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Reconeixement. Cal donar el crèdit apropiat, proporcionar un enllaç a la llicència i 
indicar si s’han realitzat canvis. 

No Comercial. No es pot utilitzar el material per a propòsits comercials. 

Sense Derivades. Si s’ha transformat o construït en base al material, no es pot 
distribuir el material modificat. 

 

 

 

Aquesta memòria i l’aplicació mòbil Cubeam han estat realitzats exclusivament per la Mireia 
Balaguer Peñarroya i es troben sota la llicència: BY-NC-ND. 

La música principal de Cubeam “Spectral Dot” ha estat creada pel Jake Myan expressament per 
a l’aplicació, i també es troba sota la llicència: BY-NC-ND. 

Pel desenvolupament dels làsers del videojoc s’ha utilitzat un recurs de l’Asset Store, la botiga 
oficial de Unity, anomenat ArcReactor Rays Generator i creat per CatsPawGames. Aquest 
recurs està protegit sota la llicència EULA (Acord de Llicència d’Usuari Final).  
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 ABSTRACT 

 
Aquest document és la memòria del Treball Final de Grau realitzat per a concloure la titulació 
en el Grau de Multimèdia que s’imparteix a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en 
l’Especialitat en Comunicació visual i Creativitat. 

L’objectiu d’aquest projecte consisteix en desenvolupar un videojoc en totes les seves fases, 
des de la conceptualització fins a l’obtenció d’un producte jugable destinat a dispositius 
Android. La creació d’un videojoc engloba diverses disciplines, entre les quals la programació, 
el modelatge 3D i el disseny d’aplicacions interactives prendran la major rellevància.  

L’abast del projecte inclou l’aprenentatge del programari Unity, mitjançant el qual es realitzarà 
el videojoc en si; el disseny des de zero d’un joc original capaç de proporcionar entreteniment; 
i la creació i implementació dels elements 3D en Autodesk Maya. 

 

Paraules clau: Unity, videojoc, app, C#, disseny, art conceptual, programació, puzle, Autodesk 
Maya, Photoshop, Illustrator, Android, MonoDevelop.   
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1 PREFACI 
 
Els jocs han acompanyat l’home des dels inicis de la història. Jugar és una conducta lúdica 
inherent en l’ésser humà que representa una manifestació de llibertat. L’home, en abandonar-
se a la realització d’una activitat agradable, oblida les tensions i exterioritza les seves emocions 
i la seva manera de ser. En l’actualitat, hi ha una tendència molt clara a destacar la funció del 
joc consistent en reparar o compensar a l’individu després d’una jornada de treball o tensió.  

Avui en dia, hi ha una quantitat important de nous desenvolupadors de vídeojocs. Cada any es 
publiquen varis estudis sobre l’evolució del mercat dels vídeojocs on es pot observar com les 
tendències evolucionen cada vegada més de pressa i xifres impressionants que mostren el pes 
dels videojocs en l’economia mundial.  

A nivell personal, sempre he cregut que l’oci és un aspecte essencial de les nostres vides, sense 
el qual viure seria un autèntic suplici. Veure una pel·lícula, llegir un llibre o escoltar música són 
tres activitats que sempre m’han delectat. No obstant, per sobre de totes elles, s’hi troba jugar 
a videojocs. I és que un videojoc engloba totes tres disciplines: és art, és narració i és música.  

Al llarg de la meva carrera en el Grau de Multimèdia, he anat dirigint el meu entusiasme cap a 
una especialització o una altra segons les assignatures que he anat cursant: animació, 3D, física, 
programació, narrativa, usabilitat... Era tot un dilema, ja que no tenia clar en què m’havia de 
centrar. I resulta que la resposta ha estat sempre al meu davant: desenvolupar un videojoc 
emmarca totes aquestes disciplines. 

La raó d’aquest Projecte de Final de Grau no és altra que crear el meu primer videojoc i posar 
en pràctica tot el que he après durant el Grau.  
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2 DESCRIPCIÓ 
 

2.1 DEFINICIÓ 
 
El projecte consisteix en la creació d’un videojoc en forma d’aplicació per a mòbils, concreta-
ment per a dispositius Android. El gènere del joc serà de tipus puzle o trencaclosques, és a dir, 
que consistirà en presentar un problema que el jugador haurà de solucionar fent ús de la lògica. 

Dins d’aquest gènere de videojocs, s’hi troba la subcategoria de jocs que involucren les forces 
de la física, ja sigui en un entorn de dues o de tres dimensions. Aquesta subcategoria és 
especialment popular en videojocs per a mòbils i és precisament la que correspon a aquest 
projecte. En el nostre cas, l’escena del trencaclosques es desenvoluparà en un espai 3D.  

Els videojocs de tipus puzle que fan ús de la física més populars inclouen: 

 

FIGURA 1. ANGRY BIRDS 

 

FIGURA 2. CUT THE ROPE 

 

FIGURA 3. PORTAL 2 

L’abast del projecte va des de la concepció de la idea fins a la creació i publicació de la mateixa. 
 
 

2.2 PLANTEJAMENT 
 
Tot videojoc sorgeix d’una idea, i a partir d’aquesta es desenvolupa el projecte en tota la seva 
complexitat que aconseguirà transformar-la en quelcom palpable.  

La metodologia aplicada per al disseny dels videojocs té uns elements comuns generals que 
després es van concretant depenent del gènere o dels objectius plantejats.  En el llibre On 
Game Design d’Ernest Adams i Andrew Rolling, es descriuen les següents tres àrees que 
conformen el desenvolupament d’un vídeojoc: 
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→ La Core Mechanics o mecànica bàsica és la visió del dissenyador a través de les regles 
del joc, que són escrites pels programadors i interpretades per la plataforma de 
distribució. Aquest punt descriu la forma en què el joc treballa, i no la forma en què el 
programari és presentat al jugador.  

→ L’Storytelling comprèn la narrativa i la història del joc, tot i que és el jugador qui fa 
avançar la historia durant l’acte de jugar. La tensió dramàtica és un motivador clau per 
a que el jugador segueixi jugant.  

→ La Interactivitat és la forma en què el jugador veu, escolta i interactua amb el món del 
videojoc i la forma en què el juga. Aquest apartat engloba diversos tòpics: gràfiques, 
sons, interfície d’usuari i la narrativa del videojoc que depèn de la interacció.  

(Rollings & Adams, 2003) 

 

FIGURA 4. ÀREES DEL DISSENY DE VIDEOJOCS 

La primera fase del desenvolupament d’un videojoc consisteix en la redacció de l’anomenat 
GDD o Game Design Document1. Aquest document és una recopilació altament descriptiva del 
que serà el videojoc creat en conjunt entre dissenyadors, artistes i programadors.  

El GDD es redacta durant la fase de preproducció i serveix de guia pel desenvolupament del 
videojoc. Al llarg del cicle de vida del projecte, aquest document es revisa, s’amplia i sofreix 
modificacions constants, fins i tot diàries.  

                                                           
 

1 El Game Design Document és un document adjuntat amb el projecte independent de la memòria.  

Core 
Mechanics 

Interactivitat Storytelling 
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3 OBJECTIUS 
 

3.1 PRINCIPALS 
 
Prototipar i completar un videojoc mitjançant el programari Unity des de la seva concepció fins 
a obtenir un producte apte per a la seva publicació.  

Planificar, documentar i fer-lo avançar de manera professional i eficient durant tot el procés. 

Conèixer les eines i mètodes necessaris per a la elaboració professional d’un videojoc des de 
quatre àmbits: disseny, programació, art i gestió de projectes.  

Posar en pràctica les tècniques sobre guionització, arquitectura de la informació, disseny gràfic 
i bandes sonores que composen els aspectes narratius i comunicatius d’un videojoc.  

Conèixer els components bàsics d’un joc i les característiques de les diverses plataformes per a 
que el videojoc s’adapti correctament a la plataforma escollida.  

Crear i implementar els diversos elements de joc, sistemes i mecàniques utilitzant tècniques i 
mètodes de producció propis de la indústria dels videojocs. 

Desenvolupar a un nivell avançat les tècniques de modelat i animació d’escenaris i personatges, 
coneixent les particularitats i les tècniques que s’utilitzen habitualment per a cada un 
d’aquests elements. 

 

3.2 SECUNDARIS 
 
Adquirir experiència en la direcció d’un projecte de creació de videojocs. 

Estudiar la viabilitat del producte final dins del mercat. 

Crear un producte prou bo com per a que sigui susceptible d’obtenir inversions de cara a un 
futur i aconsegueixi ser rentable.  

Conèixer amb més perspectiva el sector laboral.  
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4 CONTINGUTS 
 

4.1 CONTINGUTS DEL PROJECTE 
 
En aquest apartat es llisten totes les parts que conformen i acompanyen el projecte a nivell 
teòric i global: 

→ La memòria del projecte. 
→ El videojoc en format .apk, executable des de dispositius Android.  
→ El Game Design Document.  

 

4.2 CONTINGUTS DEL VIDEOJOC 
 
A continuació es descriuen els diversos elements que ha calgut dissenyar i crear per a la 
producció del videojoc: 

→ Els models 3D: 
− Mirall reflectant movible. 
− Mirall reflectant fix.  
− Emissor de làser. 
− Distribuïdor de làser de dos extrems. 
− Filtre de color fix. 
− Filtre de color movible. 

→ Les textures i materials: 
− Làsers de diferents colors creats amb la tècnica Raycast de Unity.  
− Material blau marí metàl·lic. 
− Material blau clar metàl·lic. 
− Material gris fosc metàl·lic. 
− Material gris difós.  
− Material reflectant amb efecte mirall.  
− Material verd brillant. 
− Material vermell brillant. 
− Material blanc brillant. 
− Material verd semi-transparent. 
− Material vermell semi-transparent. 
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→ La música: 
− Els efectes sonors. 
− La música de fons “Spectral Dot” creada pel Jake Myan. 

→ La Interfície: 
− Logotip Cubeam. 
− Isotip de l’aplicació. 
− Botó de rotació cap a la dreta. 
− Botó de rotació cap a l’esquerra. 
− Botó de configuració. 
− Icona de bloqueig dels nivells. 
− Botó de tirar enrere.  
− Botó de passar al següent nivell. 

→ Les tipografies: 
− Tipografia del logotip: Cube 02™. 
− Tipografia interna: Mecha. 

→ Els documents de codi C#: 
− ArcEmiterController.cs, s’encarrega d’engegar els làsers. 
− ButtonsController.cs, conté totes les funcionalitats dels botons de la interfície. 
− DetectSwipes.cs, s’encarrega d’interpretar els inputs del jugador mitjançant el 

ratolí o el dit en plataformes tàctils i de moure els objectes en la direcció 
corresponent. 

− GameOver.cs, llegeix la situació del nivell: superat o no superat, i actua en 
conseqüència.  

− HideWalls.cs, s’encarrega de rotar les parets dels nivells segons convingui.  
− LaserBehavior.cs, detecta col·lisions dels làsers amb objectes clau i els modifica 

d’acord amb la funció de l’objecte.  
− Manager.cs, emmagatzema les dades del jugador i diferents variables que no 

poden ser destruïdes quan es fa un canvi d’escena. 
− LevelsController.cs, coordina tots els nivells i els bloqueja o desbloqueja 

segons l’usuari va progressant. 
− RotateOneStep.cs, s’encarrega de fer rotar la càmera al voltant de l’escenari 

en fases de 90º segons un punt central. 
− TargetBehavior.cs, detecta col·lisions dels làsers amb els targets o objectius i 

els il·lumina si el làser és del color correcte.  
− RestartGame.cs, reinicia totes les dades guardades del jugador.  
− DestoyByBoundary.cs, RandomRotator.cs i SpawnWaves.cs, són tres scripts 

molt senzills que controlen els cubs que apareixen al menú principal. 
− BgMusicVolume.cs, TickVolume.cs i MusicController.cs controlen les diferents 

pistes de música i els volums respectius. 
− Quatre scripts específics per a alguns nivells que controlen els texts del tutorial. 
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5 METODOLOGIA 
 
Per a completar el projecte dins del marc de temps establert, s’ha seguit un cicle de vida 
iteratiu incremental tant en l’etapa del disseny com en la programació. És a dir, que es va 
començar creant models simples o esquemàtics per a fer proves i, així que es s’ha anat 
completant el joc, s’han anat substituint pels models definitius. En la fase de programació, es 
va començar amb els elements més simples del joc i s’ha anat ampliant el codi fins a arribar a 
la versió final més complexa.   
 

5.1 TECNOLOGIA 
 
El desenvolupament del videojoc s’ha dut a terme mitjançant el programari Unity, un motor 
que permet orientar-se a totes les plataformes i canviar entre elles amb una sola eina: telèfons 
mòbils, escriptori, web i consoles. Per aquest motiu, avui en dia Unity és l’eina escollida per 
molts desenvolupadors de videojocs. 

Aquest motor no permet la creació de models 3D, però sí que permet crear escenes que 
suporten il·luminació, terrenys, càmeres i textures. Tanmateix, un dels punts forts de Unity és 
la possibilitat d’importar nombrosos formats 3D d’altres programes com ara Maya i 3Ds Max, 
amb els quals hem adquirit experiència durant la progressió del Grau en Multimèdia. 

Amb Unity, el joc es construeix mitjançant l’editor MonoDevelop i un llenguatge de scripts que 
tant pot ser en JavaScript, C# o un dialecte de Python anomenat Boo amb els quals s’amplien 
les funcions de l’editor. En el cas d’aquest projecte, s’ha optat per usar C# ja que és un 
llenguatge amb molt de valor en el mercat. 

Al ser un videojoc orientat a la plataforma Android, ha calgut descarregar i enllaçar amb Unity 
l’anomenat Android SDK (Programari Development Kit, o Kit de Desenvolupament de 
Programari en català). Aquest kit permet desenvolupar l’aplicació i executar-la en un emulador 
del sistema Android de qualsevol versió. Unity ja ha estat pensat per treballar juntament amb 
aquest SDK. 

Pel modelatge 3D s’ha utilitzat el programari Maya d’Autodesk, però la resta d’elements com 
ara les càmeres, fonts de llum i materials s’han generat directament amb Unity.   

L’edició de música i efectes sonors s’ha realitzat amb el programari Audition d’Adobe. La resta 
d’elements, com ara textures, il·lustracions i gràfics s’han creat amb Photoshop i Il·lustrador, 
dos programaris també d’Adobe.   
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6 ARQUITECTURA DE L’APLICACIÓ 
 

6.1 DISSENY DE LA NAVEGACIÓ 
 

La navegació de l’aplicació és molt senzilla. L’objectiu és que el jugador comenci o continuï el 
videojoc sense que es perdi per culpa d’una interfície massa complexa.  
 

 

FIGURA 5. NAVEGACIÓ DE L’APLICACIÓ 

Un cop iniciat un nivell, entra en joc la navegació de la narració. En aquest punt el jugador té 
llibertat total per modificar els elements de l’escena amb l’objectiu de completar el puzle. 
L’ordre o posició d’aquests elements dependrà de cada nivell i serà la missió del jugador 
descobrir com aconseguir la compleció.   
 

 

FIGURA 6. NAVEGACIÓ DE LA NARRACIÓ 
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7 PLANIFICACIÓ 
 
Pel correcte desenvolupament del projecte, s’han definit les següents tasques classificades en  
dues etapes: disseny i producció.   
 

7.1 DISSENY 
 
1 Concepció del videojoc: 

1 Definició del gènere. 
2 Disseny del gameplay: establir aquells elements que generaran diversió a l’hora 

de jugar al videojoc. 
3 Creació de l’storyboard: definir com ha de ser el joc a nivell d’ambientació, música, 

disseny de personatges, etc. 

2 Fase de disseny: 

1 Narració del guió: detallar la forma en què evolucionarà la història i el món repre-
sentat, així com els personatges si és que n’hi ha. 

2 Art conceptual: establir l’aspecte general del joc. 
3 Descripció dels efectes sonors. 
4 Mecànica del joc: especificar el funcionament general del joc i les regles que el 

regeixen.  
5 Disseny del diagrama de flux.  

 

7.2 PRODUCCIÓ 
 
1 Creació dels continguts del videojoc. 

1 Creació de les il·lustracions. 
2 Gravació dels efectes sonors. 
3 Creació de la interfície. 
4 Animació i modelatge 3D. 

2 Programació. 

3 Fase de proves. 

4 Correcció de bugs.  

5 Tancament de la memòria del projecte. 
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7.3 DIAGRAMA DE GANTT 
 

 

TASQUES 
DATES CLAU 

 INICI FINAL 

DI
SS

EN
Y Concepció del videojoc 17/03/2015 24/03/2015 

Fase de disseny 25/03/2015 07/03/2015 

PR
O

DU
CC

IÓ
 

Creació dels continguts del videojoc 09/04/2015 24/04/2015 

Programació 20/04/2015 24/05/2015 

Fase de proves 25/05/2015 31/05/2015 

Correcció de bugs 01/06/2015 07/06/2015 

 
TAULA 1. DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS 

Vegeu l’Annex 3 d’aquesta memòria per a una versió ampliada del Diagrama de Gantt. 
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8 PROCÉS DE TREBALL 
 
El desenvolupament del projecte queda dividit en tres punts clau: preproducció, producció i 
postproducció.  
 

8.1 PREPRODUCCIÓ 
 

→ Definició de la idea del projecte i justificació del mateix.  
→ Planificació del projecte i creació del Diagrama de Gantt.  
→ Estudi i aprenentatge intensiu del funcionament de Unity.  
→ Definició del gènere del videojoc. 
→ Primera conceptualització del videojoc: brainstorming.  
→ Disseny dels diagrames de navegació de l’aplicació. 
→ Entrega de la PAC 1 i la PAC 2. 

 

8.2 PRODUCCIÓ 
 

→ Creació del Game Design Document. 
→ Programació intensiva de la mecànica del joc i el funcionament dels diversos elements. 
→ Disseny de l’estructura visual de les pantalles.  
→ Modelatge dels elements 3D.  
→ Disseny de l’arquitectura de l’aplicació. 
→ Creació i implementació dels nivells. 
→ Entrega de la PAC 3. 

 

8.3 POSTPRODUCCIÓ 
 

→ Integració dels elements d’àudio. 
→ Creació del sistema de guardat.  
→ Fase de proves. 
→ Correcció de bugs.  
→ Lliurament final del projecte. 
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9 PROTOTIPS 
 

9.1 LO-FI 
 
A continuació es llisten els prototips de baixa fidelitat realitzats durant la producció. La raó 
d’aquests prototips és servir de test o de guia, no presenten l’aspecte final de la interfície.  

Degut al gran ventall de dimensions dels diversos dispositius Android, és impracticable crear 
un disseny únic per a cada plataforma, però això no ens suposa un gran problema ja que Unity 
està pensat per a que les seves GUI (Graphical User Interface) siguin responsives. Aquests 
prototips tenen una relació d’aspecte o aspect ratio de 5:3, molt comuna en dispositius mòbils, 
però cal tenir en compte que la posició dels elements pot sofrir petites variacions d’una 
pantalla a una altra. La forma predeterminada de visualització és apaïsada o landscape.   
 

 

FIGURA 7. MENÚ PRINCIPAL -PANTALLA 1- 

Tres senzills botons conformen la primera pantalla del joc: el menú principal. Si es tracta de la 
primera vegada que s’inicia el joc, el botó “Play” començarà la partida des del nivell 1, i el botó 
“Select level” estarà desactivat. Per contra, si ja s’ha progressat en el joc, el botó “Play” 
continuarà la sessió des del nivell on el jugador ho va deixar, i es podrà accedir a la pantalla de 
selecció de nivells mitjançant el botó corresponent.   
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La icona en forma d’engranatge és un botó que dirigirà al jugador a la pantalla de configuració 
(pantalla 2), on podrà ajustar el volum dels efectes sonors i de la música de fons.  

 

 

FIGURA 8. CONFIGURACIÓ -PANTALLA 2- 

 

FIGURA 9. SELECCIONAR NIVELL -PANTALLA 3- 

A la pantalla 3, la selecció de nivell, hi apareixen uns botons numerats que indiquen l’ordre 
lògic dels diferents puzles que ha de solucionar el jugador. Aquests botons poden trobar-se en 
tres estats: gris, gris fosc i gris clar. El gris indica els nivells que ja han estat resolts, mentre que 
el gris fosc indica el nivell que hem de completar a continuació. Els botons de color gris clar 
estaran desactivats fins que es completi el nivell anterior.   
 

 

FIGURA 10. PANTALLA DE JOC -PANTALLA 4- 

Cada nivell tindrà la seva pantalla de joc amb les seves variacions, però l’arquitectura de la 
interfície serà sempre la que podem observar a la Figura 10.  
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Al centre de la pantalla s’hi troba l’escenari amb tots els seus elements. Aquest escenari es pot 
rotar mitjançant els botons situats als dos extrems de la pantalla: rotació cap a l’esquerra o 
rotació cap a la dreta. 

Present a totes les pantalles, exceptuant la primera, trobem un botó en forma de fletxa 
apuntant cap a l’esquerra, situada a la part superior esquerra de la pantalla. Aquest botó 
permet tornar a la pantalla anterior i equival al botó “Enrere” propi dels dispositius Android. 

 

9.2 HI-FI 
 
Els prototips següents representen l’estètica del projecte amb una fidelitat alta. Serveixen per 
a fer-se una idea de quin és l’aspecte general i l’estructura del videojoc.  
 

 

FIGURA 11. MENÚ PRINCIPAL D’ALTA FIDELITAT 

Com podem observar a la imatge superior, la interfície de l’aplicació juga amb una paleta de 
colors de tres tons: blau turquesa, gris clar i gris negre. A banda d’aquests tres colors també hi 
ha presents el vermell, el verd i el blanc, propis d’alguns elements integrats en el joc.  

Aquests altres colors es veuen representats exclusivament en elements que no formen part de 
la interfície d’usuari. En el cas del Menú Principal, es troben en els cubs que van caient i 
rodolant al fons de la pantalla amb una funció únicament estètica.  
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FIGURA 12. CONFIGURACIÓ D’ALTA FIDELITAT 

 

FIGURA 13. SELECCIONAR NIVELL D’ALTA FIDELITAT 

A les dues pantalles anteriors els cubs de colors no deixen de caure. En canvi, a la pantalla de 
joc ja no hi són presents, permetent que el jugador observi el puzle sense distraccions.  
 
 

 

FIGURA 14. PANTALLA DE JOC D’ALTA FIDELITAT 

Quan el jugador ha superat un nivell amb èxit, una frase de felicitació apareix i se situa a la part 
superior de la pantalla mitjançant una animació. Tot seguit, es fa visible un botó que permet 
continuar cap al següent nivell (part superior dreta de la pantalla).   
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10 PERFILS D’USUARI 
 
Quan ens referim a usuaris de videojocs, farem servir el terme jugadors o gamers. I, a més, a 
l’hora de classificar-los, no farem servir les clàssiques categories sociodemogràfiques (edat, 
sexe, geografia, nivell d’ingressos), sinó que els segmentarem segons el seu perfil de jugador.  

En el llibre Designing Virtual Worlds, Richard Bartle descriu quatre segments de jugadors en 
termes de dues dimensions: si bé prefereixen actuar en oposat a interactuar amb els elements 
del joc; i si prefereixen relacionar-se amb el món en oposat a relacionar-se amb altres jugadors.  

→ Els killers o assassins es diverteixen actuant sobre altres jugadors. Es centren en 
guanyar, pujar en els rànquings i competir directament amb altres jugadors. Els 
motiven les classificacions.  

→ Els Achievers o triomfadors es diverteixen actuant en el món virtual. Es centren en 
adquirir un cert estatus i assolir objectius ràpidament i/o completament. Els motiven 
els reptes i les recompenses.  

→ Els socialitzadors es diverteixen interactuant amb altres jugadors. Es centren en 
interactuar i crear una xarxa d’amics i contactes.  Els motiven les llistes d’amics, el xat i 
els murs de notícies.  

→ Els exploradors es diverteixen interactuant amb el món virtual. Es centren en explorar i 
descobrir allò que els és incògnit. Els motiven els assoliments i recompenses amagades.  

 

FIGURA 15. GRÀFIC D’INTERÈS DEL JUGADOR 

KILLERS 

SOCIALITZADORS 

ACHIEVERS 

EXPLORADORS 

ACTUAR 

INTERACTUAR 

MÓN VIRTUAL JUGADORS 
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Malgrat hi ha altres categoritzacions de jugadors que també són interessants, l’ús dels criteris 
anteriors per a cada un dels eixos del Gràfic d’Interès del Jugador prova ser força exhaustiu. El 
punt fort d’aquest model és la categorització dels jugadors en els quatre tipus esmentats, que 
ens permet classificar també la majoria de videojocs segons quina de les faccions potencien.  

 

10.1 UN JOC ORIENTAT A ACHIEVERS 
 
Els videojocs de gran pressupost solen ser prou extensos com per cobrir les quatre categories 
de jugadors però, en el cas del nostre projecte, ens centrarem en els achievers o triomfadors, 
ja que són el tipus d’audiència a qui van dirigits els videojocs de tipus puzle.  

També coneguts com a “Diamants”, els jugadors achievers prefereixen guanyar punts i superar 
nivells per tal de triomfar en el joc. Faran grans esforços per a aconseguir recompenses que 
potser no els ofereixen beneficis dins del joc només pel prestigi d’haver-les obtingut.  

Per complaure aquest tipus de jugador, el joc haurà de tenir certs elements. Per una banda, les 
recompenses de diferents categories: fàcils i difícils d’obtenir. Els achievers necessiten reptes, 
però també es sentiran frustrats si no obtenen victòries prou sovint. D’altra banda, necessiten 
una classificació que els permeti presumir i comprovar el seu progrés.  
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11 USABILITAT/UX 
 
L’ús generalitzat de les tecnologies de la informació ha fet evident que per a competir amb 
productes informàtics aquests han de ser accessibles, clars i fàcils de manejar i entendre. Per 
tant, és necessari profunditzar en la forma en què es desenvolupen aquestes aplicacions i usar 
una metodologia que permeti combinar el disseny i la enginyeria per a produir bons resultats 
en el desenvolupament d’un producte.  

A diferència dels productes de programari que són dissenyats per a realitzar tasques, els 
videojocs estan dissenyats per a generar diversió. Per tant, els requeriments de l’usuari són 
diferents, ja que aquest no vol que el procés d’aprenentatge sigui llarg i complex, sinó que vol 
passar a l’acció de seguida.  

Segons la norma ISO el concepte d’usabilitat fa que una interfície proveeixi eficiència, 
efectivitat i satisfacció. L’eficiència està relacionada amb necessitar una mínima quantitat de 
recursos per completar una meta; l’efectivitat amb la precisió dels usuaris per a assolir un 
objectiu; i la satisfacció amb l’actitud de l’usuari envers el producte (Federoff, 2002).  

Un bon videojoc hauria de tenir un procés interactiu que no requereixi cap esforç per part del 
jugador. La interfície ha de ser a l’hora clara però també desafiant. Els especialistes en disseny 
d’interacció de videojocs no deixen de remarcar com difereix la interfície d’un videojoc d’un 
programari comú per a dur a terme tasques. Destaquen com els videojocs tenen un sistema de 
valors que donen forma al mode de joc, centrant-se en la jugabilitat en comptes dels resultats 
d’aquest procés. 

Malgrat els videojocs siguin fàcils d’utilitzar i aprendre, tenen característiques en les seves 
regles i reptes que són difícils pels jugadors, especialment quan es tracta d’un puzle. Els reptes 
són creats per desafiar al jugador, oposadament  al disseny de la interfície, per tant, s’ha de 
diferenciar el procés de disseny de les parts fàcils i de les parts difícils del joc. “La interfície ha 
de ser fàcil d’aprendre, però el joc ha de ser difícil de dominar” (Juul & Norton, 2009). 

 

11.1 L’EXPERIÈNCIA D’USUARI DE CUBEAM 
 
La interfície d’usuari de Cubeam ha estat dissenyada per a que mostri un aspecte el més senzill 
possible. Els botons i la navegació entre pantalles mantenen les convencions pròpies dels 
videojocs per a mòbils, tant en disseny com en col·locació, per a que els jugadors els trobin i 
n’identifiquin les funcions fàcilment. 

Els elements tridimensionals del joc han estat pensats per a ser moguts mitjançant swipes o 
lliscaments amb el dit. Aquest mètode és el més intuïtiu pels usuaris quan naveguen a través 
d’un dispositiu mòbil. Una alternativa hauria estat afegir unes fletxes direccionals en algun 
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costat de la interfície que permetessin moure l’objecte clicat prèviament però, malgrat 
aquesta opció hauria estat més senzilla de programar, no era la més adequada dels del punt de 
vista del jugador.  

Per indicar quins objectes poden ser moguts i quins no, alguns objectes disposen d’uns bisos 
que mostren d’una manera visual que aquell objecte està collat a terra i, per tant, no es pot 
moure. La resta d’elements es poden reposicionar a voluntat.  

Els objectes movibles, doncs, poden ser arrossegats mitjançant els lliscaments de dit cap a 6 
direccions: amunt, avall, esquerra-superior, esquerra-inferior, dreta-superior i dreta-inferior.  
 

 

FIGURA 16. MOVIMENT PER LLISCAMENT DE DIT 

Per a explicar totes aquestes particularitats al jugador, s’han creat quatre nivells explicatius a 
mode de tutorial. En el primer tutorial s’expliquen els tres elements bàsics del joc: els emissors 
de làser, les boles objectius on s’ha de fer arribar el làser i els miralls que reflexen els làsers en 
un factor de 90 graus. Per a explicar la funció de cada un d’ells es mostra un text explicatiu i 
una fletxa que assenyala l’objecte del que s’està parlant . 

Als tutorials següents es van introduint nous elements que afecten el joc. La idea és ensenyar 
una cosa nova al jugador a cada nivell per a que després les pugui anar utilitzant quan sigui 
necessari als nivells més avançats.  
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12 TESTS 
 

12.1 PROVES D’USABILITAT 
 
Les proves de funcionament de l’aplicació s’han dut a terme en tres dispositius diferents. Per 
una banda, l’ordinador des d’on s’ha desenvolupat el videojoc i, per l’altra, dos dispositius 
mòbils amb sistema operatiu Android.   
 

HP PAVILION P6-2009es NVIDIA SHIELD SAMSUNG GALAXY 
CORE GT-i8260 

Windows 7 Android OS, v5.0.1 Android OS, v4.1.2 

1920 x 1090 píxels 1920 x 1200 píxels 800 x 480 píxels 

NVIDIA GeForce GTX 650 NVIDIA Tegra K1 Snapdragon MSM8225 S4 
Intel Core i5-2400 CPU @ 

3.10 GHz (4 CPUs) 
Quad-core 2.2 GHz 

Cortex-A15 
Dual-core 1.2 GHz 

Cortex-A5 
8 GB RAM 2 GB RAM 1 GB RAM 

 
TAULA 2. DISPOSITIUS DE PROVES 

Per a dur a terme les proves de funcionament als dispositius remots, s’ha utilitzat l’aplicació 
mòbil Unity Remote 4 que permet reproduir en temps real l’escena que s’està visualitzant a 
l’editor de Unity de l’ordinador. 

Més endavant, per a una reproducció més fiable del videojoc, les proves s’han realitzat 
publicant l’aplicació en el format natiu d’Android (.apk).  

 

12.2 TESTS D’USUARI 
 
En fer els tests d’usuari d’una aplicació mòbil cal tenir en compte dos factors. Per una banda, la 
pròpia experiència del jugador quan fa la primera presa de contacte amb el joc i, per l’altra, el 
rendiment del joc en el propi dispositiu del subjecte.  

Per a dur a terme aquestes proves es va crear una enquesta mitjançant l’eina web Survey 
Monkey, que ha estat dissenyada per a aquests fins, i es va distribuir a varis contactes que van 
poder descarregar el joc i després van omplir l’enquesta.  

A continuació es llisten les preguntes que es van realitzar acompanyades dels resultats dels 26 
jugadors que van completar l’enquesta.  
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Es va començar l’enquesta amb les preguntes demogràfiques que inclouen edat, gènere i perfil 
de jugador. Addicionalment, se’ls va demanar que especifiquessin el dispositiu que van utilitzar.  
  

Menys de 10 0 
10-16 2 
17-20 2 
21-30 12 
31-50 8 

Més de 50 2 
 

TAULA 3. RANG D'EDAT 

Masculí 14 

Femení 12 

 
TAULA 4. GÈNERE

 

FIGURA 17. QUIN ÉS EL TEU PERFIL DE JUGADOR? 

DI
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Samsung Galaxy S3 
Aquaris BQ 5 
Moto G 2na Generació 
Motorola 
HTC Desire S / CyanogenMod 11.2 
Note 2  
Nexus 4 
Samsung S5 
Aquarius BQ 4.0 
Xperi U 
Samsung Galaxy S5 
Samsung Galaxy S2 
Samsung Galaxy S3 
BQ Aquaris E5 
BQ Aquaris 5HD 
THL100 
Nexus 5 

 
TAULA 5. AMB QUIN DISPOSITIU HAS TESTEJAT EL JOC? 

No jugo mai a videojocs.

Només jugo quan estic avorrit.

Jugo un cop al dia.

Jugo vàries hores al dia.

Sóc un gamer empedreït.

0 2 4 6 8 10 12 14 16
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A continuació es va procedir a preguntar aspectes que tenen a veure amb la interacció amb el 
joc. Per exemple, si havien trobat que moure alguna de les peces del joc era massa complicat o 
si el tutorial no era prou clar.   
 

 

FIGURA 18. COM DE DIFÍCIL TROBES QUE ÉS MOURE LES SEGÜENTS PECES DEL JOC? 

En el gràfic anterior podem observar que els divisors de llum són les peces que més costen de 
moure als jugadors, seguida dels filtres de color. Per a corregir aquest problema s’han fet les 
peces més grans. 

Tot seguit es llisten alguns comentaris que han enviat els jugadors fent referència a la claredat 
del tutorial del joc. Gràcies a aquests comentaris s’han millorat alguns aspectes del tutorial. 
Per exemple, s’han dut a terme les millores respecte el quadre de text que comenten dos 
jugadors: la disminució de la transparència i el canvi de color en fer-hi clic.   
 

FEEDBACK DELS JUGADORS 

Que quan toquis la pantalla del tutorial aquesta canviï de color o qualsevol canvi que l’usuari 
sàpiga que ha de seguir avançant amb el tutorial. 

M’ha agradat el tutorial. Ni molt curt ni molt llarg. Perfecte. 

Costa moure els objectes. Tot i tenir un bon dispositiu el joc es reprodueix amb lentitud. 

El quadre de text (semi-transparent) fa que a vegades sigui difícil de llegir el text perquè es 
confon amb el fons.  

Un exemple més visual per fer entendre més ràpidament el funcionament per a aquells que 
no siguin aficionats a aquesta mena de jocs. 

Costa una mica d’arrossegar i depenent de la perspectiva directament no es pot. Potser al 
tutorial hauríeu de posar que només es pot moure en dues direccions. 

 
TAULA 6. VOLS FER ALGUN COMENTARI RESPECTE EL TUTORIAL? 

2 

1 

2 

13 

9 

10 

5 

10 

7 

0 

0 

1 

Els miralls

Els divisors de llum

Els filtres de color

Molt fàcil Força fàcil Força difícil Molt difícil
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Les preguntes que venen a continuació tenen relació amb l’aspecte visual i al rendiment del joc.  

Per a la primera pregunta, se’ls van presentar tres imatges on apareixia el mateix nivell del joc 
però amb qualitats de gràfics diferents (alta, mitjana i baixa). Com podem observar en el gràfic 
circular següent, la majoria dels jugador visualitzaven el joc amb una qualitat alta.  

Quant al rendiment del joc, la majoria d’enquestats van contestar que el joc els funcionava 
correctament i només un 14% que se’ls encallava en algunes ocasions. Afortunadament, no es 
va donar cap cas en què el joc s’arrossegués molt.  

 

 

FIGURA 19. QUALITAT DELS GRÀFICS 

 

FIGURA 20. RENDIMENT DEL JOC 

En aquest apartat també s’ha permès que els jugadors fessin comentaris sobre l’aspecte visual 
i el rendiment del joc.   

FEEDBACK DELS JUGADORS 

Està perfecte, té colors plans i ombra a justa mida. Es veuen perfectament els canvis d’ob-
jectes segons els colors.  

La proporció entre els elements i l’espai de joc no em sembla ma més adequada. Al ser en 
3D és més difícil controlar elements com la profunditat i sembla que hi ha poc espai per 
moure les peces.  

Crec que les animacions de gir i de moviment dels objectes haurien de ser una mica més 
ràpides. 

 
TAULA 7. VOLS FER ALGUN COMENTARI SOBRE L'ASPECTE VISUAL DEL JOC? 

A l’apartat següent es presenta una imatge de cada un dels nivells del joc i es demanava als 
jugadors que contestessin, per a cada un d’ells, si els havia semblat massa fàcil, correcte o 
massa difícil i divertit, bé o avorrit. De manera global, els resultats són els esperats: els 
tutorials els troben fàcils, fet que està bé ja que la seva finalitat és aquesta, i els nivells 
avançats els troben difícils però divertits en general.  

Baixa 
15% 

Mitjana 
23% 

Alta 
62% 

S'arrossega  
molt. 

0% 

Funciona bé. 
86% 

A vegades  
s'encalla. 

14% 
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FIGURA 21. VALORA ELS NIVELLS SEGONS LA SEVA DIFICULTAT 

 

FIGURA 22. VALORA ELS NIVELLS SEGONS EL SEU GRAU DE DIVERSIÓ  
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Arribant ja al final de l’enquesta, els vam demanar que puntuessin el joc sobre un escala del 0 
al 5, com sol fer-se als mercats d’aplicacions. La puntuació mitjana resulta en 3,28.  
 

PUNTUACIÓ VOTS 

0 0 

1 0 

2 3 

3 4 

4 7 

5 0 
 

TAULA 8. COM QUALIFICARIES EL JOC? 

Per últim, es va aprofitar la ocasió per preguntar als jugadors com preferirien que l’aplicació 
fos rendibilitzada. La majoria van respondre que preferien la publicitat integrada.   
 

Amb pagament per descàrrega 0 

Amb publicitat integrada 10 

Amb compres de paquets de nivells 8 

Permetent la compra de pistes per superar els nivells 8 
 

TAULA 9. COM CREUS QUE HAURÍEM DE RENDIBILITZAR EL JOC? 
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13 VERSIONS DE L’APLICACIÓ 
 

13.1 PRE-ALFA 
 
Durant la fase pre-alfa o fase de desenvolupament del joc es treballava sobre un sol nivell a 
partir del qual es va programar la física del joc. Es va començar amb la creació dels làsers, 
sense els quals el joc no podria existir. Un cop es va aconseguir que els làsers es generessin 
adequadament i es reflectissin en impactar contra una superfície mirall, es va procedir a 
programar el moviment dels elements movibles mitjançant els lliscaments de dit.  

Per últim, es van programar les funcions dels altres elements que interactuen amb els làsers: 
els Divisors, els Filtres, i els Targets. Els objectes del joc durant aquesta fase eren simples 
formes geomètriques representant el que més endavant serien models 3D més complexos. 

En aquesta fase no hi havia cap funció encarregada de detectar si el nivell havia estat superat o 
no. De fet, Cubeam encara no es podia considerar un “joc”.  

 

13.2 ALFA 
 
A partir d’aquest moment els elements van començar a prendre forma. Ja s’havien creat els 
primers models 3D amb Autodesk Maya: els miralls i els emissors de làser.  Però el joc estava 
lluny de la compleció.  

Durant la fase anterior, el moviment de les peces era molt brusc. De fet, durant la fase alfa es 
va reinventar el sistema completament. En un començament, el moviment de les peces es 
realitzava incrementat o disminuint en 1 la posició de l’objecte en la direcció en la que s’havia 
realitzat el lliscament de dit. S’iniciava una animació del moviment des de la posició inicial a la 
final, però aquesta animació s’havia de repetir per a cada increment, i el resultat era desastrós, 
especialment quan s’intentava moure la peça a una posició llunyana. 

Durant al fase Alfa finalment es va deixar córrer aquest sistema de moviment i es va decidir 
moure les peces mitjançant l’ús de les forces. En comptes d’incrementar els vectors de posició, 
actualment s’aplica una força en al direcció del lliscament. Aquesta força mou contínuament 
l’objecte fins que, en aixecar el dit, es fa aturar.  

Aquest sistema és molt més pràctic, ja que simplifica molt el codi i evita l’ús d’animacions a 
destemps. La raó per la qual no es va utilitzar des de bon començament és que implicava 
convertir tots els objectes movibles en el que Unity anomena Rigidbodies, i això comportava 
altres problemes a l’hora d’interactuar amb els làsers, però al final solucionar tots aquests 
problemes va valdre la pena per a obtenir una experiència millor durant el joc.  
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En aquesta fase també es va introduir la rotació de la càmera. Era una funcionalitat bàsica per 
poder observar l’escena des de tots els costats, però presentava un problema força greu: en 
rotar la visió de l’escenari, els vectors també canvien. Això entrava en conflicte amb el sistema 
de dirigir l’objecte en la direcció del lliscament, ja que es basa en els vectors per assignar la 
direcció des d’on se l’hi ha d’aplicar la força. 

Aquest problema es va solucionar interpretant en cada moment quina és la posició de la 
càmera (de quatre possibles posicions: 0, 1, 2 i 3) i reposicionant els vectors en conseqüència.  
 

     

FIGURA 23. ASSIGNACIÓ DELS VECTORS SEGONS LA POSICIÓ DE LA CÀMERA 

En la imatge que es mostra a continuació podem observar l’aparença que tenia Cubeam durant 
la fase Alfa. Encara hi faltaven alguns models 3D i els colors eren merament orientatius. Els 
botons de la interfície tampoc havien pres cap forma.  

 

FIGURA 24. CUBEAM DURANT LA VERSIÓ ALFA 
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13.3 BETA 
 
Aquesta és la fase en la que s’ha entregat el videojoc. S’han dut a terme millores substancials 
des de la fase anterior i Cubeam està gairebé a punt per a ser presentat al públic.  

Durant la fase alfa havíem enllestit els aspectes de programació referents a la física del joc. 
Només calia crear els últims models 3D i ja es podria procedir a millorar l’aspecte visual dels 
escenaris. Després de diverses proves i estudis de color, es va decidir que el joc havia de tenir 
un aspecte similar al d’un laboratori científic, evocant així a una imatge de progrés i tecnologia. 
 

       

FIGURA 25. INSPIRACIÓ DE L’ASPECTE VISUAL DE CUBEAM 

També es va incorporar la funció de fer baixar o pujar les parets per reforçar la idea de capsa 
tancada. En les fases anteriors les parets simplement desapareixen i quedava poc professional. 

En aquest punt, l’aparença de la interfície va sofrir canvis constants, fins a arribar a com és ara: 
 

     

FIGURA 26. EVOLUCIÓ DE LA INTERFÍCIE DE CUBEAM 

Un cop va quedar clar quin era l’estil de Cubeam, es va procedir a la creació dels nivells. Es van 
crear 15 nivells per a la fase Beta, entre els quals hi ha 5 mides diferents d’escenaris: 2x2x2, 
3x2x3, 4x2x4, 5x3x5 i 6x3x6 (amplada x alçada x profunditat). 

Font: www.SamirHaniGroup.com 
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La mida de l’escenari és proporcional a la dificultat del nivell i estan ordenats en conseqüència. 
Es va procurar que cada nivell tingués almenys un aspecte que el fes únic, i que el jugador 
aprengués alguna cosa nova cada vegada que en superés un.  
 

 

FIGURA 27. VISTA GLOBAL DELS NIVELLS DE CUBEAM 

Un cop van estar enllestits tots els nivells es van realitzar les proves d’usuari, i es van aplicar 
alguns canvis que aquests van suggerir i d’altres que van ser fruit de la observació. 

Una de les qüestions que ha quedat pendent de solucionar després de veure els resultats de 
les proves beta és la organització i dificultat dels nivells. Es va poder observar com els jugadors 
se sorprenien en arribar al nivell 4, el primer després dels tutorials, i comprendre que havien 
de començar a pensar per solucionar-lo. Molts se sentien fatigats només de plantejar-s’ho.  

Per aquest motiu, es va arribar a la conclusió de que els primers 5 o 10 nivells havien de ser 
completament senzills per a atrapar al jugador dins d’un estat de flux i així predisposar-lo a 
que estigués més motivat quan en trobés un que li presentés un repte. De cara al llançament 
final del videojoc, caldrà fer un replantejament de tots aquests nivells per a que s’adaptin 
millor a les necessitats dels jugadors. 

En definitiva, el videojoc està molt avançat però encara li queden uns quants retocs per a que 
sigui apte per a publicar-lo a la botiga de Google Play. 
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14 BUGS 
 
Tot seguit es presenta una llista d’errors detectats en la funcionalitat de l’aplicació que estan 
presents en la fase beta del joc i han quedat pendents de corregir:  
 

TÍTOL FREQÜÈNCIA GRAVETAT DESCRIPCIÓ 

Acceleració inesperada 
de les peces. Molta Alta 

Després de fer un lliscament i abans 
d’aixecar el dit, quan la peça arriba a 
la posició on es troba al dit continua 
movent-se i s’accelera forçadament. 

Peces que surten fora 
dels límits. Poca Mitja 

En moure una peça molt ràpidament 
pot donar-se el cas que aquesta 
travessi els límits de les parets i ja no 
es pugui tornar a fer entrar.  

Botons que fallen. Poca Baixa 
En alguns dispositius els botons de la 
interfície fallen si es cliquen fent un 
lliscament en comptes d’un toc fi. 

Reducció del rendiment 
quan hi ha molts làsers. Poca Alta 

Com més làsers hi ha generats en 
una mateixa escena, més es afecta al 
rendiment del joc.  

Algunes peces no es 
poden agafar per 
segons quins llocs. 

Sempre Mitja 
Per les zones on està previst que hi 
passi un làser no es pot seleccionar 
l’objecte per arrossegar-lo. 

 
TAULA 10. INFORME DE BUGS 

Tots aquests bugs hauran de ser solucionats abans de procedir amb la publicació del joc a la 
botiga de Google Play de cara a un futur.  
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15 PROJECCIÓ A FUTUR 
 
La raó d’aquest projecte, a nivell personal, era aprendre a crear un videojoc amb Unity i 
obtenir experiència en el sector del desenvolupament dels videojocs. Penso que aquests 
objectius s’han assolit, i el producte final és prou satisfactori. Però Cubeam pot anar més enllà.  

En primer lloc, caldrà corregir tots els bugs esmentats a l’apartat anterior i dur a terme alguns 
ajustos per a millorar el rendiment en dispositius que no tinguin gaire potència. En segon lloc, 
s’hauran de replantejar els nivells per a que el joc sigui més addictiu, d’acord al que s’ha 
comentat a l’apartat 13.3. S’hauran de crear nous paquets de nivells i ordenar-los per a que 
l’aprenentatge sigui lineal en comptes d’exponencial, tal com és a la versió beta. 

D’altra banda, hi ha alguns aspectes de la funcionalitat que caldria polir. Per exemple, afegir 
efectes sonors quan s’il·lumina un Target, i reproduir una música de felicitació quan es supera 
un nivell. També s’hauria de programar un sistema de guardat més complex. Actualment, es 
guarda només una dada: un número enter que representa l’últim nivell superat i, a partir 
d'aquí, es desbloquegen tots els nivells anteriors i es bloquegen tots els posteriors. De cara a 
un futur, voldria que el joc fos capaç de recordar la posició en la que s’han deixat els objectes 
en abandonar un nivell. 

Per a facilitar la comprensió del moviment de les peces, introduiria unes fletxes orientatives 
que apareixerien en clicar i arrossegar un objecte, i representarien la direcció en la que s’està 
fent un lliscament i, per tant, la direcció en la que es mourà la peça. També faria que, quan un 
objecte col·lisioni contra una paret, la pantalla faci un flash de color blanc. D’aquesta manera 
seria més fàcil pel jugador veure que no pot moure la peça en aquella direcció.  

A part de les millores tècniques, també es poden ampliar els elements del joc. Per exemple, 
afegir més tipus de divisors que generen més de 2 làsers. Hi pot haver divisors de fins a 5 
sortides, i amb infinites variacions.  
 

 

FIGURA 28. ESBOSSOS DE DIFERENTS DISSENYS DE DIVISORS 

També es podria considerar l’opció d’afegir miralls que no reflexin els làsers en un factor de 90 
graus, sinó amb altres angles. Això complica força els escenaris i potser és massa enrevessat. 
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Una funcionalitat que sí que m’agradaria introduir és la de fer combinacions de colors seguint 
el sistema de color additiu propi de la llum. El que es faria, per exemple, és posar un Target de 
color groc i dos filtres de color: un verd i un vermell, i el jugador hauria de saber-los combinar. 
 

 

FIGURA 29. SÍNTESI ADDITIVA DELS COLORS 

De la mateixa manera es faria amb els filtres blau i vermell per a obtenir la resta de colors. La 
combinació dels tres colors permetria al jugador recuperar el blanc inicial, fet que també pot 
ser útil en alguns casos.  

Per últim, a banda de les millores de jugabilitat, caldrà considerar seriosament la rendibilitat 
del joc. En fer els tests d’usuari es va concloure que els jugadors preferien la publicitat 
integrada2 per sobre dels altres models de negoci però jo personalment penso que és massa 
intrusiva, especialment quan ocupa un espai constant a la pantalla que ja és prou petita en 
dispositius mòbils.  

Per aquest motiu crec que la forma més apropiada per rendibilitzar l’aplicació seria mitjançant 
la compra de pistes per a superar nivells, així com la compra de nous paquets de nivells. 
Aquests dos mètodes permeten que els jugadors provin el joc i puguin decidir si els agrada 
prou com per justificar la compra d’extensions.   

                                                           
 

2 A l’apartat 16.1 s’expliquen de manera més exhaustiva els models de negoci en aplicacions mòbils. 
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16 PRESSUPOST 
 
En el cas d’aquest projecte, tots els rols del desenvolupament els duc a terme jo mateixa, i faig 
servir la versió gratuïta de Unity i de la llicència d’Android. Per tant, considerant que no tinc 
sou, el cost de desenvolupament del videojoc seria de 0 €.  

No obstant, he plantejat un cas hipotètic en què es contractaria un professional per a realitzar 
cada una de les tasques del desenvolupament, tenint en compte els seus sous i les hores que 
necessitaria per a dur-la a terme.  
 

EQUIP QUANTITAT SOU/HORA 

Dissenyadors 1 35 € 

Artistes 1 18 € 
Programadors 1 40 € 

Dissenyador de nivells 1 18 € 

Enginyer de so 1 20 € 

Especialista en màrqueting 1 16 € 
 

TAULA 11. RECURSOS HUMANS 

 TASQUES HORES PERFIL COST 

FR
O

N
TE

N
D 

Disseny del videojoc 128 Dissenyador 4.480 € 

Disseny dels nivells 48 Dissenyador de nivells 864 € 

Usabilitat 16 Dissenyador 560 € 

Modelatge i animació 3D 240 Artista 4.320 € 

Programació de les pantalles 240 Programador 9.600 € 

Creació de l’àudio 16 Enginyer de so 320 € 

BA
CK

EN
D Creació de la BBDD 16 Programador 640 € 

Creació de les querys de la BBDD 8 Programador 320 € 

 Alta als mercats 24 Especialista en màrqueting 384 € 

   TOTAL 21.488 € 

 
TAULA 12. COST DEL DESENVOLUPAMENT 
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Per a conèixer els sous del personal i el temps per a dur a terme cada tasca, s’ha utilitzat l’eina 
App Cost Estimator de l’empresa americana Kinvey. És una empresa dedicada a l’elaboració 
d’aplicacions mòbils per a tercers i ofereixen aquesta eina per fer estimacions de pressupostos.  

A banda del cost dels recursos humans, si l’empresa hipotètica tingués uns ingressos superiors 
a 100.000 euros l’any, tindria la obligació de comprar la versió professional de Unity, que 
sumen 1.389 euros, i la llicència professional d’Android que són 1.389 euros més que caldria 
afegir al pressupost.  

 

16.1 MODELS DE NEGOCI 
 
Obtenir ingressos no és un dels objectius d’aquest projecte i no està contemplat en el 
desenvolupament del videojoc. No obstant, de cara a un futur es podria considerar aquesta 
opció i, per tant, ens interessa estudiar les possibilitats de negoci d’aquest mercat. 

Hi ha diversos models de negoci amb aplicacions mòbils, dels quals els següents sis són els més 
utilitzats actualment: 

→ Aplicació gratuïta amb anuncis. En aquest model, s’elimina la barrera del preu a l’hora 
de comprar l’aplicació, permetent les descàrregues gratuïtes. L’objectiu és acumular 
una quantitat notable de jugadors que interactuïn amb l’aplicació i que, d’aquesta 
manera, sigui atractiva per als anunciants.   

→ Model freemium. L’aplicació també és oferta gratuïtament, però hi ha alguns elements 
que requereixen pagaments per a ser desbloquejades. La premissa d’aquest model és 
atraure jugadors i donar-los un tast substanciós del que els pot oferir l’aplicació sense 
donar-los-ho tot.  

→ Aplicació de pagament. Si els usuaris volen fer servir l’aplicació l’han de comprar des 
d’un començament. 

→ Compres integrades. Aquest model es basa en la venta d’objectes virtuals com ara 
accessoris, roba, objectes, vides extres o divises amb valor dins del món virtual.  

→ Model per subscripcions o paywalls. És un model que s’adapta molt bé en aplicacions 
que ofereixen serveis. Consisteix en cobrar una petita suma als usuaris mensualment 
per a accedir a certs continguts que d’altra manera estarien restringits.  

→ Model per patrocini. Aquest model és relativament nou i consisteix en oferir recom-
penses als usuaris a canvi de realitzar accions que interessin als patrocinadors de 
l’aplicació. Per exemple, compartir alguna cosa a les xarxes socials, veure un anunci, 
subscriure’s a una newsletter, entre d’altres. 
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17 CONCLUSIONS 
 
Un Treball de Final de Grau és un desafiament que posa a prova tot allò que s’ha après durant 
el Grau però, per mi, era un repte més personal. Havia de demostrar-me que era capaç de 
crear un videojoc, la meva gran passió.  

Quan vaig presentar la proposta de projecte, no tenia cap coneixement de Unity ni de C#, però 
sóc una persona que no s'encongeix davant els reptes, així que vaig tirar endavant.  

Les primeres setmanes van ser força dures: devorava tutorials a la vegada que pensava en 
idees prou bones i que pogués desenvolupar amb els meus pocs coneixements. Però finalment 
vaig trobar la idea que es convertiria en Cubeam i, poc a poc, va anar prenent forma. 

Durant el transcurs del projecte he anat aprenent i programant, programant i aprenent. A cada 
fase del desenvolupament del videojoc he anat canviat de rol: programadora, dissenyadora 3D, 
artista conceptual, dissenyadora d’interfícies i, bé, dissenyadora de videojocs. Per mi aquesta 
particularitat multidisciplinària de la creació de videojocs és la que ha fet que dedicar-me a 
aquest projecte hagi estat una experiència agradable i divertida, així com també desafiant. 

En definitiva, estic molt contenta amb el resultat obtingut i crec que Cubeam té un gran 
potencial que tinc intenció de desenvolupar.  
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 Annex 1. Lliurables del projecte 
 

En relació al videojoc Cubeam: 

→ Cubeam.apk: arxiu d'instal·lació de l’aplicació executable des d’un dispositiu Android. 
→ Projecte de Unity: paquet que inclou el codi font, els models 3D i tots els elements que 

conformen el videojoc.  

 
Documents destinats a la presentació del projecte: 

→ Vídeo: presentació del projecte en vídeo pel tribunal d’avaluació.  
→ Diapositives: presentació visual per a un públic no especialitzat.  

 
Documents que formen part del projecte: 

→ Memòria: la Memòria del projecte. 
→ Autoinforme: un informe d’autoavaluació del treball realitzat.  
→ GDD: el Game Design Document on es descriu el joc detalladament.  
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 Annex 2. Codi font (extractes) 
 

La funció descrita a continuació és una de les més importants del joc. S’encarrega de llegir i 
interpretar els moviments que fa el jugador amb el dit i detectar si s’ha realitzat un lliscament 
que coincideixi amb les sis possibles direccions en les quals es poden moure els objectes. 

 

 

 

A continuació, si s’ha realitzat un lliscament que compleixi les condicions, es crida una altra 
funció que, en primer lloc, llegirà la distància recorreguda amb el lliscament i la multiplicarà 
per un factor de velocitat i el mètode Time.fixedDeltaTime, que depèn dels fotogrames per 
segon als que s’estigui reproduint el joc. 
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En segon lloc, s’aplica una força a l’objecte en la direcció del lliscament multiplicada pel factor 
que hem calculat anteriorment.  
 

 

 

Una altra funció prou important és l’encarregada de detectar si un nivell ha estat completat o 
no. Per a dur a terme aquesta comprovació, el fitxer GameOver.cs busca tots els objectes amb 
una etiqueta “Target” i verifica que el complement “Halo” estigui activat. El “Halo” només 
estarà activat en les boles objectiu que hagin estat tocades per un làser del seu color. Si la 
funció troba alguna bola que no tingui el “Halo” activat, trenca el cicle i indica que el nivell no 
ha estat superat, és a dir, que la variable “levelComplete” és falsa.  
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La següent funció busca tots els objectes de l’escena que tinguin l’etiqueta “Wall” i s’encarrega 
de fer-les baixar o pujar segons la posició de la càmera. El càlcul es realitza comparant la 
distància entre la càmera i cada una de les parets amb la distància entre la càmera i un punt 
central de l’escena.  

 

 

 
A continuació es mostra la funció encarregada de d’assignar a cada botó de la pantalla “Select 
Level” el nivell que li correspon. Abans d’això, però, comprovarà que el nivell anterior hagi 
estat superat (amb l’excepció del nivell 1). Si no ho ha estat, el botó no farà cap funció.   
 

 

 

Per últim, la següent és una de les funcions que fan possible controlar el volum de la música 
del joc des de la pantalla de configuració. 
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 Annex 3. Diagrama de Gantt 
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 Annex 4. Glossari de termes 
 

Achiever Tipus de jugador que busca superar reptes i el motiven les recompenses i els 
assoliments impossibles, així com mostrar-los i presumir-ne als rànquings. 

API 

Una interfície de programació d’aplicacions (abreviatura de l’anglès Appli-
cation Programming Interface) és un conjunt de funcions i procediments 
recollits en una biblioteca informàtica amb la finalitat de ser utilitzada per 
un altre programa.  

APK De l’anglès Application Package File, és un format per a paquets d’aplica-
cions propi del sistema operatiu Android.  

Backend Pot traduir-se com a motor o dorsal final. En el disseny de programari, el 
backend és la part que processa la informació: bases de dades, serveis, etc. 

Bug Nom que s’atribueix a un error de programari.  

Explorador Tipus de jugador que es diverteix descobrint tots els detalls d’un joc, ja sigui 
explorant el món o descobrint tots els seus secrets.  

Freemium Model de negoci d’algunes aplicacions que consisteix en oferir serveis 
gratuïts mentre se’n cobren alguns altres de més avançats o especials. 

Frontend Pot traduir-se com a interfície final o frontal. En el disseny de programari, el 
frontend és la part que interactua amb els usuaris.   

Gamer Persona que juga a videojocs de manera freqüent, normalment molt bo en 
superar-los amb èxit.  

GDD 
De l’anglès Game Design Document. És un document que recull, de forma 
molt descriptiva, les qualitats d’un videojoc en fase de disseny.  S’utilitza en 
la indústria dels videojocs per a organitzar l’equip de desenvolupament. 

GUI 
De l’acrònim en anglès Graphic User Interface, és una interfície d’usuari que 
utilitza elements gràfics, sonors i de controlar per interaccionar de forma 
intuïtiva amb els usuaris. 

Jugabilitat En anglès Gameplay. És un adjectiu utilitzat en la valoració d’un videojoc. Fa 
referència a l’experiència del jugador durant la interacció amb el joc.  

Killer Tipus de jugador que es caracteritza per gaudir dels enfrontament amb 
altres jugadors. El motiven els rànquings de puntuació.  

Landscape Literalment “paisatge”. És un terme que es fa servir per denominar la posició 
horitzontal de les pantalles dels dispositius mòbils. 

Socialitzador Tipus de jugador que busca el contacte i la relació amb altres jugadors. El 
motiven els xats i la col·laboració en equip. 

Swipe Pot traduir-se com a lliscament, i és un terme utilitzat per a descriure el 
moviment arrossegant el dit sobre un dispositiu tàctil.  
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