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Dedicatoria

Vull dedicar aquest treball final de carrera a la meva familía per haver-me donat l'oportunitat de poder avui  
entregar aquest document, a tots ells, gràcies.
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Introducció

Actualment el mercat a Android està molt massificat, podem trobar pràcticament de tot, sense cost i a més, de  
bona qualitat, hi ha moltes empreses tecnològiques les quals han migrat el seu focus de negoci als dispositius 
mòvils , també hi ha moltes de noves on el seu pilar principal és Android, la competència  és elevada i fer-se un  
lloc en ella és complicat.

En aquest treball final de carrera m'he propossat crear un joc multi-jugador que marqui la diferència, que pugui 
fer-se un lloc en aquest gran mercat, concretament he desenvolupat el clàssic joc de la cursa de camells que 
podem trobar a les fires o events especials.

Per la creació del mateix s'ha empreat el llenguatge Java, a més de diferents biblioteques de tercers per tal de  
complir amb els proposits.

Justificació

La demanda  d'aquest  tipus  de  jocs  és  creixent,  cada  any  són  més  les  persones  que  tenen  smartphone, 
aquestes noves persones cerquen,sobretot, jocs casuals que puguin utilitzar de passa-temps en estones mortes 
com per exemple pot ser un trajecte de tren o una espera en la consulta mèdica, llavors tenim clar que el joc ha 
de ser  simple  pero al  mateix  temps adictiu,  a més ha de conseguir  arribar  al  major  nombre de persones 
possibles.. repte complicat.

 Per tot això s'ha arribat a la conclusió que la millor manera d'obtenir un producte d'aquestes característiques 
serà incloent una funcionalitat multi-jugador, on la competivitat serà màxima.

Una vegada s'ha tingut clar el camí a seguir he tingut que dedicir el producte, amb tot això he procedit a fer una  
recerca de carències al mercat d'aplicacions d'Android donant com a resultat el joc dels camells.

Resumint, he treballat en un producte que pot arribar a ser desafiant i el qual, actualment no existeix als mercats 
d'aplicacions.

Objectius

El meu objectiu en aquest TFC ha sigut aprendre, per supossat , però sense amagar que també he buscat  
fer/crear alguna cosa que no sigui 'una simple aplicació més al super poblat market',  per tant, no únicame nt ha 
comptat l'esforç o la bona intenció i la funcionalitat, si no, la qualitat, innovar fins a cert punt i sobretot, atreure 
l'atenció de l'usuari final, marcar la diferència.
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Enfocament I mètode seguit

Des d'un primer moment s'ha seguir un procés iteratiu i per fases en el desenvolupement del producte. Entenem 
aquest mètode com una manera eficaç d'avançar i entregar el producte progressivament, les entregues han de 
ser completament funcionals.

Amb aquest mètode s'ha treballat el producte entregat, tot seguint la planificació acordada, primer, entregant la 
part offline i posteriorment la part online, aquestes entregues han sigut supervisades i avaluades pel consultor.

Tecnologies implementades

Desprès d'adquirir coneixements de Java durant el curs ha arribat el moment de ficar-los en pràctica, s'ha fet ús 
de Eclipse com IDE. He utilitzat GIMP com editor gràfic on s'han creat totes les pantalles, menus, animacions 
etc...

1.He  treballat  amb  llibreries  externes  (SDK)   que  me  han  d'ajudat  a  crear  les  funcionalitats  principals  de 
l'aplicació. Concretament he fet ús del motor OpenGL 2D AndEngine, tambe s'ha fet ús de Box2d per crear tots  
els entorns amb funcionalitats fisiques (gravetat, força, acceleració etc..)

2.Pel  que  fa  l'emmagatzematge  ,  s'ha  utilitzat  SQLite  com  a  motor  de  base  de  dades.  S'han  utilitzat 
principalment per guardar  el nivel actual en la part offline i el número de victories i derrotes en la part online 

3.Per a la segona fase, multi-jugador, s'ha utilitzat AppWarp que ens ha ajudat a crear les conexions i portar un  
control, a més de facilitzar l'escalabilitat de la mateixa, .

4. Per finalitzar hem implementat un SDK social com és Swarm, aquest ens ha ajudat a administrar els usuaris,  
crear taules de puntuacions i assoliments, a més d'integrar tot un seguir de funcionalitats socials
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Temporització
Des del meu punt de vista ha sigut un projecte ambiciòs, I per tant es va plantejar en dues fases, anomenades:

− Single Player Phase (tecnologies 1,2) → Creació de tot l'entorn, sense funcionalitat online

− Multi Player Phase (tecnologies 1,2,3,4) -->Implementació de la SDK AppWarp, Swarm

Planificació

Degut a l’alta càrrega de treball ha sigut necessari planificar el temps dedicat, detallem a continuació les fases  
de la planificació:

Fase 1: Pla de treball, recerca, aprenentatge, dubtes 

– Setmana 1

– Setmana 2

Fase 2: Analisis i disseny

– Setmana 3

Fase 3: Implementació

– Setmana 4

– Setmana 5

– Setmana 6

– Setmana 7

– Setmana 8

– Setmana 9

Setmana 1:  Aquesta setmana es va dedicar a consensuar l’idea inicial, aprofundir en tots els aspectes tècnics 
per tal de no deixar-nos res, revisar cada detall inicial

Setmana 2: Dedicada a l’aprenentatge, es va estudiar la teoria tenint en compte les funcionalitats que volem 
implementar

Setmana 3: Creació de UML, creació de les pantalles, cas d’ús

Setmana 4: Proces iteratiu i per fases de desenvolupament. Part 1 

Setmana 5: Procés iteratiu i per fases de desenvolupament. Part 1

Setmana 6: Proces iteratiu i per fases de desenvolupament. Part 1 – FI Single Player (15/11/2013)

Setmana 7: Proces iteratiu i per fases de desenvolupament. Part 2

Setmana 8: Proces iteratiu i per fases de desenvolupament. Part 2

Setmana 9: Proces iteratiu i per fases de desenvolupament. Part 2 – FI Multi Player (30/12/2013)
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Anàlisis

Descripció dels autor. Tipus d'usuaris

Els usuaris jugaran un paper fonamental en el nostre joc, s'ha d'aconseguir que desprès de la utilització del joc  
continuin interessats en el mateix, això significarà que estem satisfacen part de les seves necessitats i que  
realment som el que estavem buscant. Per tal de conseguir això haurem de ser transparents en la descripció del 
mateix, treballar en els detalls i sobretot oferir una interfaç simple, maca i intuitiva.

Els tipus d'usuaris vindran condicionats per la modalitat de joc, la quantitat en cada grup serà condicionada per 
la descripció que just hem esmentat el paragraf anterior

Per tal d'arribar a un número màxim d'usuaris es proporcionaran dues modalitats de joc - offline , online - , la  
modalitat online ens ajudarà a fidelitzar una base constants d'usuaris que jugaran un paper importantísim en el 
éxit del projecte.

El mecanisme del nostre joc serà simple i apte per totes les edats, no està focalitzat en un sector de la població 
en particular.

En el nostre cas podrem distinguir entre tres tipus d'usuaris: fantasma,casuals,fidelitzats

Usuaris fantasma
Dins  de  l'ecosistema  Android  podem trobar  aquest  tipus  d'usuari,  bàsicament  son  els  usuaris  que  troben 
interessant una joc/aplicació - ja sigui per les captures de pantalla o una descripció acurada – el descarregan 
pero mai l'arribaran a provar. Aquest usuaris també son importants ja que l'alogarisme de Google també els  
inclou alhora de crear els rankings, per tant, en cas de tenir moltes descarregues d'usuaris fantasma significarà  
que el nostre joc escalarà posicions en el ranking, serà més visible i conseqüentment tindrem més descarregues 
d'usuaris casuals dels quals podrem arribar a fidelitzar.

Usuaris casuals
Aquests són els usuaris estandard, podem dir de ben segur que seran el grup més numerós en el nostre grup  
total d'usuaris (també d'Android en general). Podriem arribar a assegurar que el gran éxit de les aplicacions o  
jocs en Google Play són gràcies a aquest grup d'usuaris. Els descriurem com usuaris que utilitzen temps perdut  
en cues, transport públic, descans per tal d'utilitzar el smartphone, el seu temps mig de joc sol ser 5/10 minuts  
per dia.

El nostre repte aquí es fidelitzar aquest usuaris, tenim que ser capaços de mostrar en aquest minuts el potencial  
de la nostre aplicació, la modalitat serà de gran ajuda alhora de conseguir aquests usuaris. 
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Usuaris fidelitzats

Els usuaris fidelitzats són usuaris casuals que han trobat interessant la nostra aplicació i per tant han passat a  
utilitzar-la de forma regular. Són el grup d'usuaris que més ajuden al creixement de la mateixa i els hem de 
cuidar amb màxim detall.

La nostra feina serà tractar de fidelitzar el  màxim nombre d'usuaris  possibles,  això ho podrem aconseguir  
mitjançat una excel.lent interfaç d'usuari i un correcte funcionament, la modalitat online ens ajudarà a afegir la  
part desafiant del joc, també els rankings i els assoliments ajudaran definitivament a afegir la compteció entre  
usuaris.

Per tal de mantenir aquest grup d'usuaris haurem de realitzar actualitzacions regulars del joc, sempre afegint 
noves funcionalitats i millores de les actuals.
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Anàlisis de les tasques

A continuació  es detallaran les tasques principals  que els  usuaris  podran escollir.  Al  tractarse d'un joc les 
tasques estan molt definides. En un primer moment s'han identificat quatre tasques principals. Totes les tasques 
són accesibles des del menú principal

Mode Offline

Mode Online

Ranking

Opcions

Mode Offline

L'usuari decideix utilitzar el mode offline, en aquesta tasca l'usuari accedirà a una selecció de pantalles per  
nivells, les pantalles s'aniran desbloquejan a medida que avançem en el mode offline. El nombre i dificultat dels 
contrincants  vindran  definits,  aquests  serán  programats  (màquina)  mitjançant  alogarismes  propis.  L'usuari  
podrà, en tot moment, tornar enrere i accedir a una tasca diferent. 

En aquesta tasca farem ús d'una base de dades per tal de guardar el nivell actual del jugador.

Mode Online
En aquest mode demem a l'usuari que s'identifiqui i en cas de no tenir compte demanarem que en crei un. En 
cas de no voler crear un compte sempre es podrà jugar com a invitat, però sense conservar cap progrés. 

Una vegada validat al sistema pasarem al 'lobby' on podrem escollir la sala on volem accedir, oferirem també la  
partida rápida on únicament prenen un botó el sistema s'encarregarà de buscar-nos un contrincant. De moment  
no farem distinció entre usuaris experimentats i usuaris novels, tots es podran enfrentar entre tots.
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Registre al sistema

El registre no serà condició indispensable per jugar però si molt valiosa ja que:

− L'usuari podrà posicionar-se al ranking

− L'usuari podrà conseguir assoliments

− L'usuari podrà enfrentar-se a companys

Tots aquest punts són positius per l'usuari pero també ho es per nosaltres ja que afavoreixen l'experiència 
d'usuari i posteriorment ajuda a fidelitzar-los

Ranking

El ranking ens mostrarà els jugadors amb més victories, per tal de aumentar la competivitat mostrarem el top 
100.

Opcions

L'usuari podrà accedir al menu d'opcions des de la pantalla inicial.
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Casos d'ús

Cas d'ús: Jugar Offline

Actor principal: Usuari casual

Nivell: General

Escenari principal d'èxit:

− Usuari sense internet accedeix al joc

− Usuari selecciona l'opció Offline

− Sistema comprova si l'usuari ha jugat previament

− Sistema recupera l'últim nivell

− Usuari selecciona nivell

− Sistema informa a l'usuari el començament del lloc

− Usuari comença a jugar

− Usuari guanya

− Sistema guarda la informació

− Sistema pregunta si es vol continuar

− Usuari abandona el joc

Escenaris alternatius:

− Sistema no recupera cap nivell, retorna el primer nivell

Escenaris alternatius:

− Usuari perd

− Sistema pregunta si es vol tornar a intentar

− Usuari abandona el joc

Cas d'ús: Registre

Actor principal: Usuari casual

Nivell: General

Escenari principal d'èxit:

− Usuari amb internet accedeix al joc

− Usuari selecciona l'opció Online

− Usuari selecciona l'opció nou usuari

− Sistema connecta amb els servidors de Swarm

− Usuari informa nom d'usuari, contrasenya i e-mail

− Sistema valida les dades i les envía al servidor

− Servidor crea l'usuari i informa al sistema

− Usuari es valida i es disposa a jugar
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Escenaris alternatius:

− Sistema no és capaç de connectar-se al servidor i informa al usuari

− Usuari retrocedeix al menu inicial

− Usuari accedeix a Offline (cas d'us 'Jugar Offline')

Cas d'ús: Jugar Online (Usuari registrat)

Actor principal: Usuari fidelitzat

Nivell: General

Escenari principal d'èxit:

− Usuari amb internet accedeix al joc

− Usuari selecciona l'opció Online

− Usuari introdueix l'informació d'accés

− Sistema valida l'usuari

− Usuari accedeix a la sala de espera

− Usuari selecciona l'opció 'Partida ràpida'

− Sistema comença el procés de match-making

− Sistema informa al usuari que s'ha trobat contrincant i que comença el joc

− La partida acaba y informa a l'usuari el resultat

− Sistema connecta al servidors per guardar el resultat.

− Usuari selecciona l'opció 'Jugar de nou'

− Sistema comença el procés de match-making

− Sistema informa al usuari que s'ha trobat contrincant i que comença el joc

− La partida acaba y el sistema informa a l'usuari el resultat

− Sistema connecta al servidors per guardar el resultat.

− Usuari selecciona l'opció 'Sortir'

Escenaris alternatius:

− Sistema valida l'usuari

− Sistema informa que l'usuari no existeix

− Usuari abandona el joc

Escenaris alternatius:

− Usuari selecciona l'opció 'Partida ràpida'

− Sistema comença el procés de match-making

− Sistema informa que no s'ha trobat cap contrincant

− Usuari retrocedeix fins la 'sala de espera'

− Usuari selecciona una sala disponible (nou cas d'ús)
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Escenaris alternatius:

− Sistema comença el procés de match-making

− Sistema informa al usuari que s'ha trobat contrincant i que comença el joc

− Usuari contrincant perd la connexió

− Sistema informa al usuari i cancel.la la partida

− Usuari busca nou contrincant

Escenaris alternatius:

− La partida acaba y sistema informa a l'usuari el resultat

− Sistema intenta connectar al servidors per guardar el resultat, es perd la connexió

− Sistema guarda el resultat temporalment i informa a l'usuari

− Usuari abandona la 'sala de espera'

− Sistema pregunta si es vol tornar a intentar la connexió amb els servidors

− Usuari selecciona 'Si'

− Sistema connecta als servidors i guarda el resultats

− Usuari abandona

Cas d'ús: Jugar Online (Usuari invitat)

Actor principal: Usuari casual

Nivell: General

Escenari principal d'èxit:

− Usuari amb internet accedeix al joc

− Usuari selecciona l'opció Online

− Usuari selecciona l'opció 'Jugar com a invitat'

− Sistema assigna un id temporal a l'usuari

− Usuari accedeix a la 'Sala de espera'

− Usuari selecciona l'opció 'Partida ràpida'

− Sistema comença el procés de match-making

− Sistema informa al usuari que s'ha trobat contrincant i que comença el joc

− La partida acaba y sistema informa a l'usuari el resultat

− Usuari selecciona l'opció 'Sortir'

− Usuari abandona
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Flux d'interacció

Dissent tècnic

Classes identificaques
A continuació es procedirà a detallar totes les classes que formen tota la lògica del joc.

Pantalla principal (MainMenu.java)

Joc (MainGame.java)

Joc Offline (MainGameOffline.java)

Constants (Constants.java)

Ranking (Ranking.java)

Opcions (settings.java)

Base de dades (DataBase.java)

Login (MainActivity.java)

Lobby (RoomlistActivity.java)
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SDK utilitzats

Farem ús de varis SDK per tal d'implementar la lògica del joc, com per exemple la part Online. 

La major part de la programació està basada en el SDK AndEngine, un motor gràfic per tal de crear totes les  
interfaç d'usuari,animacions, físiques.

S'ha escollit  AndEngine ja que és programari lliure i hi ha molta documentació al respecte, a més tenim una 
gama de demo's on podem veure com es programen les funcionalitats principals.

Els  motors  per  crear  jocs  es  basen  en  escenes,  on  cada  escene  representa  una  pantalla  del  joc  on  es 
produexen una  serie  d'events,  majoritariament  animats  i  on  l'usuari  pot  interactuar  amb  el  sistema.  En  el 
següent apartat es detallaran totes les escenes que formaran part del joc.

AndEngine crea uns mapes de bits bidimensionals on guardarem les nostres imatges, haurem de fer un bon ús 
d'aquest mapa de bits per tal d'aprofitar al màxim l'espai proporcionat. La finalitat d'aquest mapa serà accedir 
directament a les posicions del mapa on es troben els bits d'imatges, evitant així carregar l'imatge del disc dur,  
únicament així podrem crear animacions.

Aquests bits d'imatge es guardan en uns objectes anomenats Sprite, posteriorment els utilitzarem per mostrar-
ho en l'escena desitjada.

Per l'implementació de la part Online hem fet ús del SDK AppWarp,  ja que és molt net, pesa poc i a més té 
suport  per  treballar  amb  AndEngine,  també  ens  proporcionen  exemples  d'ús  per  tal  d'averiguar  les  
funcionalitats. Al contrari d'AngEngine, aquest no és lliure i tampoc és gratuit (pes a que ens donen 3 mesos 
gratis), el preu no és prohibitiu i personalment crec que es pot rentabilitzar.

En següents apartats s'explicarà amb detall el funcionament de AppWarp.

Per últim farem ús del SDK Swarm, aquest no té cap cost i ens ajudarà a implementar tots el sistema d'usuaris,  
rankings i assoliments.
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Enumeració d'escenes
Les escenes son les pantalles principals on transcurren tota la interacció amb el joc.  Es crearan escenes per  
tots els events que puguin apareixer en el joc.

MainMenu.java
MainMenuScene

Offline.java
MainGameOfflineLevelSelection
MainGameOffline
MainGameOfflineFinishRaceLost
MainGameOfflineFinishRaceWin
MainGameOfflinePause
MainGameOfflineExit

Online.java
MainGameOnline
MainGameOnlineFinishRaceLost
MainGameOnlineFinishRaceWin
MainGameOnlineExit

Options.java
MainScene

Ranking.java
MainScene

Diagrama d'escenes. Flux d'interacció
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Multijugador
Implementarem el mode multijugador al nostre joc ja que es vol afegir el punt de competivitat tan demandat pels  
usuaris. Per fer-ho comptarem amb el SDK AppWarp que ens ajudarà a crear sales virtuals on els usuaris 
podrán formar grups per tal de jugar plegats.

AppWarp  és  un  servei  privat  que  operà  com a  servidor,  el  funcionament  del  SDK és  molt  simple  ja  que 
únicament es basa en enviar i rebre missatges, per la meva part, he creat tota la lògica per interpretar-los, el  
mateix SDK ja incorporà totes les classes necessaries per connectar al servidor i tots els mètodes per rebre o 
enviar informació.

En el nostre cas farem ús del SDK per tal d'enviar posicions d'objectes a la pantalla, llavors cada vegada que un 
participant acerti s'enviarà un broadcast a tots els jugadors per tal que actualitzin la posició del jugador que 
acaba d'acertar, serà un procés ràpid però en cap cas exigent per la part servidora o el nostre client. En relació  
amb els missatges, enviarem cadenes de text en format JSON.

Pel que fa al desenvolupament, s'ha implementat tota la lògica dels missatges que rebem, s'han creat mètodes 
per actualitzar  posicions,  a més com a pas previ  ,  s'ha dissenyat  una sala de espera (on els participants  
seleccionen sales disponbles) ja que AppWarp ens proporciona un disseny molt arcaic.

S'ha de valorar si en un futur s'implementa un xat privat en les sales, teòricament no té molta complicació i es  
podria arribar a implementar.

Finalment, s'ha desenvolupat un procés de match-making per tal de crear grups automàtics, sense necessitat  
de seleccionar cap sala.

Bases de dades
En un primer moment farem ús de SQLite ja que no requerim guardar massa informació. Concretament s'han 
creat tres taules amb la següent informació:

Taula: Memoria

Camp: Últim nivell assolit 

Taula: Victories

Camp: Nombre de victories

Taula: Derrotes

Camp: Nombre de derrotes

Últim nivell assolit és un integer amb el número actual de pantalla, en cas de no haver passat del primer nivell  
serà zero per defecte.  Nombre de victories i derrotes són integers també.

S'ha implementat la base de dades en una classe especial anomenada  DataBase.java, aquí hem creat una 
serie de mètodes molt senzills per tal d'actualitzar l'informació dels valors de la base de dades, així per exemple 
cada vegada que s'avançi un nivell s'executarà el mètode incrementarNivell, on executarà una clausula update 
del  camp  últim  nivell  assolit.  També  s'han  creat  mètodes  de  recuperació  d'informació,  com  per  exemple 
recuperarUltimNivell, que te una clausula select i posteriorment el fa servir per mostrar les pantallas disponibles.

S'utilitzarà la mateixa lògica per la resta de camps disponbiles a la taules (en diferent context).
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Control d'usuaris al cloud

Una implementació ideal també requereix portar un control  d'usuaris,  des del registre dels mateixos fins el 
control de les dades que emmagatzemen. 

Arribats en aquest punt teniem dues opcions a valorar:

1) Crear el nostre propi servei, ampliant la nostra base de dades i publicant-la al cloud

2) Valorar alternatives existents que ofereixent aquests serveis de manera gratuita

Finalment es va optat per la solució més lògica, la 2). Actualment hi ha força SDK disponbiles oferint aquests  
serveis de manera gratuita, a més són molt estables i ben posicionats.

En el nostre cas es buscava que el SDK ofereixi el següent:

-Login  
-Registre convencional

-Registre per Facebook 

-Registre per Google+

 -Ranking
-Control d'assoliments

Swarm és  un  SDK que ofereix  tots  aquests  serveis  ,  és  multi-plataforma,  gratuït  i  té  bones crítiques.  La 
implementació, però, no ha sigut fàcil, i no per la complexitat, si no per la poca informació disponible a la xarxa,  
la fallida constant del seu website i el seu nul suport d'usuari, actualement estic valorant diferents alternatives.

Prototipatge real

1. Pantalla Principal
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2. Login
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3. Swarm interfaç
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5. Sala d'espera
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6. Joc principal, usuari connectat
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7. Game play
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8. Mode offline, selecció de nivells

24



Jesús Peñas Romera TFC – Desenvolupament Aplicacions Mòbils

Conclusions
En aquest  treball  final  de  carrera  s'ha  elaborat  un  producte  complet  i  funcional,el  qual  espera  cobrir  una 
necessitat al actual mercat d'aplicacions. Ha sigut un projecte complicat, on s'han dedicat moltes hores a la 
investigació  i  resolució  de  problemes  i  moltes  més  al  desenvolupament  del  mateix.  Les  tecnologies 
implementades eres desconegudes i m'han servit per endinsar-me en elles.

Es pot conclure que el producte resultant és el que s'esperava des de el primer moment de la planificació, 
aquest m'ha servit per aprendre noves tecnologies i aprofundir en aquelles que ja coneixia. He aprés a planificar  
un projecte des del començament, això m'ha ajudat a adonar-me de la importància de fer-ho adecuadament, ja 
que tot es veu traduit al producte final.

Assoliment d'objectius

Al començament del TFC es van pactar uns objectius amb el consultor, els quals estaven basats en un mètode  
iteratiu  i  per  fases,  es van pactar  unes dates per  fer  les entregues parcials,  concretament  vam dividir  les 
entregues en tres fases, la primera com a punt de control per la correcta progressió del producte, una segona 
on es va entregar el  joc operatiu en la seva fase offline,  i  una tercera on engloba tota la funcionalitat  del  
producte: joc offline, joc online i sistema de control d'usuaris (rankings, assoliments etc..).

Tots els objectius s'han complert a la data establerta, per tant es pot concluir que s'han assolits els objectius 
marcats al començament del projecte.

Valoracions del producte

Camel Race ha sigut un projecte ambiciós, on s'engloven moltes tecnologies i on s'han hagut de tenir en compte 
moltes variables. El producte obtingut és el dessitjat, però, encara lluny del que s'està oferint actualment al 
mercat d'aplicacions, un dels principals problemes és la part gràfica degut a la poca experiència en eines de 
disseny, sens dubte és un aspecte a millorar. Per altra banda puc estar content amb els controls/jugabilitat ja 
que penso que són els adecuats. 

Personalment crec que és un producte senzill,divertit i funcional,sens dubte un joc apte pel mercat d'aplicacions. 

Valoració personal

Personalment, estic content i orgullós amb el resultat obtingut, he treballat dur per aconseguir-ho.

Com a  resultat  d'aquest   dur  esforç  he  aprés  molt  sobre  les  tecnologies  implementades  que  sens  dubte 
m'ajudarà  de  cara  a  futur  per  la  implementació  de  nous  jocs  o  aplicacions,també  estic  content  d'haver  
implementat el multi-jugador ja que era una assignatura pendent.A més, aquest treball final de carrera m'ha 
servit per coneixer com funciona un projecte des del seu inici fins a la seva part final.

Puc  resumir  que  el  meu objectiu  principal  d'aquest  projecte  era  aprendre,per  això  faig  una valoració  molt 
positiva amb el resultat final del mateix.
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Futures millores

Camel Race es troba actualment en una fase beta El principal  repte serà veure com es comportarà en el  
moment que els usuaris es començin a connectar i crear noves partides. Les primeres setmanes de llençament 
seran de correccions constants.

Com s'ha comentant previament, un punt a millorar serà la interfaç gràfica, la qual s'anirà treballant en els 
pròxims dies. 

També,  en  pròximes  actualitzacions  es  preten  ampliar  el  nombre  de  jugadors  simultanis  a  quatre,  això 
comportarà canviar gran part del nucli del joc.

Tinc  intenció  de  socialitzar  el  joc,  per  tant  també  es  treballarà  en  la  millora  de  la  interfaç  gràfica  de  les 
funcionalitats de Swarm.

Fonts d'informació
Pàgines web

Android Developr Guide  (http://developer.android.com)

AndEngine (http://www.andengine.org/forums/)

AppWarp (http://appwarp.shephertz.com/game-development-ce  n  ter/  )

Swarm (http://swarmconnect.com/)

StackOverflow (stackoverflow.com)

Llibres

Beginnin Android Games : Mario Zechner
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