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Abstract 

 

Els videojocs, en la seva concepció més primitiva, van néixer a finals dels anys 40. Ens 

els poc menys de 70 anys que han passat des d’aquell moment, el medi ha crescut d’una 

manera que poca gent podria haver imaginat. Així, hem passat de veure videojocs molt 

simples com OXO, de Alexander Douglas o el Tennis for two, de William Higinbotham, fins 

als exponents moderns que avui dia molta gent coneix. 

 

Aquesta evolució no ha estat només pel que fa a nivell tècnic. Els primers jocs, de 

concepció senzilla, no presentaven més que una simple mecànica per passar una estona. 

Progressivament, però, es va començar a explorar la idea dels videojocs com a forma 

d’expressió cultural. Els videojocs han crescut com a medi narratiu. Com a mitjà per 

explicar històries d’una forma més propera, o que impliqui de manera més directa al 

jugador. 

 

En aquest sentit, aquest projecte desenvolupa un videojoc de curta durada, amb una 

petita història de terror que mira de posar en tensió al jugador. A més, la història es narra 

de forma indirecta, aportant només pistes que porten a reconstruir-la i interpretar-la 

segons el criteri de cada persona. 

 

Paraules clau: Videojoc, Terror, Espai, Teaser, Web 
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Abstract (English version) 

 

Video games, as originally conceived, were born in the late 40s. Almost 70 years after, this 

media has grown in a way that few people could have imagined. From the simple ones, 

like Alexander Douglas's OXO or William Higinbotham's Tennis for Two, to the well-known 

modern exponents, we could appreciate it's great evolution. 

 

That evolution has not been limited just to a technical level. First games just presented 

simple mechanics, seeking for easy entertainment. However, the idea of video games as a 

new kind of cultural expression gradually began to be explored. This made video games 

grow as a narrative media. A new way to tell stories in a closer way, or involving directly 

the player. 

 

This project develops a short game, with a brief horror story that tries to put stress on the 

player. In addition, the story is told indirectly, just providing clues that lead the player to 

rebuild and interpret the background story in it's own way. 

 

Keywords: Videogame, Terror, Space, Teaser, Web. 
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Notacions 

 

Per tal d’estructurar aquesta memòria de forma clara i entenedora, es segueixen unes 

certes normes d’estil al llarg de tot el document. La família de la tipografia sempre es 

manté igual, però varien tant el pes com la mida de cada secció, per remarcar la seva 

jerarquia. 

 

Fragment de codi: Arial 9, enmarcat. 

Peu de imatge: Arial 9 

Subapartat: Arial 12, negreta. 

Subtítol de secció: Arial 14, negreta. 

Tecnicisme: Text normal en cursiva. 

Text normal: Arial 12. 

Títol de secció: Arial 20, negreta. Emmarcat amb una figura de dos tons de color blau. 
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1. Introducció 

El desenvolupament de videojocs és una activitat que molta gent de fora d'aquest àmbit 

no acaba de comprendre. La feina que hi ha darrera d'aquest procés de creació és molt 

diferent a la imatge que es té, en molts casos, des de l'exterior. És una tasca complexa i 

plena de matisos i imprevistos que poden dificultar el desenvolupament d'un projecte 

concret. Hi ha molts casos de desenvolupaments que no han sortit com estaven planejats 

o que s'han acabat cancel·lant. 

 

Amb aquest projecte busco enfrontar-me per primera vegada a aquest procés en totes les 

seves facetes, mirant d'assolir una qualitat adequada en el producte final. Crec que, al 

finalitzar el projecte, podré ser més conscient de totes les dificultats relacionades i de tots 

els elements que implica fer un videojoc que ara mateix passo per alt per la meva falta 

d'experiència. 

 

D'altra banda, cal indicar que no enfronto aquest repte sense cap base, ja que ja fa un 

temps que vaig cursar uns estudis relacionats amb el disseny de videojocs, tot i que 

aquest curs es centrava quasi en exclusiva en la part conceptual i de disseny visual, així 

com de modelatge 3D i animació, sense entrar a realitzar cap tipus de tasca de 

programació complexa. 
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2. Descripció 

Fa molt de temps que, ja fos per inspiració o oportunisme i falta de creativitat, es dona el 

fenomen del transmèdia. Son històries que neixen en un medi molt concret però que, amb 

el temps, salten cap a d'altres medis en busca de més èxit i públic o per explorar nous 

horitzons amb els límits propis de cada mitjà. Com a exemple actual, podem trobar les 

pel·lícules de superherois, que des de fa un temps adapten les històries d'aquests 

personatges de còmic a la gran pantalla, buscant un públic més ampli que el que podrien 

aconseguir en el seu medi d'origen. 

 

Els videojocs no són una excepció en aquesta tendència. Fa molt de temps que la 

promoció d'un videojoc implica una sèrie de tràilers i anuncis similars als que podem 

trobar en la d'una pel·lícula o sèrie. A més, amb els videojocs basats en pel·lícules i, més 

recentment, amb pel·lícules basades en videojocs d'èxit, trobem que cada cop és més 

fàcil veure exemples, tot i que moltes vegades el resultat no acaba de ser satisfactori, per 

la dificultat de transferir una experiència similar en dos medis tan diferents. Actualment, 

trobem jocs com The Walking Dead, The Wolf Among Us, Until Dawn o Beyond: Two 

Souls, que deixen enrere algunes de les diferències tradicionals dels dos medis per crear 

experiències a cavall entre ambdós mitjans. 

 

En aquest sentit, però, hi ha una sèrie de videojocs que aposten per una solució 

intermedia. Són produccions que, tot i ser videojocs en el sentit més habitual del terme, 

juguen amb fórmules del cinema o la televisió i les adapten a la seva conveniència. Dos 

dels exemples més recents que podem trobar són P.T. i Metal Gear Solid: Ground Zeroes, 

dos videojocs que, en realitat, son només una mostra d'un producte més gran. Tots dos 

casos serveixen com a tràiler o teaser d'un altre videojoc més complet, que en el primer 

cas es completament aliè al que s'explica al teaser, mentre que el segon continua i amplia 

la història exposada. 

 

Aquest projecte pretén crear un producte similar a aquests últims. Un petit videojoc amb 

una narrativa i entitat pròpies, que motivi al jugador a avançar per conèixer la història que 
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s’hi explica. Ha de servir com a porta d'entrada cap a un univers més extens, que es pugui 

desenvolupar en altres videojocs o formats. 

 

El videojoc, com a tal, situa al jugador en una situació que desconeix, amb només una lleu 

introducció, per tal de recrear la sensació de desconcert que experimentaria el 

protagonista de la història. S’insta, a més, a explorar l’entorn a la recerca de més 

informació que permeti trobar una solució al problema. L’ambient angoixant i els efectes 

sonors aporten una sensació de tensió i urgència amb l’objectiu de fer sentir incòmode al 

jugador. 
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3. Objectius 

Durant la realització del projecte, es pretén aconseguir una sèrie d'objectius: 

3.1. Principals 

Objectius clau del TF. 

 Desenvolupament d'un videojoc en forma de teaser 

 Realització de la memòria 

 

3.2. Secundaris 

Objectius addicionals que enriqueixen el TF i que poden patir variacions. 

 Plasmar una base interessant com a premissa del videojoc. 

 Aconseguir una bona ambientació per dotar de més impacte al producte, provocant 

així una millor sensació al jugador. 

 Assolir cert grau d'experiència en tot el procés de desenvolupament  d'un videojoc. 
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4. Escenari 

Fa bastant temps que els jocs de terror es trobaven en un segon pla, apartats de 

l'actualitat. Tret de comptades excepcions, la majoria de videojocs del gènere van anar 

evolucionant poc a poc cap a l'acció. Actualment, els jocs de terror es troben en un nou 

ressorgiment a partir de l'aparició d'alguns títols que miraven de recuperar el sentit més 

clàssic del terror, com Amnesia, un joc que deixava de costat qualsevol element d'acció i 

apostava per situacions amb més tensió eliminant la possibilitat de defensar-se. 

 

D'altra banda, el medi del videojoc també ha anat evolucionant en quant a les històries 

que presenta i a la forma en que ho fa. Aquesta evolució ha portat a històries més 

complexes i de més profunditat, apropant-se cada vegada més a medis amb més 

trajectòria, com el cinema o la literatura. Són cada cop més els jocs que aposten per altres 

tipus de narrativa, més allunyats del concepte inicial dels videojocs més arcade. S'han 

agafat prestades recursos de la resta de medis, sobretot del cinema, apropant la manera 

d'explicar aquestes històries. 

 

Aquest projecte busca continuar amb aquestes noves formes d'explorar el medi, creant un 

teaser interactiu, a la vegada que es mira d'aconseguir un altre tipus d'aproximament a la 

temàtica d'horror, apostant per una ambientació fosca i tancada, que resulti angoixant per 

al jugador, encara que no es representi cap amenaça de forma directa. 
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5. Continguts 

Aquest projecte tracta del desenvolupament d'un videojoc. Com a tal, s'han desenvolupat 

una sèrie d'elements i mecàniques que el conformen i donen forma a una petita narrativa 

emergent, que no s'explica en cap moment. 

 

El videojoc explica, o deixa entreveure, una petita història de terror i/o misteri, que es basa 

en un entorn de ciència ficció a l'espai, amb una narrativa, com ja s'especificava abans, 

emergent. No es tracta tant d'explicar una història com de donar als jugadors el elements 

suficients com per reconstruir-la a partir de les seves reinterpretacions. 

 

Per tal de donar forma a aquesta narrativa, el joc en si mateix, sense tenir en compte els 

menús, s'estructura en tres blocs ben diferenciats. El primer i el tercer d'aquests blocs, es 

composen de petites cinemàtiques realitzades aprofitant el propi motor del joc i que 

serveixen com a introducció i desenllaç de la història. Aquestes dues parts, engloben la 

tercera, la més llarga, i que es composa del moment en que l'usuari pren el control de la 

nau i pot interactuar amb l'entorn. 

 

Per la naturalesa de la història, la durada de tots els blocs, no és gaire elevada, ja que no 

es tracta d'un producte amb la intenció d'explicar una història complexa, si no de plantejar 

una situació i ubicar al jugador en un nou entorn que podrà recuperar més endavant en un 

hipotètic producte final, al que el joc serveix com anunci. 

 

Finalment. el videojoc consta de dos formats diferenciats. El primer és un format 

executable en PC, de manera que qualsevol persona interessada el pugui descarregar i 

jugar-hi sense dependre del seu navegador. L'altre, el format principal, serà el format web, 

que es pot reproduir en qualsevol navegador amb la descàrrega d'un plugin de Unity. 

 

A continuació, es detalla la relació d'arxius i objectes que conformen els elements creats 

durant el desenvolupament del videojoc. Es divideixen en diferents categories, segons la 

seva naturalesa. 
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 Artwork: 

Dissenys realitzats per l'il·lustrador. 

o NaveAlien_Turnaround.jpg 

o NaveHumana_Turnaround.jpg 

o NaveHumanaB_Turnaround.jpg 

 

 Font: 

Fonts de llicència oberta utilitzades per els textos i menús. 

o Absolute Zero.otf 

o  Absolute Zero Italic.otf 

o Hemi Head 426.ttf 

 

 Imatges: 

Conjunt d'arxius creats durant el procés de desenvolupament. La majoria tenen una 

versió idèntica o lleugerament modificada, utilitzada com a textura dintre del joc. 

o Audio_UI.psd 

o Beacon.psd 

o Collectable_UV.psd 

o ConstrolsMenu.psd 

o Cursor.psd 

o Final.psd 

o FinalLogo.psd 

o FondoPausa.psd 

o Headphones.png 

o headphones.psd 

o Interface_scheme.psd 

o PauseMenu.psd 

o PickUp.psd 

o Altres... 
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 Música: 

Temes instrumentals obtinguts sota llicència oberta per ambientar les diferents 

escenes del joc. 

o PremiumMusic__Instrumental_Version__-

_Ambient_Atmosphere_Timeless_Space_Enviroment_Theme_Soundscape_

004.mp3 

o PremiumMusic__Instrumental_Version__-

_Cinematic_Sad_Melancholic_Slow_Symphonic_Orchestra_Dark_Storm_Th

eme_Soundtrack.ogg 

o snowflake_-_Ethereal_Space.mp3 

 

 So: 

Arxius d'àudio gravats o obtinguts sota llicència oberta. 

o 169601__felix-blume__impact-on-a-window.wav 

o Beacon_Shot.aup 

o Collision.aup 

o Dialog_01.aup 

o Dialog_02.aup 

o Dialog_03.aup 

o Dialog_04.aup 

o Dialog_05.aup 

o IA_ Dialog_01.aup 

o IA_Dialog_02.aup 

o Interference.mp3 

o Portal.aup 

 

 Scripts de codi: 

Arxius de C# amb els fragments de codi que s'executen durant els transcurs del 

joc. Cada fragment s'adjunta al seu objecte corresponent a l'editor de Unity. 

o beacon_intensity.cs 

o beacon_shot.cs 

o camera_animation.cs 
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o collectables_generation.cs 

o collectables_pickup.cs 

o collectables_stats.cs 

o debris_control.cs 

o debris_generation.cs 

o game_end.cs 

o game_pause.cs 

o intro_story.cs 

o main_menu.cs 

o menu_audio.cs 

o menu_controls.cs 

o menu_spaceship_rotate.cs 

o portal_animation.cs 

o portal_lights.cs 

o spaceship_controller.cs 

o spaceship_final.cs 

o spaceship_intro.cs 

o sun_orientation.cs 

o trap_light_control.cs 

o warning_blink.cs 

 

 Prefabs: 

Plantilles creades amb Unity per tal de reaprofitar els objectes utilitzats en alguna 

escena. Es guarden la majoria de propietats editades, excepte si depenen 

d'elements en execució. 

o Beacon.prefab 

o Collectable.prefab 

o Debris.prefab, 

o Portal.prefab, 

o Alienship.prefab 

o Spaceship.prefab 

o Spaceship_Intro.prefab 

o Spaceship_Final.prefab 
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o DebrisL_A.prefab, DebrisL_B.prefab, DebrisL_C.prefab, DebrisL_D.prefab... 

o DebrisXL_A.prefab, DebrisXL_B.prefab, DebrisXL_C.prefab... 

o Altres... 

 

 Objectes 3D 

Objectes dissenyats tant en Softimage com en Sculptris. Per cada nau humana, 

existeixen arxius similars amb diferents fragments de la nau, que serveixen per 

formar el conjunt de restes de la nau. 

o AOxy09.scn 

 Derivats com AOxy09_Broken.scn, AOxy09_Broken_Cabin.scn, 

AOxy09_Broken_Fragment.scn, AOxy09_Broken_Fragment2.scn, 

AOxy09_Broken_Panel.scn, AOxy09_Broken_Wing.scn. 

o Collectable.scn 

o Krestrel77_33.scn 

 Derivats com Kestrel77_33_Br.scn, Kestrel77_33_Broken_Tail.scn, 

Kestrel77_33_Broken_Cabin.scn, Kestrel77_33_Broken_Panel.scn, 

Kestrel77_33_Broken_Fragment.scn, 

Kestrel77_33_Broken_Fragment2.scn, 

Kestrel77_33_Broken_Wing.scn. 

o Alien.sc1 

o AOxy09.sc1 

o Krestrel77_33.sc1 
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6. Metodologia 

En aquest projecte es poden apreciar dos tipus de metodologies diferents, aplicades a 

diferents àmbits de la realització del treball. El primer tipus és el que comprèn la 

planificació del projecte i estableix les rutines de treball a seguir. El segon tipus de 

metodologia el podem definir com el procés seguit a cada tasca per arribar al resultat 

desitjat. Aquest tipus el podem dividir segons cada tasca, ja que impliquen diferents 

processos. 

 

6.1. Metodologia de planificació 

Habitualment, el desenvolupament de videojocs implica seguir unes metodologies de 

treball, com ara SCRUM o DSDM. Aquestes metodologies estan pensades per coordinar 

grups importants de persones i optimitzar la feina realitzada, de manera que tothom pugui 

avançar en el seu apartat sense dependre completament de la resta. 

 

En aquest cas, però, no hi ha un gran equip implicat i. per tant, aquest tipus de 

metodologies no tenen un efecte notable en la producció. Al contrari, com que la 

distribució de la feina és gairebé irrellevant, el més important es establir amb criteri les 

prioritats de les tasques a realitzar, cosa que es veurà amb més detall en l'apartat de 

planificació. 

 

6.2. Metodologia de treball 

Per a la realització del projecte de manera adequada, ha calgut cercar informació i 

documentació sobre certs aspectes clau del projecte per tal d'aconseguir el màxim 

realisme, sempre dintre dels límits d'un videojoc, en la representació de la idea donada. 

 

Per començar, la idea conceptual del projecte parteix de la premissa del que s'anomena 

"la paradoxa de Fermi". Aquesta teoria, que parla sobre una contradicció entre la 

probabilitat de l'existència de vida intel·ligent extraterrestre i la falta de proves que la 

confirmin, es la base del rerefons de l'ambientació dissenyada per al videojoc. 
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Un cop dissenyat aquest context, i pel que fa la part de disseny artístic o de mecàniques, 

el desenvolupament dels diferents prototips, afegint nous aspectes de la idea final, s'han 

desenvolupat cercant la informació pertinent sobre aquest tema a la realitat. Un exemple 

d'això és la il·luminació, que al buit de l'espai no es comporta de la mateixa manera que a 

l'atmosfera terrestre. Es feia imprescindible un treball previ de documentació per crear una 

ambientació plausible. 

 

De cara a la programació, s'ha seguit un procés similar. Un cop pensada cada 

funcionalitat, com el moviment de la nau o la presència de restes a l'espai de joc, calia 

revisar la documentació d'Unity per tal de trobar la millor manera de programar aquestes 

característiques. Revisar la API pròpia d'Unity era una part fonamental de la programació, 

tant abans com durant la mateixa. 
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7. Plataforma de desenvolupament 

Al llarg d'aquest projecte, s'han utilitzat diversos recursos de software per tal de desenvolupar els diferents 

apartats necessaris per a la composició d'un videojoc d'aquestes característiques. En aquest cas, els 

recursos emprats són fonamentalment de software, ja que no hi ha uns requeriments a nivell de hardware 

per a la posada en marxa del projecte. 

7.1. Software 

Audacity: 

Software d'edició de so. S'ha utilitzat per editar les veus i sons que s'utilitzen al joc, afegint 

els filtres necessaris per crear els efectes desitjats, com la veu robòtica o l'eco d'alguns 

clips. 

 

Autodesk Softimage: 

Softimage és un software de modelat en 3D. S’ha utilitzat per crear la geometria dels 

models de tots els objectes que apareixen en el joc. 

 

Macromedia Photoshop: 

Popular software d’edició d’imatge. Utilitzat per afegir detalls a les textures de cada model. 

 

Pixologic Sculptris: 

Software de modelat en 3D. Es tracta d’un programa d’edició 3D amb un funcionament 

que simula l’escultura en fang per donar forma a objectes de certa complexitat. En aquest 

cas, s’ha utilitzat per pintar la base dels detalls de cada objecte. 

 

Unity3D 5: 

Així, la peça de software més fonamental en aquest desenvolupament és Unity, el motor 

sobre el que es construeix el videojoc. Es tracta d'un motor, gratuït a partir de la seva 

versió 5, de fàcil ús i amb tota una sèrie de recursos disponibles com a exemples i 

tutorials. Unity és on es confecciona el codi font del videojoc, creant allà les mecàniques i 

la composició dels escenaris i objectes que formaran les diferents escenes del joc. 
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8. Planificació 

Aquest projecte requereix d'una planificació molt acurada, ja que el disseny d'un videojoc 

consta de moltes subtasques que poden afectar al progrés general en cas 

d'endarreriments o imprevistos. Així, cal determinar molt bé els temps previstos i tenir en 

compte que hi ha parts diverses parts de la feina que es poden treballar de forma 

paral·lela sense que es pertorbin en excés. 

 

Les grans tasques en que es divideix el projecte són: 

 Elaboració de la memòria 

 Conceptualització del videojoc 

 Disseny artístic 

 Programació 

 Test 

 Exportació de l'aplicació 

 

Diagrama de Gantt: 

 

 

Figura 1 - Diagrama Gantt 
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9. Procés de treball 

En el desenvolupament d'un videojoc, per norma general, es tracta de dividir les diferents 

tasques que s'han de portar a terme en diferents equips, d'una o més persones, per tal de 

segmentar la feina i fer un control més exhaustiu del progrés realitzat. 

 

En aquest cas, però, al portar a terme el projecte una persona en solitari, el plantejament 

ha estat lleugerament diferent. No s'ha realitzat una divisió de tasques en paral·lel en els 

apartats tradicionals, sinó que s'ha treballat de forma més transversal. 

 

Així, a l'hora de crear el videojoc, s’ha començat a treballar directament per la 

programació. El principal motiu d'aquesta decisió és no disposar ja dels dissenys de les 

naus que apareixen al joc, ja que s’han encarregat a un col·laborador. Per tant, per poder 

començar a treballar en l'esquelet sobre el que s'incorporarien després els elements 

gràfics definitius, s’ha optat per treballar amb placeholder, ja que Unity requereix 

d'objectes als que aplicar els codis que es creen. D'aquesta manera s’han construit els 

diferents scripts i s’ha donat forma a les mecàniques del joc, conservant la possibilitat de 

fer les proves necessàries per al correcte funcionament del codi. 

 

Per tal de desenvolupar el codi com a tal, la mecànica més habitual ha estat consultar la 

API de C# de Unity, per tal de trobar les funciones i les propietats més adequades per als 

propòsits. Un cop assignat a l'objecte corresponent, només cal provar el seu funcionament 

i fer els ajustos necessaris per eliminar els petits errors i els mals funcionaments 

inesperats, ocasionats per un codi incorrecte. 

 

Pel que fa a l’apartat gràfic, un cop finalitzats els dissenys definitius de cada nau que 

apareix al joc, s’ha utilitzat Softimage per crear un model en 3D a partir de les diferents 

vistes creades. S’ha utilitzat la tècnica box modelling, que consisteix en crear un cub com 

a base del model i anar afegint geometria paulatinament, de manera que l’objecte vagi 

agafant la forma desitjada. Un cop finalitzada la geometria, el següent pas era definir les 

UV, que defineixen com es trasllada la geometria a un pla, per poder aplicar una material 

amb una textura, afegint així els diferents colors i detalls al model. 
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Definits el model i les seves UV corresponents, s’ha exportat l’objecte a Sculptris, on s’ha 

pintat directament sobre el model 3D per afegir els colors i detalls necessaris a la 

geometria. El resultat d’aquest procés s’ha traslladat a Photoshop per acabar d’afegir 

detalls amb més precisió. 

 

Un cop afegits tots els elements, i per tal d'anar polint el resultat, s'han anat implementant 

millores, tant visuals com en el codi, de forma cíclica, en un procés continuat fins a arribar 

a un punt considerat satisfactori. 
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10. APIs utilitzades 

Durant el desenvolupament del projecte, s'ha requerit la consulta d'una API per tal de 

treballar de forma correcta el codi. 

 

API Unity: 

http://docs.unity3d.com/ScriptReference/ 

 

Unity,el motor utilitzat per al desenvolupament del software, admet programació tant en 

Javascript com en C#, la emprada en aquest cas particular. En tots dos casos, però, Unity 

facilita una sèrie de classes i funcions per a les característiques directament relacionades 

amb el propi motor, com la il·luminació, el sistema de físiques, propietats dels objectes, 

etc. Aquesta col·lecció de classes i funcions es recullen en l'API de Unity, que proporciona 

exemples i descripcions detallades per facilitar el seu ús. 

 

http://docs.unity3d.com/ScriptReference/
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11. Prototips 

La natura del projecte, juntament amb el plantejament de la interfície, fa que aquest 

projecte no consti de gaires prototips visuals. Els primers prototips eren, ja des de l'inici, 

versions funcionals del joc, que han anat evolucionant de forma continuada durant el 

desenvolupament. D'altra banda, sí que s'han creat diferents prototips dels models de 

naus espacials que apareixen en el joc. 

11.1. Lo-Fi 

Aquests dissenys són esbossos preliminars de les naus. Són opcions possibles de les que 

van sorgir o triar els dissenys finals. 

 

 

Figura 2 - Conceptes preliminars 

 

Figura 3 - Conceptes preliminars Alien 
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11.2. Hi-Fi 

Aquests són els dissenys finals de les naus del videojoc, un cop triades entre les diferents 

possibilitats i acabades de detallar. 

 

 

Figura 4 - Disseny final de nau Krestrel 77-33 
 

 

Figura 5 - Disseny final de la nau A-Oxy09 
 

 

Figura 6 - Turnaround de la nau alienígena 
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12. Perfils d'usuari 

Qualsevol obra, incloses les multimèdia, ha de tenir en compte una sèrie de factors durant 

el seu desenvolupament. Un dels més importants és el públic al que, potencialment, es 

dirigirà. Segons el tipus de públic, l'obra s'haurà de dissenyar amb diferents estils de 

llenguatge, o amb narratives, si es dona el cas, amb un to particular, adient al públic 

objectiu. 

 

En el cas d'un videojoc, a més, s'afegeix un nou factor a tenir en compte: l'experiència 

prèvia de l'usuari en aquest medi i el seu coneixement de certes convencions que resulten 

naturals per a un jugador experimentat. Un joc dissenyat sense gaires ajudes o 

explicacions, pot resultar massa complicat per gent que mai ha jugat i, a l'inrevés, un joc 

amb massa explicacions o ajudes pot fer enrere els jugadors experimentats, per que li 

suposen traves innecessàries. 

 

Així doncs, en aquest tipus de projectes, cal definir bé qui és el públic objectiu i prendre 

totes les decisions de disseny i desenvolupament necessàries per adaptar el producte el 

màxim possible a aquest públic. D'altra banda, també hi ha la possibilitat de dissenyar el 

producte amb diferents possibilitats segons les característiques individuals de cada 

jugador potencial, explotant així una de les virtuts d'aquest medi: la interactivitat. 

 

En el cas d'aquest projecte, el videojoc desenvolupat està dirigit a un públic amb certa 

experiència en els videojocs, ja que és difícil que un producte d'aquestes característiques 

arribi a usuaris que no siguin jugadors habituals. Això fa que es pressuposin una sèrie de 

característiques, com els controls bàsics, comuns a la majoria de videojocs d'estil similar. 

Aquesta decisió també afecta al plantejament de la història i les mecàniques, que es 

presenten sense gaires explicacions i deixa al jugador espai per investigar i deduir per si 

mateix quin és l'objectiu final del joc. A més, el plantejament també es veu reforçat per la 

temàtica de la història, que juga amb el misteri per crear expectació. 

 

D'altra banda, s'ha procurat no crear grans traves als usuaris sense experiència, afegint 

indicacions dels controls i pistes sobre els objectius als menús de pausa. Tot i que no és 
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l'entorn més ideal per iniciar-se, la situació plantejada ofereix un camp de proves per 

poder experimentar amb els controls i acostumar-se a ells abans de procurar completar 

els objectius. 
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13. Usabilitat 

En el desenvolupament de videojocs, el disseny d'interfícies és una part fonamental que 

afecta directament a l'experiència del jugador. Per tant, és important dissenyar tots els 

elements que donen informació al jugador i tots els elements que participen en la 

interacció de manera cuidada, procurant que es doni el nivell d'immersió adient als 

propòsits del disseny general. 

 

En aquest sentit, hi ha diversos plantejaments segons la intencionalitat de cada videojoc. 

En els arcade, una interfície sobreimpresionada no afecta a la immersió, ja que el joc en sí 

mateix no pretén aconseguir-la. En canvi, hi ha jocs on l'ambientació juga un paper 

fonamental i on la informació d'aquest tipus pot restar credibilitat i perjudicar l'experiència. 

 

És aquests casos on ja fa un temps que es procura crear interfícies diegètiques, que 

s'integren en el món representat i en formen part, sense resultar en un afegit artificial. 

Podem trobar exemples d'aquest tipus d'interfícies en jocs com Dead Space, on tots els 

elements que es troben habitualment com barres de color sobreimpresionades a la 

pantalla, s'integren de forma natural. 

 

 

 

 

 Figura 7 - Interfície diegètica a Dead Space 
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En aquest projecte l'ambientació és una part important de l'experiència, com es demostra 

en la recomanació d'utilitzar auriculars per al so i una llum suau per no obstaculitzar el 

correcte visionat dels objectes que es mostren en pantalla. Així, s'ha procurat crear una 

interfície el menys obstructiva possible, donant només les indicacions mínimes i procurant 

integrar-les en l'ambient de joc. 

 

 

 

 

A banda dels menús, amb un plantejament més clàssic, la resta d'interfície es presenta 

com si formés part de la pantalla de la cabina, on es troba el pilot. D'aquesta manera, es 

poden donar certes indicacions de forma coherent amb l'entorn, sense restar-hi immersió. 

Figura 8 - Interfície del videojoc 
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14. Tests 

Durant el desenvolupament del software, s'estan duent a terme tests de forma constant 

per corroborar el correcte funcionament de cada mecànica nova afegida al gameplay. Un 

cop programada cada mecànica, es prova el seu correcte funcionament i integració en el 

conjunt, per evitar conflictes i problemes amb la resta de codi. Així, estrictament no 

existeix un protocol o una metodologia concreta, si no que es fan les proves necessàries 

per comprovar individualment cada script. 

 

D'alta banda, Unity ja s'encarrega d'aspectes més tècnics com el reescalament de 

l'interfície per als canvis de resolució, o de les compatibilitats amb els diferents 

navegadors. Així, no cal realitzar tests en aquest sentit. 
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15. Versions de l'aplicació 

Per a les diferents entregues, s'han generat diverses versions del software, a mesura que 

s'anava desenvolupant el codi. 

 

 Alpha 1 - Primer lliurament parcial 

Versió amb algunes de les mecàniques bàsiques del joc. La majoria d’elements són 

placeholders. Només la escena de joc està present. 

 

 Alpha 2 - 10/10/2015 

Versió amb menú i fase d’introducció. Mecàniques més polides i model de nau 

inclòs. 

 

 Alpha 3 - 01/11/2015 

Versió amb millores tècniques i correccions en el plantejament. 

 

 Beta 0.4 - 29/11/2015 

Fase d’introducció completa. Modelatge i texturitzat de més runes per donar 

varietat a l’entorn. Nova nau modelada per crear més tipus de runes. Veus d’àudio 

gravades i incloses a l’escena. 

 

 Final 1.0 - 05/01/2016 

Versió final del videojoc. Afegida secció final, així com la nau alienígena i tot 

l'apartat sonor d'aquesta última escena. Corregits petits errors d'execució en la 

resta del videojoc. 
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 16. Bugs 

Com en tot projecte d’aquest tipus, és inevitable que el funcionament del codi provoqui 

una sèrie d’errors inesperats, de major o menor gravetat, que cal solucionar optimitzant i 

corregint el codi. A continuació es llisten els errors detectats, amb una petita descripció i el 

seu estat actual. 

 

B001 – Col·lisions de restes: 

Al generar-se les restes de les naus que floten per l’escena, es donen casos en que els 

elements generats coincideixen en l’espai amb un altre ja generat prèviament. Si es dona 

aquest cas, es pot provocar una reacció en cadena que desestabilitza les físiques de les 

restes generades i causa finalment un moviment d’aquestes inesperat i poc fluït. 

Reproductibilitat: Ocasional 

Gravetat: Intermitja 

Estat: Pendent 
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17. Pressupost 

La majoria de projectes multimèdia comporten una sèrie de despeses associades al 

desenvolupament que requereixen una planificació per tal d'ajustar els pressupostos. 

Generalment, es por dividir la despesa entre elements de software i hardware, així com en 

el personal dedicat al desenvolupament i altres costos derivats. 

 

Al disseny de videojocs, l'apartat de software acostuma a englobar totes les llicències d'ús 

del programari relacionat amb el motor gràfic i el disseny d'escenaris i personatges, ja 

sigui en dos o tres dimensions. Aquests softwares ofereixen diferents tipus de llicències, 

que varien segons l'ús que es vulgui fer del producte resultant. 

 

Pel que fa a hardware, els costos associats en aquesta tipologia de projectes solen estar 

relacionats amb l'adquisició dels dispositius necessaris per a la correcta comprovació i 

posterior tests de funcionament. Disposar de mòbils o consoles concrets es fa necessari 

per tal d'assegurar el correcte funcionament de les aplicacions desenvolupades quan es 

volen ampliar les plataformes de distribució. 

 

En el cas d'aquest projecte però, aquest tipus de despeses són irrellevants, ja que tot el 

software utilitzat és, o bé completament gratuït, o bé consta de llicències gratuïtes per a 

productes sense benefici econòmic. Així, s'han emprat aquest tipus de llicències tant per 

al motor gràfic, Unity3D, com per al modelatge en Softimage o l'edició d'imatges amb 

Photoshop. 

 

Tampoc és necessària cap despesa en hardware, ja que el joc només es distribueix en 

format web o com a executable per a PC, que no requereixen cap plataforma addicional 

per a portar a terme els test de funcionament oportuns. 

 

De la mateixa manera, cap dels recursos multimèdia utilitzats, exceptuant els dissenys de 

les naus, han suposat cap tipus de cost. Tots els elements, tant gràfics com sonors, s'han 

creat expressament per al videojoc, o bé es tracta de recursos sota una llicència Creative 

Commons. 
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D'altra banda, el disseny de les naus sí que ha suposat un cost, ja que són el resultat de 

la feina realitzada per un il·lustrador contractat per aquest fi. Així doncs, el pressupost 

general del projecte està lligat a la seva feina, ja que no hi ha més elements que l'afectin. 

 

Concepte Quantitat Cost Total 

Motor gràfic 1 Llicència gratuïta 0€ 

Software model·latge 3D 1 Llicència estudiant 0€ 

Software escultura 3D 1 Llicència gratuïta 0€ 

Software edició imatge 1 Llicència gratuïta 0€ 

Software edició àudio 1 Llicència gratuïta 0€ 

Disseny nau 3 50€ 150€ 

Total 150€ 

Figura 9 - Pressupost 

 

Com ja s'ha explicat anteriorment, en el cas de portar a terme aquest projecte de forma 

comercial, és a dir, amb intenció d'extreure benefici econòmic, els costos augmentarien 

significativament per la necessitat d'adquirir les llicències comercials de la majoria del 

software. A més, caldria tenir en compte també la necessitat d'un equip de 

desenvolupadors i els seus costos associats, així com l'apartat de màrqueting i promoció. 
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18. Anàlisi de mercat 

El llançament i distribució d'un producte multimèdia sempre comporta un cert risc. Degut a 

la inversió que cal realitzar en la seva producció, cal minimitzar el risc de patir un fracàs 

per una mala planificació o una mala estratègia. En aquest sentit, una bona eina són els 

anàlisis de mercat, que permeten tenir una idea de l'estat del mercat per acceptar la idea 

o el producte que es vol oferir. 

 

En el cas d'aquest projecte, el producte segueix l'estela de diversos jocs que ja existeixen, 

o existien, en el mercat i que han tingut certa rellevància o èxit. Són productes amb 

característiques semblants, amb una narrativa curta i difusa, que no expliquen en detall la 

història i permeten a l'usuari reconstruir-la per ells mateixos. 

 

Així doncs, l'existència de productes similars en el mercat demostra una certa demanda 

d'aquest tipus de productes i crea una base d'usuaris potencials que poden sentir-se 

atrets per el que ofereix el videojoc. A més, la seva temàtica de terror i/o misteri, així com 

la seva vessant de ciència ficció, també poden servir com a porta d'entrada a usuaris que 

no siguin jugadors ja experimentats. 

 

No obstant això, no existeix una competència real, ja que el videojoc és gratuït i, per tant, 

no ha de competir amb la resta de productes similars per un mateix espai. No es tracta 

d'una experiència duradora, si no més aviat d'una breu experiència. 
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19. Màrqueting 

El videojoc desenvolupat durant el projecte, no té un pla de màrqueting com a tal darrere, 

ja que no s’espera vendre’l com a producte ni que generi cap benefici econòmic de forma 

directa. En realitat, però, el propi videojoc és part del màrqueting d’un altre producte. 

 

Com ja s’ha explicat anteriorment, el videojoc està dissenyat per ser una experiència de 

curta durada, de manera que ofereixi als jugadors un petit tast de la història. No es tracta 

tant d’explicar una cosa concreta com de crear un cert sentiment de expectació i intriga 

als jugadors. 

 

D’acord amb aquesta idea, el joc s’ha dissenyat per a generar un cert ambient d’incògnita 

i misteri, que provoqui en el jugador una curiositat per esbrinar més. Sense definir un 

objectiu clar, i només aportant petites pistes del que cal fer, el jugador ha d’explorar per 

voluntat pròpia l’escena. Es perd així la sensació d’estar en una situació guionitzada i 

sembla predominar l’elecció del jugador, encara que sigui fictícia en el fons. 

 

Es tracta d’apel·lar a la curiositat i generar una espurna de curiositat i fascinació per 

l’ambientació i el rerefons creats. D’aquesta manera, el jugador queda expectant i amb 

bona predisposició cap a un futur producte multimèdia referent a aquest univers, facilitant 

així la creació d’un producte més ambiciós, que no partirà de cero. 
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Annex 1. Lliurables del projecte 

Hi ha dos tipus de lliurables, els de la versió web i els de la versió standalone. 

 

La versió web del joc consta de dos arxius diferents, dins de la carpeta 'Web'. 

 DarkAwakening_v1.html: 

Arxiu que conté el codi html que invocarà la extensió de Unity al navegador. 

 

 DarkAwakening_v1.unity3d: 

Arxiu que conté el joc ja compilat. 

 

La versió standalone, en canvi, consta d'un executable i d'una carpeta 'Data' amb tots els 

elements necessaris per al seu correcte funcionament. Aquesta versió es troba a la 

carpeta 'Standalone'. 

 DarkAwakening_v1.exe: 

Arxiu executable que inicia el launcher que permet iniciar el joc. 

 

 DarkAwakening_v1_Data: 

Carpeta que conté tots els recursos compilats necessaris per al joc. 
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Annex 2. Codi font (extractes) 

La codificació d'aquest videojoc ha comportat una sèrie de reptes de cara a la resolució 

d'alguns problemes que s'anaven presentant a mida que es desenvolupava el projecte. 

S'ha procurat aplicar solucions creatives i buscant la manera de mantenir el rendiment el 

més òptim possible. 

 

A continuació, es presenten alguns fragments que il·lustren algunes de les mecàniques 

bàsiques del joc, així com la solució a alguns dels problemes que han sorgit durant el 

desenvolupament: 

 

Generació de restes: 

 
 

 

Aquest fragment s'encarrega de generar de forma automàtica i aleatòria les restes de les 

naus dintre d'uns marges definits. D'aquesta manera, la distribució d'elements al mapa és 

completament diferent cada vegada que s'executa el joc. 

 

Control de la llum dels objectes col·leccionables: 

 
 

 

for (int i = 0; i <= num_debris_XL; i++) { 
 Vector3 position_XL = new Vector3 (Random.Range (limit_left, limit_right), Random.Range (limit_down, 
limit_up), Random.Range (limit_back, limit_front)); 
 debXL = (GameObject)Instantiate (debrisXL[Random.Range(0,debrisXL.Length)], position_XL, new 
Quaternion ()); 
 debXL.transform.SetParent(this.transform); 
 for (int j = 0; j <= num_debris_L; j++) { 
  Vector3 position_L = new Vector3 (Random.Range (limit_left, limit_right), Random.Range 
(limit_down, limit_up), Random.Range (limit_back, limit_front)); 
  debL = (GameObject)Instantiate (debrisL[Random.Range(0,debrisL.Length)], position_L, new 
Quaternion ()); 
  debL.transform.SetParent(debXL.transform); 
 } 
} 

void intensidadLuz(){ 
 float distance = Vector3.Distance (spaceship.transform.position, transform.position); 
 
 if (!state) { 
  light_object.GetComponent<LensFlare> ().brightness = (0.05f*0.2f)/(distance/10); 
 } else { 
  light_object.GetComponent<LensFlare>().brightness = (1*0.2f)/(distance/10); 
 } 
} 

Figura 10 - Generació de restes 

Figura 11 - Control de llum en col·leccionables 



Daniel Medina Torregrosa  Dark Awakening - Creació d'un videojoc a Unity 
 

Memòria de Projecte Final de Grau Multimèdia - Desenvolupament d'aplicacions interactives 

 

42 

 

Aquest fragment representa la funció utilitzada per determinar la intensitat de la llum que 

emeten puntualment els objectes col·leccionables per facilitar la seva localització. Sense 

aquesta funció, la llum emesa es mantenia sempre amb la mateixa intensitat, creant 

dificultats al variar la distància entre la càmera i l'origen de la llum. 

 

Moviment de la nau: 

 
 

 

Aquest fragment controla el moviment de la nau, aplicant diferents forces a l'objecte per 

moure'l en la direcció adecuada i afegint una força contrària decreixent quan no es prem 

cap direcció per frenar la nau de forma suau. 

if (!out_boundaries) { 
 //Frena la nave para estabilizarla en un punto 
 ship_rb.AddForce(-(ship_rb.velocity)*decreaseSpeed); 
 ship_rb.AddTorque(-(ship_rb.angularVelocity)*(decreaseSpeed/2)); 
 
 //Si el jugador presiona una direccion de movimiento, se aplica una fuerza en dicha direccion 
 if (Input.GetKey ("w")) { 
  ship_rb.AddRelativeForce (Vector3.forward * increaseSpeed); 
 } 
 if (Input.GetKey ("s")) { 
  ship_rb.AddRelativeForce (Vector3.back * increaseSpeed); 
 } 
 if (Input.GetKey ("a")) { 
  ship_rb.AddRelativeForce (Vector3.left * increaseSpeed); 
 } 
 if (Input.GetKey ("d")) { 
  ship_rb.AddRelativeForce (Vector3.right * increaseSpeed); 
 } 
 //Si el jugador presiona una tecla de rotacion, se aplica una fuerza para iniciarla 
 if (Input.GetKey ("q")) { 
  ship_rb.AddRelativeTorque (Vector3.forward * decreaseSpeed); 
 } 
 if (Input.GetKey ("e")) { 
  ship_rb.AddRelativeTorque (Vector3.back * decreaseSpeed); 
 } 
} else { 
 //Ejecuta animacion de retorno para volver a los límites marcados y revierte la velocidad 
 ship_rb.AddForce (return_direction * decreaseSpeed); 
} 

Figura 12 - Moviment de la nau 
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Animació de la càmera: 

 

 
 

Aquestes funcions controlen el moviment de la càmera al voltant de la nau durant 

l'animació a la fase d'introducció. La primera fa girar la càmera per situar-se darrera de la 

nau, mentre que la segona s'activa un cop finalitzada la primera i acosta la càmera cap a 

la seva posició final. 

void TurnAround(){ 
 transform.RotateAround(Vector3.zero, Vector3.down, 15 * Time.deltaTime); 
 //transform.localPosition -= new Vector3(0,0.0002f,0); 
} 
 
void ZoomView(){ 
 transform.Translate(new Vector3(0,-0.005f,0.1f)); 
 transform.Rotate(new Vector3(-0.3f,0,0)); 
} 

Figura 13 - Animació de la càmera 
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Animació de textos: 

 

 

 

En aquest fragment es determina l'evolució en el temps de l'escena introductòria, on 

apareixen els textos explicatius de la història. Es juga amb les transparències i s'activen i 

desactiven els textos per tal de crear l'efecte progressiu que s'observa en el joc. 

void FixedUpdate () { 
 switch (state) { 
 case 0:{ 
  RI_ImageAdvice.color = Color.Lerp(RI_ImageAdvice.color, Color.white, fadeSpeed * 2 * 
Time.deltaTime); 
  TextMAdvice.color = Color.Lerp (TextMAdvice.color, Color.white, fadeSpeed * 2 * Time.deltaTime); 
  break; 
 } 
 case 1:{ 
  RI_ImageAdvice.color = Color.Lerp(RI_ImageAdvice.color, Color.black, fadeSpeed * 5 * 
Time.deltaTime); 
  TextMAdvice.color = Color.Lerp (TextMAdvice.color, Color.black, fadeSpeed * 5 * Time.deltaTime); 
  break; 
 } 
 case 2:{ 
  TextMA.color = Color.Lerp (TextMA.color, Color.white, fadeSpeed * 2 * Time.deltaTime); 
  break; 
 } 
 case 3:{ 
  TextMA.color = Color.Lerp (TextMA.color, Color.black, fadeSpeed * 5 * Time.deltaTime); 
  break; 
 } 
 case 4:{ 
  TextMB.color = Color.Lerp (TextMB.color, Color.white, fadeSpeed * 2 * Time.deltaTime); 
  break; 
 } 
 case 5:{ 
  TextMB.color = Color.Lerp (TextMB.color, Color.black, fadeSpeed * 5 * Time.deltaTime); 
  break; 
 } 
 case 6:{ 
  Portal.GetComponent<portal_animation>().enabled = true; 
  break; 
 } 
 } 
 
 if (Time.timeSinceLevelLoad >= 10) { state = 1; }  
 if (Time.timeSinceLevelLoad >= 17) { state = 2; RI_ImageAdvice.color = Color.black; 
RI_ImageAdvice.enabled = false; TextMAdvice.enabled = false; TextMA.enabled = true;} 
 if (Time.timeSinceLevelLoad >= 27) { state = 3; }  
 if (Time.timeSinceLevelLoad >= 34) { state = 4; TextMA.color = Color.black; TextMB.enabled = true; }  
 if (Time.timeSinceLevelLoad >= 37) { state = 5; } 
 if (Time.timeSinceLevelLoad >= 44) { state = 6; TextMB.color = Color.black; TextMA.enabled = false; 
TextMB.enabled = false;} 
} 

Figura 14 - Animació de text 
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Control de pausa: 

 

 

 

Aquestes dues funcions controlen l'activació de la pausa modificant el transcurs del temps 

en el joc i fent aparèixer o desaparèixer el menú de pausa segons correspongui. A més, 

s'aturen tots els sons, excepte la música de fons, per evitar que una gravació o un efecte 

es continuï reproduint durant la pausa. 

void pauseGame(){ 
 Time.timeScale = 0; 
 if (GetComponent<AudioSource> ().isPlaying) { 
  GetComponent<AudioSource> ().Pause (); 
  pause_audio = true; 
 } 
 
 if (collectable_ui) { 
  if (collectable_ui.GetComponent<AudioSource> ().isPlaying) { 
   collectable_ui.GetComponent<AudioSource> ().Pause (); 
   pause_audio_collectable = true; 
  } 
 } 
 
 pause_menu.GetComponent<Canvas> ().enabled = true; 
 pause = true; 
 Cursor.lockState = CursorLockMode.Confined; 
 Cursor.visible = true; 
} 
 
public void resumeGame(){ 
 Time.timeScale = 1; 
 
 if (collectable_ui) { 
  if (pause_audio_collectable) { 
   collectable_ui.GetComponent<AudioSource> ().Play (); 
   pause_audio_collectable = false; 
  } 
 } 
 
 if (pause_audio) { 
  GetComponent<AudioSource> ().Play (); 
  pause_audio = false; 
 } 
 
 pause_menu.GetComponent<Canvas> ().enabled = false; 
 audio_ui.GetComponent<Canvas> ().enabled = false; 
 control_ui.GetComponent<Canvas> ().enabled = false; 
 pause = false; 
 Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked; 
 Cursor.visible = false; 
} 

Figura 15 - Control de pausa 
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Annex 3. Llibreries/Codi extern utilitzat 

El projecte no consta de llibreries de tercers ni codi extern, més que les proporcionades 

per el propi motor, Unity. 
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Annex 4. Captures de pantalla 

Procés de treball amb Softimage: 

 

Figura 16 - Captura de Softimage 

 

Entorn de treball de Unity: 

 

Figura 17 - Captura de Unity 
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Editor de codi per a la manipulació dels scripts de C#: 

 

Figura 18 - Captura de l'editor de codi font 

 

Entorn de treball de Sculptris: 

 

Figura 19 - Captura de Sculptris amb el modelat d'una nau 
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Annex 5. Glossari 

 Arcade: Màquines de videojocs clàssiques, habitualment ubicades a salons recreatius. 

També s'utilitza per definir un gènere de videojocs, normalment amb una jugabilitat 

sencilla, però de dificultat creixent, on la història no es excessivament important. 

 

 Gameplay: part d'un joc on l'usuari pot realitzar accions i on es manifesten les 

mecàniques de joc. 

 

 Launcher: Petit programa que s'executa a l'hora d'obrir una aplicació i que permet 

determinar una sèrie d'opcions prèviament a l'inici d'aquesta. 

 

 Placeholder: Objecte gràfic temporal que es fa servir en substitució d'un objecte que es 

troba encara en fase de producció. 

 

 Plugin: Afegit a un software que amplia les capacitats del programa bàsic. 

 

 Prefrabs: Objectes de Unity que serveixen com a plantilla per la reutilització d'objectes. 

 

 Skybox: Objecte que s'utilitza en els entorns 3D per crear un fons ambiental en càmera, 

ja sigui una imatge com el cel o l'horitzó, o bé un color més sòlid, com el fons de l'espai 

o les profunditats marines. 

 

 Standalone: Programa executable de forma independent a un ordinador. 

 

 Teaser: Petit curt o mostra que serveix com a introducció per crear expectatives sobre 

un producte més complet relacionat. 

 

 Turnaround: Disseny amb tres o més punts de vista per facilitar el modelat 3D. 

 

 UV: Conversió d’un model 3D a un pla 2D, que serveix com a guia per aplicar les 

textures afegides al mateix. 


