. 

8.2.6 Habilitats 

8.2.6.1 Fireball 

Habilitat de rang. Existeixen variacions d'aquesta pel jugador o pels enemics. Aquesta 

habilitat llança una bola de foc, és a dir, un projectil en una direcció que causa dany a 

l'impactar. No s’aplica gravetat. Veure Figura 8.16 i 8.17. 
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Figura 8.16: Bola de foc 1. 

 

 
Figura 8.17: Bola de foc 2. 

8.2.6.2 Pluja de gel 

Habilitat de rang . Es llença una pluja de gel fins a una certa distància, que cau en un punt de 

la direcció en la que està mirant el jugador. Si en la direcció en la que es llença la pluja de gel 

es troba algun enemic entre mig, la pluja de gel caurà directament a sobre de l’enemic. 

Aquesta pluja genera un número de projectils a una certa alçada, que cauen en direcció al 

terra i fan mal als enemics que toquen. Veure Figura 8.18. 

 

 
Figura 8.18: Pluja de gel generada aleatòriament. 
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8.2.7 Trampes 

Les trampes es troben escampades pels escenaris, i aquestes poden ser actives o passives. 

Una trampa és activa quan hi ha hagut algun element que l’ha activat. Una trampa és passiva 

quan està sempre al mapa i actua de forma independent al comportament del jugador. 

8.2.7.1 Caiguda  

Les caigudes són o bé desnivells del terreny o bé zones amb aigua del mapa. El jugador no 

pot nedar i per tant, si cau morirà de forma instantània. Aquest recurs es fa servir combinat 

amb altres trampes o amb zones de plataformes on el jugador ha de saltar de plataforma en 

plataforma de forma exacta per no caure a una mort segura. Veure Figura 8.19 i 8.20. 

 

 
Figura 8.19: Esquerda amb mort per caiguda. 

 

 
Figura 8.20: Riu amb mort per caiguda. 

8.2.7.1 Crazy Logs 

Aquesta és una trampa de plataformes formada per un conjunt de troncs sobre un riu. Un cop 

el jugador es situa sobre els troncs aquests començaran a baixar. Si el jugador salta, tornaran 
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a pujar per tal de tornar a la posició inicial. És a dir, es veuen afectats pel pes del jugador. 

Quan aquest surt de sobre tornen, al l’estat inicial a causa de la flotabilitat. Aquests troncs es 

situen sobre zones amb aigua per tal que el jugador hagi de superar varis d'ells saltant de 

forma ràpida. Si els troncs baixen suficient, el jugador morirà a causa de l'aigua situada sota. 

Veure Figura 8.21. 

 

 
Figura 8.21: Crazy logs en un riu amb mort per caiguda. 

8.2.7.2 Ganivet pèndul 

Es tracta d'una trampa formada per un ganivet i un pèndol. El ganivet segueix una trajectòria 

de pèndol. Si el jugador xoca amb el ganivet, aquest perdrà salut. Per tal de superar aquesta 

trampa el jugador ha de calcular el moment exacte per passar. Veure Figura 8.22 i 8.23. 

 

 
Figura 8.22: Sèrie de ganivets pènduls 
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Figura 8.23: Ganivet pèndul en detall. 

8.2.7.3 Trampa de Kunais 

Aquesta trampa consta d'un mecanisme que al ser trepitjat pel jugador, activa una trampa que 

dispara Kunais. Si colpegen al jugador, aquest perdrà vida. Veure Figura 8.24. 

 

 
Figura 8.24: Trampa de pressió que activa al tronc que llença kunais. 
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8.2.7.4 Allau de roques 

Trampa formada per un mecanisme d'activació i un conjunt de roques. Quan el jugador trepitja 

el mecanisme d'activació, baixarà una allau de roques. Si toquen al jugador, perdrà vida. 

Veure Figura 8.25. 

 

 
Figura 8.25: Allau de roques preparades per caure. 

8.2.7.5 FakeFloor 

Trampa que consisteix en un terra fals, pot prendre diverses formes. Quan el jugador es situa 

sobre aquest es destrueix, fent que el jugador caigui. Veure Figura 8.26. 

 

 
Figura 8.26: Fake floor entre dos objectes. 
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8.2.8 Interfícies d’usuari 

Les interfícies d’usuari són elements 2D ó 3D, que permeten conèixer l’estat de certs aspectes 

del joc com poden ser les estadístiques del jugador, o també permeten realitzar una sèrie 

d’accions amb certs elements interactuables. Aquestes interfícies estan composades de: 

- Canvas: explicat al punt 7.1.10.2.11. 

- Panel: estructura secundària que s’utilitza per separar diverses zones d’una 

d’interfície. 

- Text: element que mostra un text. 

- Button: element que si és clicat es realitza una o vàries accions assignades 

- Progress bar: element que mostra un progrés en horitzontal. Aquest progrés és un 

valor d’entre 0 i 1. 

- Checkbox: element seleccionable que pot prendre un valor booleà. 

A més, als menús principals, els elements de button i progress bar tindran un label amb el 

títol de l’element que acompanyen. 

8.2.8.1 Main Menu 

És el menú principal que el jugador veu només encendre el joc. Veure Figura 8.27. Aquest 

està format pels següents.  

8.2.8.1.1 Start 

Botó que permet carregar el primer nivell. 

8.2.8.1.2 Audio settings 

Botó que permet accedir al menú de configuració d’àudio. 

8.2.8.1.3 Video settings 

Botó que permet accedir al menú de configuració de vídeo. 

8.2.8.1.4 About us 

Botó que permet accedir a la pantalla de “Sobre nosaltres”. 

8.2.8.1.5 Exit game 

Botó que permet tancar el joc i tornar a l’escriptori. 
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Figura 8.27: Menú principal. 

8.2.8.2 Audio Settings 

Menú de configuració d’àudio. En aquest es permet modificar el nivell d’àudio general. Veure 

Figura 8.28. Els elements que el conformen són els següents.  

8.2.8.2.1 Barra selectora d’àudio 

Aquesta barra selectora permet seleccionar un nivell d’àudio. 

8.2.8.2.2 Back 

Aquest botó permet tornar al menú anterior. 

 

 
Figura 8.28: Menú d’Audio Settings. 
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8.2.8.3 Video Settings 

Menú de configuració de vídeo. En aquest es permet configurar la pantalla i la qualitat del joc. 

Veure Figura 8.29. 

8.2.8.3.1 Video Quality 

Aquest és un selector desplegable que permet escollir entre diverses configuracions de la 

qualitat de vídeo del videojoc, ordenades de menor qualitat (Very Low) a major qualitat (Ultra). 

- Very low. 

- Low. 

- Medium. 

- High. 

- Ultra. 

Aquests opcions utilitzen la configuració de gràfics per defecte de Unity, és a dir, els gràfics 

que es veuen afectats són els que configura Unity. Algun dels gràfics que es veuen afectats 

principalment són: 

- Il·luminació estàtica i en temps real. 

- Ombres. 

- Reflexes. 

- Qualitat de textures. 

- Antialiasing: redueix les dents de serra que poden aparèixer en els models. Aquestes 

dents de serra són petites imperfeccions que es generen al renderitzar un model. 

- Filtre anisotròpic: filtre aplicat a textures que millora la qualitat. 

- Sistema de partícules. 

També es veu afectat el plugin que utilitzem de post-processing, anomenat Aura.  

8.2.8.3.2 Screen Settings: Fullscreen 

Aquest element és un checkbox. Si està a cert, el mode de visualització del joc serà en 

pantalla completa, altrament, estarà en mode finestra segons la resolució establerta. 

8.2.8.3.3 Screen Settings: Resolution 

Aquest és un selector desplegable que permet seleccionar qualsevol resolució disponible de 

la pantalla on s’està jugant. 
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Figura 8.29: Menú de Video Settings. 

8.2.8.4 Pause Menu 

Aquest és el menú de pausa que el jugador pot obrir i tancar pressionant la tecla “Esc”. Al ser 

activat el menú de pausa, el temps es congelarà i no hi haurà cap tipus d’interacció que no 

sigui amb els menús. Veure Figura 8.30 i 8.31. Aquest menú està composat dels següents 

elements: 

8.2.8.4.1 Experiència 

Aquest és un panel que mostra les estadístiques bàsiques del sistema d’experiència i està 

composat de diversos elements: 

- Text nivell: on es mostra el nivell actual del jugador. 

- Text “Level”: on es mostra el missatge de Level. 

- Text experiència actual: on es mostra la experiència actual de jugador. 

 

 
Figura 8.30: Indicador d’experiència. 

8.2.8.4.2 Resume 

Botó que permet tornar al joc. Descongela el temps. 

8.2.8.4.3 Audio Settings 

Té la mateixa funcionalitat que el punt 8.2.2. 

8.2.8.4.4 Exit to Main Menu 

Botó que permet tornar al Menú Principal. 
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8.2.8.4.5 Exit Game 

Té la mateixa funcionalitat que el punt 8.2.1.5. 

 

 
Figura 8.31: Pause Menu. 

8.2.8.5 Dead Menu 

Aquest menú apareix quan el jugador mor. Es congela el temps. Veure Figura 8.32. Aquest 

està composat dels següents elements: 

8.2.8.5.1 Restart level 

Botó que permet reiniciar el nivell. 

8.2.8.5.2 Exit to Main Menu 

Té la mateixa funcionalitat que el punt 8.2.2.4. 

8.2.8.5.3 Exit Game 

Té la mateixa funcionalitat que el punt 8.2.1.5. 

 

 
Figura 8.32: Dead Menu. 
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8.2.8.6 Skill Tree Menu 

Aquest menú apareix quan el jugador pressiona la tecla “Tab”. Aquest congela el temps i 

gestiona tot el sistema d’experiència. Veure Figura 8.36. 

8.2.8.6.1 Player Stats Panel 

Veure Figura 8.33. Aquest està composat de diversos elements: 

- Text “Player Stats”: és el títol del panel. 

- Panel Player Stats: conté tota la informació de les stats. 

Panel Player Stats està composat de: 

1. Text número de skill points utilitzats abans de gravar. 

2. Botons d’augmentar o disminuir el número de skill points aplicats a l’stat. 

3. Text nom de l’estadística. 

4. Text valor actual de l’estadística. 

5. Text valor augmentat de l’estadística. És el valor que es sumarà en cas que es gravin 

els skill points utilitzats. 

 

 
Figura 8.33: Player Stats Panel. 

8.2.8.6.2 Skill Points Panel 

Veure Figura 8.34. Aquest està composat de: 

- Text “Skill Points”: és el titol del panel. 

- Text número de skill points restants: són el número de skill points que el jugador 

encara pot utilitzar. 

 

Figura 8.34: Skill Points Panel 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

82 

8.2.8.6.3 Player Spells Panel 

Veure Figura 8.35. Aquest està composat de: 

- Text “Player Spells”: és el titol del panel. 

- Panel Player Spells. 

Panel Player Spells està composat per una llista dinàmica de spells que el protagonista pot 

millorar. Cada fila està composada de: 

1. Text cost d’augment d’spell. 

2. Botons d’augmentar o disminuir el número de nivells de spell. 

3. Text nom de l’spell. 

4. Text nivell de l’spell. 

5. Imatge de l’spell: aquesta pot ser desbloquejat com es mostra, o bloquejat com 

l’imatge de l’Ice Storm. 

6. Increment del dany amb el nivell actual. 

 

 
Figura 8.35: Player Spells Panel. 

8.2.8.6.4 Back 

Botó que retorna al joc. 

8.2.8.6.5 Save 

Aplica els skill points de les estadístiques i dels spells. 
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Figura 8.36: Skill Tree Menu amb un punt a maxHealth i un a resPhys sense aplicar-se. 

8.2.8.7 Loading Screen 

És la pantalla principal de càrrega que serveix de transició entre l’escena actual, i la nova que 

s’està carregant. En aquesta pantalla es mostra un Text missatge de càrrega, i un Progress 

bar que mostra el procés de càrrega. Veure Figura 8.37. 

 

 
Figura 8.37: Loading screen carregat al 100%. 

8.2.8.8 HUD 

El HUD és l’element d’UI principal que veurà el jugador en tot moment excepte quan ha obert 

algún menú. Veure Figura 8.41. 

8.2.8.8.1 Health Panel 

Aquest panel serveix per a conèixer la vida del jugador en l’instant actual. Veure Figura 8.38. 

Aquest està composat de:  

- Text vida actual: és la vida actual del personatge. 

- Text “HP”: mostra un nom identificador per a la vida: Health Points. 

- Custom Progress bar, que està composada per: 

1. Fill image: és la imatge circular amb color vermell que omple la progress bar. 

És una representació visual del percentatge de vida que li queda al jugador. 
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2. Background image: és la imatge circular de color blanc que es troba al fons de 

la progress bar. 

 

 
Figura 8.38: Health Panel. 

8.2.8.8.2 Souls Panel 

Aquest panel és el que s’encarrega de mostrar el comptador d’ànimes que ha aconseguit el 

jugador. Veure Figura 8.39. Aquest està composat de: 

- Imatge d’ànima. 

- Text comptador d’ànimes. 

 

 
Figura 8.39: Souls Panel. 

8.2.8.8.3 Consumibles Panel 

Aquest panel és el que s’encarrega de mostrar el comptador del consumible seleccionat. 

Veure Figura 8.40. Aquest està composat de: 

- Imatge del consumible seleccionat. 

- Text comptador de consumibles. 

 

 
Figura 8.40: Consumibles Panel. 
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Figura 8.41: HUD amb 46 health points, 2 ànimes i 8 kunais. 

8.2.8.9 Missatge de Level Up 

Aquest és el missatge que es mostra al pujar de nivell. És un text que desapareix després 

d’un cert període de temps o quan s’obre algun menú. Veure Figura 8.42. 

 

 
Figura 8.42: Missatge de level up a l’haver pujat de nivell. 

8.2.8.10 Floating Text 

És un text que apareix en el món 3D del protagonista, no en la càmera del jugador com ha fet 

la UI fins ara. Aquest és un missatge que s’activa a través d’un trigger i es mostra en un punt 

determinat. Aquests poden ser utilitzats com a texts d’avís, de consells i/o tutorials, 

d’interactuables, entre d’altres. Veure Figura 8.43. 
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Figura 8.43: Floating Text situat a sobre de la caixa al nivell tutorial. 

8.2.9 Checkpoints 

Els Checkpoints són els punts de guardat del mapa. Quan el jugador mor poden passar dues 

coses: 

- El jugador te suficients ànimes per a reviure: el jugador reviurà a l'últim checkpoint. 

Els objectes del mapa com ara trampes o elements d'interacció no es reiniciaran però 

els enemics tornaran a aparèixer. Les trampes que no són d'un sol ús seguiran actives. 

- No disposa de més ànimes per reviure i el nivell es reiniciarà completament. El jugador 

tornarà a aparèixer al principi del nivell. 

Aquests checkpoints es poden configurar com a mode fàcil. En aquest cas el jugador podrà 

tenir un nombre negatiu d'ànimes i reviure a l'últim checkpoint infinitament.  

 

Cada checkpoint pot tenir associat un conjunt d'spawns d'enemics. El jugador no ho veurà, 

simplement cadascun gestiona la generació i regeneració d'un enemic concret (s’explicarà 

amb detall a l'apartat 8.4). El conjunt de checkpoints són governats per un controlador del 

nivell (s'explicarà amb detall a l'apartat 8.4). Es pot configurar perquè els checkpoints actuïn 

de diferents formes. Per exemple es pot reduir la càrrega i fer que quan el jugador hagi arribat 

a un nou checkpoint es destrueixin tots els enemics associats a l'anterior. Es pot fer que els 

checkpoints precarreguin tots els enemics o que no es precarreguin i es generin quan el 

jugador arriba a un nou checkpoint. Així es pot aconseguir millorar el rendiment del videojoc i 

evitar un conjunt d’objectes funcionant al mateix temps. 
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Figura 8.44: Làmpada que indica un checkpoint. 

8.2.10 Càmera 

Aquest és l'element que mostra el que veu el jugador. Quan el jugador es desplaça, la 

càmera el segueix amb un suavitzat de moviment. 

8.3 Actors i casos d'ús 

Fitxa de cas d’ús: Iniciar partida 

Descripció El jugador prem el botó Start del menú principal per iniciar la partida i 
comença el videojoc.  

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat el videojoc. 

Flux 1.Escollir l’opció Start al menú principal. 

Postcondició S’inicia el videojoc.  

 

 

Fitxa de cas d’ús: Canviar So 

Descripció El jugador canvia el volum al que sonarà la música del videojoc.  

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat el programa. 
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Flux 1.Escollir l’opció Audio Settings al menú principal. 
2.Lliscar la barra. 

Postcondició S’ha modificat el volum de l’àudio del videojoc. 

 

 

Fitxa de cas d’ús: Canviar la qualitat de video 

Descripció El jugador canvia la qualitat de video al que s’executarà el videojoc.  

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat el programa. 

Flux 1.Escollir l’opció Video Settings al menú principal. 
2.Desplegar les opcions de Video Quality. 
3.Escollir opció. 

Postcondició S’ha modificat els valors de qualitat de video. 

 

 

Fitxa de cas d’ús: Canviar la resolució de video 

Descripció El jugador canvia la resolució de video al que s’executarà el videojoc.  

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat el programa. 

Flux 1.Escollir l’opció Video Settings al menú principal. 
2.Desplegar les opcions de Screen Settings. 
3.Escollir opció. 

Postcondició S’ha modificat els valors de resolució de video. 

 

 

Fitxa de cas d’ús: Obtenir informació sobre els creadors. 

Descripció El jugador obté informació sobre els creadors del videojoc.  

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat el programa. 

Flux 1.Escollir l’opció About us al menú principal.  

Postcondició S’ha obert el menú d’”About Us”. 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

89 

 

 

Fitxa de cas d’ús: Tancar programa 

Descripció: El jugador tanca el programa. 

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat el programa. 

Flux 1.Escollir l’opció Exit Game.  

Postcondició  S’ha tancat el programa. 

 

 

Fitxa de cas d’ús: Moure el personatge principal 

Descripció El jugador es desplaça pel mapa. 

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat la partida. El jugador no està realitzant cap acció que 
restringeixi el moviment.  

Flux 1.Clicar un botó de moviment.  
2.Desplaçar el personatge cap a la direcció indicada. 

Postcondició El personatge principal s’ha desplaçat.  

 

 

Fitxa de cas d’ús: Utilitzar consumible assignat 

Descripció El jugador utilitza el consumible que té assignat.  

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat la partida. El jugador no està realitzant cap acció que 
restringeixi el consum de consumibles. El jugador disposa de més de 0 
unitats del consumible seleccionat.  

Flux 1.Clicar un botó de consumir un objecte.  
2.Realitzar l’acció de consum segons el consumible triat. 

Postcondició El jugador perd una unitat de l’objecte Consumit. 
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Fitxa de cas d’ús: Canviar consumible assignat 

Descripció El jugador canvia el consumible que té assignat.  

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat la partida. El jugador disposa de més d’un consumible.  

Flux 1.Clicar un botó de següent consumible o el del consumible anterior.  
2.Actualitzar consumible assignat. 

Postcondició El jugador ha canviat el consumible que tenia assignat. 

 

 

Fitxa de cas d’ús: Utilitzar habilitat principal 

Descripció  El jugador utilitza l’habilitat principal. 

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat la partida. El jugador ha desbloquejat l’habilitat principal. El 
jugador no està realitzant cap acció que restringeixi l’ús d’habilitats. Ha 
passat el temps de cooldown des que es va usar aquesta habilitat.  

Flux 1.Clicar el botó per usar habilitat principal.  
2.Realitzar habilitat 

Postcondició El temps per tornar a utilitzar l’habilitat s’ha reiniciat. 

 

 

Fitxa de cas d’ús: Utilitzar habilitat secundària 

Descripció El jugador utilitza l’habilitat secundaria. 

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat la partida. El jugador ha desbloquejat l’habilitat secundària. 
El jugador no està realitzant cap acció que restriingeixi l’ús d’habilitats. 
Ha passat prou temps des que es va usar aquesta habilitat.  

Flux 1.Clicar el botó per usar habilitat principal.  
2.Realitzar habilitat. 

Postcondició  El temps per tornar a utilitzar l’habilitat s’ha reiniciat.  
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Fitxa de cas d’ús: Atac amb espasa 

Descripció  El personatge principal realitza un atac amb espasa.  

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat la partida. El jugador no està realitzant cap acció que 
restringeixi l’atac amb espasa.  

Flux 1.Clicar el botó per realitzar l’atac amb espasa.  
2.Realitzar atac. 
3.Si l’arma entra en contacte amb un enemic causar-li dany. 

Postcondició  El temps per tornar a atacar es reinicia. 

 

 

Fitxa de cas d’ús: Rodar 

Descripció El personatge principal fa una tombarella en una direcció. 

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat la partida. El jugador no està realitzant cap acció que 
restringeixi l’acció de rodar.  

Flux 1.Clicar el botó per rodar. 
2.Reduir  
3.Realitzar una tombarella en una direcció. 

Postcondició El jugador s’ha desplaçat.  

 

 

Fitxa de cas d’ús: Ajupir-se 

Descripció El personatge principal s’ajup. 

Actor Jugador. 

Precondició S’ha iniciat la partida. El jugador no està realitzant cap acció que 
restringeixi l’acció d’ajupir-se. 

Flux 1.Mantenir clicat el botó per ajupir-se. 
2.Ajupir-se. 

Postcondició El jugador s’ha ajupit.  
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Fitxa de cas d’ús: Aixecar-se 

Descripció  El personatge principal s’aixeca. 

Actor Jugador 

Precondició S’ha iniciat la partida. El jugador no està realitzant cap acció que 
restringeixi l’acció d’ajupir-se.  

Flux 1.Deixar de clicar el botó per ajupir-se. 
2.Si el personatge principal es troba en una zona prou alta.El jugador 
s’aixeca. 
4. Altrament es manté ajupit i el personatge principal s’aixecarà quan 
arribi a una zona prou alta. 

Postcondició El jugador s’ha aixecat.  

 

 

Fitxa de cas d’ús: Saltar 

Descripció  El personatge principal realitza un salt. 

Actor Jugador 

Precondició S’ha iniciat la partida. El jugador no està realitzant cap acció que 
restringeixi l’acció de saltar.  

Flux 1.Clicar el botó per saltar. 
2.Realitza acció de saltar 

Postcondició  El jugador està saltant.  

8.4 Classes i mètodes 

En aquest apartat es mostrarà el conjunt de classes que formen el videojoc. S'explicaran els 

mètodes, atributs i relacions principals sense entrar en la implementació. S'explicaran les 

classes segons el sistema al qual pertanyen. 

8.4.1 Sistema d’experiència i d’ànimes 

Aquestes classes controlen els sistemes d’experiència i d’ànimes del jugador. Aquestes es 

creen només una primera vegada a l’obrir el joc, aquestes no s’esborren ni es reinicialitzen 

entre scenes. 

8.4.1.1 Classe estàtica ExperienceSystem 

Aquesta classe és l’encarregada d’emmagatzemar les dades del sistema d’experiència. 

Aquesta controlarà si el jugador té la suficient experiència per pujar al següent nivell, i de ser 

així, el farà pujar de nivell i se li concediran els punts d’habilitats corresponents. Al pujar de 

nivell, l’experiència requerida per pujar al següent nivell serà el doble que l’experiència de per 
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a l’anterior. La quantitat de punts d’habilitat s’obtindran segons el nivell. Una representació 

gràfica dels punts d’experiència requerits per nivell i els skill points obtinguts seria la següent 

gràfica: 
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☐ Atributs 

 

float _playerExperience 

Experiència actual del jugador, inicialment a zero. 

 

int _playerLevel 

Nivell actual del jugador, inicialment a zero. 

 

float _requiredExperience 

Experiència necessària per pujar al següent nivell. 

 

float _skillPoints 

Punts d’habilitat actuals. 

 

☐ Mètodes 

 

void addExperience(float xp) 

Afegeix xp a _playerExperience. 

 

void addSkillPoints() 

Afegeix nous skill points basat en el nivell actual del jugador. 

 

bool canLevelUp() 

Retorna cert si té l’experiència necessària per pujar de nivell. 

 

bool canUpgradeSkillWithCost(int cost) 

Retorna cert si té més o igual skill points que cost. 

 

bool canUseSkillPoints() 

Retorna cert si té més de zero skill points. 

 

void decreaseSkillpoint(int amount) 

Resta amount als skill points. 

 

void increaseLevel() 

Afegeix un nivell al nivell actual. 

 

void increaseSkillPoint(int amount) 

Afegeix amount a la quantitat de skill points. 

 

void initializeExperience() 

Inicialitza _playerExperience a 0, _playerLevel a 0, _requiredExperience a 1, _skillPoints a 1. 

 

void resetExperience() 

Reseteja l’experiència del jugador. 

 

void setNextLevel() 
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Calcula l’experiència necessària pel següent nivell. 

 

void levelUp() 

Mentres el jugador pugui pujar nivells: reseteja l’experiència d’aquell nivell, calcula 

l’experiència necessària pel següent nivell, incrementa el nivell i finalment afegeix els nous 

skill points obtinguts de pujar de nivell. Si s’ha pujat de nivell al menys una vegada, es refresca 

la GUI. 

 

Pseudocodi: 

bool leveledUp = false 

while(canLevelUp()) 

{ 

    leveledUp = true 

    resetExperience() 

    setNextLevel() 

    increaseLevel() 

    addSkillPoints() 

} 

if (leveledUp) UIEventHandler.levelUp() 

 

8.4.1.2 Classe estàtica SoulsSystem 

Aquesta classe és l’encarregada d’emmagatzemar les dades del sistema d’experiència. A 

més, controlarà si el jugador pot reviure. Cada vegada que es reviu, el cost d’ànimes per 

reviure augmentarà. A la següent gràfica es pot observar la quantitat d’ànimes necessàries 

per reviure segons les vegades reviscudes. 
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☐ Atributs 

 

int _requiredSouls 

Comptador d’ànimes requerides per reviure. 

 

int _soulCounter 

Comptador d’ànimes actual. 

 

☐ Mètodes 

 

void addSoul(int souls) 

Afegeix souls a _soulCounter. 

 

bool canRevive() 

Retorna cert si el comptador d’ànimes actuals és major o igual a les ànimes requerides. 

 

void initializeSouls() 

Inicialitza _soulCounter a 1 i _requiredSouls a 1. 

 

void resetSouls() 

Reseteja les ànimes del jugador. 

 

void revive() 

Calcula les ànimes requerides per reviure la propera vegada i li treu les ànimes que necessita 

per reviure actualment. 

 

void setNextRequiredSouls() 

Calcula les ànimes requerides per reviure la propera vegada. 
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8.4.2 Sistema de combat 

8.4.2.1 Interfície Weapon 

Interfície implementada per qualsevol classe que sigui considerada una arma. 

 
 

☐ Mètodes 

 

float getAttackValue() 

Retorna el valor d'atac de l'arma que l'implementa. 

8.4.2.2 Projectils 

En aquest apartat s'explicaran el conjunt de classes considerades projectils, aquestes són; la 

classe abstracta Projectile, que implementa la interfície Weapon i tot el conjunt de classes 

que hereten de Projectile. 
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8.4.2.2.1 Classe Abstracta Projectile 

Classe que defineix les funcions i atributs bàsics del comportament d'un projectil. 

 

☐ Atributs 

 

Rigidbody _rb 

Component de tipus RigidBody per controlar la física del projectil. 

 

float _lifeTimeLong 

Temps màxim de vida del projectil abans de ser destruït. 

 

float _lifeTimeShort 

Temps en què el projectil serà destruït si impacta amb un GameObject objectiu amb tag 

"_targetTag". 

 

float _shootForce 

Força amb la qual serà llançat el projectil. 

 

string _targetTag 

Tag del GameObject objectiu.  

 

string _ownerTag 

Tag del GameObject que llança el projectil. 

 

bool _hitSomething 

Indica si el projectil ha impactat amb algun objecte. 

 

bool _hitEnemy 

Indica si s'ha tocat a algun objectiu amb tag "_targetTag". 

 

Collider _stickCollider 

Component que gestiona les col·lisions del projectil si es vol que es quedi enganxat.  

 

Collider _myCollider 

Component que gestiona les col·lisions del projectil.  

 

float _projectileDmg 

Dany causat quan el projectil toca l’objectiu amb tag “_targetTag”. 

 

AudioClip[] _throwClips 

Llista de clips d'àudio que poden sonar quan es llança el projectil. 

 

AudioClip[] _hitClips 

Llista de clips d'àudio que poden sonar quan el projectil toca a un objectiu. 

 

AudioSource _audioSource 

Component d’àudio des d’on sonaran els clips de llançament. 
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GameObject _audioFont 

GameObject que es generarà per reproduir els clips d'impacte. 

 

☐ Mètodes 

 

void destroyProjectile(float time) 

Destrueix el projectil en "time" segons. 

 

AudioClip getRandomHitClip()  

Retorna un dels clips d'àudio de "_hitClips"de forma aleatòria, so per quan el projectil impacta. 

 

AudioClip getRandomThrowClip() 

Retorna un dels clips d'àudio de "_throwClips" de forma aleatòria, so per quan el projectil es 

llança. 

 

float getShootForce() 

Retorna el valor “_shootForce” amb el que el projectil serà llançat.  

 

void makeDamage(Character enemy) 

Es realitza el dany donat pel valor de “_projectileDmg” al personatge “enemy”.  

 

void OnCollisionEnter(Collision collision) 

Funció cridada quan el projectil impacta amb algun objecte. Sonarà un àudio d'impacte i es 

prepararà per ser destruït en un temps "_lifeTimeShort". Si l'objecte impactat té el 

tag"_targetTag", l'hi causara un dany de "_projectileDmg" i sagnarà. 

 

void playHitAudio() 

Es reprodueix un dels sons d'impacte del projectil. Triat de forma aleatòria. 

 

void playThrowAudio() 

Es reprodueix un dels sons de llançament del projectil. Triat de forma aleatòria. 

 

void Start() 

Es realitza la inicialització de valors.  

 

void stick(Collision collision) 

Es congela el moviment del projectil perquè quedi enganxat.  

 

void takeDamageEffect(Collider col) 

Crea un efecte de sang a la posició del projectil.  

8.4.2.2.2 Classe Proj_Axe 

Defineix el comportament d'un projectil destral. 

 

☐ Atributs 
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float turnspeed 

Velocitat a la qual la destral rota sobre si mateix. 

 

Vector3 _directionSpawn 

Indica la direcció en la qual apareixerà la destral. 

 

Vector3 _directionRotate 

Indica el vector de rotació de la destral. 

 

☐ Mètodes 

 

void Start() 

Es realitzen les inicialitzacions. 

 

void Update() 

Es realitza el control de rotació de la destral. 

8.4.2.2.3 Classe Proj_Kunai 

 

☐ Mètodes 

 

void Start() 

Es realitzen les inicialitzacions. 

 

void Update() 

Es controla el moviment del projectil perquè avanci i per tal que no faci rotacions. 

 

void Stick(Collision collision) 

Es desactiven tots els sistemes de partícules. 

8.4.2.2.4 Classe Proj_Bomb 

Defineix el comportament d'un projectil de tipus bomba, causa una explosió. 

 

☐ Atributs 

 

float _radius 

Indica el radi en que l’explosió causa dany.  

 

float _countdown 

Comptador, temps que trigarà a explotar des que es llanci la bomba.  

 

bool _hasExploded 

Cert si la bomba ha explotat, fals altrament.  

  

bool _alreadyHit 

Indica si ha causat dany a l’objectiu.  
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GameObject _explosionEffect 

Efecte que es veu quan explota.  

 

AudioClip _ACexplosion 

Àudio que sonarà quan la bomba exploti. 

 

☐ Mètodes 

 

void explode() 

Es genera l'explosió i es causa dany a tots els objectius que es troben a rang. 

 

void Update() 

Es realitza el compte endarrere donat per "_countdown". Quan arriba a 0, explota la bomba. 

 

void FixedUpdate() 

Assegura que la bomba no es mogui de l'eix z = 0. Si s'ha desplaçat la posa a z = 0. 

 

void OnCollisionEnter() 

Sobreescriu la funció de Projectile per canviar el comportament. 

 

void stick(Collision collision) 

Sobreescriu la funció de Projectile perquè quan impacti no s’enganxi a cap objecte. 

 

8.4.2.2.5 Classe SpellBehaviour_fireball 

Classe que defineix el comportament d'un projectil llançat amb l'habilitat "Spell_fireball". 

 

 
 

☐ Mètodes 

 

SpellBehaviour_fireball() 

Constructor, s'inicialitzen els valors. 

 

void stick(Collision collision) 

Sobreescriu la funció de Projectile perquè quan impacti no s’enganxi a cap objecte. 
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Start() 

S'aplica una força al cos perquè avanci i es bloquegen les rotacions. 

 

void increaseDamage(float value) 

Afegeix “value” al “_projectileDmg”. 

8.4.2.2.6 Classe SpellBehaviour_IceStorm 

Classe que defineix el comportament del projectil de l’IceStorm. 

 

 
☐ Mètodes 

 

void Start() 

Inicialitza els valors. 

 

void Update() 

Si colisiona amb un objecte i és un enemic, destrueix el projectil. 

8.4.2.2.7 Classe ProjectileController 

Controlador utilitzat per llançar projectils. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

GameObject _player 
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Propietari del controlador. 

 

Vector3 _offset; 

Compensació utilitzada quan el projectil té un objectiu marcat. 

 

GameObject _projectilePrefab 

Projectil assignat, pot ser null. 

 

☐ Mètodes 

 

void shootAssigned(Transform shotPoint) 

Si s'ha assignat un "projectilePrefab" es dispara. Si és null no es fa res. 

 

setProjPrefab(GameObject projectilePrefab) 

Donat el GameObject "projectilePrefab" s'estables com a projectil assignat 

"_projectilePrefab". 

 

void shoot(GameObject projectilePrefab, Transform shotPoint) 

Donat un prefab d'un projectil "projectilePrefab" i un un punt per tirar el projectil de tipus 

Transform "shotPoint". S'instancia un projectil amb el prefab "projectilePrefab" al punt 

"shotPoint" i s'aplica la força que aquest tingui assignada. 

 

GameObject shoot(GameObject projectilePrefab, Vector3 shotPoint)  

Donat un prefab d'un projectil "projectilePrefab" i un punt per tirar el projectil de tipus Vector3 

"shotPoint". S'instancia un projectil amb el prefab "projectilePrefab" al punt "shotPoint" i 

s'aplica la força que aquest tingui assignada. Retorna la referència al projectil instanciat com 

a GameObejct. 

 

GameObject shoot(GameObject projectilePrefab, Vector3 shotPoint, Vector3 target) 

Donat un prefab d'un projectil "projectilePrefab", un punt per tirar el projectil "shotPoint" de 

tipus Vector3 i un objectiu "target" de tipus Vector3, s'instancia un projectil amb el prefab 

"projectilePrefab" al punt "shotPoint" i s'aplica la força que aquest tingui assignada i és llança 

cap a l'objectiu. Retorna la referència al projectil instanciat com a GameObejct. La diferència 

amb les dos anteriors és que aquesta apunta a la posició a la que es vol llençar (s’aplica 

movedirection a la velocity del RigidBody), en canvi les altres, es disparava en la direcció en 

la que es mirava. 

 

Pseudocodi: 

GameObject go = Instantiate(projectilePrefab, shotPoint, Quaternion.identity) 

Rigidbody rb = go.GetComponent<Rigidbody>() 

float shootForce = go.GetComponent<Projectile>().getShootForce() 

Vector3 movedirection = (target - transform.position + _offset).normalized * shootForce 

rb.velocity = movedirection; 

 

return go 

 

void setOwner(GameObject go) 

S'estableix "go" com a propietari del controlador. 
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8.4.2.3  Habilitats  

En aquest apartat s'explicaran les classes considerades habilitats, és a dir la interfície spell i 

totes les classes que la implementen. 

8.4.2.3.1 Interfície Spell 

Interfície implementada per qualsevol classe que es consideri una habilitat. 

 

 
 

☐ Mètodes 

 

void cast() 

Es realitza l'emissió de l'habilitat. 

 

string getType() 

Retorna el tipus de l'habilitat. 

 

string getName() 

Retorna el nom de l'habilitat. 

 

int getCostSkillPoint() 

Cost en punts d'habilitat necessaris per millorar l'habilitat. 

 

AudioClip getCastAudio() 

Retorna el so que ha de sonar quan s'utilitzi l'habilitat. 

 

float cooldown() 

Retorna el temps necessari que s'ha d'esperar per tal de poder tornar a realitzar l'habilitat. 

 

bool unlocked() 

Retorna cert si el nivell és major a 0 i per tant està desbloquejat. 

 

void setLevel(int level) 
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Posa el level de l’spell. 

 

void setNewLevelBehaviour() 

Configura l’Spell segons el nou nivell d’spell. 

8.4.2.3.2 Classe Spell_fireball 

Classe que defineix les característiques d'una habilitat que tira un projectil que causa dany. 

 
 

☐ Atributs 

 

string _fireballPrefab  

Nom del prefab que conté la bola de foc en forma de GameObject, és a dir, la part tangible 

de l'habilitat, la que serà llançada. 

 

float _cooldown  

Temps que s'ha d'esperar entre cada llançament d'aquesta habilitat. 

 

int _extraDamage 

Valor del dany extra segons el nivell de l’spell. 

 

ProjectileController _projectileController 

Controlador de projectils que s'utilitzarà. 
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Transform _shotPoint 

Indica el punt des d'on es llançarà l'habilitat. 

 

GameObject _owner  

GameObject que utilitzarà l'habilitat. 

 

AudioClip _castAudio 

Àudio que sonarà quan s'utilitzi l'habilitat. 

 

int _costSkillPoint 

Quantitats de punts d'habilitats necessaris per a millorar l'habilitat. 

 

int _level 

Nivell actual de l’spell. 

 

☐ Mètodes 

 

public Spell_fireball(GameObject owner, Transform shotPoint,string 

fireballPrefab,float cooldown) 

Aquest és el mètode constructor de la classe. Donat el GameObject que l'utilitzarà "owner", 

el punt des d'on serà llançat "shotPoint" el nom del prefab de l'habilitat tangible en forma de 

GameObject "fireballPrefab" i el temps que s'ha d'esperar entre cada llançament de l'habilitat 

"cooldown" es crearà una instància de la classe. 

 

public Spell_fireball(GameObject owner, Transform shotPoint) 

Cosntructor on es pot especificar el propietari de l'habilitat "owner" i el punt des d'on serà 

llançada "shotPoint". Els altres valors s'inicialitzaran per defecte. 

 

void setNewLevelBehaviour() 

Augmenta el dany extra: nivell * 4. 

8.4.2.3.3 Classe Spell_IceStorm 

Classe que defineix les característiques d'una habilitat que tira diversos projectils des del cel 

que causen dany. 
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☐ Atributs 

 

ushort _baseProjectiles 

Número de projectils base a ser llançats. 

 

ushort _nProjectiles 

Número de projectils reals a ser llançats. 

 

AudioClip _castAudio 

Clip d’àudio del llançament de l’habilitat. 

 

float _cooldown 

Temps de refresc de l’habilitat. 
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int _costSkillPoints 

Cost en skill points. 

 

float _horizontalBoundaries 

Límit màxim horitzontal per a generar els projectils. 

 

float _verticalBoundaries 

Límit màxim vertical per a generar els projectils. 

 

int _layerMask 

Número de la capa amb la que s’han d’evitar col·lisions. 

 

int _level 

Nivell d’habilitat. 

 

Vector3 _offset 

Posició des de la que s'ha de generar els projectils. 

 

PlayerController _player 

Controlador del jugador. 

 

ProjectileController _projectileController 

Controlador de projectils. 

 

float _range 

Rang màxim al que pot arribar la detecció d’enemics. 

 

float _sphereCastRadius 

Radi màxim de la detecció d’enemics. 

 

☐ Mètodes 

 

Vector3 getPosition() 

Retorna la posició de llançament a la que s’ha de llançar l’habilitat. Aquesta posició pot ser la 

posició de l’enemic en cas que es trobi algun entre el jugador i la direcció en la que està mirant 

fins a certa distància, o altrament la posició de la distància màxima. 

 

void setNewLevelBehaviour() 

_nProjectiles és el número de _baseProjectiles més 2 vegades pel nivell d’habilitat. 

 

Spell_IceStorm(GameObject player) 

Constructor que inicialitza els components i els atributs. 

 

void cast() 

A la posició de llançament, per cada projectil (_nProjectiles), es dispararà un projectil IceStorm 

en direcció al terra, a una posició aleatòria generada a partir de la posició de llançament i 

_verticalBoundaries i _horizontalBoundaries. 
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8.4.2.3.4 Classe SpellController 

Classe que s'encarrega de gestionar un grup d'habilitats. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

int Primary 

Indica l'índex assignat com a habilitat primària. 

 

int Secondary  

Indica l’índex assignat com a habilitat secundària.  

 

List<Spell> _allSpells 

Llista de totes les habilitats que es poden utilitzar. 

 

int _current 

Índex de l’habilitat actual.  

 

List<float> _cooldowns 

Llista amb l'instant de temps en què es podran tornar a utilitzar les habilitats. Els índexs 

corresponen a les habilitats de "_allSpells". 

 

☐ Mètodes 

 

SpellController(List<Spell> allSpells) 

Es crea un SpellController donada la llista d'habilitats que podrà utilitzar "allSpells". 
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void assignSpell(int type,int newSpell) 

Assigna l'habilitat "newSpell" com a primària si el parametre type és 0. Altrament l'assigna 

com a secundària. 

 

void castCurrent() 

Si ha passat prou temps per utilitzar l'habilitat assignada a "_current" es realitza i es reinicia 

el temps a esperar per a tornar-la a utilitzar. 

 

bool canCastCurrent() 

Retorna cert si ha passat prou temps per a utilitzar l'habilitat "_current" i l’spell està 

desbloquejat. Altrament retorna fals. 

 

void cast(int index) 

Força utilitzar l'habilitat assignada amb índex "index" sense tenir en compte el "cooldown". 

 

Spell getCurrentSpell() 

Retorna l'habilitat assignada com a actual "_current". 

 

string currentType() 

Retorna el tipus de l'habilitat assignada com a actual "_current". 

 

Spell getSpellByType(string name) 

Retorna la primera habilitat de tipus "name". Si no n'hi ha cap, retorna null. 

 

void addSpell(Spell _newSpell) 

Donada una habilitat "_newSpell" s'afegeix al controlador. 

 

void setLevelSpell(string name, int level) 

Posa level a l’spell amb nom name. 

8.4.2.4 Armes cos a cos 

8.4.2.4.1 Classe MeleeWeaponController 

Classe que gestiona el comportament d'un arma que causa dany cos a cos. Implementa la 

interfície Weapon. 
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☐ Atributs 

 

GameObject _characterObject 

Propietari de l'arma. 

 

float _weapon_dmg 

Valor del dany que causa l'arma. 

 

string _targetTag 

Tag dels GameObjects objectiu. 

 

Character _character 

Propietari de l'arma de tipus Character. 

 

Collider _collider 

Càpsula de col·lisions de l'arma. 

 

float _character_dmg 

Valor de dany del propietari, estat "strength". 

 

bool _alreadyAttacked 

Cert si ja s'ha causat dany a l'objectiu en un moviment. Fals altrament. 

 

AudioClip[] _swooshClips 

Àudios que poden sonar quan s'inicia un atac per donar efecte de tallar el vent. 
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AudioClip[] _hitClips 

Àudios que poden sonar quan l'arma impacta. 

 

AudioSource _audioSource 

Font d'àudio. 

 

☐ Mètodes 

 

void Start() 

Realitza les inicialitzacions. 

 

void OnTriggerEnter(Collider col) 

Si l'arma impacta amb un GameObject amb tag "_targetTag" i no l'hi ha causat dany en aquest 

moviment, es causa dany a l'objectiu impactat amb un valor de "_weapon_dmg" + 

_"character_dmg". 

 

void takeDamageEffect(Collider col) 

Es crea un efecte de sang al punt on ha impactat l’arma. Aquest efecte dura un segon. 

 

void stopAttack() 

Es desactiven les col·lisions de l'arma i es posa a fals el valor d "_alreadyHit". 

 

void attack() 

S'habiliten les col·lisions, sona un clip d'àudio de "_swooshClips". 

 

AudioClip getRandomHitClip(AudioClip[] audioClips) 

Retorna un clip d'àudio aleatori dels àudios donada la llista de clips"audioClips". 

 

playAudio(AudioClip[] audioClips) 

Es reprodueix un dels clips d'àudio d'"audioClips" triat de forma aleatòria. 

8.4.3 Personatges  
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8.4.3.1 Classes bàsiques dels personatges 

8.4.3.1.1 Classe CharacterStats 

Classe encarregada de gestionar estats i els valors associats. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

Dictionary<string,float> _characterStats 

Conjunt d'estats i per cada estat el valor associat. 

 

☐ Mètodes 

 

CharacterStats(Dictionary<string,float> newStats) 

Constructor donat un diccionari d'associacions estat i valor, es crea la classe. 

 

float getStat(string stat) 

Donat un estat "stat" retorna el valor associat. Si l'estat no existeix, retorna -1. 

 

void setStat(string stat, float value) 

Donat un estat "stat" i el valor "value". Si l'estat "stat" existeix associa el valor "value" a l'estat 

"stat". 

 

void increaseStat(string stat, float value) 

Donat un estat "stat" i el valor "value". Si l'estat "stat" existeix, s'incrementa amb el valor 

"value". 

 

void decreaseStat(string stat, float value) 

Donat un estat "stat" i el valor "value". Si l'estat "stat" existeix, és decrementa amb el valor 

"value". Si un cop decrementat és menor a 0, es posa el valor a 0. 

 

void increaseStats(float factor) 

Donat un valor "factor" s'incrementen tots els estats amb el valor "factor". 
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8.4.3.1.2 Classe AnimatorController 

Classe encarregada de comunicar les accions dels personatges amb el component 

d'animació Animator. Entenem com acció l’estat del personatge, és a dir, saltar, moure’s, 

atacar, entre d’altres, es consideren accions.  

-  

 

☐ Atributs 

 

Animator _animator 

Component utilitzat per les animacions. 

 

☐ Mètodes 

 

void updateAnimations(Dictionary<string, bool> animBoolean, Dictionary<string, int> 

animLayer, Dictionary<string, float> animFloats) 

Donat el mapa d’accions que s’estan realitzant (animBoolean), corresponent als paràmetres 

booleans que pren l’animator, el mapa dels valors de les capes o layers que s’han d’activar 

de l’animator (animLayer), i el mapa de variables de valors reals corresponents als paràmetres 

reals que pren l’animator (animFlo0ats). Transmet els valors no nulls a l'Animator per tal 

d’actualitzar les animacions.  

8.4.3.1.3 Classe Abstracta Character  

Classe que defineix un personatge genèric. Qualsevol personatge ha de derivar d'aquesta 

classe. Cal entendre que les accions que realitzen els personatges estan controlades per les 

animacions, per exemple: quan es vol realitzar un atac, s’activa l’animació corresponent, i en 

certs punts de l’animació, es disparen uns events que es capturen des de codi. S’ha decidit 

que aquests events seguiran la nomenclatura de “event_funcioEvent”. Aquests mètodes 

event contindran el codi que controla l’acció i l’animació. 
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☐ Atributs 

 

CharacterStats _stats 

Conjunt d'estats del personatge. 

 

Dictionary<string, bool> _actions 

Defineix totes les accions que pot realitzar un personatge. Si el valor associat a l’acció és cert 

es troba realitzant l’acció, altrament no es troba realitzant l’acció.  

 

Dictionary<string, int> _animLayer 

Conjunt de layers d’animació amb el valor associat. 

 

Dictionary<string, float> _animFloats 
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Conjunt de variables booleanes d'animació amb el valor associat. 

 

string _attacking 

Acció que serà cert a “_actions” quan el personatge estigui atacant. 

 

string _moving 

Acció que serà cert a "_actions" quan el personatge s’estigui movent. 

 

string _jumping  

Acció que serà cert a "_actions" quan el personatge estigui saltant. 

 

string _crouch 

Acció que serà cert a "_actions" quan el personatge estigui ajupit. 

 

string _rolling 

Acció que serà cert a "_actions" quan el personatge estigui rodan. 

 

string _dead  

Acció que serà cert a "_actions" quan el personatge estigui mort. 

 

string _isRespawning  

Acció que serà cert a "_actions" quan el personatge estigui revisquen. 

 

string _isDying 

Acció que serà cert a "_actions" quan el personatge s’estigui morint. 

 

string _speed 

Variable d'animació que indica la velocitat. 

 

Rigidbody _rb 

Component Rigidbody associat al personatge. 

 

AnimatorController _animController 

Controlador d'animacions comunicació entre el personatge i l’ Animator. 

 

int _nFootstepClips  

Nombre de clips d'àudio que poden sonar quan el personatge camina. 

 

AudioSource _audioSource 

Font d'àudio des d'on surt el so. 

 

AudioClip[] _footstepClips 

Llista de clips que poden sonar quan el personatge camina. 

 

☐ Mètodes 

 

Awake() 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

117 

Es realitzen inicialitzacions prèvies a l'Start(). 

 

void Start() 

Es realitzen inicialitzacions. 

 

void resetStats() 

Les accions de mort es posen a fals. Es posa l'estat de vida igual a la vida màxima. 

 

void takeDamage(float amount) 

Si el personatge no ha mort (estat "_dead"), Es decrementa l'estat la salut amb "amount" 

menys la quantitat de l'estat d'armadura "strength". Si un cop aplicat "amount" la vida és 

menor o igual a zero, es posa l'acció de moviment "_moving" a fals i es posa l'acció de 

començar a morir "_isDying" a true. 

 

Pseudocodi: 

if (!_actions[_dead]) { 

 float def = _stats.getStat(Constants.resPhys) 

 _stats.decreaseStat(Constants.currentHealth, amount - def) 

 if (_stats.getStat(Constants.currentHealth) <= 0) 

 { 

      _actions[_isDying] = true 

      _actions[_moving] = false 

      _animLayer["Die"] = 1 

 } 

} 

 

void die() 

El jugador mor. 

 

void setMaxHealth() 

La vida actual del jugador pren el valor de la vida màxima. 

 

void increaseHealth(float plusHealth) 

La vida del jugador es veu incrementada amb la quantitat "plusHealth", però mai supera la 

vida màxima. 

 

float getStat(string stat) 

Donat un stat "stat" retorna el valor de l'estat. 

 

void initializeStats() 

S'inicialitzen els estats amb el valor per defecte. 

 

void setExtraActions() 

S'inicialitzen les accions extres exclusives de la classe que ho implementa. 

 

updateAnimations() 

S'actualitzen les animacions d'acord a les accions del personatge. 

 

void event_endedDie() 
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Funció cridada de d'animació. S'executa die(). 

 

void event_leftFootstep() 

Funció cridada des d’animació. Es reprodueix un àudio de passa corresponent al peu 

esquerre. 

 

void event_rightFootstep() 

Funció cridada des d’animació. Es reprodueix un àudio de passa corresponent al peu dret. 

 

void event_leftFootstepCrouched() 

Funció cridada des d’animació. Es reprodueix un àudio de passa corresponent al peu 

esquerre quan el personatge està ajupit. 

 

void event_rightFootstepCrouched() 

Funció cridada des d’animació. Es reprodueix un àudio de passa corresponent al peu dret 

quan el personatge està ajupit. 

 

void setFootstepSounds() 

Es carregen els sons de passes per defecte. 

 

void setFootstepSounds(string path) 

Es carregen els sons de passes que es troben a Resources/sounds/"path". 

 

AudioClip getRandomFootstepClip() 

Retorna un clip d'àudio de passes de forma aleatòria. 

 

void playFootstepSound() 

Reprodueix un clip d'àudio de passes de forma aleatòria. 

 

AudioClip getRandomHitClip(AudioClip[] audioClips) 

Donada una llista de clips "audioClips" retorna un AudioClip de forma aleatòria. 

 

void playAudio(AudioClip[] audioClips) 

Donada una llista de clips "audioClips" es reprodueix un clip agafat de forma aleatòria. 

 

void teleportTo(Vector3 _position) 

El personatge es transporta a la posició "position" de forma immediata. 

 

void respawn(Vector3 _position) 

Realitza les accions necessàries per reviure segons el personatge que ho implementi. 

 

CharacterStats getStats() 

Retorna els estats del personatge en forma de CharacterStats. 

 

bool isDead() 

Retorna cert si el personatge està mort. Altrament fals. 

 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

119 

bool isDying() 

Retorna cert si el personatge està morint. Altrament fals. 

8.4.3.3. Classe PlayerController 

Aquesta és la classe principal que controla a la protagonista. S’encarregarà de realitzar certes 

accions segons l’input del jugador, és a dir, les tecles que es pitgen. Aquesta classe hereta 

de la classe Consumer, i per tant de Character. Aquesta classe, doncs, és capaç de realitzar 

un moviment horitzontal, saltar i ajupir-se quan sigui possible, rodar pel terra en una direcció, 

per tal d’esquivar d’una forma més ràpida, utilitzar consumibles de qualsevol tipus, llençar 

habilitats, interactuar amb els elements interactuables. Aquesta classe ha de ser capaç de 

controlar en quines circumstàncies es troba el protagonista actualment, i si és capaç de 

realitzar certes accions. És capaç de modificar l’estat del jugador segons diferentes 

situacions, per exemple, la velocitat i el centre del jugador quan s’està ajupint, o la força amb 

la que salta. 
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☐ Atributs 

Al ser una classe extensa, separarem els atributs per seccions: 

 

1. Singleton 

PlayerController Singleton 

Instància del PlayerController. 

 

2. Velocities 

float _speedNormal 

Velocitat a la que es mou normalment. 

 

float _speedCrouch 

Velocitat a la que es mou quan està ajupit. 

 

float _moveSpeed 

Velocitat aplicada al moviment 

 

float _jumpFroce 

Velocitat de salt. 

 

3. Collider heights 

float _standColliderHeight 

Alçada del CapsuleCollider de la protagonista. 

 

float _crouchColliderHeight 

Alçada del CapsuleCollider de la protagonista quan està ajupida. 

 

float _standUpHeight 

Alçada de la protagonista. 

 

4. KeyCodes 

 

KeyCode _keyCrouch 

Tecla per ajupir-se: Ctrl esquerra. 

 

KeyCode _keyInteract 

Tecla per interactuar: F. 

 

KeyCode _keyRoll 

Tecla per fer tombarella: Shift esquerra. 

 

KeyCode _keyPrimarySpell 

Tecla per realitzar l’spell principal: Q. 

 

KeyCode _keySecondarySpell 

Tecla per realitzar l’spell secundari: E. 
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KeyCode _keyUseEquipedObj 

Botó per utilitzar el consumible seleccionat: Click dret del ratolí. 

 

int _primaryActionKey 

Botó per atacar: Click esquerra del ratolí. 

 

5. Components 

 

CharacterController _controller 

CharacterController que controla el moviment del personatge, així com altres funcions que 

comproven si el GameObject al que pertany és al terra. 

 

Animator _animator 

Animator del GameObject. 

 

SpellController _spellControler 

Controlador d’habilitats del personatge. 

 

6. Weapons 

 

GameObject _sword 

GameObject de la Katana que té com a arma principal cos a cos. 

 

MeleeWeaponController _swordController 

Controlador de l’arma cos a cos. 

 

GameObject _kunai 

GameObject del Kunai que té a la mà. 

 

ProjectileController _projectileController 

Controlador de projectils. 

 

7. Movement 

 

Vector3 _moveDirection 

Posició a la que s’ha de moure el personatge. 

 

float gravityScale 

Gravetat a aplicar al moviment. 

 

8. States 

 

bool _isCrouch 

Cert si el personatge està ajupit. 

 

bool _isJumping 
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Cert si el personatge està saltant. 

 

bool _isMeleeAttacking 

Cert si està atacant cos a cos. 

 

bool _isRolling 

Cert si està rodant. 

 

bool _isThrowingKunai 

Cert si està llençant un Kunai. 

 

bool _isCasting 

Cert si està utilitzant una habilitat. 

 

string _consuming 

Nom de l’animació de consumir. 

 

 

9. ShotPoints 

 

Transform _shotPointLeftHand 

Posició des de la que s’instanciarà el projectil del Kunai. 

 

10. Interactions 

 

InteractableController _interactableController 

Controlador d’interaccions. 

 

11. Col·lisions 

 

bool colision 

Cert si està fent collide amb algun objecte per sobre del jugador quan està ajupit. 

 

12. Àudio 

 

int nJumpLaunchClips 

Número de clips d’àudio de començament de salt. 

 

AudioClip[] _jumpLaunchClips 

Llista de clips d’àudio de començament de salt. 

 

int nJumpLandClips 

Número de clips d’àudio de final de salt. 

 

AudioClip[] _jumpLandClips 

Llista de clips d’àudio de final de salt. 
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AudioCLip _rollClip 

Clip d’àudio de rodar. 

 

13. Backpack 

 

Backpack _backpack 

Controlador de l’inventari del jugador. 

 

14. Detecció d’objectes 

 

float distanceFront 

Distància màxima frontal a la que pot arribar el detector d’objectes 

 

☐ Mètodes 

 

void Awake() 

Fa que no es destrueixi l’objecte al carregar una nova escena. Inicialitza els stats, els sons i 

les habilitats (spells). També assigna la instància del PlayerController si no estava assignat. 

 

void Start() 

Inicialitza components i altres tipus de variables com la velocitat de caminar ajupit, assigna 

les tecles, entre d’altres. Prepara els handlers. 

 

void FixedUpdate() 

Reposiciona el jugador a l’eix Z = 0 si pot. 

 

void Update() 

Controla el comportament del PlayerController a cada frame. 

 

Pseudocodi: 

 

if (!jugadorMorint() && !jugadorMort() && !jocPausat()) llavors 

{ 

 

    move() 

    jump() 

    roll() 

    crouch() 

    meleeAttack() 

    primarySpell() 

    secondarySpell() 

    interactions() 

    useObject() 

    _controller.MourePosicioCalculada(moveDirection) 

 

} 

updateLocalAnimations() 

 

 

void initializeSounds() 

Carrega una llista d’AudioClips de la carpeta Resources a _jumpLaunchClips. 
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Carrega una llista d’AudioClips de la carpeta Resources a _jumpLandClips.. 

 

void initializeSpells() 

Crear els spells primaris i secundaris i els guarda a l’_spellController. 

 

void initializeStats() 

Inicialitza les estadístiques del personatge. 

 

void setExtraActions() 

Afegeix i inicialitza a fals les accions del mapa _actions: consumir (_consuming), reaparèixer 

(_isRespawning) i mort (_dead).  

 

IEnumerator prepareHandlers() 

Corutina que esperarà 1 segon per a què doni temps a que totes les classes s’inicialitzin i així 

poder refrescar la GUI. 

 

bool canThrow() 

Retorna cert si no està llençant el kunai. 

 

bool canWalk() 

Retorna cert si no té un obstacle devant (a certa distància). 

void crouch() 

Si s’ha pitjat la tecla d’ajupir-se, s’ajup, fent que el collider sigui més petit i el centre del 

personatge baixi. Si es deixa de pitjar la tecla d’ajupir-se i té un objecte a sobre, es manté 

ajupida. 

 

Pseudocodi: 

if (TeclaPresa(_keyCrouch) && !_isJumping) 

{ 

    _moveSpeed = _speedCrouch 

    if (!_isCrouch) 

    { 

        setSmallCollider() 

        _isCrouch = true 

    } 

} 

else if (_isCrouch) 

{ 

    colision = detectarObjecteSobrePersonatge() 

 

    if (!colision) 

    { 

        setStandCollider() 

        _isCrouch = false 

        _moveSpeed = _speedNormal 

    } 

} 

 

void die() 

Posa l’acció de morir a cert i deixa de moure’s. _actions[dead] = true, _actions[moving] = false. 

Es crida a tryAgain() del LevelManager. 
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void drink() 

Acciona la capa de consumir poció. _animLayer[“Drink”] = 1. Desactiva visualment el kunai 

de la mà. 

 

void jump() 

Si el jugador pot saltar i es pitja el botó de saltar, se li aplica una velocitat vertical positiva i es 

reprodueix un dels jumpLaunchClips. Altrament si està saltant i està al terra (ha caigut), deixa 

de saltar i reprodueix l’àudio d’aterrar. Altrament si no està saltant i no està al terra, augmenta 

el gravityScale. Altrament si està saltant i no està aterrant, augmenta poc la gravityScale. 

 

Pseudocodi: 

if (_controller.isGrounded && !_isCrouch && TeclaPresa("Jump")) 

{ 

    gravityScale = 1 

    playAudio(_jumpLaunchClips) 

    _isJumping = true 

    moveDirection.y = _jumpForce 

} 

else if (_isJumping && _controller.isGrounded) 

{ 

    playAudio(_jumpLandClips) 

    _isJumping = false 

    gravityScale = 1 

 

} 

else if (!_isJumping && !_controller.isGrounded) 

{ 

    gravityScale = 10f 

} 

else if (_isJumping && !_controller.isGrounded) 

{ 

    gravityScale += 0.1f 

 

} 

 

moveDirection.y -= gravityScale * gravity * Time.deltaTime 

 

void meleeAttack() 

Si s’ha pitjat el botó d’acció primari, _isMeleeAttacking = true. 

 

void move() 

Si no està rodant i no està morint i no està morta, es gira a la protagonista cap a la direcció 

en la que s’està movent segons l’input horitzontal. _actions[moving] = true o false segons el 

valor de l’input horitzontal. moveDirection és la nova posició segons l’input horitzontal. 

 

Pseudocodi: 

float hAxis = 0 

if (!_isRolling && !jugadorMorint() && !jugadorMort()) 

{ 

    hAxis = Input.GetAxis("Horizontal") 

    if (hAxis < 0) 

    { 

        transform.LookAt(transform.position + Vector3.left) 

        if (!canWalk()) hAxis = 0 

    } 
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    else if (hAxis > 0) 

    { 

        transform.LookAt(transform.position + Vector3.right) 

        if (!canWalk()) hAxis = 0 

    } 

} 

if (hAxis != 0 && !jugadorMorint() && !jugadorMort()) 

    _actions[_moving] = true 

else 

    _actions[_moving] = false 

 

moveDirection = new Vector3(hAxis * _moveSpeed, moveDirection.y, 0f) 

 

void roll() 

Si s’ha pitjat la tecla de rodar, i no està salta, i és al terra i no estava prèviament rodant, 

reproduirà el so de rodar, _isRolling a true, i cridarà a setSmallCollider(). 

 

void endCasting() 

Funció cridada des de l’animació d’utilitzar una habilitat quan ha acabat. Posa _isCasting a 

false, _animLayer[tipusDeSpellActual] = 0, activa visualment el kunai i l’sword. 

 

void event_endAttacking() 

Funció cridada al final de l’animació d’atacar amb l’arma cos a cos. _isMeleeAttacking = false 

i crida a _swordController.stopAttack(). 

 

void event_endDrinking() 

Funció cridada des de l’animació de beure una poció. _animLayer[“Drink”] = 0, 

_actions[_consuming] = false, activa visualment el kunai. 

 

void event_endRespawn() 

Funció cridada des de l’animació de reviure. Posa _actions[_isRespawning] = false, 

reinicialitza les estadístiques del jugador. 

 

void event_endRolling() 

Funció cridada des d'animació. L'acció de rodar es posa a fals. Es comprova si el personatge 

pot estar aixecat a la posició on ha acabat de rodar, si és així, s'aixeca, si no es manté ajupit. 

 

Pseudocodi: 

_isRolling = false 

layerMask = 1 << 9 

layerMask = ~layerMask 

colision = detectarObjecteSobrePersonatge() 

if (!objecteSobrePersonatge) 

{ 

  setStandCollider() 

        _isCrouch = false 

 

} 

else 

{ 

         setSmallCollider() 

         _isCrouch = true 
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} 

 

void event_endThrowingKunai() 

Funció cridada des d'animació. Es torna a activar el model del Kunai i es posa a fals l'acció 

de consumir _actions[_consuming] = false. 

 

void event_swoosh() 

S'activa l'atac de l'espasa "swordController". 

 

void event_throwKunai() 

El controlador de projectils "projectileControler" llança el projectil assignat. 

 

float getPlayerCurrentCenter() 

Retorna el valor actual de l'alçada de la càpsula de col·lisions del personatge principal. 

 

Transform getPosition() 

Retorna el component Transform del personatge.  

 

Spell getSpell(string spell) 

Donat el nom d'un tipus d'habilitat "spell", retorna l'habilitat de tipus "spell", si no existeix, 

retorna null. 

 

void giveObject(Consumible consumible, int amount) 

S'afegeixen una quantitat d' "amount" del consumible "consumible" a la motxilla "_backpack". 

 

void useObject() 

Si es prem la tecla assignada a "_keyUseEquipedObj" i el jugador no està consumint un 

objecte, es consumeix l'objecte equipat (si hi ha una quantitat superior a zero). Si es llisca la 

rodeta del ratolí cap amunt, s'equipa el pròxim objecte de la motxila "_backpack". Si es llisca 

la tecla cap avall, s'equipa l'objecte anterior a l'actual a la motxila "_backpack". La motxila 

treballa de forma circular. 

 

void interactions() 

Si s'està polsant la tecla assignada a "_keyInteractions". El controlador d'interaccions intenta 

realitzar una interacció. Si no hi ha cap objecte amb el qui interactuar no es fa res. Si hi ha un 

objecte amb el qual es pot interaccionar es realitza la interacció. 

 

void primarySpell() 

Si es polsa el botó assignat a "_keySecondarySpell". L'spellController assigna l'habilitat 

primària com a habilitat que s'està llançant. Sona el clip d'àudio associat a l'habilitat primària, 

l'espasa i el Kunai es fan invisibles i s'indica que el jugador està preparant una habilitat 

"_isCasting". 

 

Pseudocodi: 

if (TeclaPresa(_keyPrimarySpell) && !_isCasting) 

{ 

 _spellController._current = _spellController.Primary 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

129 

 if (_spellController.canCastCurrent()) 

 { 

      Spell spell = _spellController.getCurrentSpell() 

      _isCasting = true 

      _audioSource.PlayOneShot(spell.getCastAudio()) 

      _kunai.SetActive(false) 

      _sword.SetActive(false) 

 } 

} 

 

void secondarySpell() 

Si es polsa el botó assignat a "_keySecondarySpell". L'spellController assigna l'habilitat 

secundària com a habilitat que s'està llançant. Sona el clip d'àudio associat a l'habilitat 

secundària, l'espasa i el Kunai es fan invisibles i s'indica que el jugador està preparant una 

habilitat "_isCasting". 

 

void useSpell() 

Es llança l'habilitat que estava sent preparada. 

 

void respawn(Vector3 _position) 

Transporta el jugador a la posició "position" i indica que s'està realitzant l'acció de reviure 

"respawning". 

 

void setSmallCollider() 

L'altura de la càpsula de col·lisions passa a ser la meitat del seu valor original. 

 

void setStandCollider() 

L'altura de la càpsula de col·lisions torna a ser l'altura original. 

 

void takeDamage(float amount) 

Si el personatge no ha mort (estat "_dead"), Es decrementa l'estat la salut amb "amount" 

menys la quantitat de l'estat d'armadura "strength". Si un cop aplicat "amount" la vida és 

menor o igual a zero, es posa l'acció de moviment "_moving" a fals i es posa l'acció de 

començar a morir "_isDying" a true. 

 

void teleportTo(Vector3 _position) 

El personatge es transporta a la posició "position" de forma immediata. 

 

void throwWeapon(GameObject projectilePref) 

Es llança un projectil instanciat a partir del prefab "projectilePref". 

 

void updateLocalAnimations() 

S'actualitzen les animacions del personatge. 

 

bool isDead() 

Retorna cert si el personatge està mort. Altrament fals. 

 

bool isDying() 

Retorna cert si el personatge està morint. Altrament fals. 
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bool isRespawning() 

Retorna cert si el personatge està tornant a la vida. Altrament fals. 

8.4.3.5 Enemics 

En aquest apartat s'explicaran les classes utilitzades per la IA dels enemics, S'explicarà la 

classe abstracta Enemy (que hereta de Character) i totes les classes que heretin d'Enemy. 

 

 

8.4.3.5.1 Classe Abstracte Enemy 

Classe que defineix un enemic genèric. Qualsevol enemic ha de derivar d'aquesta classe. 

 

☐ Mètodes 

 

void respawn(Vector3 Position) 

Donada una posició "Position". Es reinicien els estats de l'enemic, es transporta a Position i 

s'activa el GameObject. 

 

void die() 

S'activa l'acció de mort "_dead", es desactiva el GameObject, s'instancien les ànimes i es 

refresca la GUI. 

 

float getExperience() 

Retorna la quantitat d'experiència que s'obté al matar l'enemic. 

 

void castSoul() 

S'instància el GameObject d'ànimes. 

 

void setLevel(int level) 

Estableix els estats de l'enemic d'acord al nivell donat "level". 

 

bool isPlayerDead() 

Retorna cert si el jugador està morint o ha mort. 

8.4.3.5.2 Classe MeleeEnemy 

Classe que controla el comportament (IA) del Melee Enemy. 
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☐ Atributs 

 

NavMeshAgent _agent 

Component utilitzat pel moviment via pathfinding. 

 

AudioClip _chainClip 

Clip d’àudio de l’attack. 

 

float _distanceToTarget 

Distància de l’enemic al _target. 

 

float _lookRadius 

Radi en el què ha de buscar al _target. 

 

Transform _target 

Transform de l’objectiu. 

 

MeleeWeaponController _weapon 

Controlador de l’arma del Melee Enemy. 

 

GameObject _weaponObject 
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GameObject de l’arma del Melee Enemy. 

 

☐ Mètodes 

 

bool alignedWithTarget() 

Return cert si està alineat a l’eix de les Z amb el target. 

 

void attack() 

Si està a la suficient distància del target, l’ataca. 

 

void event_endAttackAnimation() 

Event que posa actions attacking a fals. 

 

void event_endAttacking() 

Event que fa deixar d’atacar amb l’arma. 

 

void event_swoosh() 

Event que fa començar atacar amb l’arma. 

 

void faceTarget() 

El boss mira a l'objectiu. 

 

void move() 

S’apropa al target. 

 

void setExtraActions() 

Acció heretada que no afegeix cap acció extra. 

 

void teleportTo(Vector3 _position) 

Transporta el MeleeEnemy a la posició "position". 

 

void Awake() 

Inicialitza l’Enemy. 

 

void Start() 

Inicialitza els components de l’Enemy. 

 

void Update() 

Controla el comportament del Melee Enemy a cada frame. 

8.4.3.5.3 Classe RangedEnemy 

Classe que controla el comportament del RangedEnemy. Aquest enemic anirà intercalant les 

mans amb les que fa els llançaments de les destrals, és a dir, si ha atacat amb la mà esquerra, 

el següent atac es realitzarà amb la mà dreta, i per tant, canviarà la posició des d’on es llença 

el projectil. 
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☐ Atributs 

 

NavMeshAgent _agent 

Component utilitzat pel moviment via pathfinding. 

 

GameObject _axeL 

GameObject de la destral de la mà esquerra. 

 

GameObject _axeR 

GameObject de la destral de la mà dreta. 

 

float _cooldown 

Temps que ha de passar entre atacs. 

 

float _distanceToTarget 

Distància de l’enemic al _target. 
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float _lookRadius 

Radi en el què ha de buscar al _target. 

 

bool _mirrorThrow 

Cert si ha de disparar amb la mà esquerra. 

 

float _nextReadyTime 

El següent instant en el que ha d’atacar. 

 

ProjectileController _projectileController 

Controlador de projectils. 

 

Transform _shotPointLeftHand 

Punt de llançament de la destral esquerra. 

 

Transform _shotPointRightHand 

Punt de llançament de la destral dreta. 

 

Transform _target 

Transform de l’objectiu. 

 

☐ Mètodes 

 

void attack() 

Si està a la suficient distància del target, l’ataca. 

 

void event_throwAxe() 

Llença un projectil destral en direcció a la posició on es troba el _target des de la mà que 

pertoca i el GameObject de la destral del model que correspongui. 

 

void event_endThrowAxe() 

Posa el següents instant de llançament de la destral. Posa la destral amagada a visible i 

canvia de mà per al següent atac. 

 

void faceTarget() 

El RangedEnemy mira a l'objectiu. 

 

void initializeStats() 

Inicialitza estadístiques.  

 

void move() 

S’apropa al _target si pot. 

 

void rangedAttack() 

Posa _actions[_attacking] a cert. 
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void setExtraActions() 

Acció heretada que no afegeix cap acció extra. 

 

void teleportTo(Vector3 _position) 

Transporta el Ranged Enemy a la posició "position". 

 

void Awake() 

Inicialitza stats. 

 

void Start() 

Inicialitza components. 

 

void Update() 

Controla el comportament del Ranged Enemy a cada frame. 

8.4.3.5.4 Classe FlyingRangedEnemy 

Aquesta classe controla el comportament del Flying Ranged Enemy. Aquest és un enemic 

que vola a certa distància del terra, i controlarà verticalment si s’ha de reposicionar per tal de 

seguir al _target. El FlyingRangedEnemy volarà a través del _agent.baseOffset, i aquest 

s’anirà modificant en funció de la posició del jugador i de si hi ha algun obstacle per dalt. 
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☐ Atributs 

 

NavMeshAgent _agent 

Component utilitzat pel moviment via pathfinding. 

Bool _canAttack 
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És cert si pot atacar. 

 

float _cooldown 

Temps que ha de passar entre atacs. 

 

float _distanceToCeiling 

Distància màxima fins al sostre. 

 

float _distanceToTarget 

Distància de l’enemic al _target. 

 

float _floatingHeight 

Alçada a la que vola. 

 

float _initialBaseOffset 

Alçada inicial. 

 

float _lookRadius 

Radi en el què ha de buscar al _target. 

 

float _movementSpeed 

Velocitat de moviment. 

 

float _offsetRepositionValue 

Valor de reposicionament de l’offset.  

 

PlayerController _player 

Controlador del Player. 

 

ProjectileController _projectileController 

Controlador de projectils. 

 

Transform _shotPoint 

Punt de llançament del projectil explosiu. 

 

Transform _target 

Transform de l’objectiu. 

 

AudioClip _throwAudio 

Clip d’àudio del llançament. 

 

float _tolerableError 
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Error tolerable per el que s’assumeix que s’ha de reduir o augmentar l’alçada. 

 

☐ Propietats 

En aquest cas s’han creat propietats readonly per tal de seguir amb la metodologia de 

consultar booleanes que són atributs. 

 

bool _mustVerticallyReposition 

Retorna cert si el sostre està massa a prop i ha de reposicionar-se verticalment. 

 

bool _verticallyRepositionedAbove 

Retorna cert si el FlyingRangedEnemy es troba força allunyat verticalment positivament, és a 

dir, per dalt. 

 

bool _verticallyRepositionedBelow 

Retorna cert si el FlyingRangedEnemy es troba força allunyat verticalment negativament, és 

a dir, per sota. 

 

☐ Mètodes 

 

void attack() 

Si està a la suficient distància del target, l’ataca. 

 

void event_attack() 

Llença un projectil als peus del _target que explotarà passat un temps i farà mal en un radi. 

 

void event_endAttack() 

Posa _actions[_attacking] a fals. 

 

void faceTarget() 

El RangedEnemy mira a l'objectiu. 

 

void initializeStats() 

Inicialitza estadístiques.  

 

void move() 

S’apropa al _target si pot. 

 

void playThrowAudio() 

Realitza l’àudio de llençar el projectil. 

 

IEnumerator refreshCooldown() 

Corutina que passat un temps, posa _canAttack a cert. 

 

void verticallyRepositionAscend() 

Afegeix al _agent.baseOffset el valor _offsetRepositionValue. 
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void verticallyRepositionDescend() 

Resta al _agent.baseOffset el valor _offsetRepositionValue. 

 

void rangedAttack() 

Posa _actions[_attacking] a cert. 

 

void teleportTo(Vector3 _position) 

Transporta el Ranged Enemy a la posició "position". 

 

void Awake() 

Inicialitza stats. 

 

void Start() 

Inicialitza components. 

 

void Update() 

Controla el comportament del Flying Ranged Enemy a cada frame. 

 

void FixedUpdate() 

Col·loca al FlyingRangedEnemy a l’eix z 0 si s’ha mogut. 

 

8.4.3.5.5 Classe Seeker 

Classe que controla el comportament del moviment del seeker. Aquest atacarà al jugador o 

bé saltant cap a ell o augmentant la velocitat temporalment, anomenat també rush. 
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☐ Atributs 

 

NavMeshAgent _agent 

Component utilitzat pel moviment via pathfinding. 

 

AudioClip _attackClip 

Clip d’àudio d’atac. 

 

float _distanceToGround 

Distància màxima fins al terra. 
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float _distanceToTarget 

Distància de l’enemic al _target. 

 

bool _isJumping 

És cert si està realitzant l’acció de salt o de rush per atacar. 

 

float _jumpDistance 

Distància per fer el salt. 

 

float _jumpForceHorizontal 

Força de salt horitzontal. 

 

float _jumpForceVertical 

Força de salt vertical. 

 

float _lookRadius 

Radi en el què ha de buscar al _target. 

 

float _movementSpeed 

Velocitat de moviment. 

 

float _repositionDistance 

Valor de distància de reposicionament per tal de poder tornar a atacar. 

 

float _smooth 

Valor que atenuarà la velocitat del Seeker. 

 

Vector3 Target 

Posició de l’objectiu. 

 

Transform _target 

Transform de l’objectiu. 

 

MeleeWeaponController _weapon 

Controlador de l’arma melee que té un GameObject fill. 

 

☐ Propietats 

En aquest cas s’han creat una propietat readonly per tal de consultar booleanes que són 

atributs. 

 

bool _isGrounded 

Retorna cert si es troba a una posició propera al terra. 

 

☐ Mètodes 

 

void attack() 

Si està a la suficient distància del target, l’ataca. 
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void event_attack() 

Llença un projectil als peus del _target que explotarà passat un temps i farà mal en un radi. 

 

void event_endAttack() 

Posa _actions[_attacking] a fals. 

 

void faceTarget() 

El RangedEnemy mira a l'objectiu. 

 

void initializeStats() 

Inicialitza estadístiques. 

 

void move() 

S’apropa al _target si pot. 

 

void playThrowAudio() 

Realitza l’àudio de llençar el projectil. 

 

IEnumerator refreshCooldown() 

Corutina que passat un temps, posa _canAttack a cert. 

 

void verticallyRepositionAscend() 

Afegeix al _agent.baseOffset el valor _offsetRepositionValue. 

 

void verticallyRepositionDescend() 

Resta al _agent.baseOffset el valor _offsetRepositionValue. 

 

void rangedAttack() 

Posa _actions[_attacking] a cert. 

 

void teleportTo(Vector3 _position) 

Transporta el Ranged Enemy a la posició "position". 

 

void Awake() 

Inicialitza stats. 

 

void Start() 

Inicialitza components. 

 

void Update() 

Controla el comportament del Seeker a cada frame. 

 

void FixedUpdate() 

Col·loca al Sekeer a l’eix z amb valor 0 si s’ha desplaçat. 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

143 

8.4.3.5.6 Classe BossMaskarea_Controller 

Aquesta classe s'ocupa del comportament del boss del joc, és la IA del boss. Pren les 

decisions tant d'atac com de moviment i les executa. Quan el boss arriba a cert llindar de vida 

realitza una transició simulant que ha mort. Però s'aixeca donant un cop de peu,i guanya més 

atac, més velocitat d'atac i redueix els temps d'espera (cooldowns) per realitzar atacs de forma 

més seguida.  

 

 
☐ Atributs 

 

Transform _target 

Transform de l'objectiu. 

 

NavMeshAgent _agent 
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Component utilitzat pel moviment via pathfinding. 

 

float _distanceToTarget 

Distància entre el boss i l'objectiu. 

 

float _lookRadius 

Radi d'activació. 

 

CapsuleCollider _myCollider 

Càpsula de col·lisions del boss. 

 

System.Random randomMeleeAttack 

Generador de nombres aleatoris per triar l'atac cos a cos. 

 

int _currentMeleeAttack 

Índex de l'atac cos a cos que s'està realitzant. 

 

float timeToMeleeAgain 

Temps que falta per poder tornar a realitzar un atac cos a cos. 

 

float Melee_coolDownInSeconds 

Temps que cal esperar després de realitzar un atac cos a cos. 

 

float Spell_coolDownInSeconds 

Temps que cal esperar després d'haver realitzat una habilitat. 

 

float _percentHealthPhase2  

Percentatge de la vida amb la qual s'activarà la fase 2. 

 

float _melee_coolDownInSecondsPhase2 

Temps que cal esperar després de realitzar un atac cos a cos en la fase 2. 

 

float _attackSpeedMultPhase2 

Valor multiplicador de la velocitat d'atac en la fase 2. 

 

float _extraDamagePhase2 

Quantitat de dany que guanyarà a la fase 2. 

 

MeleeWeaponController _boot 

Referència a l'arma cos a cos bota. 

 

MeleeWeaponController _sword 

Referència a l'arma cos a cos espasa. 

 

MeleeAttackList _meleeAttackList 

Controlador dels moviments de tipus cos a cos associats a cada arma cos a cos. 
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SpellController _spellController 

Controlador per habilitats. 

 

ProjectileController _projectileController 

Controlador utilitzat per llançar projectils. 

 

Transform _shotPoint 

Punt des d'on es dispararan els projectils. 

 

bool _Phase2 

Si és cert, indica que el boss es troba a la fase 2. Si és fals, indica que es troba a la fase 1. 

 

bool _onFloor 

Acció que indica si el boss es troba caigut a terra. A punt de fer la transició a fase 2. 

 

float _healthTrigger 

Quantitat de vida que ha de tenir el boss per passar a la fase 2. 

 

GameObject _effects 

Efectes que s'activen per fer la transició la fase 2. 

 

string _isFalling 

Variable per Animator. Acció que indica que el boss està caient a terra per realitzar la transició 

a la fase 2. 

 

string _isCasting 

Variable per Animator. Acció que indica que el boss està realitzant una habilitat. 

 

string _attackSpeed 

Variable per Animator. Utilitzada per modificar la velocitat d'atac. 

 

☐ Mètodes 

 

Awake() 

Es realitzen inicialitzacions prèvies a l'Start(). 

 

Start() 

Es realitzen les inicialitzacions. 

 

Update() 

Controla el comportament del boss a cada frame. 

 

bool isMakingAttack() 

Retorna cert si s'està realitzant una acció considerada atac. Es consideren atacs tant ús 

d'habilitats com atacs amb armes. 

 

bool isMakingRestAction() 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

146 

Retorna cert si s'està realitzant una acció que restringeixi el moviment. 

 

void event_onFloor() 

Funció cridada des de l'animació. Indica que el boss es troba al terra caigut. 

 

void castSpell() 

S'indica que s'està preparant per llançar una habilitat, és a dir, s'està realitzant l'acció 

"_isCasting". 

 

void event_useSpell() 

Es llança l'habilitat que estava sent preparada. 

 

void event_endCasting() 

Funció cridada des de l'animació. Indica que el boss ja no està realitzant l'acció "_isCasting", 

és a dir, ja no està utilitzant una habilitat. 

 

void meleeAttack() 

Si ha passat prou temps des que es va realitzar l'últim atac cos a cos, és a dir 

"Melee_coolDownInSeconds" segons. Realitza un atac cos a cos triat de forma aleatòria. 

 

int getMeleeAttack() 

Retorna l'índex d'un dels atacs cos a cos que pot realitzar de forma aleatòria. 

 

bool stopDistance() 

Retorna cert si el boss es troba suficientment a prop de l'objectiu. 

 

void move() 

S’apropa al _target si pot. 

 

void faceTarget() 

El boss mira a l'objectiu.  

 

 

void event_endAttack() 

Funció cridada des de l'animació. Indica que s'ha acabat de realitzar un atac "combo" i reinicia 

el temps que cal esperar per poder tornar a atacar. 

 

 

void event_swoosh() 

Funció cridada des de l'animació. Indica l'inici de l'atac, és a dir l'instant a partir que l'atac pot 

causar dany. 

 

event_resetAttack() 

Funció cridada des de l'animació quan disposa de diversos atacs encadenats. Reactiva l'atac 

actual perquè torni a causar dany. 

 

canStartPhase2() 
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És a dir si no es troba en la fase 2 i la salut actual és igual o menor a "_healthTrigger". 

 

void event_startNewFase() 

Retorna cert si es compleixen les condicions per començar la fase 2. 

 

turnEffectsOn() 

S'activen els efectes visuals de transició de fase. 

 

turnEffectsOff() 

Es desactiven els efectes visuals de transició de fase. 

 

void initializeStats() 

S'inicialitzen els estats. 

 

void setExtraActions() 

S'inicialitzen les accions extres no heretades de Character. 

 

void initializeMeleeCombos() 

Es realitza la inicialització dels atacs cos a cos amb les armes associades. 

 

initializeSpells() 

Es realitza la inicialització de les habilitats. 

 

void teleportTo(Vector3 _position) 

Transporta el boss a la posició "position". 

8.4.4 Sistema de consumibles i inventari 

En aquest apartat s'explicaran totes les classes referents als consumibles. Aquestes són la 

classe Consumer (que hereta de character). La classe abstracta Consumible i totes les 

classes que heretin d'aquesta. També s'explicarà la classe que fa la funció d'inventari, és a 

dir la classe que gestiona els consumibles adquirits la Backpack. 

8.4.3.1 Classe Consumer 

Qualsevol personatge que vulgui ser capaç de consumir objectes consumibles ha d’heretar 

d’aquesta classe. Defineix el comportament que ha d'implementar un consumidor. 
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☐ Mètodes 

 

void giveObject (Consumible consumible, int amount) 

El consumidor rep la quantitat “amount” del consumible “consumible”. 

 

void throwWeapon(GameObject projectilePref) 

El consumidor realitza l’acció de llançar un projectil donat el prefab “projectilePref”. 

8.4.3.2 Elements que poden ser consumits 

En aquest apartat s'explicaran les classes consumibles, són totes aquelles classes que 

hereten de Consumible i per tant poden ser consumides. 
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8.4.3.2.1 Classe Consumible 

Qualsevol objecte que hagi de poder ser consumit ha d'implementar aquesta classe. 

 

☐ Mètodes 

 

void consume(Consumer _consumer) 

Realitza l’acció de consum segons el consumible que implementi.  

 

8.4.3.2.2 BasicHealthPotion 

Classe que defineix el comportament d'una poció, quan és consumida recupera una quantitat 

de salut al consumidor. 

☐ Atributs 

 

int _health 

Quantitat de vida que serà incrementada al consumidor. 

 

☐ Mètodes 

 

void consume(Consumer _consumer) 

El consumidor s’incrementa la vida del consumidor “_consumer” d'acord al valor de “_health”. 
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8.4.3.2.3 Classe KunaiConsumible 

Consumible, quan és consumit permet que el consumidor llanci un Kunai. 

 

☐ Mètodes 

 

void consume(Consumer _consumer) 

Es cirda a la funció  “_throwWeapon” implementada pel consumidor “_consumer”. 

 

8.4.3.2.4 Classe abstracta TempStatsPotions 

Qualsevol consumible que alteri algun estat durant un cert temps ha d'heretar d'aquesta 

classe. 

 

☐ Atributs 

 

Consumer _consumer 

Consumidor que rebrà els efectes quan el consumible sigui consumit. 

 

int _EffectsTime 

Quantitat de temps en segons en que l'estat "_stat" estarà incrementat amb valor 

"_ExtraStats". 

 

int _ExtraStats 

Quantitat amb que l'estat "_stat" estarà incrementat durant “ _EffectsTime”. 

 

string _stat 

Estat que es veurà afectat amb el valor  “_ExtraStats” durant “_EffectsTime”. 

 

☐ Mètodes 

 

void consume(Consumer _consumer) 

El consumidor "consumer", incrementarà l'estat "_Stat" sumant el valor de "_ExtraStat". 

 

void decreaseStat() 

El consumidor recupera el valor anterior de l'estat "_Stat". 

8.4.3.2.5 Classe ArmorPotion 

Classe que defineix el comportament d'una poció, quan és consumida el consumidor 

augmenta la seva armadura durant cert temps. 

 

☐ Mètodes 

 

void Start() 

Es realitza la inicialització de valors. 
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8.4.3.2.6 Classe RagePotion 

Classe que defineix el comportament d'una poció que atorga força d'atac durant cert temps al 

consumidor que la consumeix. 

 

☐ Mètodes 

 

void Start() 

Es realitza la inicialització de valors. 

8.4.3.2.3 Classe Backpack 

Classe que s'encarrega de gestionar consumibles. És el que es coneix com a inventari. 

 

 
☐ Atributs 

 

Consumer _consumer 

Referència al consumidor propietari de la motxilla. 

 

List<int> _consumibleCount 

Quantitat de consumibles associats. Hi ha tants elements com a la llista " _consumibleList" i 

els índexs corresponen al mateix element. 

 

List<Consumible> _consumibleList 

Llista de consumibles que han estat afegits. Només apareix un únic element per cada tipus 

real. 

 

 

 

☐ Mètodes 
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voidAddNObject(Consumible _newObj,int num) 

Donat el consumible "_newObj" i la quantitat "num", si la llista de tipus de consumibles no 

conté cap element del mateix tipus real que "_newObj", s'afegeix a la llista de consumibles. 

Amb el mateix índex s'afegeix el valor "num" a la llista de quantitats "_consumibleCount". Si 

la llista de consumibles ja comptava amb aquest tipus, s'afegeix la quantitat "num" a la llista 

de quantitats amb l'índex corresponent. 

 

Backpack(Consumer consumer) 

Donat un consumidor "consumer" s'instància la classe. 

 

bool consumeEquiped() 

Si es té un consumible equipat, es consumeix i retorna cert. Altrament retorna fals. 

 

bool consumeObj(Consumible cons) 

Donat un consumible "cons", si la llista "_consumibleList" disposa del consumible del mateix 

tipus real que "cons" i es disposa de més de 0 consumibles d'aquest tipus, en consumeix un 

i retorna cert. Altrament retorna fals. 

 

int containsType(Consumible cons) 

Retorna cert si es disposa d'un element del mateix tipus real que "cons" a la llista 

"_consumibleList". Altrament retorna fals. 

 

Pseudocodi: 

int i = 0 

bool trobat = false 

while (i < mida(_consumibleList) && !trobat) 

{ 

 trobat= tipusReal( _consumibleList[i]) == tipusReal(cons) 

 i++ 

} 

if (trobat)  

 retornar i 

else 

 retornar -1 

 

(Consumible,int) current() 

Retorna la parella consumible i quantitat del tipus de consumible equipat. Si no es té cap 

consumible equipat, retorna (null,-1). 

 

void equipNext() 

Si hi ha més d’un consumible, el consumible equipat passa a ser el següent. La llista 

s'interpreta de forma circular. 

 

Pseudocodi: 

 

if (mida(_consumibleList) >= 0){ 

         _equiped++ 

         if (_equiped >= mida(_consumibleList)) 

             _equiped = 0 

} 
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void equipPrevious() 

Si hi ha més d’un consumible, el consumible equipat passa a ser l’anterior. La llista s'interpreta 

de forma circular. 

 

Pseudocodi: 

if (mida(_consumibleList) >= 0) { 

         _equiped-- 

         if (_equiped < 0) 

             _equiped = mida(_consumibleList) - 1 

} 

8.4.5 Sistema d’Interaccions 

En aquest apartat s'explicaran les classes que formen el sistema d'interaccions. El sistema 

està format per la classe InteractableController, és la necessària per poder interactuar amb 

els elements d'interacció. Per altra banda hi ha la classe abstracta Interactable i totes les 

classes que hereten d'ella. Qualsevol element amb el qual es vulgui poder interaccionar ha 

d'heretar de la classe abstracta Interactable. 

8.4.5.1 Classe InteractableController 

Classe encarregada de gestionar les interaccions. És necessària per a qualsevol objecte que 

vulgui poder interactuar amb objectes d'interacció. 

 

 
 

☐ Atributs  

 

Interactable _assignedInteractable  
Conté l’element d’interaccó assignat. Si no n’hi ha cap, és null.  
 
Consumer _character  
Usuari de tipus Consumer capaç de realitzar interaccions.  
  

☐ Mètodes 

 

void interact()  
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Sí _”assignedInteractable” no és null, es realitza la interacció de l’element assignat i es posa 
a null.  
 
void OnTriggerEnter(Collider other) 
Sí “other” és un element amb tag “Interactable”, l’assigna a “_assignedInteractable”. 
 
void OnTriggerExit(Collider other) 
Posa “_assignedInteractable” a null.  
 
void Start() 
S’obté el  component “_character” de tipus Consumer.  
 

8.4.5.2 Elements amb els que es pot interactuar 

En aquest apartat s'explicaran les classes utilitzades amb els elements d'interacció, aquestes 

són la classe abstracta Interactable i totes les que hereten d'ella. 

 

8.4.5.2.1 Interfície Interactable 

Interfície que defineix les funcions que ha d'implementar qualsevol classe que vulgui poder 

ser un element d'interacció. 

 

☐ Mètodes 

 

void interact(Consumer _character) 
Es realitza una interacció segons la classe que ho implementi.  

8.4.5.2.2 Classe leverController 

Defineix el comportament d'un element d'interacció que actua com a palanca. Pot obrir i tancar 

portes. 
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☐ Atributs 

 
GameObject _activator 
GameObject referent a la palanca que s’activa i/o es desactiva.  
 
 
_audioSource AudioSource 
Element des del qual es reproduirà l'àudio. 
 
AudioClip _clipOnClick 
Clip que sonarà quan s’interaccioni amb la palanca.  
 
DoorController _door 
Porta que serà oberta o tancada quan s’interaccioni amb la palanca.  
 
Collider _iCollider 
Collider que marca la zona on es pot interactuar amb la palanca. 
 
bool _oneUse 
Sí és cert, la palanca serà d’un sol ús i un cop activada no es podrà tornar a interaccionar. 
Altrament permet interactuar infinitament. 
 
float _rotValue 
Valor en graus que indica la rotació que es realitzarà a “_activator” cada cop que s’interaccioni 
amb la palanca. 
 
bool _used  
Indica si la palanca ha estat usada.  
 

☐ Mètodes 

  

void changeStat() 

Si realitza un canvi d’estat a la porta assignada “_door”. Si es trobava oberta la tanca, si es 
trobava tancada, l’obre. 
 
void interact(Consumer _character) 
Es crida la funció “changeStat()”. Es fa un gir de “_rotValue” graus  a “_activator”. Si 
“_clipOnClick” és diferent de null, sona l’àudio associat.  
 
void Start() 
Es realitzen les inicialitzacions pertinents.  

8.4.5.2.3 Classe IConsumibleGiver 

Classe que s'encarrega de donar una quantitat de qualsevol classe de consumible assignat 

al consumidor que interactuï amb ella. 

 

☐ Atributs 

 

Consumible _consumible 
Element de tipus consumible que es donarà quan s’interaccioni. 
 
int _amount 
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Quantitat de “_consumible” que es donaran quan s’interaccioni amb l’element.  
 

☐ Mètodes 

 

void _interact(Consumer character) 
És dona una quantitat marcada per “_amount” de consumibles “_consumible” al consumidor 
“_character”. 
 
void Start() 
Es realitzen les inicialitzacions.  

8.4.5.2.4 Classe ChestBehaviour 

Controla el comportament de l'element d'interacció cofre. Permet guardar dins qualsevol 

GameObject que serà descobert quan s'obri. 

 

☐ Atributs 

 

Animator _animator 

Component utilitzat per les animacions. 

 

GameObject _objectInside 

Objecte que guarda al seu interior, objecte que s'ha de mostrar quan s'obre. 

 

Collider _interactionCollider 

Collider que defineix el rang amb el qual es pot interactuar amb el cofre. 

 

☐ Mètodes 

 

void stopShake() 

Atura l'animació de tremolar. 

 

void shake() 

Activa l'animació de tremolar. 

 

void Open() 

El cofre realitza l'animació d'obrir-se. Es desactiva "_interactionCollider" perquè no es pugui 

tornar a interactuar. 

 

void interact() 

El cofre s'obre. 

 

event_isOpen() 

Funció cridada des d'animació.Fa visible l'objecte que porta dins "_objectInside". 

8.4.6 Sistema de respawn i controlador de nivell 

En aquest apartat s'explicaran les classes referents al sistema de generació i regeneració de 

personatges. Aquest està format pel LevelController que es situa al cap de la jerarquia, com 
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el seu nom indica controla el nivell del mapa i avisa als RespawnControllers que s'ocupen de 

regenerar el jugador i avisar als EnemeySpawns de generar o regenerar els enemics 

associats. 

8.4.6.1 Classe LevelManager 

Classe que s'ocupa de controlar un nivell de joc. 

 

 
☐ Atributs 

 

DeadMenu _deadMenu 

Referència al menú que apareix quan el jugador mor. 

 

bool _disableOldSpawns 

Si és cert els RespawnController que deixin de ser el checkpoint actual del jugador, seran 

deshabilitats a l'assignar un nou checkpoint "_spawnPoint". 

 

bool _easyMode 

Sí és cert el jugador no necessita ànimes per reviure a l'últim checkpoint al que ha estat. 

Podrà reviure infinitament. 
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int _level 

Indica quin nivell de dificultat (quant més gran més difícil) tindran els enemics situats en el 

nivell del joc. 

 

PlayerController _playerController 

Referència al personatge principal. 

 

List<RespawnList> _respawnList 

Llista de RespawnControllers que es troben en el nivell actual. 

 

bool _spawnAllEnemies 

Si és cert, tots els enemics seran generats a l'iniciar el nivell. Si és fals, cada 

RespawnController els generarà quan sigui assignat com a últim checkpoint "_spawnPoint". 

 

RespawController _spawnPoint 

Checkpoint actual del jugador. 

 

LevelManager instance 

Referència a la instancia, fa la funció de singleton.  

 

RespawnController _firstLevelSpawn 

Referència al primer spawn del nivell "_level". 

 

☐ Mètodes 

 

void addSpawn(RespawnController spawn) 

El respawn "spawn" és afegit a la llista "_respawnList". 

 

void Awake() 

Es realitzen les inicialitzacions anteriors a Start().  

 

bool gamePaused() 

Retorna cert si el joc es troba en estat de pausa. Altrament retorna fals. 

 

void OnDestroy() 

Es realitzen les accions necessàries en destruir l'objecte. Es dóna de baixa de les funcions a 

les que està subscrit. 

 

IEnumerator respawnEffect() 

Gestiona l'efecte que apareix quan el jugador reviu. 

 

void respawnPlayerLastCheckpoint() 

Reviu el jugador i apareix a l'últim checkpoint "_spawnPoint". 

 

void setRespawnPoint(RespawnController checkpoint) 

S'actualitza el nou checkpoint on reviurà el jugador si mor. 
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void spawnAllEnemies() 

Avisa a tots els controladors de "_respawnList" perquè generin els enemics associats. 

 

void Start() 

Es realitzen les inicialitzacions. Es transporta al jugador al primer respawn del nivell 

“_firstLevelSpawn”. 

 

void tryAgain() 

Si el jugador té prou ànimes, o si el mode fàcil es troba actiu "_easyMode", reviu al'últim 

checkpoint _"spawnPoint". Altrament es mostra el menú de mort. 

8.4.6.2 Classe RespawnController 

El respawn controller és el controlador que s'ocupa de gestionar la generació d'enemics i del 

jugador quan mor. Cada controlador té associats altres controladors per generar enemics. El 

controlador sap si és ell qui ha de recuperar el jugador. 

 

☐ Atributs 

 

bool _allEnemiesSpawned 

Si s'han generat tots els enemics és cert, altrament fals. 

 

List<EnemySpawn> _enemySpawnList 

Llista de generadors d'enemics associats a aquest controlador. 

 

int _level 

Indica amb quin nivell apareixeran els enemics associats al controlador. 

 

LevelManager _levelManager 
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Referència del controlador que s'ocupa de gestionar el nivell de mapa del joc actual.  

 

PlayerController _playerController 

Referència del controlador del jugador principal. 

 

bool _used 

Cert si aquest controlador ha estat utilitzat pel jugador, altrament fals. 

 

☐ Mètodes 

 

void destroyAllEnemies() 

Es destrueixen els enemics dels controladors ocupats de generar enemics associats al 

controlador. 

 

void getAllSpawns() 

Afegeix a la llista "_enemySpawnList" tots els objectes que siguin fills a la jerarquia de 

gameObjects i tinguin el tag "EnemySpawn". 

 

void OnTriggerEnter(Collider col) 

Si aquest controlador no havia estat utilitzat, s'indica que aquest controlador ha estat usat i el 

marca com a punt per reviure el jugador quan mori. Si no s'han generat tots els enemics dels 

controladors associats, es generen. 

 

void spawnAllEnemies(int level) 

Es crida a tots els membres de la llista "_enemySpawnList" perquè generin els enemics que 

tenen associats. 

 

void spawnPlayer() 

Es transporta el jugador a aquest controlador i la salut actual passa a ser igual a la màxima. 

 

void Start() 

Es realitzen les inicialitzacions. 

8.4.6.3 Classe EnemySpawn 

Classe que s'encarrega de la generació d'un enemic de qualsevol classe. Gestiona la 

generació i la destrucció de l'enemic associat. 
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☐ Atributs 

 

Enemy _enemy 

Enemic associat a aquest controlador, si l'enemic no ha estat generat és null. 

 

string _enemyId 

Identificador del prefab de l'enemic que es vol associar al generador. 

 

GameObject _enemyInstance 

Referència a l'enemic instanciat en el joc. Si l'enemic encara no ha estat generat, és null. 

 

Object _original 

Referència al prefab del enemic carregat de forma estàtica. 

 

bool _useStaticRef 

Si és cert, s'instanciarà l'enemic a partir de la càrrega estàtica del prefab corresponent. 

Altrament es carregara l'enemic a partir del prefab amb nom "_enemyId" de la carpeta 

Resources. 

 

☐ Mètodes 

 

void Awake() 

 

void destroyEnemy() 

Es destrueix l'enemic associat al controlador "_enemyInstance". 

 

void spawnEnemy(int level) 

S'instància l'enemic associat al controlador. L'enemic té els estats d'acord al paràmetre level. 

8.4.6.4 Classe BossZone_Beahaviour 

Classe que s'encarrega de la generació d'un enemic de tipus "boss", així com de la zona que 

delimita l’àrea de combat, d’on el jugador no pot escapar a menys que venci al boss. 
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☐ Atributs 

 

string _bossName             

Nom del prefab del boss que ha de gestionar. 

 

Transform _spawnPoint       

Defineix la localització en el mapa on apareixerà el boss. 

 

List<GameObject> _wallList   

Llista amb tots els objectes que actuaran com a mur de la zona i que seran invisibles fins que 

el jugador entri a la zona. Aquests murs que apareixeran amb l'aparició del boss i 

desapareixeran quan el jugador o el boss morin. 

 

Character _boss 

Controlador de tipus Character del boss que gestiona aquesta classe. 

              

Object _bossPrefab 

Prefab del boss que gestiona aquesta classe. 

 

PlayerController _player 

Referència al jugador que activarà la zona quan entri a l’àrea. 
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bool activeZone 

Si és cert indica que el boss es troba actiu. Si és fals indica que el boss no es troba generat. 

 

☐ Mètodes 

 

void Awake() 

Es realitzen inicialitzacions.  

 

void Start() 

Es realitzen inicialitzacions.  

 

void Update() 

Es realitzen les comprovacions i accions en conseqüència. 

 

void getAllWalls() 

S'afegeixen a la llista "_wallList" tots els GameObjects fills del GameObject que utilitza 

aquesta classe i que tenen el tag "invWall". 

 

void activeWalls() 

S'activen tots els GameObjects de la llista "_wallList". 

 

 

void deactivateWalls() 

Es desactiven tots els GameObjects de la llista "_wallList". 

 

void OnTriggerEnter(Collider other) 

Si el jugador activa el trigger, s'activen els murs i es genera el boss. 

 

void restartBossZone() 

Es destrueix el boss i es desactiven els murs. 

 

void instantiateBoss() 

Es crea una instància del boss. 

8.4.7 Trampes 

Les Trampes són classes que controlen el comportament de certs elements que dificultaran 

l’avanç del jugador a cada nivell. 

8.4.7.1 Trampes que necessiten ser activades 

Aquestes classes detecten l’activació d’uns elements anomenats triggers. Aquests triggers 

fan disparar una acció específica en funció del tipus de trampa de la que es tracti. 
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8.4.7.1.1 Classe TrapTrigger 

Classe que s’ocupa d’activar la trampa que té associada. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

AudioClip _clipOnClick 
Àudio que sonarà quan el trigger sigui activat. 
 
Trap _trap 
Trampa que serà activada quan el trigger sigui activat.  
 

☐ Mètodes 

 

void OnTriggerEnter(Collider other) 
Funció que activa la trampa assignada “_trap”.  
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8.4.7.1.2 Classe Abstracte Trap 

Classe abstracta, les trampes que han de ser activades hereten d’aquesta classe. 

 

☐ Mètodes 

 

void activeTrap()  
Funció que serà cridada per tal d’activar la trampa associada “_trap”. 

8.4.7.1.3 Classe SpikesThrower_Trap 

Trampa que llança un o varis projectils quan és activada.  

 

☐ Atributs 

 

ProjectileController _projectileController  

Controlador de projectils que serà utilitzat per llançar els projectils.  

 
float increaseDistance 
Indica la distància en l'eix Y que separa els projectils llançats. 
 
float inferiorProjectiles 
Nombre de projectils que es tiraran a partir del centre cap a baix.  
 
string ProjectileTag 
Nom del prefab del projectil que serà llançat quan s'activi la trampa. 
 
float superiorProjectiles 
Nombre de projectils que es tiraran a partir del centre cap a dalt.  
 

☐ Mètodes 

 

void instanceProjectile(Vector3 position) 

Fa la instanciació del projectil referent al prefab amb el nom “ProjectileTag” Situat a la carpeta 

Resources.  

  

void activateTrap() 

Es llança un projectil, també es llançan tants projectils sobre aquet com indiqui 

“superiorProjectiles”, i tants sota el primer com indiqui “inferiorProjectiles”. 

 

void Start() 
Es fan les inicialitzacions pertinents. 
 

8.4.7.1.4 Classe RockTrap 

Classe que s'encarrega de contenir un grup de roques i simular una allau de roques quan 

s'activa. 

 

☐ Mètodes 

 

activateTrap() 
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Desactiva la paret invisible que conté les roques. 

8.4.7.1.5 Classe RockBehaviour 

Classe encarregada del comportament d'una roca. S'encarrega del moviment per simular una 

roca baixant una pendent.  

 

 
☐ Atributs 

 

Rigidbody_rb 

Component necessaris als elements que utilitzin la classe. 

  

float _force  

Força aplicada a la roca. 

 

☐ Mètodes 

 

void FixedUpdate() 

S’aplica la força donada per “_force” al cos “_rb”.  

 

void Start() 

Es realitzen les inicialitzacions necessàries.  

8.4.7.1.6 Classe FakeFloor 

Terra fals, quan el jugador es posa a sobre, es destrueix. 

 

☐ Atributs 

 

GameObject _go 

Referència a l'objecte que serà destruït. 

 

☐ Mètodes 

 

void activeTrap() 

Destrueix l'objecte  "_go". 
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8.4.7.1.6 Classe DoorController 

Controla el comportament d'una porta. Pot configurar-se perquè s'obri cap a dalt o s'obri cap 

a baix. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

Vector3 _OnOpenPosition 

Vector que defineix la posició que tindrà la porta quan s'obri. 

 

Vector3 _originalPosition 

Vector que defineix la posició original de la porta. És a dir, la posició de la porta tancada. 

 

float _incremental 

Diferència entre la posició de la porta oberta i la porta tancada respecte a l'eix Y. 

 

float _targetValue 

Pròxima posició a la qual anirà la porta quan es canviï el seu estat. 

 

bool _goUp 

Si és cert, indica que la porta s'obre incrementant la posició en Y és a dir, quan s'obre va cap 

a dalt. Si és fals, realitzarà el comportament contrari, anirà cap a baix a l'obrir-se. 

 

bool move 

 

☐ Mètodes 

 

 void Start() 

Realitza les inicialitzacions. 
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void changeStat() 

Si la porta es torbava oberta, la tanca. En canvi, si es trobava tancada, l'obre. 

 

oid Update() 

Realitza el moviment en cas que estigui realitzant una transició d'estat. 

 

void nextTarget() 

Estableix el pròxim objectiu per quan es faci un canvi d'estat. Si està oberta, el pròxim objectiu 

serà tancar-se. Si està tancada, el pròxim objectiu serà obrir-se. 

8.4.7.2 Trampes que sempre es troben actives 

Aquestes trampes es troben escampades pel mapa, i són sempre actives, a diferència de 

les anteriors esmenades, que calen d’algun personatge que l’activi amb un trigger que fa 

disparar una certa acció.  

8.4.7.2.1 Classe CrazyLog_behaviour  

La classe s'ocupa de controlar el moviment sobre l'eix vertical d'un tronc. Quan el jugador es 

posa a sobre el tronc s'enfonsa, quan surt torna a pujar simulant la flotabilitat de l'aigua. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

bool  _goDown 
Si és cert, indica que l'objecte està descendint en l'eix Y. 
 
bool  _goUp 
Si és cert, indica que l'objecte està ascendint en l'eix Y. 

 

Vector3 _downPosition 

Posició objectiu màxima quan l'objecte està descendint. 
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Vector3 _upPosition 

Posició objectiu màxima quan l'objecte està ascendint. 

 

float _DownSmooth 
Valor utilitzat per indicar el suavitzat del moviment al baixar (Quant més gran més ràpid). 
 
float _downTargetValue 
Valor màxim que pot baixar el tronc en  l’eix y. 
 
float _UpSmooth 
Valor utilitzat per indicar el suavitzat del moviment al pujar (Quant més gran més ràpid).  
 

☐ Mètodes 

 

void Start() 
Inicialitza les variables. 
 
void Update() 
Si el tronc ha de baixar (goDown és True), es mourà fins a arribar a la posició objectiu inferior 
”_downPosition”. Si el tronc ha de pujar (goUp és True) i no es troba a la posició objectiu 
superior, es mourà fins a arribar a la posició objectiu superior “_upPosition”. 
 
Pseudocodi: 
 

if (goDown) 

    transform.position =  Vector3.Lerp(transform.position, 

                                       downPosition, 

                                       _DownSmooth * Time.deltaTime) 

if (goUp && (transform.position != upPosition)) 

 transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, 

                                  upPosition, 

                                 _UpSmooth * Time.deltaTime) 

 
void OnTriggerEnter() 
Quan el jugador activa el trigger, posa goDown a true i goUp a false. 
 
void OnTriggerExit() 
Quan el jugador surt del trigger, posa goDown a false i goUp a true. 
 

8.4.7.2.2 Classe CuttingEdge_behaviour 

Aquesta classe controla el comportament de la trampa "Cutting Edges". Consisteix en uns 

ganivets que es balancegen. 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

170 

 
 

☐ Atributs 

 

float _speed 

Velocitat a la qual es balancegen els ganivets. 

 

float _angle 

Indica l'angle en graus al qual arribaran els ganivets amb el balanceig. 

 

bool _startWithComplementary 

Indica el sentit inicial de balanceig. Si és cert començarà amb l'angle complementari de 

"_angle" altrament començarà amb "_angle". 

 

float _deltaE 

Error que es permet en el calcul per considerar que s'ha arribat a l'angle objectiu. Indica el 

rang en el qual es considera que el ganivet ja es troba en l'angle que es vol aconseguir. És a 

dir, si l’angle actual es troba entre (a -_deltaE, a + _deltaE), es canvia l’angle objectiu al 

complementari.  

 

float _targetAngle 

Indica quin és l’angle objectiu actual.  

 

float _angleR 

Indica el valor d’un dels dos angles.  

 

float _angleL 

Indica el valor d’un dels dos angles.  

 

☐ Mètodes 
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void changeTarget() 

Actualitza el valor de "_targetAngle", és a dir canvi el nou angle objectiu. Si era “_angleR” 

passa a ser “_angleL” i viceversa. 

 

bool inRange(float angle) 

Retorna cert si l'angle "angle" es troba entre (angle- _deltaE, angle+deltaE). 

 

void Start() 

Es realitzen les inicialitzacions. 

 

void Update() 

Actualitza la posició del ganivet per realitzar el moviment de balanceig. 

 

Pseudocodi: 

 

Quaternion newRotation = Quaternion.AngleAxis(targetAngle, Vector3.right) 

transform.rotation = Quaternion.Slerp(transform.rotation , newRotation, speed * Time.deltaTime) 

if (inRange(transform.rotation.eulerAngles.x)) 

 changeTarget() 

8.4.7.3 Altres trampes 

8.4.7.3.1 Classe DamageOnTrigger  

Classe utilitzada per causar dany quan el jugador activa el “trigger”. 

 

☐ Atributs 

 

bool mustAffectOnce 
Quan un objecte fa saltar el “trigger”. Aquest rebrà la quantitat de dany. 
 
bool _alreadyHit 
Indica si un objectiu ja ha rebut dany.  
 
AudioClip _audioOnHit 
Àudio que sonarà quan s'activi el " trigger". 
 
float damage 
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Indica la quantitat de dany que s’ha de fer quan s’activa el “trigger”.  
 
bool instakill 
Si és true l'objectiu que activa el trigger morirà. Si és fals se'l-hi aplicarà el dany "damage". 
 

☐ Mètodes 

 
void OnTriggerEnter() 

Quan un objecte fa saltar el trigger. Aquest rebrà la quantitat de dany. 

8.4.8 GUI 

La GUI estarà separada en diverses classes, per una banda tindrem les classes que 

controlaran el comportament dels Menús interactuables, és a dir, el Main Menu, Pause Menu, 

Death Menu, i altres que s’encarregaran de refrescar el HUD del jugador amb les noves 

dades.  

8.4.8.1 Classe SelectOnInput 

Totes les interfícies interactuables han de ser capaç de ser controlades, o bé amb ratolí, o 

amb el teclat, i és per això que necessita una classe que faci el control amb el teclat, ja que 

Unity per defecte no ho controla completament. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

EventSystem _eventSystem 

Aquest és l’objecte que detecta qualsevol event ja sigui de teclat o de ratolí. 

 

GameObject _selectedObject 

És l’objecte seleccionat. 

 

bool _buttonSelected 

Cert si hi ha un botó seleccionat. 

 

☐ Mètodes 
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void Update() 

Selecciona l’objecte corresponent. 

 

private void onDisable() 

Posa el buttonSelected a false. 

8.4.8.2 Classe PauseMenu 

Classe que controla el comportament del menú de pausa i les interaccions. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

bool _gamePaused 

Cert si el joc està pausat. 

 

bool _navigating 

Cert si es troba en alguna interfície del menú de pausa. 

 

GameObject _pauseMenuUI 

Panel de l’interfície del Menú de pausa. 

 

GameObject _experienceUI 

Panel de l’interfície d’experiència. 

 

TabMenu _tabMenu 

Controlador del TabMenu. 
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☐ Mètodes 

 

void Update() 

Si s’ha pitjat el botó d’obrir el menú de pausa, el reanuda o el pausa si es pot, altrament no fa 

res. 

 

void pause() 

Pausa el joc. Desactiva el HUD del jugador, para el temps del joc, activa _pauseMenuUI i 

_experienceUI, _gamePaused és cert. 

 

void resume() 

Reanuda el joc. Activa el HUD del jugador, reanuda el temps del joc, desactiva _pauseMenuUI 

i _experienceUI, _gamePaused és false. 

 

void exitToMainMenu() 

Reanuda el temps del joc. 

 

void setNavigating(bool value) 

_navigating pren el valor de value. 

 

bool isPaused() 

Retorna cert si el joc està pausat. 

8.4.8.3 Classe TabMenu 

Classe que controla el comportament de la interfície del Tab Menu, o Skill Tree menu. 

 

 
☐ Atributs 

 

bool _gameTabed 
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Cert si el joc està tabulat. 

 

PauseMenu _pauseMenu 

Controlador del PauseMenu. 

 

SkillTree _skillTree 

Controlador del SkillTree. 

 

☐ Mètodes 

 

void Update() 

Si s’ha pitjat el botó d’obrir el menú de tabulació, reanuda o pausa si es pot, altrament no fa 

res. 

 

void resume() 

Reanuda el joc. Buida els punts de l’Skill Tree, desactiva la UI del menú de tabulació, activa 

el HUD del jugador, reanuda el temps del joc, _gameTabed és false. 

 

void pause() 

Pausa el joc. Desactiva el HUD del jugador, activa la UI del menú de tabulació, pausa el temps 

del joc, _gameTabed és cert. 

 

bool isTabed() 

És cert si el menú està tabulat. 

8.4.8.4 Classe Dead Menu 

Classe que controla el comportament del menú de mort. 

 
 

☐ Atributs 

 

bool _gamePaused 

És cert si el joc està en el menú de mort. 

 

GameObject _deadMenuUI 

Panel de l’interfície del Menú de mort. 
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☐ Mètodes 

 

void pause() 

Pausa el joc. Activa el el menú de mort, pausa el temps del joc, _gamePaused és cert. 

 

void resume() 

Reanuda el joc. Desactiva el menú de mort, reanuda el temps de joc, _gamePaused és fals. 

8.4.8.5 Classe FloatingTextController 

Aquesta classe controla el comportament del text flotant (Floating text). 

 

☐ Atributs 

 

bool _alreadyInstantiated 

Cert si ja s’ha instanciat el FloatingText. 

 

float _destroyTime 

Temps que ha de passar per destruir l’objecte instanciat. 

 

Transform _instancePoint 

Posiciona a la que s’instanciarà el FloatingText. 

 

float _textSize 

Mida del text. 

 

string _textToShow 

Missatge del FloatingText. 

 

☐ Mètodes 

 

IEnumerator destroyText(GameObject go) 

Corutina que destruirà l’objecte instanciat passat el temps de _destroyTime. 
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void onTriggerEnter(Collider other) 

El jugador l’activa i crea l’objecte de FloatingText una vegada fins que es destrueixi. 

8.4.8.6 Classe PlayerPanel 

Aquesta classe s’encarrega de refrescar les dades de la GUI. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

GameObject _deadMenuUI 

Dead menu Panel. 

 

GameObject _equipmentUI 
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Equipment Panel. 

 

GameObject _healthUI 

Health Panel. 

 

GameObject _soulUI 

Soul Panel. 

 

GameObject _levelUpMessage 

Level up message panel. 

 

TextMeshProUGUI _equipmentCounterText 

Text del comptador d’equip. 

 

TextMeshProUGUI _health 

Text del comptador de vida actual. 

 

TextMeshProUGUI _experience 

Text del comptador d'experiència actual. 

 

TextMeshProUGUI _level 

Text del comptador de nivell actual. 

 

TextMeshProUGUI _skillPoints 

Text del comptador de punts d’habilitat actual. 

 

TextMeshProUGUI _souls 

Text del comptador d’ànimes actual. 

 

Image _equipmentImage 

Imatge de l’equip seleccionat actualment. 

 

Image _experienceFill 

Fill image d’experiència. 

 

Image _healthFill 

Fill image de vida. 

 

PlayerPanel instance 

Instància del PlayerPanel actual. 

 

☐ Mètodes 

 

void Awake() 

Assigna la instància i fa que no es destrueixi l’objecte al canviar d’escena.  

 

void Start 
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Subscriu les funcions corresponents del UIEventHandler. 

  

void changeEquipment(string rscImage, int counter) 

Carrega a l’_equipmentImage la nova imatge, i al _equipmentCounterText el counter. 

 

void collectSoul(int souls) 

Carrega souls al text _souls. 

 

void disableBasicGUI() 

Desactiva la _soulUI, _healthUI, _equipmentUI i el _levelUpMessage. 

 

void enableBasicGUI() 

Activa la _soulUI, _healthUI, _equipmentUI i el _levelUpMessage. 

 

void enableDeadMenu() 

Activa el _deadMenuUI. 

 

IEnumerator levelUp() 

Corutina que activa el levelUpMessage i el desactiva passats dos segons. 

 

void levelUpMessage() 

Crida a skillPoint i comença la corutina de levelUp. 

 

void updateExperience(float experience, float maxExperience, int level) 

Carrega el text experience a _experience, el level a _level i a _experienceFill li carrega el nou 

fillAmount (experience/maxExperience). 

 

void updateHealth(float currentHealth, float maxHealth) 

Desactiva la _soulUI, _healthUI, _equipmentUI i el _levelUpMessage. 

 

void useSkillPoint() 

Carrega a _skillPoints els punts d’habilitat de l’Experience System. 

8.4.8.7 Classe SkillTree 

Aquesta classe controla el comportament del Tab Menu, és a dir, de les millores de 

estadístiques i habilitats. El jugador podrà millorar habilitats i estadístiques a través de punts 

d’habilitat o skill points. Hi haurà dos tipus de skill points, els skill points permanents, que són 

els skill points que s’han guardat i aplicat al donar-li el botó Save, i els actuals, que són skill 

points que es podran guardar una vegada es pitgi el botó Save. Els punts actuals es borren 

si es tanca el menú sense haver donat al Save. 
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☐ Atributs 

 

PlayerController _player 

Controlador del jugador. 

 

Dictionary<string,float> _increaseSpellFactor 

Diccionari que guarda com a clau el nom de l’spell i com a valor, el factor de millora per nivell. 

 

Dictionary<string,float> _increaseStatFactor 

Diccionari que guarda com a clau el nom de l’stat i com a valor, el factor de millora per nivell. 

 

Dictionary<string,GameObject> _spellsObjects 
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Diccionari que guarda com a clau el nom de l’spell i com a valor, el GameObject visual de la 

UI. 

 

Dictionary<string,GameObject> _statsObjects 

Diccionari que guarda com a clau el nom de l’stat i com a valor, el GameObject visual de la 

UI. 

 

Dictionary<string,int[]> _upgradedSpells 

Diccionari que guarda com a clau el nom de l’spell i com a valor, una array d’enters de dos 

posicions, en la qual la primera posició és la quantitat de punts d’habilitat permanents, i la 

segona posició és la quantitat de punts d’habilitat actuals. 

 

Dictionary<string,int[]> _upgradedStats 

Diccionari que guarda com a clau el nom de l’stat i com a valor, una array d’enters de dos 

posicions, en la qual la primera posició és la quantitat de punts d’habilitat permanents, i la 

segona posició és la quantiat de punts d’habilitat actuals. 

 

GameObject _spellsPanel 

Panel de spells. 

 

GameObject _statsPanel 

Panel de stats. 

 

const int currentSP 

Constant índex 0 per accedir als current skill points de _upgradedStats i _upgradedSpells.  

 

const int permanentSP 

Constant índex 1 per accedir als permanent skill points de _upgradedStats i _upgradedSpells. 

 

const int prefabPointsUsed 

Constant índex 0 per accedir als punts d’habilitat utilitzats del gameObject de _statsObjects i 

_spellsObjects. 

 

const int prefabButtons 

Constant índex 1 per accedir als punts d’habilitat utilitzats del gameObject de _statsObjects i 

_spellsObjects. 

 

const int prefabItem 

Constant índex 2 per accedir als punts d’habilitat utilitzats del gameObject de _statsObjects i 

_spellsObjects. 

 

const int prefabNewValue 

Constant índex 3 per accedir als punts d’habilitat utilitzats del gameObject de _statsObjects i 

_spellsObjects. 
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☐ Mètodes 

 

float getNewSpellValue(string key, float cost) 

Retorna el valor de millora total de l’spell entrat segons el nivell. 

 

float getNewStatValue(string key) 

Retorna el valor de millorar total de l’stat entrat. 

 

void initializeSpellFactor() 

Inicialitza _increaseSpellFactor. 

 

void initializeSpells() 

Crea dinàmicament els GameObjects visuals dels spells del jugador i inicialitza les arrays de 

spell. 

 

void initializeStatsFactor() 

Inicialitza _increaseStatFactor. 

 

void initializeStats() 

Crea dinàmicament els GameObjects visuals dels stats del jugador i inicialitza les arrays de 

stats. 

 

void minusClickedSpells(string key) 

Si hi ha current points utilitzats de l’spell, els desaplica i refresca la GUI. 

 

void minusClickedStats(string key) 

Si hi ha current points utilitzats de stats, els desaplica i refresca la GUI. 

 

void plusClickedSpells(string key) 

Si el jugador te skill points suficients per millorar o desbloquejar un spell, els guarda a current 

skill points i refresca la GUI. 

 

void plusClickedStats(string,key) 

Si el jugador te skill points suficients per millorar un stat, els guarda a current skill points i 

refresca la GUI. 

 

void save() 

Guarda a permanent skill points els current skill points dels stats i spells respectivament i els 

buida. Aplica els nous valors als stats i spells del jugador. Refresca la GUI. 

 

void emptySkillPoints() 

Buida els current points dels spells i dels stats, retorna els current skill points utilitzats i 

refresca la GUI. 

 

void Start() 

Crida a les funcions inicialitzadores. 
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8.4.8.8 Classe UIEventHandler 

Aquesta classe és la classe que serveix com a nexe entre les classes que necessiten fer 

modificacions o refrescar la GUI. Les funcions d’aquesta classe permeten cridar a totes les 

funcions que hi siguin suscrites a qualsevol de les de tipus onSomethingHappened, per 

exemple: onPlayerHealthChanged cridarà a updateHealth del PlayerPanel. 

 

 
 

☐ Mètodes 

 

void changeEquipment(string equipmentRsc, int counter) 

Crida la funció onEquipmentChanged amb els paràmetres entrats. 

 

void die() 

Crida la funció onDead. 

 

void disableBasicGUI() 

Crida la funció onBasicGUIDisabled. 

 

void enableBasicGUI() 

Crida la funció onBasicGUIEnabled. 

 

void experienceGained(float experience, float maxExperience, int level) 

Crida la funció onExperienceGained amb els paràmetres entrats. 

 

void healthChanged(float currentHealth, float maxHealth) 

Crida la funció onPlayerHealthChanged amb els paràmetres entrats. 

 

void levelUp() 

Crida la funció onLevelUp. 

 

void soulCollected(int souls) 
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Crida la funció onSoulCollected amb el paràmetre entrat. 

 

void useSkillPoint() 

Crida la funció onSkillPointUsed. 

 

☐ Events 

 

Aquests accionaran els mètodes que estiguin subscrits a ells. 

 

PlayerGUIDisableHandler onBasicGUIDisabled 

PlayerGUIEnableHandler onBasicGUIEnabled 

PlayerDeadHandler onDead 

PlayerEquipmentHandler onEquipmentChanged 

PlayerExperienceHandler onExperienceGained 

PlayerLevelHandler onLevelUp 

PlayerHealthEventHandler onPlayerHealthChanged 

PlayerSkillPointHandler onSkillPointUsed 

PlayerSoulHandler onSoulCollected 

 

☐ Tipus anidats(delegats) 

 

PlayerDeadHandler 

Declara la la signatura de l’event onDead. Tipus void sense paràmetres. 

 

PlayerEquipmentHandler 

Declara la signatura de l’event onEquipmentChanged. Tipus void amb paràmetres: string nom 

d’imatge i int counter. 

 

PlayerExperienceHandler 

Declara la signatura de l’event onExperienceGained. Tipus void amb paràmetres: float 

experience, float maxExperience i int level. 

 

PlayerGUIDisableHandler 

Declara la signatura de l’event onBasicGUIDisabled. Tipus void sense paràmetres. 

 

PlayerGUIEnabledHandler 

Declara la signatura de l’event onBasicGUIEnabled. Tipus void sense paràmetres. 

 

PlayerHealthEventHandler 

Declara la signatura de l’event onPlayerHealthChanged. Tipus void amb paràmetres: float 

currentHealth i float maxHealth. 

 

PlayerLevelHandler 

Declara la signatura de l’event onLevelUp. Tipus void sense paràmetres. 

 

PlayerSkillPointHandler 

Declara la signatura de l’event onSkillPointUsed. Tipus void sense paràmetres. 
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PlayerSoulHandler 

Declara la signatura de l’event onSoulCollected. Tipus void amb paràmetre: int souls. 

 

8.4.8.9 Classe AudioSettings 

Aquesta classe controla el nivell d’àudio del la música del joc.  

 

 
☐ Atributs 

 

AudioMixer _audioMixer 

La component de la qual es vol modificar el volum. 

 

Slider _slider 

Slider controlador del volum. 

 

☐ Mètodes 

void setVolume(float volume) 

Assigna a la variable “Volume” d’_audioMixer el volume entrat. 

 

void Start 

Inicialitza el valor de slider segons el “Volume” actual de l’_audioMixer. 

 

8.4.8.10 Classe VideoSettings 

Aquesta és la classe controladora de la configuració de vídeo i de pantalla del joc. 
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☐ Atributs 

 

TMP_Dropdown _qualityDropdown 

Llibreria TMPro. Dropdown menú amb una llista d’opcions de qualitat de vídeo. 

 

TMP_Dropdown _resolutionDropdown 

Llibreria TMPro. Dropdown menú amb una llista d’opcions de resolució de vídeo. 

 

Resolution[] _resolutions 

Llista de resolucions del PC. 

 

☐ Mètodes 

 

void setFullScreen(bool isFullScreen) 

Screen.FullScreen és isFullScreen. 

 

void setQuality() 

Afegeix a _qualityDropdown la llista de qualitat de vídeo possibles i assigna la qualitat de 

vídeo actual a l’opció actual del dropdown. 

 

void setResolution(int resolutionIndex) 

Resolució de pantalla = _resolutions[resolutionIndex] 

 

void setResolutions() 

Afegeix a _resolutionDropdown la llista de resolucions de vídeo possibles i assigna la 

resolució actual a l’opció actual del dropdown. 

 

void setVideoQuality(int qualityIndex) 

Qualitat de vídeo = qualityIndex 
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void Start() 

Inicialitza els valors dels dropdowns i fa un refresh de la pantalla. 

 

8.4.8.11 Classe LoadSceneOnClick 

Aquesta classe s’encarrega de carregar escenes asíncronament quan el botó de Reiniciar 

Nivell ó ExitToMainMenu és pitjat. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

GameObject _loadingScreen 

Referència a la pantalla de càrrega. 

 

TextMeshProUGUI _progressText 

Text que indica el percentatge de càrrega en cada instant. 

 

Slider _slider 

Barra que indica el percentatge de càrrega actual. 

 

LoadSceneOnClick instance 

Instància de la classe. 

 

☐ Mètodes 

 

void Awake() 

Guarda l’instància de la classe si no estava assignada. 

 

void loadByIndex(int sceneIndex) 

Donat un índex "sceneIndex" crida una corutina per carregar l'escena corresponent. 

 

IEnumerator loadAsynchronously(int sceneIndex) 
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Corutina que donat un índex "sceneIndex" carrega l'escena corresponent i mostra el progres 

per pantalla. 

8.4.8.12 Classe ExitGameOnClick 

Classe que permet sortir de l’aplicació. 

 

 
☐ Mètodes 

 

void Quit() 

Tanca el joc tant si es troba a l’editor de Unity com si està funcionant com aplicació. 

8.5.9 Altres classes 

En aquest apartat s’explicaran les classes que no es poden classificar en els apartats 

anteriors. 

8.5.9.1 Classe MaskFollowerBehaviour  

Classe encarregada del comportament del sidekick. Consisteix a seguir el jugador i realitzar 

un balanceig sobre l'eix Y. 
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☐ Atributs 

 

MaskFollowerBehaviour instance 

Referència a l'objecte únic, actua com a singleton. 

 

PlayerController _player 

Referència al jugador. 

 

Vector3 _offset 

Indica la distància que es deixa entre l'objecte i el jugador. 

 

Vector3 desiredPosition 

Posició objectiu. 

 

CharacterController _charController 

Component encarregat de la física i el moviment associat del jugador “_player”. 

 

float _smooth 

Valor que indica el suavitzat del moviment. 
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float _inc 

Valor que es varia en l'eix Y en cada nou moviment. 

 

float _dif 

Diferència entre l'altura a la qual es troba l'objecte actual i l'altura del jugador. 

 

float _sign 

Indica el signe. Si és positiu, significa que el cos està ascendint. Si és negatiu, indica que el 

cos està descendint. 

 

double _maxH 

Valor màxim en altura sobre l'eix Y que pot ascendir en el moviment actual. 

 

double _minH 

Valor mínim en altura sobre l'eix Y que pot descendir en el moviment actual. 

 

float _acum 

Valor acumulat de les variacions de la posició en altura sobre l'eix Y. 

 

System.Random _rnd 

Sistema per obtenir valors aleatoris. 

 

double imaxH_Max 

Màxim valor de l'interval que representa l'alçada màxima que pot assolir l'objecte sobre l'eix 

Y. 

 

double imaxH_Min 

Mínim valor de l'interval que representa l'alçada màxima que pot assolir l'objecte sobre l'eix 

Y. 

 

double iminH_Min 

Mínim valor de l'interval que representa l'alçada màxima que pot assolir l'objecte sobre l'eix 

Y. 

 

double iminH_Max 

Màxim valor de l'interval que representa l'alçada mínima que pot assolir l'objecte sobre l'eix 

Y. 

 

float q 

Valor en graus que indica la rotació sobre l’eix Y que mantindrà l'objecte. 

 

☐ Mètodes 

 

Awake() 

S'indica que l'objecte actual no s'ha de destruir amb canvis d'escena. 
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Start() 

S'inicialitzen els valors i es situa a l'objecte a prop del jugador d'acord a l' "_offset". 

 

Update() 

Es realitza el control del moviment. 

8.5.9.2 Classe MeleeAttackList 

Classe utilitzada per crear associacions de moviments de tipus cos a cos. Permet definir 

diferents atacs que es realitzen amb diferents armes cos a cos. 

 

 
☐ Atributs 

 

List<string> _comboList 

Llista de moviments. 

 

List<MeleeWeaponController> _meleeWeaponList 

Llista d'armes associades a cada moviment de "_comboList". 

 

☐ Mètodes 

 

MeleeAttackList() 

Constructor. Inicialitza dades. 

 

(string, MeleeWeaponController) get(int idx) 

Retorna una tupla amb el moviment i l'arma associada. 

 

getCombo(int idx) 

Donat un índex "idx" retorna el moviment associat a l’índex. 
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MeleeWeaponController getWeapon(int idx) 

Donat un índex "idx" retorna l'arma associada a aquest moviment. 

 

void add(string _combo, MeleeWeaponController _usedWeapon) 

Afegeix l'atac "_combo" i la seva arma associada "_usedWeapon". 

 

int size() 

Retorna el nombre d'atacs total. 

8.5.9.3 Classe estàtica StaticResources 

Classe utilitzada per tenir prefabs carregats de forma estàtica per tal de reduir la càrrega. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

const string _enemyRanged1 

Nom del prefab corresponent a l'enemic Enemy Ranged. 

 

const string _enemyMelee1 

Nom del prefab corresponent a l'enemic Enemy Melee. 

 

const string  _enemySeeker1 

Nom del prefab corresponent a l'enemic Seeker. 

 

const string _enemyFlyingRanged1 

Nom del prefab corresponent a l'enemic Flying Enemy. 

 

static Object _oEnemyRanged1 

Referència al prefab carregat a partir de "_enemyRanged1". 
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static Object _oEnemyMelee1 

Referència al prefab carregat a partir de “_enemyMelee1”. 

 

static Object _oEnemySeeker1 

Referència al prefab carregat a partir de “ _enemySeeker1”. 

 

 

static Object _oEnemyFlyingRanged1 

Referència al prefab carregat a partir de “ _enemySeeker1”. 

 

☐ Mètodes 

 

static Object getEnemyPrefab(string enemyId) 

Retorna la referència al prefab carregat corresponent a "enemyId". 

 

static Vector3 getLevelPosition(int level) 

Donat el nivell del joc "level" retorna la posició a la que ha d'estar el jugador a l'inici del nivell. 

8.5.9.4 Classe SceneController 

Classe utilitzada per realitzar canvis entre escenes. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

int sceneIndex 

Indica l’índex del nivell (escena) que es carregarà. 

 

GameObject _loadingScreen 

Referència a la pantalla de càrrega. 

 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

194 

Slider _slider 

Barra que indica el percentatge de càrrega actual. 

 

TextMeshProUGUI _progressText 

Text que indica el percentatge de càrrega en cada instant. 

 

bool _alreadyLoading 

Si és cert, indica que està carregant la nova escena amb índex "sceneIndex". 

 

☐ Mètodes 

 

void Awake() 

Es marca l'objecte perquè no sigui destruït quan es destrueixi l'escena actual. 

 

void OnTriggerEnter(Collider other) 

Sí "other" és el jugador, s'inicia la càrrega de l'escena amb índex "sceneIndex". 

 

void loadByIndex(int sceneIndex) 

Donat un índex "sceneIndex" crida una corutina per carregar l'escena corresponent. 

 

IEnumerator loadAsynchronously(int sceneIndex) 

Corutina que donat un índex "sceneIndex" carrega l'escena corresponent. 

 

8.5.9.5 Classe CameraController 

Classe utilitzada per controlar la càmera que segueix al jugador.  

 

 
 

☐ Atributs 

 

PlayerController _player 

Referència al jugador. 

     

Vector3 _offset 
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bool  useSmooth 

Sí és cert, el moviment de la càmera serà suavitzat. 

 

public float _smooth  

Valor de suavitzat.  

 

☐ Mètodes 

 

void Start() 

Es realitzen les inicialitzacions. 

 

void LateUpdate() 

Realitza el moviment per tal de seguir al jugador. 

8.5.9.6 Classe LampIntensityController 

Controlador per llums. Fa que el llum controlat vagi variant la seva intensitat. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

Light _light 

Referència a la llum que serà controlada. 

 

float _minIntensity 

Intensitat mínima que pot tenir el llum, els valors han d'estar entre 0 i 2. 

 

float _maxIntensity 

Intensitat màxima que pot tenir el llum, els valors han d'estar entre 0 i 2. 

 

float _duration 

Temps que es tardarà a assolir el valor màxim o mínim d'intensitat. 
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float _waitTime 

Temps que s'espera un cop arribada a la intensitat màxima o mínima per fer la transició. 

 

☐ Mètodes 

 

void Start() 

S'inicia la rutina per fer les variacions d'intensitat. 

 

IEnumerator fadeInAndOutRepeat() 

Es realitza la intercalació entre pujar i baixar la intensitat de la llum. 

 

IEnumerator fadeInAndOut(bool fadeIn) 

Si fadeIn és fals, es va disminuint la intensitat duran "_duration" segons de forma progressiva. 

Si és cert, es va augmentant la intensitat duran "_duration" segons de forma progressiva . 

8.5.9.7 Classe Shaker 

Classe que s'ocupa de balancejar un cofre quan el jugador entra en el rang perquè el vegi 

més fàcilment. 

 
GameObject _chestGO 

Referència al cofre com a GameObject. 

 

ChestBehaviour _chest 

Referència al controlador de "_chestGO". 

 

☐ Mètodes 

 

void Start() 

Es realitzen les inicialitzacions. 

 

void OnTriggerEnter(Collider other) 

Si "other" és el jugador, el cofre es balanceja. 

 

void OnTriggerExit(Collider other) 

Si "other" és el jugador, el cofre es deixa de balancejar. 
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8.5.9.8 Classe estàtica Constants 

Classe que defineix el conjunt de constants utilitzades. No disposa de mètodes, és 

simplement una llista d'atributs. 

 

8.5.9.9 Classe SoulOrbBehaviour 

Classe que controla el comportament d’una ànima. Aquestes ànimes les deixen caure els 

enemics i van en direcció al sidekick Maskarea. 

 

 
 

☐ Atributs 

 

Transform _destination 

Posició de des tí. 

 

MaskFollowerBehaviour _mascarea 

Controlador del sidekick. 

 

float _smooth 

Velocitat atenuada. 

 

 

☐ Mètodes 

 

void onTriggerEnter(Collider other) 

Si el Tag de l’other és el sidekick, destrueix el gameObject. 

 

void Update() 

S’apropa al sidekick. 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

198 

 

void Start() 

Inicialitza el destí. 
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9. Implementació i proves 

9.1 Modelatge i texturització 

En aquest apartat, s’explica el procés de modelatge en 3D fet amb Blender. Per crear els 

models del personatges, es va utilitzar una eina de Blender que es diu Mirror. Aquesta eina 

és un modificador que permet duplicar els vèrtexs, arestes o cares. D’aquesta forma, a partir 

d’un objecte pla, es dupliquen els vèrtex, arestes i cares per arribar a formar un model. Al ser 

models low-polys, s’ha de tenir en compte que aquests han de ser formats per pocs polígons. 

9.1 Personatge principal 

El model del personatge principal va ser creat a partir dels esbossos fets a mà, i agafant com 

a referència la imatge d’una persona real per tal de seguir unes proporcions reals. 

Es va començar inicialment per el cap. Veure Figura 9.1. 

 

 
Figura 9.1: Modelat del cap del personatge principal. 

 

A partir del cap, el següent pas va ser modelar la part superior del personatge, és a dir, el coll 

i el tronc sense arribar a fer braços ni mans. Es va seguir modelant fins arribar a les cames. 

Veure Figura 9.2. 
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Figura 9.2: Modelat del personatge principal, modelatge del cos. 

 

Els últims passos van ser fer els braços, els peus i el cabell. Veure Figura 9.3. 

 

 

 
Figura 9.3: Modelat del personatge principal, modelatge del cabell. 
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Una vegada el model es va acabar, es va procedir a fer la textura. Per tal de crear-ne una, 

s’ha de crear primer un UVMap pel personatge. Aquest UVMap és un mapa de coordenades 

de tots els vèrtexs, arestes i cares del model. A l’hora de fer la textura, es pintarà una imatge 

per regions. Les regions pintades a la textura es corresponen amb les regions definides pel 

UVMap. També, es pot generar una imatge d’oclusió ambiental per a generar les ombres 

internes del model. Veure figures 9.4, 9.5 i 9.6. 

 

 
Figura 9.4: Preparació UV map del personatge principal. 

 

 
Figura 9.5: Mapa d’oclusió ambiental del personatge principal. 
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Figura 9.6: Textures del personatge principal. 

9.1.2 Sidekick 

Per fer el sidekick, ens vam inspirar en imatges de màscares oni japoneses tradicionals, i 

vam seguir el mateix estil de Mirror. Veure Figura 9.6 i 9.7. 

 

 
Figura 9.7: Modelatge sidekick 
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Figura 9.8: Textures amb oclusió ambiental sidekick. 

9.1.3 Enemics  

El model base de l’enemic va ser obtingut d’internet i es va modificar lleugerament. A part 

de modificar-lo, es van crear les corresponents textures del Melee Enemy, Ranged Enemy i 

Boss final. Les textures del Seeker i del FlyingRangedEnemy van ser heretades a l’hora de 

descarregar el model, però es van modificar lleugerament. 

 

 
Figura 9.9: Modelatge capa de l’Enemy Ranged. 
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Figura 9.10: Modelatge màscara de l’Enemy Ranged i el Melee Enemy. 

 

 
Figura 9.11: Textura i UVMap (línies de contorn) de la màscara del Melee i Ranged Enemy. 
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9.2 Animacions 

Aquest apartat mostra l'estructura dels Animators principals dels personatges del videojoc, 

juntament amb els paràmetres que reben. Seran explicats de la següent forma: 

 

Etiquetarem els paràmetres booleans amb nombres enters, per tal de poder fer una 

representació més entenible a les taules de transicions.  

Es mostraran les taules de transicions de cada Animator. Les taules de transicions són taules 

que mostren les condicions per passar d’un estat origen a un estat destí. Els valors de la 

transició poden prendre els següents valors: 

- Enter (etiqueta de paràmetre) si es tracta del paràmetre booleà a cert. 

- Not seguit d’Enter (etiqueta de paràmetre) si es tracta del paràmetre booleà a fals. 

- True si per a transicionar a l’estat destí l’única condició és que acabi l’animació. 

- Si cal complir una o vàries condicions s’utilitzarà & com a regla lògica AND. 

9.2.1 Animator del personatge principal 

El personatge principal consta d’un animator amb diferents capes, o layers. La base layer és 

la capa principal on es troben les transicions i els estats del moviment del personatge. Les 

altres capes tindran un comportament diferent i s’aplicaran només a la màscara o mask 

seleccionada.  

9.2.1.1 Base Layer 

Els possibles estats de moviment que pot prendre el jugador són els següents: 

- Idle: quiet. 

- Crouch_Idle: ajupit quiet. 

- Crouch_walk: ajupit caminant. 

- Roll: fent una tombarella. 

- Jump: saltant. 

- Run: còrrer. 
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Figura 9.12: Estats i transicions del Base Layer del PlayerAnimator. 

 

isMoving 1 

isJumping 2 

isAttacking 3 

isRolling 4 

isCrouching 5 

isThrowingKunai 6 

isThrowableSpell 7 

isCasting 8 

isDead 9 

isRespawing 10 

isDying 11 

consuming 12 

Figura 9.13: Taula d’etiquetes del PlayerAnimator. 
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Figura 9.14: Taula de transicions del Base Layer del PlayerAnimator. 

 

El base layer també disposa d’un Blend Tree; l’estat anim_run. Aquest blend rebrà com a 

paràmetre un float Speed. Aquest float pot prendrà un valor d’entre 0 i 10. En cas d’estar 

entre 0 i 7 transicionarà entre Idle  i Run. Si la velocitat està entre 7 i 10 farà l’animació de 

còrrer però augmentarà la velocitat d’animació fins al doble. Veure Figura 9.15. 

 

 
Figura 9.15: Blend Tree del anim_run del Base Layer del PlayerAnimator: estats. 

 

 
Figura 9.16: Blend Tree del anim_run del Base Layer del PlayerAnimator: condicions. 
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9.2.1.2 Weapon Layer 

Veure Figura 9.17 i 9.18. 

 

 
Figura 9.17: Estats i transicions del Weapon Layer del PlayerAnimator. 

 
Figura 9.18: Taula de transicions del Weapon Layer del PlayerAnimator. 

9.2.1.3 Kunai Layer 

Veure Figura 9.19 i 9.20. 

 

 
Figura 9.19: Estats i transicions del Kunai Layer del PlayerAnimator. 
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Figura 9.20: Taula de transicions del Kunai Layer del PlayerAnimator. 

9.2.1.4 ThrowableSpell Layer 

Veure Figura 9.21 i 9.22. 

 

 
Figura 9.21: Estats i transicions del ThrowableSpell Layer del PlayerAnimator. 

 

 
Figura 9.22: Taula de transicions del ThrowableSpell Layer del PlayerAnimator. 
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9.2.1.5 Die Layer 

Veure Figura 9.23 i 9.24. 

 

 
Figura 9.23: Estats i transicions del Die Layer del PlayerAnimator. 

 
Figura 9.24: Taula de transicions del Die Layer del PlayerAnimator. 

9.2.1.6 Drink Layer 

Veure Figura 9.25 i 9.26. 

 

 
Figura 9.25: Estats i transicions del Drink Layer del PlayerAnimator. 
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Figura 9.26: Taula de transicions del Drink Layer del PlayerAnimator. 

9.2.1.7 CastableSpell Layer 

Veure Figura 9.27 i 9.28. 

 

 
Figura 9.27: Estats i transicions del CastableSpell Layer del PlayerAnimator. 

 

 
Figura 9.28: Taula de transicions del CastableSpell Layer del PlayerAnimator. 

 

 

 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

212 

9.2.2 Animator Melee Enemy  

En aquest apartat es mostrarà el funcionament de l’Animator del Melee Enemy. Veure 

Figures 9.29, 9.30 i 9.31 . 

 

 
Figura 9.29: Estats i transicions de l’animator del  Melee Enemy. 

 

isAttacking 1 

isMoving 2 

isDead 3 

isDying 4 

Figura 9.30: Taula d’etiquetes del Melee Enemy. 

 

 
Figura 9.31: Taula de transicions de l’animator del Melee Enemy. 
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9.2.3 Animator Ranged Enemy 

En aquest apartat es mostrarà el funcionament de l’Animator del Ranged Enemy. Veure 

Figures 9.32, 9.33 i 9.34 . 

 

 
Figura 9.32: Estats i transicions de l’Animator del Ranged Enemy. 

 

 

isAttacking 1 

isMoving 2 

isDead 3 

isLeftThrow 4 

isDying 5 

Figura 9.33: Taula d’etiquetes del Ranged Enemy. 

 
Figura 9.34: Taula de transicions de l’animator del Ranged Enemy. 

 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

214 

9.2.4 Animator Flying Ranged Enemy 

En aquest apartat es mostrarà el funcionament de l’Animator del Flying Ranged Enemy. 

Veure Figures 9.35, 9.36 i 9.37. 

 

 
Figura 9.35: Estats i transicions de l’Animator del Flying Ranged Enemy. 

 

isMoving 1 

isAttacking 2 

isDying 3 

Figura 9.36: Taula d’etiquetes del Flying Ranged Enemy. 

 

 

 
Figura 9.37: Taula de transicions de l’animator del Flying Ranged Enemy. 
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9.2.5 Animator Seeker 

En aquest apartat es mostrarà el funcionament de l’Animator del Seeker. Veure Figures 

9.38, 9.39 i 9.40. 

 

 
Figura 9.38: Estats i transicions de l’Animator del Seeker. 

 

isMoving 1 

isAttacking 2 

isDying 3 

Figura 9.39: Taula d’etiquetes del Seeker. 

     

  
Figura 9.40: Taula de transicions de l’animator del Seeker. 

 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

216 

9.2.6 Animator Boss Maskarea 

En aquest apartat es mostrarà el funcionament de l’Animator del boss final Maskarea. Veure 

Figures 9.41, 9.42 i 9.43 . 

 

 
Figura 9.41: Estats i transicions de l’Animator del Boss Maskarea. 

 

isAttacking 1 

mc1 2 

mc2 3 

mc3 4 

mc4 5 

fall 6 

isMoving 7 

isDead 8 

isDying 9 

isCasting 10 

Figura 9.42: Taula d’etiquetes del Boss Maskarea 
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Figura 9.43: Taula de transicions de l’animator del Boss Maskarea. 

 

El boss reb un paràmetre de tipus real, attackSpeed. Aquest paràmetre serveix per variar la 

velocitat d'atac de tots els moviments considerats atacs del boss. Veure Figura 9.44. 

 

 
Figura 9.44: Exemple d’una de les animacions d’atac del boss amb paràmetre attackSpeed. 

9.3 Prefabs 

En aquest apartat ensenyarem alguns dels prefabs més complexos creats en el projecte. 

Aquests prefabs han servit per tal d’instanciar elements ja preparats per fer-se servir. És 

important conèixer el seu funcionament per tal de complementar l’explicació de les classes 

de l’apartat 8.4.   

9.3.1 Prefabs de respawn 

Els respawns i spawns funcionen de forma jeràrquica. El primer, el respawn_model (prefab 

controlat per un RespawnController), com ja s'ha dit, és qui marca els checkpoints del jugador 

i controlarà els enemy_spawn associats. Aquest funcionament fa que el mapa es pugui dividir 

en diferents zones, on per cada zona hi ha un respawn_model que controla els 
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enemy_spawns associats a la jerarquia d'objectes. Fent així un funcionament molt flexible del 

sistema de respawns. Pel que fa al respawn model és un prefab compost per: 

- respawn_model: té associats els scripts funcionals i la caixa de col·lisions que - 

- detecta l'entrada del personatge. 

- Respawn lamp: model que marca la zona d'actuació del checkpoint. 

- Point Light: font de llum. 

- Particle System: sistema de partícules que simula l'emissió de llum de la làmpada. 

- Fireflies: sistema de partícules que simula cuques de llum. 

Per altra banda hi ha el prefab enemy_spawn. Aquest és simple ja que només és l’objecte 

que marca la posició on es generarà el seu enemic associat. Així doncs un exemple de l’ús 

jeràrquic del sistema d’spawns és el següent. Utilitzar el prefab respawn_model amb 

nombrosos enemy_spawns on cadascun té definit l’identificador de l’enemic que ha de 

controlar.  

Sobre aquesta jerarquia hi hauria el prefab level_manager, el qual té associat el controlador 

LevelManager del qual s’ha parlat a la secció 8.4, és el cap de la jerarquia, qui controla els 

respawn_controllers. Veure Figures 9.45 i 9.46 

 

 
Figura 9.45:  Exemple, jerarquia d’un respawn amb nombrosos spawns d’enemics com a fills. 

 

 
Figura 9.46:  Prefab d’un respawn. 

9.3.2 Prefabs d’elements d’interacció  

Els consumibles s'obtenen després que un consumidor dotat del script InteractableController 

(explicat a la secció 8.4) interactuï amb un giver. 

El Giver és un prefab que permet que se li assigni qualsevol classe de consumible i qualsevol 

model. Així doncs tots els prefabs de givers de consumibles concrets partiran d'aquest afegint 
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el seu identificador i el seu model com a fill a la jerarquia de GameObjects. El giver com a tal 

serà simplement un prefab que té associat un script IConsumible Give (explicat a l'apartat 8.4) 

i podrà funcionar de forma genèrica. Veure Figura 9.47. 

 

 
Figura 9.47: Exemple d’un prefab giver amb una poció d’armadura. 

 

El Chest Giver és un prefab que amaga dins un prefab Giver. És a dir el prefab que dóna 

l'objecte es pot associar com a fill a la jerarquia de GameObjects al Chestgiver per tal que 

funcioni de forma genèrica amb qualsevol tipus de GameObject (fins i tot altre que no fossin 

Givers) i al ser obert permet descobrir el GameObject que amaga. Juntament amb el giver, el 

chestgiver també té un prefab Shaker, aquest és qui té associat l'script Shaker explicat a 

l'apartat 8.4. Veure Figura 9.48, exemples de ChestGiver amb diferents Givers. Veure Figura 

9.47. 

 

 
Figura 9.48: Exemple d’un prefab chestgiver amb un giver de poció de vida. 
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9.3.3 Prefabs de trampes 

En aquest apartat s’explicaran alguns dels prefabs de les trampes, per tal de lligar el  

funcionament de les classes referents a les trampes explicades a l’apartat 8.4 amb els 

GameObjects. Es posarà un exemple d’una trampa que necessita ser activada i una trampa 

que sempre es troba activa. 

9.3.3.1 Prefab CuttingEdge_withSupport 

El prefab que forma la trampa del ganivet pèndul (veure Figura 9.49) s’anomena 

CuttingEdge_withSupport i està format per: 

- RotPoint_CuttingEdge: Es troba a dalt de la jerarquia dels GameObjects del 

mecanisme. Disposa de l’script CuttingEdge_behaviour explicat a l’apartat 8.4 i 

marca el punt de rotació del pèndol. 

- CuttingEdgeModel: és el model del ganivet. 

- Rocks: models per fer-ho més vistós. 

- Cutter: és el ganivet, compta amb l’script DamageOnTrigger i la caixa de 

col·lisions per actuar com a trigger. 

- Walls: conjunt de models utilitzats perquè la trampa no es pugui passar per 

sobre, formen l’arbre.  
 

 
Figura 9.49  Prefab de la trampa ganivet pèndul 
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9.3.3.2 Prefab MultiSpikes_withModel 

Aquesta trampa es classifica com una trampa que necessita activació, com ja s’ha dit 

anteriorment. Bàsicament està composta per dues, parts. El prefab compta amb l'activador 

de trampes genèric que s'ocuparà d'activar-la. Per altra banda la trampa com a tal, qui llança 

els projectils. Veure Figura 9.50. Altres prefabs de trampes que necessiten ser activades no 

compten amb l’activador dins el seu propi prefab, ja que en algún cas pot interessar posar el 

prefab a llocs llunyans i és més senzill si es treballa amb objectes separats.  

- MultiSpikesWithModel: 

- steampunk_cog: són els models utilitzats per donar un aspecte mecànic a la trampa. 

- MultiSpikerThrower_Trap: 

- MultiSpikesThrowerController: marca la posició des d’on es llancen els 

projectils, compta amb l’script Spikes_Thrower_Trap i ProjectileController 

(explicats a la secció 8.4). 

- spikes_Trigger: 

- TrapTrigger: És l’activador, és el prefab genèric utilitzat en totes les trampes 

que necessiten ser activades i en aquest cas té com a trampa a activar la 

llançadora de kunais. Compta amb una caixa de col·lisions per actuar com a 

trigger. 

 

 
Figura 9.50: Prefab de la trampa llançadora de kunais. 

9.3.4 Prefab del jugador principal 

Els objectes més importants a destacar del prefab del personatge principal (veure Figura 

9.51) són:  

- Armature: forma l'esquelet del model del personatge principal, conté cadascuna de les parts 

que formen el seu cos. 

- Sword: es troba dins d’Armature i en concret dins de left_hand_2, això permet que la 

posició del model de l’espasa depengui de la posició de left_hand_2 ja que s’aplicarà 

la cinemàtica inversa. Aquesta compta amb una caixa de col·lisions per definir la zona 

en la qual pot causar dany i un script MeleeWeaponController. 

- LanternPlayer: És una llanterna per a il·luminar més el jugador, es troba dins del 

torso. Compta amb l'script LampIntensityController. 
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Figura 9.51: Prefab del personatge principal. 

9.3.5 Prefabs de GUI 

La GUI és un prefab format per GameObjects de tipus UI, per tal de mostrar-se únicament al 

primer pla de la càmera, indiferentment del moviment d’aquesta. S’ha utilitzat una combinació 

d’elements de Unity i d’un plugin anomenat TextMesh Pro (TMP), que disposa d’elements de 

tipus general, com ja poden ser: textos, llistes desplegables (dropdown), etc., però de millor 

qualitat que els que facilita Unity. Un canvas serà el controlador i contenidor principal dels 

elements que el formen. El GameObject GUI contindrà també l’script del PlayerPanel, que 

serà l’encarregat de controlar tots els fills que la conformen. A més, la GUI haurà de tenir un 

EventSystem, que s’encarregarà de detectar els events i l’entrada de senyals, tant de teclat 

com de ratolí. Veure Figura 9.52. 

 

 
Figura 9.52: Vista general del prefab GUI amb els corresponents Canvas. 
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Aquests canvas poden ser formats per diferents panels, on cadascun és contenen una varietat 

de GameObjects de tipus UI. A més, els canvas que són menús, tenen un script que 

s’encarrega de controlar el comportament del canvas en qüestió. Veure Figura 9.53. 

 

 
Figura 9.53: Vista general del panels que conforme els Canvas de la GUI. 

 

Per tal de tenir un panel ordenat, s’utilitzaran els que s’anomenen Layout Groups. Aquests 

layouts permeten crear una disposició vertical o horitzontal dels GameObjects fills (només un 

Layout Group per panel). Els layouts permeten establir un padding (marge intern), una 

separació entre fills, i un control sobre les mides dels fills. Les mides dels fills que controlen, 

es calcularan a l’hora d’executar el joc. Veure Figura 9.54. 

 

 
Figura 9.54: Vertical Layout Group del PauseMenu Panel. 

 

Tots els GameObjects de UI disposen d’un GameObject anomenat Rect Transform. Aquest 

determina una posició i unes mides respecte al pare, que poden ser modificades manualment 

o per el Layout del pare. També disposen d’uns elements anomenats àncores, que permeten 

fixar un GameObject a les relacions màximes i mínimes de pantalla establertes a l’editor. En 

la Figura podem veure que el Header Panel seleccionat, té mides zero, i les àncores de l’eix 

X es troben entre 0 i 1, és a dir que ocupa tota la pantalla horitzontalment, i les de l’eix Y entre 
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0.75 i 0.95, és a dir, la part superior de la pantalla amb un cert marge superior. Veure Figura 

9.55 

 

 
Figura 9.55: Editor de la GUI. Header Panel seleccionat. 

 

Els botons de Unity disposen d’un Script per defecte que serveix per establir un cert tipus de 

característiques tant visuals com de funcionament. Al botó se li poden assignar una sèrie de 

funcions que s’activaran al pitjar sobre ell (event OnClick()). Es disposaran de tots els 

mètodes dels que disposi el GameObject passat per referència, és a dir, en el cas del 

PauseMenu, tindrà les funcions típiques de GameObject, i a més, les de l’script del 

PauseMenu, amb les que podrà cridar qualsevol de les funcions que siguin públiques quan 

es pitji el botó. Veure Figura 9.56. 

 

 
Figura 9.56: PauseMenu Resume Button té PauseMenu.resume com a mètode a cridar quan sigui pitjat. 

 

Veure Figura 9.57, 9.58 i 9.59 de la jerarquia final de la GUI. 
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Figura 9.57: Jerarquia Prefab GUI: 1.                        Figura 9.58: Jerarquia Prefab GUI: 2. 

 
Figura 9.59: Jerarquia Prefab GUI: 3. 
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Els panels Stats Panel i Spells panel tindran com a fills les estadístiques i les habilitats 

creades dinàmicament i ajustades gràcies al tipus de layout de cadascuna. 

 

Prefab de Stat (instanciat dinàmicament): StatItemWithButtons. Veure Figura 9.60. 

 

 
Figura 9.60: Prefab StatItemWithButtons 

 

Prefab de Spell (instanciat dinàmicament): SpellItemWithButtons. Veure Figura 

 

 
Figura 9.60: Prefab SpellItemWithButtons. 

9.4 Post-processing 

Per tal de millorar visualment el videojoc, i donar-li un perfil més professional, es van haver 

d’utilitzar unes tècniques de postprocessat que ajudarien a fer-lo de la manera desitjada. Es 

volia aconseguir una ambientació fosca i tenebrosa, en la que les úniques llums que 

destaquen són les dels focs que es troben i la de la lluna de sang. Es van haver d’utilitzar dos 

plugins per aconseguir aquests objectius: 

- Unity Post Processing: que permet crear perfils de postprocessat que s’aplicaran a la 

càmera del jugador per processar les imatges. 

- Aura: que permet aplicar efectes d’il·luminació en temps real o per exemple, crear 

boira volumètrica. 

En aquest apartat s’explicarà el post-processing utilitzat, però no s’entrarà en detalls, sino que 

s’explicaran les opcions més essencials.  

9.4.1 Unity Post Processing 

Per tal de configurar aquest plugin, es va haver de crear un perfil de post-processing. Aquest 

perfil és veure modificat per la configuració de vídeo que s’apliqui al videojoc, és a dir, que a 

qualitat Molt Baixa s’aplicaran menys o cap element de post-processing que a qualitat Ultra. 

El perfil guardarà la configuració dels elements de post-processing més comuns. Algunes 

opcions d’aquest perfil han estat configurades subtilment a causa què es complementava el 

Unity Post-processing amb l’Aura. La configuració aplicada al perfil utilitzat ha estat la 

següent: 
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- Anti-aliasing: barreja els colors dels píxels del voltant per tal de donar un efecte més 

natural i suavitzar les dents de serra que es generen. L’anti-aliasing és una tècnica 

molt costosa en recursos, i és per això que hi ha diferents tipus de perfils que s’adapten 

millor o pitjor a certes condicions del videojoc. En aquest cas, s’ha escollit el FXAA, o 

Fast Approximation Anti-aliasing, que és el menys costós. S’ha cregut l’indicat ja que 

al ser un videojoc d’scroll lateral, on la càmera es troba a certa distància, les dents de 

serra no es notaran del tot. Veure Figura 9.61. 

 

 
Figura 9.61:  Unity Post-processing: Configuració d’Anti-aliasing. 

 

- Ambient occlusion: és una tècnica que permet aconseguir una il·luminació més realista 

basant-se en la quantitat de llum que rep una superfície. A causa dels diferents tipus 

d’il·luminacions que es poden trobar al joc, canvia la qualitat de l’oclusió ambiental. 

Veure Figura 9.62.  

 

 
Figura 9.62:  Unity Post-processing: Configuració d’Ambient Occlusion. 

 

- Screen space reflection: afegeix reflexos addicionals als models de l’scene. A causa 

de que el projecte segueix un estil low-poly i no té gaires reflexos, aquesta opció serà 

activada però amb baixa qualitat. Les següents opcions afecten a com es generen els 

reflexos. Veure Figura 9.63. 
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Figura 9.63:  Unity Post-processing: Configuració de Screen Space Reflection. 

 

- Depth of field: és la distància des de la càmera en la que es centrarà la imatge. Les 

imatges més allunyades al centre estaran desenfocades, creant un efecte de 

borrositat. Veure Figura 9.64. 

  

 
Figura 9.64:  Unity Post-processing: Configuració de Depth of Field. 

 

- Eye Adaptation: configura com afecta una certa quantitat de llum a la càmera a 

diferents nivells. Veure Figura 9.65. 
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Figura 9.65:  Unity Post-processing: Configuració d’Eye Adaptation. 

 

- Bloom: és el nivell de lluminositat que genera un element amb llum i com afecta a la 

càmera. Dirt serveix per crear un l’efecte de brutícia quan una certa quantitat de llum 

entra per la càmera. Veure Figura 9.66. 

 

 
Figura 9.66:  Unity Post-processing: Configuració de Bloom. 

 

- Color grading: serveix per equilibrar els colors de l’scene. Veure Figura 9.67. 
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Figura 9.67:  Unity Post-processing: Configuració de Color Grading.. 

 

- Chromatic aberration: crea defectes en els colors als límits que separen els colors 

clars i foscos d’una imatge. Acostuma a afectar més a les vores de les imatges. Veure 

Figura 9.68. 

 

 
Figura 9.68: Unity Post-processing: Configuració de Chromatic Aberration. 

 

- Vignette: aplica un efecte de vinyeta a una imatge, fent que se li apliqui un color a les 

vores. Veure Figura 9.69. 
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Figura 9.69: Unity Post-processing: Configuració de Vignette. 

 

- Dithering: crea un efecte de soroll a la imatge. 

 

Les següents imatges són una comparativa de com afecta el Post-Processing a una imatge. 

Veure Figura 9.70 i 9.71. 

 

 
Figura 9.70:  Imatge sense aplicar Unity Post-processing. 

 

 
Figura 9.71: Imatge amb Unity Post-processing aplicat. 
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9.4.2 Aura - Volumetric Lighting 

Aquest plugin simula la dispersió de la llum ambiental i ha sigut utilitzat per aquest fi. També 

s’ha utilitzat per generar boires volumètriques tan ambientals com en llocs concrets. 

9.4.2.1 Configuració de càmera 

S’ha decidit corregir el graduat de color amb l’Aura, ja que era el que més permitia adaptar el 

color a l’estil que es volia seguir. 

 

          
Figura 9.72: Configuració de Base Injection de càmera.    Figura 9.73: Configuració global de càmera. 

9.4.2.2 Configuració de llums ambientals 

S’ha configurat la llum ambiental de color més fosc i blau per tal de generar una sensació de 

densitat. Dóna sensació que hi ha una boira constant en l’ambient. A més, també permet la 

creació dels anomenats GodRays, o rajos crepusculars. Aquests són rajos de llum que surten 

des d’un punt i flueixen a través de certs tipus d’objectes o aire. Veure Figura 9.74. 
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Figura 9.74: Configuració de llum ambiental blava. 

 

Les següents imatges són una comparativa de com afecta el Post-Processing a una imatge. 

Veure Figura 9.75, 9.76 i 9.77. 

 

 
Figura 9.75: Imatge amb configuració d’Aura de la càmera. 
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Figura 9.76: Imatge amb configuració d’Aura de la càmera i llum ambiental blava. 

 

 
Figura 9.77: Imatge final amb Aura i Unity Post-Processing. 

9.4.2.3 Boira volumètrica 

Aquestes són generades en una àrea establerta i simulen boira. Es poden configurar diferents 

tipus de volums en els que es generarà la boira, així com la intensitat d’aquesta. Com més 

intensa, més densa serà. Veure Figura 9.78. 
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Figura 9.78: Imatge amb Aura i Unity Post-Processing. Obertura al terra amb boira volumètrica de baixa 

intensitat. 

9.5 Nivells 

Per a la creació de nivells es va utilitzar l’eina de Terrain Building de Unity (veure Figura 9.69). 

Aquesta eina permet crear diferents terrenys amb unes mides concretes. Cada escena estarà 

formada per diversos terrenys (veure Figura 9.70). Podem entendre un element terreny com 

una parcel·la de terra que es veurà modificada per diferents tipus de pinzells. El terrain builder 

té diferents tipus de pinzells que serveixen tant per modelar un terreny, com per afegir-li 

detalls. 

 

Els pinzells tenen un radi, un patró de dibuix que afectarà en com es modificarà el terreny, 

una opacitat que és la duresa amb la qual es tracta el terreny. A cada passada (un click) es 

crearà un relleu amb el patró especificat, com més passades es fa en una mateixa zona, més 

creixerà. Aquests pinzells poden ser de diferents tipus: 

- Modificació de terreny: 

- Augment i decrement del terreny (Raise or lower terrain). 

- Establir altura del terreny (Set height). 

- Llisament del terreny (Smooth height). 

- Crear terrenys veïns (Create neighbor terrains). 

- Pintar arbres: que donat un model o un prefab, es pinta un terreny amb l’element 

introduït. A aquest pinzell se li pot assignar una certa densitat, que seran el nombre 

d’objectes a instanciar en una passada i altres factors que afecten a l’aleatorietat, com 

ja poden ser la distribució, l’alçada, la mida, entre d’altres. 

- Pintar detalls: que serveix per a pintar una zona d’una certa textura. 

Veure Figura 9.79. 
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Figura 9.79: Mostres d’augment i decrement de terreny amb una passada (d’esquerra a dreta): opacity 1 

(mínim), opacity 50, opacity 100 (màxim). 

 

Amb les eines esmenades prèviament s’han creats tots els terrenys dels nivells. Les eines de 

decrement i increment han ajudat a crear un terreny muntanyós amb diferents alçades. Els 

pinzells amb patrons amb molt de soroll, amb una opacitat molt gran han ajudat a crear les 

esquerdes que es troben pel mapa. Aquests tipus de pinzells, amb una opacitat més baixa i 

després aplicant-li el Smooth height, ajuda a crear muntanyes i turons que serveixen d’atrezzo 

del mapa, o fins i tot d’obstacles pel personatge. Veure Figura 9.80. 

 

 
Figura 9.80: Vista aèria desde l’editor del nivell 2 en procés de creació. 

 

Junt amb les eines de construcció del terreny, també s’han fet servir models i prefabs per tal 

donar-li una major profunditat al nivell. Aquests models i prefabs poden ser col·locats amb 

l’eina de Paint trees, o es poden posar a mà. En aquest cas, s’han utilitzat els dos mètodes. 

El mètode de paint trees s’ha utilitzat per tal de crear boscos amb arbres creats amb una certa 

aleatorietat. També s’ha utilitzat per afegir detalls a l’entorn, com poden ser petites pedres o 

herbes i flors. 

Altres elements com poden ser petits boscos més detallats, o zones especials, com la que 

podem veure a la figura. Aquest tipus de zones han estat creades a mà, col·locant els 

elements directament a l’escena. S’ha creat un GameObject amb el nom de la zona per tal 

d’agrupar els models i prefabs que composen cada zona, i així tenir-los agrupats d’una forma 

ordenada. Veure figures 9.81, 9.82 i 9.83. 
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Figura 9.81: Vista del GameObject anomenat Higher Ground, composats de diferents GameObjects. Els 

GameObjects que composen la zona seleccionada  tenen un contorn blavós. 

 

 
Figura 9.82: Vista aèria desde l’editor del nivell 2. 

 
Figura 9.83: Vista aèria des de l’editor del nivell 1. 

9.6 Algorismes 

En aquest apartat es mostraran alguns dels algorismes que poden ajudar a complementar i 

entendre l'apartat 8.4. 

 

BossMaskarea_Controller 

El següent codi és el codi utilitzat en la funció update() del boss final, és a dir, és la funció 

update de la classe bossMaskarea_Controller. Aquest mostra com la IA del boss decideix 

quines accions cal dur. 
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void Update() 

    { 

        if (canStartPhase2()) 

        { 

            //Phase 2 checker 

            _actions[_isFalling] = true; 

            _myCollider.enabled = false; 

        } 

        //Updates the distance between the boss and the player. 

        _distanceToTarget = Vector3.Distance(_target.position, transform.position); 

 

        move();//Decides if the boss has to move. 

 

        if (!_actions[_isFalling] && !isDead() && !isPlayerDead()) 

        { 

            if (!isMakingAttack())//Check not doing an ofensive action. 

            { 

                // Face the player. 

                faceTarget(); 

 

                //Check if it's possible to cast the spell 

                if (_distanceToTarget >= 4 &&  

                    _distanceToTarget <= 10 && 

                    _spellController.canCastCurrent()) 

                { 

                    castSpell(); 

                } 

                //Check if the player is near.  

                else if (stopDistance()) 

                { 

                    meleeAttack(); 

                }          

            } 

        } 

      

        //Attack prevoius to start fase 2. 

        if (_actions[_isFalling]) 

        { 

            if (_distanceToTarget <= 2) 

            { 

                //when player is in a short range do a surprise attack 

                if (_onFloor) 

                { 

                    faceTarget(); 

                    _actions[_attacking] = true; 

                } 

            } 

        } 

        //Update Animations 

        _animController.updateAnimations(_actions, _animLayer, _animFloats); 

 

    }  

 

MaskFollowerBehaviour 

El següent codi fa refèrencia a la funció Update, del controlador del sidekick, és a dir, la classe 

MaskFollowerBehaviour. Aquest és un codi curiós, ja que és un dels elements del joc 

(juntament amb les trampes) del que es calcula el moviment completament per codi sense ús 

d'animacions. 
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  void Update(){ 
 

     if (_player.transform.forward.x > 0) 

     { 

         desiredPosition = new Vector3(_player.transform.position.x, 

                                     _player.transform.position.y + 

                                     _charController.height, 

                                     _player.transform.position.z) + 

                                     _offset; 

         transform.rotation = Quaternion.Euler(Vector3.up * q); 

         

     } 

     else 

     { 

         desiredPosition = new Vector3(_player.transform.position.x, 

                                      _player.transform.position.y + 

                                      _charController.height, 

                                      _player.transform.position.z) - 

                                      _offset; 

         transform.rotation = Quaternion.Euler(Vector3.up * -q); 

     } 

     desiredPosition.y = desiredPosition.y + (_acum); 

     _acum += _inc * _sign; 

  

     Vector3 smoothedPosition = Vector3.Lerp(transform.position, 

                                          desiredPosition, 

                                          _smooth * Time.deltaTime); 

     transform.position = smoothedPosition; 

    

 

     _dif = transform.position.y - (_player.transform.position.y + 

                                     _charController.height); 

     

 

     if (_dif >= _maxH){        

         _sign = -1; 

         _minH = _rnd.NextDouble() * (iminH_Max - iminH_Min) + iminH_Min; 

     } 

     else if (_dif <= _minH) { 

         _sign = 1; 

         _maxH = _rnd.NextDouble() * (imaxH_Max - imaxH_Min) + imaxH_Min; 

     } 

}   

 

Projectile 

El següent codi és el que dirigeix el comportament d'un projectil un cop ha impactat amb un 

objecte. 

 

protected virtual void OnCollisionEnter(Collision collision) 

{ 

    if (collision.collider.tag != _ownerTag && collision.collider.tag != "Projectile") 

    { 

        _hitSomething = true; 

        destroyProjectile(_lifeTimeShort); 

 

        //Audio 

        GameObject go = Instantiate(_audioFont, transform.position, transform.rotation); 

        AudioSource newAudioSource = go.AddComponent<AudioSource>(); 

        newAudioSource.PlayOneShot(getRandomHitClip()); 

        Destroy(go, 3); 
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        if (collision.collider.tag == _targetTag) 

        { 

            takeDamageEffect(collision.collider); 

            _stickCollider = collision.collider; 

            makeDamage(collision.collider.GetComponent<Character>()); 

            _hitEnemy = true; 

            if (destroyOnTargetImpact) destroyProjectile(0.1f); 

        } 

        stick(collision); 

 

    } 

    else if (collision.collider.tag == _ownerTag || collision.collider.tag != "Projectile") 

       Physics.IgnoreCollision(collision.collider.GetComponent<Collider>(),  

                               this.GetComponent<Collider>()); 

} 

 

SceneController  

El següent codi mostra com es fa la càrrega asíncrona d'escenes quan es canvia de mapa. 

Aquest pertany a la classe SceneController. 

 

IEnumerator loadAsynchronously(int sceneIndex) 

{ 

    UIEventHandler.disableBasicGUI(); 

    _loadingScreen.SetActive(true); 

    AsyncOperation operation = SceneManager.LoadSceneAsync(sceneIndex); 

 

    while (!operation.isDone) 

    { 

        float progress = Mathf.Clamp01(operation.progress / .9f);   //per a que no es quedi a 90% 

 

        _slider.value = progress; 

        _progressText.text = ((int)progress * 100) + "%"; 

 

        yield return null;  //wait a frame  

    } 

 

    _loadingScreen.SetActive(false); 

    UIEventHandler.enableBasicGUI(); 

 

    Destroy(this.gameObject); 

} 

 

SkillTree 

Les següents funcions pertanyen a la classe SkillTree. La primera funció mostra com es 

realitza la inicialització per tal que el jugador pugui millorar els seus estats. La segona, mostra 

el comportament que es dur a terme quan el jugador prem el botó per incrementar un estat. 

 

private void initializeStats() 

{ 

    _upgradedStats = new Dictionary<string, int[]>(); 

    _statsObjects = new Dictionary<string, GameObject>(); 

    foreach (KeyValuePair<string, float> kvp in _player.getStats()._characterStats) 

    { 

        if (kvp.Key != Constants.currentHealth) 

        { 

            int[] aux = { 0, 0 }; 
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            _upgradedStats.Add(kvp.Key, aux); 

 

            GameObject go = Instantiate(Resources.Load<GameObject>("UI/StatItemWithButtons")); 

                 

            //Skill point text Assignment 

            TextMeshProUGUI tmsp = 

go.transform.GetChild(prefabPointsUsed).GetComponent<TextMeshProUGUI>(); 

            tmsp.text = ""; 

 

            //Button script Assignment 

            Button[] buttons = 

go.transform.GetChild(prefabButtons).GetComponentsInChildren<Button>(); 

            buttons[0].onClick.AddListener(() => plusClickedStats(kvp.Key)); 

            buttons[1].onClick.AddListener(() => minusClickedStats(kvp.Key)); 

 

            //Item Assignment 

            TextMeshProUGUI[] tm = 

go.transform.GetChild(prefabItem).GetComponentsInChildren<TextMeshProUGUI>(); 

            tm[0].text = kvp.Key; 

            tm[1].text = kvp.Value.ToString(); 

 

            //New value Assignment 

            TextMeshProUGUI tmnv = 

go.transform.GetChild(prefabNewValue).GetComponent<TextMeshProUGUI>(); 

            tmnv.text = ""; 

 

            //Parent Assignment 

            go.transform.SetParent(_statsPanel.transform); 

 

            _statsObjects.Add(kvp.Key, go); 

        } 

    } 

} 

 

private void plusClickedStats(string key) 

{ 

    if(ExperienceSystem.canUseSkillPoints())        //queden skill points per usar 

    { 

        _upgradedStats[key][currentSP]++; 

        string spText = ""; 

        if (_upgradedStats[key][permanentSP] > 0) 

        { 

            spText = _upgradedStats[key][permanentSP] + " | " + _upgradedStats[key][currentSP]; 

        } 

        else spText = _upgradedStats[key][currentSP].ToString(); 

 

        _statsObjects[key].transform.GetChild(prefabPointsUsed).GetComponent<TextMeshProUGUI>().text 

= spText; 

        float value = getNewStatValue(key); 

        _statsObjects[key].transform.GetChild(prefabNewValue).GetComponent<TextMeshProUGUI>().text = 

value == 0 ? "" : value.ToString(); 

        ExperienceSystem.decreaseSkillPoint(1); 

        UIEventHandler.useSkillPoint(); 

    } 

} 

 

EnemySpawn 

El següent codi mostra la funció encarregada de gestionar la generació d'enemics de la 

classe EnemySpawn. 
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public void spawnEnemy(int level) 

{ 

 //Creates the enemy if there's not an instance. 

 if (_enemyInstance == null) 

 { 

        if (_original!= null) _enemyInstance = (GameObject)Instantiate(_original, 

                                                                    transform); 

        else _enemyInstance = (GameObject)Instantiate(Resources.Load("Enemies/" + 

                                                  _enemyId), transform); 

        _enemy = _enemyInstance.GetComponent<Enemy>(); 

        _enemy.setLevel(level); 

 } 

 else 

 { 

        _enemy.respawn(transform.position); 

 

Spell_IceStorm 

Les següents funcions pertanyen a la classe Spell_Icestorm. La primera mostra com es fa la 

invocació del conjunt de projectils llançats per l'habilitat. La segona, mostra com es calcula 

la distància a la qual es llançaran els projectils. 

 

public void cast() 

{ 

 

    Vector3 spawnPosition = getPosition(); 

    for (ushort i = 0; i < _nProjectiles; i++) 

    { 

        Vector3 shotPoint = spawnPosition + _offset +  

        new Vector3(UnityEngine.Random.Range(-_horizontalBoundaries, _horizontalBoundaries), 

                    UnityEngine.Random.Range(-_verticalBoundaries, _verticalBoundaries),  

                    0); 

        _projectileController.shoot(Resources.Load<GameObject>("IceStormProjectile"), shotPoint); 

    } 

} 

 

private Vector3 getPosition() 

{ 

    RaycastHit hit; 

    if (Physics.SphereCast(_player.transform.position + _player._controller.center, 

                           _sphereCastRadius, 

                           _player.transform.forward,  

                            out hit,  

                           _range,  

                           _layerMask, QueryTriggerInteraction.Ignore)) 

    { 

        return hit.point; 

    } 

    return _player.transform.position + _player._controller.center + _player.transform.forward * 

_range; 

 

} 
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StaticResources 

La següent funció és la funció utilitzada per demanar la referència d'un objecte carregar a la 

classe StaticResources. 

 

public static Object getEnemyPrefab(string enemyId) 

{ 

    Object enemy = null; 

 

    switch (enemyId) { 

        case _enemyRanged1: 

 

            if (_oEnemyRanged1 == null) 

                _oEnemyRanged1 = Resources.Load("Enemies/" + enemyId); 

            enemy = _oEnemyRanged1; 

            break; 

 

        case _enemyMelee1: 

 

            if (_oEnemyMelee1 == null) 

                _oEnemyMelee1 = Resources.Load("Enemies/" + enemyId); 

            enemy = _oEnemyMelee1; 

            break; 

 

        case _enemySeeker1: 

 

            if (_oEnemySeeker1 == null) 

                _oEnemySeeker1 = Resources.Load("Enemies/" + enemyId); 

            enemy = _oEnemySeeker1; 

            break; 

 

        case _enemyFlyingRanged1: 

 

            if (_oEnemyFlyingRanged1 == null) 

                _oEnemyFlyingRanged1 = Resources.Load("Enemies/" + enemyId); 

            enemy = _oEnemyFlyingRanged1; 

            break; 

 

    } 

    return enemy; 

 

} 
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10. Resultats 

En aquest apartat es mostrarà el resultat final del videojoc. Es imatges del funcionament del 

videojoc i fotografies dins del joc. 

10.1 Imatges dins del videojoc 

En aquest apartat es mostraran diferents imatges que s'han fet en temps d'execució del 

videojoc dels diferents nivells. 

 

 
Figura 10.1: Nivell 1, tutorial, inici del joc. 

 

 
Figura 10.2: Nivell 1, jugador llançant un kunai. 
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Figura 10.3: Nivell 1, primer salt. 

 

 
Figura 10.4: Nivell 1, mercat cremat. 

 

 
Figura 10.5: Nivell 1, precipici. 

 



Narcís Bustins Núñez 

Miguel Ángel Bueno Rivera 

 

 

246 

 
Figura 10.6: Nivell 2, zona inicial. 

 

 
Figura 10.7: Nivell 2, trampa allau de roques. 

 

 
Figura 10.8: Nivell 2, jugador obrint un cofre. 
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Figura 10.9: Nivell 2, zona de salts amb trampes llançadores de kunais. 

 

 
Figura 10.10: Nivell 1, jugador perseguir per flying ranged enemy. 

 

 
Figura 10.11: Nivell 2, zona de coves ,jugador en mig d’un combat amb melee enemy i ranged enemy. 
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Figura 10.12: Nivell 1, zona de coves, jugador perseguit per un melee enemy. 

 

 
Figura 10.13: Nivell 2, jugador caminant per una zona boscosa. 

 

 
Figura 10.14: Nivell2, trampa Crazy Logs. 
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Figura 10.15: Nivell 2,  jugador a punt d’arribar a un checkpoint amb un flying ranged enemy a prop. 

 

 
Figura 10.16: Nivell 2, trampa formada per un conjunt de ganivets pèndul. 

 

 
Figura 10.17: Nivell 2, jugador a la zona prèvia al boss final.. 
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Figura 10.18: Nivell 2, jugador lluitant contra el boss final. 

 

 
Figura 10.19: Nivell 2, boss final canviant de fase. 

 

 

10.1 Videos 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 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqL7Y-7Sr4iVxBafXM63IY3DBSXzyIoYY
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11. 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. 
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12. Treball futur 

Aquest videojoc ha estat dissenyat inicialment per tal que sigui escalable. Per aquest motiu 

es poden dur a terme un gran nombre de millores. 

Com a primera possible millora es poden afegir més varietat d'enemics. També es podria 

millorar el sistema de combat perquè fos més responsiu, és a dir, intentar transmetre de forma 

més visual al jugador que està rebent dany, per exemple amb animacions de rebre dany o 

altres. Una altra millora referent al sistema de combat podria ser el sistema de danys, encara 

que està preparat perquè hi hagi diferents tipus de danys tant màgic com físic i per cada dany, 

un tipus de defensa, defensa màgica i física. Només s'utilitza el dany i defensa físics. 

Es podrien incloure més habilitats, malgrat disposar d'un sistema d'habilitats sòlid, en general 

les habilitats acaben sent projectils. Es podrien pensar i implementar noves habilitats i 

permetre que el jugador canvies entre elles assignant com a primària i secundària qualsevol 

de les desbloquejades. Es podria millorar l'optimització en gràfics, però necessitariem 

coneixements avançats de computació. Hi ha sistemes com per exemple, el sistema de 

respawn preparats per futures optimitzacions per a què el joc pogués ser jugat en màquines 

molt poc potents. També es podrien afegir nous tipus de consumibles per tal d'aportar noves 

mecàniques al videojoc. 

Es podria millorar el balanceig d’estadístiques generals, com per exemple, els danys que fan 

els enemics. Per tal que el joc estigui balancejat, cal contemplar molts escenaris i fer un 

sistema més just intentant no frustrar al jugador. Això comportaria estudiar amb exactitud com 

han de millorar les estadístiques dels enemics en funció del nivell al qual es troba el jugador. 

Finalment, afegir que el joc podria millorar afegint més nivells, per tal de ser més extens.  
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14. Manual d’usuari i/o instal·lació 

14.1 Instal·lació 

El videojoc compilat s'estructura en un conjunt de carpetes i un executable per tant, no és 

necessari cap mena d'instal·lació només caldrà executar el fitxer executable. Veure Figura 

14.1. 

 

 
Figura 14.1:  Estructura de fitxers creada al compilar per windows. 

14.2 Objectiu 

L'objectiu del videojoc és superar els diferents reptes presentats al llarg de 2 nivells i arribar 

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. 

14.3 Controls 

14.3.1 Moviment 

Per tal de moure's cap a la dreta el jugador ha de mantenir polsada la tecla D del teclat. 

Veure Figura 14.2. 

 

 
Figura 14.2:  Jugador avançant cap a la dreta. 

 

Per tal de moure's cap a l’esquerra el jugador ha de mantenir polsada la tecla A del teclat. 

Veure Figura 14.3. 
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Figura 14.3:  Jugador avançant cap a l’esquerra. 

 

Per tal de realitzar un salt el jugador ha de polsar la tecla ESPAI del teclat. Veure Figura 

14.4. 

 

 
Figura 14.4: Jugador realitzant un salt. 

 

Per tal de realitzar una tombarella el jugador ha de polsar la tecla SHIFT / MAYÚS del teclat. 

Veure Figura 14.5. 

 

 
Figura 14.5: Jugador realitzant una tombarella. 
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14.3.2 Atac 

14.3.1 Atac cos a cos 

Per tal de realitzar un atac cos a cos amb espasa el jugador ha de polsar el botó esquerre 

del ratolí. Veure Figura 14.6 

 
Figura 14.6: Jugador realitzant un atac cos a cos amb l’espasa. 

14.3.2 Habilitats 

Per tal d’utilitzar l'habilitat primària el jugador ha de polsar la tecla Q del teclat. Veure Figura 

14.7. 

 

 
Figura 14.7: Jugador utilitzant l’habilitat primària. 

 

Per tal d’utilitzar l'habilitat primària el jugador ha de polsar la tecla E del teclat. Veure Figura 

14.8. 

 
Figura 14.8: Jugador utilitzant l’habilitat secundària. 
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14.3.3 Inventari  

Per tal d’equipar-se el pròxim consumible, el jugador ha de lliscar cap a dalt la rodeta del 

ratolí. Veure Figura 14.9. Per tal d’equipar-se el consumible anterior, el jugador ha de lliscar 

la rodeta del ratolí cap a baix. Veure Figura 14.10. L’inventari funciona de forma circular, la 

rodeta indica el sentit de la rotació.  

 

 
Figura 14.9: Jugador equipant-se el pròxim consumible. 

 

 
Figura 14.10: Jugador equipant-se el consumible anterior. 

 

Per tal de consumir el consumible equipat, el jugador ha de polsar el botó dret del ratolí. 

Veure Figures 14.11 i 14.12. 
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Figura 14.11: Jugador consumint una poció. 

 

 
Figura 14.12: Jugador consumint un kunai. 

14.3.3 Millorar estadístiques 

Per tal d'augmentar un estat o incrementar el nivell d'una de les habilitats el jugador haurà de 

polsar sobre el signe (+) amb el botó esquerre del ratolí. Veure Figura 14.13. Per treure 

l'increment aplicat haurà de polsar sobre el signe (-). Per guardar els punts aplicats caldrà 

polsar el botó Save amb el botó esquerre del ratolí. Un cop guardat ja no es podrà modificar. 

Al pitjar el botó Back s’esborraran els valors que no s’hagin guardat i es tornaran els punts 

d’habilitats corresponents que no s’hagin aplicat. Veure Figures 14.3 i 14.14. 
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 Figura 14.13: Jugador millorant l'estadística resPhys. 

 

 
Figura 14.14: Jugador guardant les estadístiques millorades. 

14.4 Configuració 

Per tal de començar a jugar, el jugador ha de polsar el botó Start al menú principal. Per 

conèixer informació sobre els creadors cal polsar el botó About us del menú principal. Veure 

Figura 14.15. 
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Figura 14.15: Menú principal amb els diferents botons. 

 

Per canviar el volum de la música del joc, cal polsar el botó d’Audio Settings al menú 

principal. Un cop dins el menú d’àudio cal lliscar la barra, cap a l’esquerra per baixar el volum 

i cap a la dreta per augmentar el volum. Veure Figura 14.16. 
 

 
Figura 14.16: Menú de configuració d’àudio. 

 

Per canviar la configuració gràfica cal polsar el botó Video Settings. Un cop dins el menú de 

vídeo es pot seleccionar entre les diferents opcions gràfiques i les diferents resolucions. Veure 

Figura 14.17. 
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Figura 14.17: Menú de configuració de vídeo amb les opcions gràfiques desplegades. 
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15. Apèndix 

15.1 Conceptes generals 

Per tal d’entendre alguns conceptes que s’introdueixen, es necessitarà conèixer els següents 

conceptes bàsics usualment utilitzats en el món dels videojocs: 

 

- Level / Nivell: segons el context pot fer referència a un nivell del mapa o al nivell de 

poder d’un personatge.  

- Boss: és l’enemic més poderós d’una zona del mapa, d’un mapa, o del joc. 

- Assets: Conjunt d’elements que conformen un videojoc: scripts, models, textures, etc. 

- Melee attack: tipus d’atac cos a cos. 

- Ranged attack: tipus d’atac a distància. 

- Run: es considera una “run” una partida des que s’inicia el joc fins que el jugador mor 

i es reinicia el joc.  

- Arbre d’habilitats: fa referència al conjunt d’habilitats que poden ser desbloquejades 

i/o utilitzades pel jugador. També es poden millorar estadístiques. 

- Combo: s’utilitza per referir-se a una cadena d’atacs, ja siguin a distància, cos a cos o 

habilitats.  

- HP (Health Points): punts de salut. 

- Cooldown: temps de refresc d’habilitat, és a dir, el temps que ha de passar per tornar 

a reutilitzar-la. 

 

 

 


