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L’objectiu d’aquest projecte ha sigut elaborar un joc que explori el concepte de 
ficció interactiva de forma innovadora, proporcionant més llibertat d’elecció i de 
moviment del que és habitual en aquest tipus de jocs. Alhora s’ha intentat 
aconseguir un producte amb futur, que sigui fàcilment modificable, ampliable i 
portable a altres plataformes. 
 
Per tal de realitzar el projecte s’ha emprat Android Studio com a IDE i Java 
com a llenguatge de programació. A més s’han utilitzat diversos editors 
d’imatges i eines de modelat. Respecte a la metodologia s’ha fet servir un 
enfocament àgil, adoptant sobretot els principis de la Programació Extrema. 
 
Com a resultat del projecte s’ha obtingut un producte acabat, jugable i apte per 
ser penjat al Google Play, que tot i ser una versió 1.0 encara té molt recorregut 
per endavant. Alhora pot servir fàcilment de base per futures ampliacions, ja 
sigui a nivell d’escenaris, de codi o de portabilitat a altres plataformes. 
 
Com a conclusió es pot dir que ha sigut un projecte d’una complexitat 
moderada-alta i que ha permès al autor posar en pràctica moltes habilitats 
apreses durant el Grau. A més, cal afegir que el fet de fer un producte pensant 
en usuaris reals ha plantejat tota una sèrie de reptes que s’han hagut de 
solucionar en un procés que es considera molt enriquidor. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 
The main goal of this project has been to make a game that explores and 
innovates the Interactive Fiction concept, giving the player more choices and 
more movement liberty than the usual in these games. Also, the idea was that 
at the end of the project, the product had to be easily modifiable, scalable and 
portable to other platforms. 
 
In order to make the project, Android Studio was used as IDE and Java as a 
programming language. In addition, several image editors and modeling tools 
have been used. As for methodology, an agile approach has been adopted, 
specially the Extreme Programming’s principles. 
 
As a result of the project, a finished product, playable and apt to be uploaded 
to Google Play, has been obtained, although it is a version 1.0 that still has a 
long way to go. At the same time, it can easily be used as a basis for future 
extensions, like new scenarios, code improvements or portability to other 
platforms. 
 
In conclusion, it can be said that it has been a project of medium-high 
complexity that has allowed the author to put into practice many abilities 
learned during the Degree. Also, making a product having in mind real users 
has posed a whole new set of challenges that had to be solved, and the 
process has been enlightening.  
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 

La idea bàsica i principal d’aquest treball de fi de grau es crear un joc en 
mode text que es pugui jugar de forma relativament casual i que 
proporcioni unes poques hores d’entreteniment a qualsevol individu 
interessat en el concepte de la ficció interactiva. 
 
Tot i que existeixen avui en dia múltiples aplicacions amb diferents 
implementacions de la idea de ficció interactiva, la majoria d’elles limiten 
seriosament la llibertat del jugador a l’hora de prendre decisions o de 
moure’s a l’escenari. En canvi els jocs de rol amb imatges i els grans 
MMORPG donen molta més llibertat d’acció, però òbviament amb uns 
costos de desenvolupament molt més grans. 
 
La idea d’aquest treball és buscar un punt entremig en què s’aprofiti les 
possibilitats d’un mon tancat per un sol jugador per narrar una història i 
al mateix temps es doni la màxima llibertat possible a l’hora d’explorar-la. 
 
A més, al ser en mode text, és especialment adient a aquelles persones 
amb discapacitat visual, ja que hi ha diversos programes que són 
capaços de llegir el text del mòbil.  
 

1.2 Objectius del Treball 
 

L’objectiu del treball és crear una aplicació d’Android que sigui un joc 
complet en el que es pugui jugar al menys un escenari sencer. El joc 
serà principalment en mode text tot i que es recolzarà en icones i 
imatges per ser més atractiu a la vista. 
 
En un anàlisi de requisits d’alt nivell s’han identificat els següents: 
 
Requisits funcionals: 

• El jugador s’ha de poder moure per l’escenari. 

• El jugador ha de poder interactuar amb l’escenari. 

• El jugador ha de poder parlar amb personatges no jugadors. 

• El jugador ha de poder lluitar amb personatges no jugadors. 

• S’ha d’implementar un sistema de successos i les seves 
conseqüències. 

• El jugador ha d’aconseguir experiència i amb ella poder millorar 
les característiques del seu personatge. 

 
Requisits no funcionals: 

• El joc ha d’estar al menys en dos idiomes, català i castellà. També 
ha de quedar preparat per possibles futures traduccions a altres 
idiomes. 
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• El joc ha de disposar de so. 

• El joc ha d’estar preparat pel seu ús per persones invidents o amb 
dificultats de visió. 

• El joc ha de passar els controls de Google Play i ser-hi publicat al 
final del treball de fi de grau. 

• Es crearà un manual explicant com fer un escenari nou. 
 

Cal aclarir que els requisits funcionals només es detallen a alt nivell i que 
és probable que durant el desenvolupament es descobreixin altres 
requisits que es vulguin incorporar al joc. 
 
Riscos identificats: 
 

• Problemes de gestió del temps disponible pel projecte. Degut a 
circumstàncies laborals que no eren previsibles en el moment de 
matricular-se, és possible que el temps disponible per dedicar al 
projecte sigui menor del que seria desitjable. El mètode de 
desenvolupament triat intenta controlar aquest risc al fer iteracions 
curtes i en cada una integrar noves funcionalitats. Així es 
contempla la possibilitat de que algunes funcionalitats menys 
importants es quedin fora i al mateix temps es disposi d’un 
producte jugable. 
Una altra forma de controlar aquest risc és intentar avançar feina 
sempre que sigui possible. Per exemple la obtenció de recursos 
visuals o auditius pel joc no necessita esperar a la part 
d’implementació i es pot anar avançant en fases prèvies si es 
disposa de temps lliure. 

• El factor de diversió. Un joc no només ha de funcionar, sinó que 
ha de ser divertit, i fer-lo divertit és una feina en si mateixa, que 
pot requerir molt de temps i no sempre sortirà bé. Cal aclarir que 
la idea d’aquest projecte és centrar-se més en la part tècnica del 
joc i menys en l’escenari, per tant en cas de que el temps es 
converteixi en un problema greu es simplificarà abans l’escenari 
que no el codi. 

 
1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

Al tractar-se d’un joc l’enfocament a seguir és crear un producte nou tot i 
que es poden agafar idees de productes ja existents. En aquest sentit la 
idea bàsica és que el jugador tingui la sensació d’estar jugant una 
història al mateix temps que pot moure’s lliurement per un escenari. Per 
tant el joc agafarà moltes idees comuns dels jocs de rol per ordinador, 
així com dels jocs de ficció interactiva. 
 
El mètode a seguir és un desenvolupament basat en iteracions molt 
curtes i incrementals, de tal forma que es disposi d’un producte utilitzable 
des de quasi el primer moment. Sobre aquest producte s’aniran afegint 
les funcionalitats descrites en l’apartat anterior i sempre al final de cada 
iteració haurà d’existir un producte utilitzable, és a dir, una versió encara 
que sigui molt simple del joc. 
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Cal tornar a assenyalar que es tracta d’un desenvolupament amb 
nombroses incògnites i que pot donar lloc a modificacions substancials 
d’alguns requisits, així com al descobriment de nous. Per tant es 
considera que davant de la incertesa és millor agafar mètodes de 
desenvolupament àgil que permetin una millor adaptació. 

 
1.4 Planificació del Treball 
 

La planificació del treball per hores s’estructura en quatre parts, el pla de 
treball, el disseny i arquitectura, la implementació i el lliurament final. 
Respecte a les hores disponibles, es calcula poder disposar de dues 
hores per dia laboral i quatre per dia de cap de setmana en el millor dels 
casos, i de la meitat en el pitjor. Això ens dona un rang d’entre 9 i 18 
hores setmanals. 
 
Pla de treball: 

  

Pla de Treball (PAC1) 

Activitat Hores Descripció 

Recollida d’informació 
2 

Buscar informació sobre aplicacions 
semblants 

Proposició del projecte 
2 

Proposar el projecte al tutor i millorar 
els detalls 

Elaboració pla de treball 8 Elaborar el pla de treball 

Preparació entorn 
desenvolupament 

1 
Revisar que la instal·lació d’Android 
Studio estigui al dia 

Revisió i entrega 2 Revisar i entregar la PAC1 

Total hores previstes: 15 hores 

Total hores disponibles: 18-36 hores 

 
Cal aclarir que en el moment de començar el projecte ja es disposa d’un 
entorn de desenvolupament operatiu per Android, i per tant només cal fer 
les comprovacions adients per tal de que tot estigui correctament 
actualitzat. 
 
Disseny i arquitectura: 
 

Disseny i Arquitectura (PAC2) 

Activitat Hores Descripció 

Anàlisi de requisits 
funcionals 

8 
Anàlisi i especificació dels requisits 
funcionals 

Anàlisi de requisits no 
funcionals 

2 
Anàlisi i especificació dels requisits 
no funcionals 

Diagrama casos d’ús 4 Elaborar el diagrama de casos 

Diagrama de classes 10 Elaborar el diagrama de classes 

Disseny interfície 
d’usuari 

6 
Elaborar prototips de les pantalles de 
què constarà el joc 

Disseny arquitectura 2 Especificar l’arquitectura 

Revisió i entrega 4 Revisar i entregar la PAC2 
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Total hores previstes: 36 hores 

Total hores disponibles: 27-54 hores  

 
S’anticipa molta feina en l’especificació dels requisits funcionals i en 
l’elaboració del diagrama de classes. En el cas dels requisits funcionals 
és degut a que s’haurà de detallar exactament què s’implementarà en el 
joc, és a dir, quines accions podrà fer el jugador i com les podrà fer. En 
el cas del diagrama de classes és degut a que hi intervindran nombroses 
classes. També s’anticipa que l’elaboració dels prototips de les pantalles 
pot ser costosa. 
 
Implementació: 
 

Implementació (PAC3) 

Activitat Hores Descripció 

Iteració 1 
14 

Implementar l’estructura bàsica del 
joc 

Iteració 2 
14 

Implementar requisits funcionals i no 
funcionals 

Iteració 3 
14 

Implementar requisits funcionals i no 
funcionals 

Iteració 4 
14 

Implementar requisits funcionals i no 
funcionals 

Iteració 5 
14 

Implementar requisits funcionals i no 
funcionals 

Obtenció de recursos 
15 

Cerca, tria i preparació de recursos 
com icones i sons 

Revisió i entrega 4 Revisar i entregar la PAC3 

Total hores previstes: 89 hores 

Total hores disponibles: 50 – 100 hores 

 
Aquesta etapa es basa en iteracions molt curtes en què s’implementin 
els requisits funcionals i no funcionals. Cada iteració es divideix en 
quatre parts que serien: planejar, implementar, testejar i refactoritzar. A 
més, a cada iteració s’ha d’anar desenvolupant l’escenari bàsic del joc 
aprofitant les funcionalitats que es vagin implementant. Al final de cada 
iteració el joc ha de ser jugable, encara que al principi sigui en una versió 
molt primitiva. 
 
La primera iteració és diferent, ja que es tracta d’implementar l’estructura 
bàsica del joc, és a dir, principalment requisits no funcionals, i per tant no 
hi haurà producte jugable al final. 
 
També la última iteració és una mica diferent, ja que hauria d’estar més 
destinada a la finalització de l’escenari i a les proves necessàries per 
assegurar-se la seva jugabilitat. 
 
A més es preveu una activitat que serà continuada i solapada en el 
temps amb les iteracions que és la d’aconseguir els recursos d’icones i 
sons que l’aplicació necessiti. 
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Lliurament final: 
 

Lliurament Final 

Activitat Hores Descripció 

Memòria 18 Elaboració final de la memòria 

Presentació 8 Elaboració de la presentació 

Revisió i entrega 2 Revisar i entregar 

Total hores previstes: 28 hores 

Total hores disponibles: 27 - 54 

 
Comparant les hores previstes amb les teòricament disponibles es veu 
que entren totes dintre de la forquilla però que en cas de caure en el 
pitjor cas hi haurà problemes de temps, especialment en la part 
d’implementació. Com ja s’ha dit abans, es preveu retallar funcionalitats 
en cas d’arribar a aquest punt. 
 
S’adjunta diagrama de Gantt amb el conjunt de tasques previstes i la 
seva programació. 

 
 
 
1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

Al finalitzar el treball de fi de grau s’haurà de disposar dels següents 
productes: 
 

• Memòria del treball 

• Aplicació d’Android. 

• Manual per a la creació de nous escenaris. 

• Vídeo presentació de l’aplicació. 
 
 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
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En el capítol 2 es descriuen els aspectes més rellevants del disseny 
centrat en l’usuari. 
 
En el capítol 3 s’hi troben els detalls del disseny tècnic, com poden ser 
els casos d’ús o l’arquitectura triada. 
 
En el capítol 4 s’hi expliquen els detalls de la implementació com per 
exemple les eines triades o les decisions de disseny importants. 
 
En el capítol 5 es fa un breu resum de les perspectives de futur que es 
creu que pot tindre el joc. 
  
En el capítol 6 s’hi pot trobar l’apartat de conclusions, on es fa una 
descripció de les conclusions, una reflexió crítica sobre l’assoliment dels 
objectius i un anàlisi de la planificació i la metodologia triada. 
  
En el capítol 7 hi ha un glossari sobre els termes utilitzats en la memòria. 
 
En el capítol 8 s’hi cita la bibliografia utilitzada per fer el treball. 
 
En el capítol 9 hi han els annexes, que inclouen notes de disseny del 
codi i un manual sobre com crear nous escenaris. 
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2. Disseny Centrat en l’Usuari 
 

El Disseny Centrat en l’Usuari (DCU a partir d’ara) és una filosofia que té 
com a premissa tenir en compte a l’usuari en totes les fases del disseny 
per tal d’intentar garantir l’èxit del producte i no caure en la trampa de 
fer-ho tot per l’usuari però sense l’usuari. 
 
Per tal d’aplicar el DCU en el desenvolupament d’aquest Treball de Fi de 
Grau es faran les següents fases de disseny: 
 

1. Usuaris i context d’ús 
2. Disseny conceptual 
3. Prototipatge 
4. Avaluació 

 
2.1 Usuaris i context d’ús 

 
Per tal d’identificar els usuaris i les seves preferències s’utilitza una 
combinació de recerca ja realitzada, entrevistes en profunditat i anàlisi 
comparativa. 
 
Es tria aquesta combinació concreta per la dificultat de trobar usuaris 
que a priori sigui clar que utilitzaran el joc. Per tant es busca informació 
de fonts ja establertes, com és la recerca ja realitzada i l’anàlisi 
comparativa amb jocs del mateix tipus que ja existeixen. Es 
complementa amb entrevistes en profunditat amb els que es creu que 
poden ser potencials jugadors. 
 
Recerca ja realitzada 
 
La recerca feta per Richard Bartle sobre els tipus de jugadors d’un MUD1 
és especialment rellevant en aquest cas, ja que el joc que es vol 
implementar s’hi assembla molt en el concepte. Dona’t que no existeix el 
component de múltiples jugadors es poden descartar dos de les 
tipologies, els que busquen socialitzar i els que busquen imposar-se 
sobre altres. Ens quedarien per tant els usuaris exploradors i els usuaris 
que els motiva aconseguir pujar de nivell i fer punts. 
 
Un article publicat per Adam Blacker al blog de Apptopia2 parla amb una 
mica de detall de la demografia dels jugadors de ficció interactiva, 
trobant que hi ha una majoria de noies (78%) i de menors de 21 anys 
(75%). Cal tindre en compte que parla sobretot d’usuaris de jocs de ficció 
interactiva amb un fort component visual, i per tant les seves conclusions 
no serien de directa aplicació a un joc de tipus text, tot i que poden servir 
d’indicatiu. 
 
En una entrevista a Rebecca Slitt3, dissenyadora de jocs de ficció 
interactiva en mode text, es menciona de passada que la gent aficionada 
a aquest tipus de jocs està dintre d’un rang elevat d’edat. Aquesta opinió 
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està recolzada pel fet de que la època més comercial d’aquest tipus de 
jocs va ser als 80 i 90, i que molts jugadors d’aquells temps encara de 
tant en tant tornen a buscar productes semblants avui en dia. 
 
Cal dir en aquest punt que es podria fer una recerca bastant exhaustiva 
sobre els possibles usuaris que puguin jugar al joc atrets no perquè sigui 
de ficció interactiva sinó perquè versa sobre els Mites de Cthulhu. 
L’elecció dels Mites com a element per l’escenari té un doble avantatge, 
d’una banda permet fer el joc atractiu a un gran nombre d’usuaris que 
estan interessats en aquesta ambientació concreta i de l’altra que els 
drets d’autor han caducat des de fa temps. 
 
No obstant el paràgraf anterior, no es fa la recerca en qüestió ja que es 
considera que el projecte intenta sobretot dissenyar el marc en què 
després es puguin fer escenaris concrets, ja sigui dels Mites de Cthulhu 
o d’altres. Per tant, tot i que en un projecte de més recorregut si seria 
important fer aquesta recerca en profunditat, en una primera aproximació 
es creu més rellevant focalitzar-se en els aspectes més genèrics de 
ficció interactiva. 
 
Entrevistes en profunditat 
 
Les entrevistes en profunditat son principalment dues, fetes a jugadors 
de rol habituals, però no de ficció interactiva. Tenen un format lliure i un 
tant informal, i es tracta de veure què els agradaria més veure en una 
aplicació de mòbil com la que es pretén desenvolupar. En les entrevistes 
es citen els següents aspectes: 

• Interacció complexa amb personatges no jugadors 

• Escenaris no estàtics, on les accions del jugador canviïn 
coses 

• Escenaris no lineals amb més d’un final possible i més 
d’una manera d’arribar-hi 

• Llibertat d’acció en l’escenari, poder anar on es vol quan es 
vol i no haver de seguir un guió establert 

• Preferència per una història rica en detalls abans que un 
sistema de combat complex 

• Temàtica de l’escenari motivant. Aquí es citen vàries 
opcions de ciència-ficció, terror, espionatge, ... 

• Dificultat elevada. Un d’ells menciona que troba que els 
videojocs d’avui dia són massa fàcils al poder guardar la 
partida molt sovint i a efectes pràctics no tindre 
conseqüències negatives mai 

• Possibilitat de triar entre diferents tipus de personatge 
jugador o de dissenyar-lo 

 
Es fa una tercera entrevista més curta a un individu molt aficionat als 
Mites de Cthulhu però poc familiaritzat amb el concepte de ficció 
interactiva o del rol en general. La idea li sembla atractiva i assegura que 
al menys ho provaria, tot i que no és capaç de precisar gaire què espera 
trobar-hi o quines funcionalitats li agradarien. La conclusió podria ser que 
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mentre sigui de la temàtica que a ell li agrada (els Mites de Cthulhu en 
aquest cas) farà al menys un intent de jugar-hi. 

 
Anàlisi comparativa 
 
L’anàlisi comparativa es fa amb 3 aplicacions sobretot: Cthulhu 
Chronicles, DetectiveLand i Crónicas del Kai. Les tres venen a 
representar el que és la ficció interactiva en mode text avui en dia a 
Android. Cada una amb el seu estil són bons jocs i amb un notable èxit, 
ja que per exemple les “Crónicas del Kai” tenen més de 100.000 
descàrregues. S’examinen per tal de veure de forma indirecta què és el 
que els usuaris esperen dels jocs d’aquest tipus i es treuen les següents 
conclusions: 

• Històries ben desenvolupades i no lineals 

• Diversos escenaris en cada joc 

• Un sistema de resolució de situacions, ja sigui de combat o 
altres relativament senzill però que introdueixi un element 
d’atzar al joc 

• Presentació visual relativament simple. El contingut per 
sobre del continent 

A més fent una ullada als comentaris de les aplicacions es pot veure 
com molts usuaris ja havien tingut algun tipus de contacte previ amb el 
rol o els llibres de ficció interactiva. Així mateix la majoria d’elogis fan 
referència a la història en si mateixa i no tant a la tecnologia concreta 
emprada o al disseny visual del joc. 
 
Resum de característiques que han de ser presents 
 
Un cop realitzada la indagació, es treu la conclusió de que l’usuari 
d’aquest tipus de jocs busca més un contingut ric i variat en les seves 
opcions que no una presentació elaborada. Òbviament això no vol dir 
que es pugui descuidar el disseny de la interfície, ja que segueix havent 
de complir amb els requisits d’usabilitat, però fa que hi hagi bastanta 
llibertat a l’hora de triar el disseny concret. 
Un resum del que hauria de tenir el joc és: 

• Tria de personatge jugador 

• Escenari complex i amb múltiples possibilitats 

• Un sistema per fer lluites (a un nivell bàsic) 

• Un sistema per fer conversacions amb personatges no jugadors 
 
Usuaris 
 
Dels apartats anteriors es divideixen els usuaris en els següents perfils: 
usuari interessat en la ficció interactiva en mode text, usuari interessat 
en la ficció interactiva en general, usuari interessat en la temàtica dels 
escenaris. 
 
Usuari interessat en la ficció interactiva en mode text 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metaarcade.cthulhu.chronicles
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metaarcade.cthulhu.chronicles
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.versificator.detectiveland
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.projectaon.kaichronicles
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Es tracta d’un usuari que ja ha tingut contacte previ amb la ficció 
interactiva en mode text i que li agrada la temàtica. Ha jugat a un o varis 
jocs amb antelació d’un tipus semblant al que es vol desenvolupar, com 
per exemple alguna de les aplicacions mencionades o un MUD. La 
demografia seria d’ampli espectre d’edat, possiblement amb més dones 
que homes, tot i que qualsevol suposició és bastant arriscada degut a la 
falta de dades fiables. 
El seu context d’ús és el d’un entorn tranquil, segurament sense ningú al 
voltant. Voldrà dedicar temps i atenció a llegir les descripcions i 
conversacions que pugui haver-hi al joc, per tant buscarà eliminar 
possibles distraccions de la mateixa manera que fan molts lectors de 
llibres. 
Les tasques d’aquest usuari són: 

• Triar un personatge 

• Jugar un escenari 
o Explorar l’escenari 
o Interaccionar amb l’escenari 
o Finalitzar un escenari 
o Trobar un final alternatiu a l’escenari 

 
Usuari interessat en la ficció interactiva en general 
 
Aquest perfil correspon a aquells usuaris que han tingut contacte i els ha 
agradat la ficció interactiva en altres mitjans diferents al d’una aplicació o 
videojoc en mode text. Per exemple aquells que hagin jugat a jocs 
d’escollir la pròpia aventura amb un fort component visual, els que han 
llegit llibres d’aquest tipus o fins i tot els que es poden veure atrets a 
explorar més aquest mon després de veure l’episodi de Black Mirror 
“Bandersnatch”. 
El seu context d’ús és qualsevol lloc on pugui disposar d’una estona 
lliure. Menys centrat en l’aspecte literari de l’escenari i potser més 
acostumat a videojocs visuals s’espera que disposi d’auriculars i sigui 
menys exigent en termes de possibles distraccions. 
Les tasques d’aquest usuari són: 

• Configurar el so 

• Triar un personatge 

• Jugar un tutorial 

• Jugar un escenari 
o Explorar l’escenari 
o Interaccionar amb l’escenari 
o Finalitzar l’escenari 

 
Usuari interessat en la temàtica dels escenaris 
 
Aquest és un usuari que es veuria atret al joc no tant pel sistema o tipus 
de joc, sinó per la temàtica del escenari. En aquest cas parlem de fans 
del mon dels Mites de Cthulhu, creats per Howard Phillips Lovecraft a 
principis del segle XX. Cal assenyalar que aquest usuari es pot solapar 
amb algun dels dos anteriors, i que el que faria la diferència entre caure 
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en un perfil o altra seria la seva motivació principal a l’hora de jugar el 
joc. 
El seu context d’ús  és més el d’un jugador casual que descobreix 
l’aplicació i decideix provar-la. Típicament serà en un moment curt d’oci 
o d’avorriment, potser en algun lloc públic com un transport o un parc. El 
seu temps disponible per jugar pot ser considerablement més breu que 
el dels dos usuaris anteriors. 
Les tasques d’aquest usuari són: 

• Agafar un personatge ja creat 

• Jugar un tutorial 

• Jugar un escenari 
o Explorar l’escenari 
o Finalitzar l’escenari 

 
2.2 Disseny Conceptual 
 
En aquesta part parlem d’escenari d’ús, situacions vistes des del punt de 
vista de l’usuari sobre com serà utilitzat el joc en diferents contexts. 
 
Escenari 1: 
Perfil: Usuari interessat en la ficció interactiva en general. 
Descripció: L’usuari decideix fer una partida mentre torna a casa seva en 
transport públic. Decideix utilitzar auriculars però li cal canviar el volum 
del so abans de començar a jugar l’escenari. 
 
Escenari 2 
Perfil: Usuari interessat en la ficció interactiva en mode text. 
Descripció: L’usuari busca una estona tranquil·la a casa seva per poder 
jugar al joc i fer un escenari complet. Passarà l’estona que calgui llegint 
cada descripció amb atenció i es pensarà les accions abans de fer-les. 
Explorarà l’escenari cercant pistes, parlant amb personatges no jugadors 
i avançant en la història. Finalment trobarà un dels finals de l’escenari, 
amb el que acabarà la partida. 
 
Escenari 3: 
Perfil: Usuari interessat en la ficció interactiva en mode text. 
Descripció: L’usuari ja ha trobat un dels finals de l’escenari però vol 
trobar altres finals i assegurar-se de que no es perd res de la història. 
Torna a jugar doncs l’escenari cercant finals alternatius, provant altres 
opcions a les conversacions amb personatges no jugadors i en general 
fent tries diferents a les que ja havia fet en partides anteriors. 
 
Escenari 4: 
Perfil: Usuari interessat en la temàtica dels escenaris. 
Descripció: L’usuari troba el joc a la Play Store i com la temàtica li 
agrada decideix instal·lar-lo al seu dispositiu tot i no acabar d’entendre el 
concepte del mateix. Al obrir-lo veu que hi ha un tutorial i decideix 
començar amb ell per tal d’entendre millor com funciona el joc. 
 
Flux d’interacció 
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D’altre banda, a continuació es pot veure el flux d’interacció de 
l’aplicació. Com es pot veure en el diagrama el flux és bastant simple, i 
consta de dues parts principals. Una és des de la pantalla d’inici, que es 
poden triar diverses opcions i cada una porta a una pantalla diferent on 
es realitzarà la opció desitjada. L’altra és des de la pantalla d’escenari, 
on es poden realitzar diferents accions, i totes elles causen una entrada 
de nova informació per part del joc cap a l’usuari que modifica de forma 
substancial la pantalla. Cal indicar que les accions disponibles durant 
l’escenari no han de seguir cap ordre preestablert, sinó que el seu ordre 
és de lliure elecció per part de l’usuari. S’indica aquest fet amb les fletxes 
en doble sentit entre les diferents accions. 
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Prototipatge 
 
Els prototips a mà alçada són els següents: 
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Els prototips d’alta fidelitat són els següents: 
 

 
Pantalla Principal 
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Pantalla de Crèdits 
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Pantalla de Configuració 
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Pantalla de Personatges 
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Pantalla de Localització 
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Pantalla d’Inventari 
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Pantalla de Conversació 
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Pantalla de Lluita 
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2.3 Avaluació 
 
En la fase d’avaluació es busca valorar el prototip des del punt de vista 
de l’usuari. Per tal de fer-ho primer s’ha de recollir informació sobre el 
propi usuari amb la finalitat d’esbrinar quin és el seu perfil. A continuació 
cal decidir quines seran les tasques a realitzar, i quines preguntes es 
faran al respecte. Tots aquest aspectes es tracten a continuació. 
 
Preguntes sobre l’usuari: 

• Coneix el concepte de ficció interactiva? 

• Ha jugat mai algun joc de ficció interactiva? 

• En cas d’haver-ne jugat, era en mode text? 

• Llegeix habitualment? 

• Coneix l’ambientació dels Mites de Cthulhu? 

• Preguntes demogràfiques: edat i sexe 
 

Tasques a realitzar: 

• Canviar una opció de configuració del so 

• Triar un personatge 

• Finalitzar el tutorial 

• Jugar un escenari, dintre del que ha de fer: 
o Canviar de localització 
o Iniciar una conversació 
o Utilitzar una acció especial 
o Iniciar un combat 

 
Preguntes sobre les tasques: 

• Ha pogut completar totes les tasques? 

• Alguna d’elles ha comportat una especial dificultat? 

• En cas de que alguna no s’hagi pogut completar, en quin punt es 
va quedar travat i per què? 

• Alguna de les opcions és poc intuïtiva o difícil de trobar? 

• Canviaria alguna cosa? 
 
 

Per últim voldria afegir que idealment la tasca d’avaluació s’hauria de 
seguir realitzant durant la fase de desenvolupament de l’aplicació. Al 
final de cada iteració (excepte la primera) al disposar d’un producte 
jugable seria important poder disposar d’un o dos voluntaris que 
podessin anar provant el joc des de les seves primeres versions 
rudimentàries.  
La idea no seria tan una entrevista estructurada sinó observar com 
l’usuari es desenvolupa de forma natural en el joc, i un cop acabada la 
sessió fer algunes preguntes sobre el que s’hagi observat. El feedback 
proporcionat seria molt valuós per tal de modificar el que ja s’ha 
implementat i orientar la següent iteració de desenvolupament. 
D’aquesta manera s’estendria la filosofia del DCU a la fase 
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d’implementació, i a efectes pràctic cobriria tot el desenvolupament del 
joc. 
A la pràctica però, degut a mancances de temps i de voluntaris que es 
vulguin comprometre a fer proves cada setmana, no es contempla com 
una opció factible, i el producte final de cada iteració haurà de ser provat 
pel propi desenvolupador. Tot i això, s’intentarà buscar quan sigui 
possible algun feedback per part dels usuaris entrevistats inicialment. 
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3. Disseny Tècnic 
 

3.1 Casos d’ús 
 

Identificador CU-001 

Nom Triar personatge 

Prioritat Mitjana 

Descripció El jugador tria un personatge d’entre els disponibles 

Actors Jugador 

Pre-Condicions Cap 

Flux 1.El jugador obre la pantalla de triar personatges 
2.El jugador tria un dels personatges disponibles 
3.El sistema assigna aquell personatge com el que 
jugarà els escenaris 
4.El jugador retorna a la pantalla principal 

Flux alternatiu 2.El jugador no tria cap personatge 
3.El jugador torna a la pantalla principal 

Post-Condicions El jugador té el personatge que ha triat assignat per 
fer els escenaris. 

Notes El sistema assigna un personatge per defecte al 
iniciar l’escenari, de tal forma que encara que no es 
realitzi aquest cas d’ús, el jugador podrà jugar el 
tutorial i els escenaris. 

 

Identificador CU-002 

Nom Configurar so 

Prioritat Mitjana 

Descripció El jugador canvia la intensitat del so 

Actors Jugador 

Pre-Condicions Cap 

Flux 1.El jugador entra en la pantalla de configuració del 
so 
2.El jugador canvia les opcions que vulgui sobre el 
so dels efectes i de la música 
3.Els canvis fets pel jugador queden gravats 
4.El jugador torna a la pantalla principal 

Post-Condicions Els canvis fets pel jugador s’apliquen a partir d’aquell 
moment i en futures partides 

 

Identificador CU-003 

Nom Veure crèdits 

Prioritat Alta 

Descripció El jugador visita els crèdits del joc 

Actors Jugador 

Pre-Condicions Cap 

Flux 1.El jugador entra a la pantalla de crèdits 
2.El jugador torna a la pantalla principal 

Post-Condicions Cap 
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Notes Un cas d’ús molt simple però de prioritat alta per tal 
de complir amb els aspectes legals, ja que 
s’utilitzaran recursos amb llicències que demanen 
reconeixement de l’autor 

 

Identificador CU-004 

Nom Fer el tutorial 

Prioritat Alta 

Descripció El jugador completa el tutorial 

Actors Jugador 

Pre-Condicions Cap 

Flux 1.El jugador inicia el tutorial 
2.El jugador visita les diferents localitzacions del 
tutorial de forma consecutiva 
3.En cada una de les localitzacions fa allò que és 
requerit per passar a la següent 
4.El jugador finalitza el tutorial 
5.El jugador torna a la pantalla principal 

Flux alternatiu 2.El jugador ignora alguna de les localitzacions o no 
comprèn què s’espera d’ell 

Post-Condicions El jugador completa de forma satisfactòria el tutorial i 
adquireix les habilitats bàsiques per poder jugar el 
joc 

Notes No es força al jugador a fer el tutorial, ni a fer-lo 
complet 

 

Identificador CU-005 

Nom Fer un escenari 

Prioritat Alta 

Descripció El jugador completa un escenari 

Actors Jugador 

Pre-Condicions Cap 

Flux 1.El jugador comença un escenari 
2.El jugador visita diferents localitzacions 
3.El jugador esbrina el necessari per arribar a un final 
d’escenari satisfactori 
4.El jugador realitza els passos necessaris per 
finalitzar l’escenari 
5.El jugador torna a la pantalla principal 

Flux alternatiu 3.El jugador no esbrina tot el necessari per arribar a 
un final d’escenari satisfactori 
4.El jugador arriba a un final no satisfactori o 
abandona la partida 
5.El jugador torna a la pantalla principal 

Post-Condicions Cap 

Notes Cas d’us d’alt nivell, centre del joc, i que n’engloba 
d’altres 

Inclou CU-006, CU-007, CU-008, CU-009, CU-010 
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Identificador CU-006 

Nom Canviar de localització 

Prioritat Alta 

Descripció El jugador canvia d’una localització a una altra 

Actors Jugador 

Pre-Condicions 1.S’està jugant un escenari 
2.El personatge jugador reuneix les condicions 
necessàries per accedir a la nova localització 

Flux 1.El jugador prem la opció d’anar a una nova 
localització de la seva elecció 
2.El personatge jugador canvia de localització 

Post-Condicions Una nova localització és carregada en pantalla. Això 
inclou el seu nom, descripció i continguts. 

 

Identificador CU-007 

Nom Lluitar amb un personatge no jugador 

Prioritat Alta 

Descripció El jugador executa una lluita contra un personatge no 
jugador 

Actors Jugador 

Pre-Condicions 1.S’està jugant un escenari 
2.Hi ha un personatge no jugador a la mateixa 
localització que el jugador 

Flux 1.El jugador prem l’opció d’iniciar una lluita 
2.La lluita s’inicia, el personatge no jugador colpeja a 
intervals regulars de temps 
3.El jugador pot utilitzar accions especials de lluita a 
voluntat si compleix les condicions requerides 
4.La lluita acaba quan el personatge no jugador és 
derrotat 

Flux alternatiu 4.La lluita acaba quan el personatge jugador fuig 
4.La lluita acaba quan el personatge jugador mort 
5.L’escenari arriba al final de la mort del jugador 
6.Es torna a la pantalla d’inici 

Post-Condicions El personatge jugador rep experiència per la lluita 

 

Identificador CU-008 

Nom Conversar amb un personatge no jugador 

Prioritat Alta 

Descripció El jugador manté una conversació a través d’opcions 
de resposta amb un personatge no jugador 

Actors Jugador 

Pre-Condicions 1.S’està jugant un escenari 
2.Hi ha un personatge no jugador a la mateixa 
localització que el personatge i té un diàleg 
disponible 

Flux 1.El jugador prem l’opció d’iniciar una conversació 
2.A la pantalla es veu el text que correspon al 
personatge no jugador 
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3.A continuació es veu el text de les opcions de 
resposta 
4.El jugador escull una opció de resposta 
5.Es repeteixen els passos 2 a 4 fins que el fil del 
diàleg arriba a la seva fi 
6.Es finalitza la conversació 

Flux alternatiu 5.El jugador abandona la conversació 

Post-Condicions Cap 

 

Identificador CU-009 

Nom Veure inventari 

Prioritat Alta 

Descripció El jugador veu quins objectes carrega a sobre el seu 
personatge 

Actors Jugador 

Pre-Condicions S’està jugant un escenari 

Flux 1.El jugador prem l’opció de veure l’inventari 
2.L’inventari es mostra en pantalla 
3.El jugador abandona la pantalla d’inventari 

Flux alternatiu Cap 

Post-Condicions Cap 

 

Identificador CU-010 

Nom Realitzar acció especial 

Prioritat Mitjana 

Descripció El jugador realitza una acció especial 

Actors Jugador 

Pre-Condicions 1.S’està jugant un escenari 
2.Les condicions que l’acció especial requereixin 

Flux Variat 

Flux alternatiu Variat 

Post-Condicions Variat 

 
L’últim cas d’ús, el CU-010, és un calaix de sastre per tots aquells casos 
d’ús que s’haurien de derivar de cada una de les accions especials que 
es puguin implementar en el joc. Succeeix que en aquest punt del 
desenvolupament encara no està clar quines accions seran aquestes, ni 
si hi haurà temps d’implementar-les, i per tant de moment no s’entra en 
més detall. 
 

3.2 Arquitectura 
 
Respecte a l’arquitectura es tria un model de tres capes, presentació, 
domini i persistència. L’elecció és deguda sobretot a dos factors: 

• Separar adequadament aspectes diferents de la implementació 
del joc. És a dir, conceptualment la programació serà molt diferent 
quan s’estigui treballant amb el domini que no pas amb la 
presentació. En el primer cas s’estarà treballant amb classes 
referents a personatges, localitzacions i semblants i en el segon 
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s’estarà molt més vinculat al framework d’Android i s’estarà 
treballant amb Fragments, Activity i altres. 

• Portabilitat. Al separar en tres capes el que s’espera aconseguir 
és que la capa de domini i la de persistència es puguin portar amb 
molta facilitat a altres sistemes que no siguin Android. S’aprofita 
d’aquesta manera el fet de que estigui programat en Java i 
l’objectiu final és que si en algun moment es decideix fer, tan sols 
s’hagi de modificar la capa de presentació. 

 
A continuació s’inclou el model de l’arquitectura: 
 

 
 
Respecte a les classes s’inclouen dos models, el primer referent a la 
capa de presentació i el segon referent a la capa de domini. 
 
Capa de presentació (amb una referència a la capa de persistència): 
 

 
 
Capa de domini: 
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Algunes notes sobre el model de la capa de domini: 
 

• Event i Consequences son classes abstractes. Un cop es faci la 
implementació tindran classes filles, però en el model no s’han 
inclòs per claredat. 

• Les xxxManager són les classes encarregades de la part dinàmica 
del joc que involucra diferents classes. Moure un personatge 
d’una banda a una altra, fer la lluita, desar un objecte a l’inventari, 
i altres accions. 

• No s’han inclòs en el model classes Enum, tot i que es preveu 
utilitzar-ne unes quantes com per exemple ActionType o 
DamageType. 
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4. Implementació 
 
4.1 Descripció d’eines, editors i APIs 
 
Com a eines i editors s’ha utilitzat: 
 

• Android Studio 3.4. És la principal eina utilitzada pel desenvolupament 
d’aquest projecte. Apart de les seves funcionalitats per elaborar el codi, 
en Java, també s’ha utilitzat el simulador incorporat, les opcions de 
debugger i l’entorn de proves per fer tests unitaris. 

• GIMP 2.8. És l’editor d’imatges utilitzat per treballar sobre les icones del 
projecte. 

• Mandelbulber 2.11. És un editor de fractals utilitzar per crear algunes de 
les imatges del joc. 

 
Com a APIs cal destacar: 
 

• org.xmlpull.* Per llegir les dades emmagatzemades en arxius XML. 

• android.media.Soundpool Per la gestió dels efectes sonors. 

• android.media.MediaPlayer Per la gestió de la música. 

• java.util.random Pel factor aleatori en tirades de daus. 
 
4.2 Decisions de disseny 
 
Com ja s’ha comentat en el capítol anterior d’aquesta memòria es tria una 
arquitectura de tres capes per la implementació del projecte. L’estructura de 
paquets de les classes Java reflexa aquesta arquitectura: 
 

• com.somor.cthulhudreams.game és el paquet que conté la lògica de 
negoci del joc. Està pensada i implementada per ser fàcilment portable a 
altres sistemes. 

• com.somor.cthulhudreams.persistence és el paquet que conté les 
classes necessàries per llegir les dades referents als capítols (escenaris) 
del joc, així com dades dels personatges jugadors. 

• com.somor.cthulhudreams.ui és el paquet que conté les classes 
referents a la presentació. Aquí és on es troben els Fragments i Dialogs 
que donen forma a les dades llegides de *.persistence i modificades a 
*.game i les presenten al usuari per tal de que pugui interactuar amb 
elles. 

• com.somor.cthulhudreams és el paquet base de l’aplicació i és on es 
poden trobar les Activity que són el seu motor, una classe Application 
amb dades necessàries per diferents parts de l’aplicació i una classe 
Soundpool per gestionar efectes de so. 

 
L’arquitectura de tres capes es tria per facilitar la portabilitat a altres sistemes. 
Seria per exemple molt interessant convertir-la en una aplicació per Windows 
canviant només les classes referents a la presentació i obrint tot un nou mercat 
d’usuaris alhora que s’aprofiten moltes de les classes ja creades. 
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El format triat per la capa de persistència és el de fitxers XML, que contenen 
tota la informació necessària per jugar un escenari excepte els recursos de les 
imatges que s’han de carregar apart com a assets. Aquesta decisió respon a la 
necessitat doble de poder llegir-los i editar-los amb facilitat des del propi IDE. A 
mesura que es necessiten es carreguen les dades dels fitxers enters en 
memòria, cosa que fa que estiguin accessibles en temps molt més baix durant 
el joc del que hauria sigut possible utilitzant una base de dades com SQLite.  
 
Seria molt convenient en una futura ampliació del projecte fer un segon 
programa que fos un editor de capítols o escenaris. L’objectiu és facilitar al 
màxim la creació de nous escenaris per part de tercers, ja que amb l’edició del 
XML i la incorporació de les imatges necessàries n’hi ha prou per crear nous 
escenaris, sense que sigui necessari editar el codi pròpiament dit. 
 
Per una descripció més detallada de què fan algunes classes i de mecàniques 
del codi veure l’Annex I. 
 
4.3 Estat del projecte 
 
En el moment present (14/05/2019, a punt d’entregar la PAC3) l’estat del 
projecte és satisfactori tot i anar lleugerament endarrerit respecte a algunes de 
les previsions. 
 
Els requisits funcionals d’alt nivell establerts al principi del projecte estan tots 
implementats, i els no funcionals gairebé ho estan, sent la principal mancança 
el fet d’estar encara tot en un sol idioma. 
 
Els casos d’ús estan tots implementats i testejats, amb l’única excepció del CU-
005, Fer un Escenari, que encara està a un terç. Es planeja acabar l’escenari 
en el temps que hi ha entre l’entrega de la PAC3 i l’entrega final. 
 
Cal mencionar que s’està treballant per millorar la usabilitat en general del joc i 
en particular la forma de navegació entre les diferents pantalles. S’han trobat 
moltes dificultats en aquest aspecte, en part perquè un joc en mode text en un 
mòbil és difícil de quadrar bé degut al poc espai disponible a la pantalla. Així 
mateix també s’està fent un esforç per buscar icones més adequades per les 
diferents accions, però al haver d’utilitzar icones lliures de drets a vegades és 
complicat trobar exactament allò que es necessita. 
 
4.4 Proves 
 
Fins el moment present (14/05/2019) totes les proves s’han fet utilitzant Android 
Studio i el seu emulador. Es preveu abans d’entregar el projecte fer proves en 
dispositius físics. 
 

• Proves unitàries. Les proves unitàries es centren en comprovar que la 
part de les tirades de daus funcionen correctament, ja que són la 
mecànica bàsica del funcionament del joc. Es fan proves per comprovar 
que els límits dels números aleatoris són correctes i que les tirades de 



33   

daus donen un màxim i una mitjana esperats. Les proves es fan en 
l’entorn d’Android Studio. 

• Proves d’ús de funcionalitats. Aquestes proves es basen en anar provant 
les funcionalitats implementades en el simulador. Abans de l’entrega 
final està previst fer proves en dispositius reals, concretament un Honor 
9 i un OnePlus 3, amb Android 9 i 8 respectivament. 
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5. Futur 
 
Arribat el final del Treball de Fi de Grau pròpiament dit i quan ja s’està 
elaborant la versió final de la present memòria i la resta de documentació del 
projecte, es creu oportú dedicar una secció al futur del joc com a tal, més enllà 
del marc del TFG. 
 
El joc en el seu estat actual es considera que és un producte acabat i jugable. 
Hi ha algunes millores a fer, especialment en el tema de la usabilitat, i seria 
aconsellable refactoritzar algunes parts del codi, però es pot dir que s’ha arribat 
a una versió 1.0 que mereix aquesta numeració. 
 
El futur del joc es planteja des de diferents òptiques: 
 

• Creació de nous escenaris. Per la creació de nous escenaris cal editar 
nous arxius XML on es definirà tota la informació necessària seguint les 
indicacions del manual que es troba en els annexes d’aquesta memòria. 
Seria molt convenient en una fase més avançada del projecte 
implementar un editor a mida per tal de facilitat al màxim l’edició del XML 
a possibles col·laboradors. 

• Traducció a altres idiomes. El joc actual, així com qualsevol nou escenari 
s’hauria de traduir a altres idiomes per tal d’ampliar la base potencial 
d’usuaris. Especialment important seria la traducció al anglès. El codi 
està pensat per poder fer aquesta traducció de forma còmode aprofitant 
les funcions de localització d’Android. 

• Adaptació per invidents. Es considera que un potencial grup d’usuaris és 
el de persones amb discapacitats visuals. Aquest és un grup que sol 
tenir pocs jocs adequats a les seves característiques, i aquest joc en 
concret es considera que pot ser-ho, ja que al ser sobretot en mode text 
només cal un programa que el llegeixi per fer-lo apropiat per aquest 
col·lectiu. Caldria acabar d’adaptar allò que sigui necessari i contactar 
amb associacions com la ONCE per buscar algun acord de 
col·laboració. 

• Portabilitat a altres plataformes. Al usar una arquitectura de tres capes i 
estar fet en Java una altre camí a seguir seria el de fer versions per 
Windows o altres plataformes per tal d’ampliar la base d’usuaris. 

• Creació de jocs similars. El joc tal i com està fet és fàcilment modificable 
i ampliable en la seva mecànica bàsica. Això vol dir que es podrien fer 
versions adaptades a ciència-ficció, novel·les de detectius i en general 
qualsevol altra temàtica. 
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6. Conclusions 
 
El treball ha permès posar en pràctica moltes de les habilitats apreses durant el 
grau, especialment les referents a la gestió d’un projecte. Es considera un 
experiència molt positiva ja que a diferència de molts dels treballs que es fan 
durant el grau, en aquest cas es tracta d’elaborar un producte complet per a 
usuaris reals, i per tant s’han de treballar totes les etapes alhora que s’ha de 
tindre present sempre com serà el resultat final i com fer-ho atractiu per l’usuari. 
 
Respecte al assoliment dels objectius es considera que s’han acomplert de 
forma satisfactòria, tot i que al final es descarta la traducció al castellà i la 
publicació al Google Play. La raó de que no s’acompleixin aquests objectius no 
és tant que no es pugui sinó que es considera que és millor esperar a acabar 
de tenir el joc més treballat i sobretot a tenir-lo traduït a l’anglès per tal de poder 
fer un llançament que incrementi les possibles descàrregues. 
 
Pel que fa a la planificació del projecte cal assenyalar que s’ha pogut fer un 
seguiment irregular degut a problemes de temps inesperats, pel que si 
s’hagués de canviar alguna cosa seria fer una programació inicial més flexible. 
La metodologia àgil prevista, iteracions curtes amb productes operatius al final 
de cada cicle es considera la idònia per aquest tipus de desenvolupament en 
què hi havia moltes circumstàncies desconegudes al inici. 
 
Per últim, assenyalar que queden moltes línies de treball per explorar. El joc es 
pot ampliar de moltes maneres, com per exemple afegint nous capítols, 
introduint noves funcionalitats o traduint-lo a altres idiomes. També seria molt 
còmode fer un editor de capítols que permetés crear-los de forma més fàcil i 
intuïtiva que no pas treballant directament sobre un arxiu XML. 
 
En resum es pot dir que ha sigut una molt bona experiència, que s’ha creat un 
producte final que tot i ser perfectament jugable es clarament ampliable i que 
els objectius del projecte s’han acomplert alhora que se n’han descobert de 
nous que s’exploraran en el futur. 
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7. Glossari 
 
Escenari: Aventura dintre del joc que el jugador pot recórrer i on pot realitzar 
diferents accions que el portin a acabar-lo amb èxit o fracàs. 
 
Capítol: Sinònim d’escenari. 
 
Personatge Jugador: Personatge utilitzat pel jugador per recórrer un escenari i 
que té un conjunt d’atributs com habilitat de lluita, habilitat d’esquiva, ... 
 
Personatge No Jugador: Personatge no controlat pel jugador. 
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9. Annexos 
 
Annex I. Notes de disseny del codi. 
 

• Les classes més importants respecte a la capa de presentació són ActivityIntro i 

ActivityGame. 

• ActivityIntro s’encarrega dels FragmentsIntro*, que bàsicament són els de 

configuració i tria de personatge i missió. 

• ActivityGame s’encarrega de la resta de Fragment i és bàsicament la que allotja 

el joc en si. També s’encarrega de carregar el capítol (o tutorial) i CDGame. 

• CDGame és la classe central pel que fa a la part dinàmica del joc com són les 

accions del jugador. Aquesta és la classe encarregada de carregar els diferents 

Manager i la que fa de distribuïdora de les accions del jugador cap a ells. 

• gameTick() és un mètode que es pot trobar a moltes classes. És l’encarregat de 

fer que succeeixi tot allò que no depèn de les accions del jugador i es pot 

considerar el motor del joc. S’invoca cada segon en un bucle infinit mentre el joc 

està en funcionament. ActivityGame és la classe encarregada de marcar els temps 

de forma original, i des d’ella es van invocant mètodes gameTick() a altres 

classes, essent el principal el de CDGame. 

• Chapter és la classe que conté tota la informació d’un escenari/aventura/missió 

en particular. El carrega ActivityGame en background utilitzant un AsyncTask. El 

llegeix d’un XML. 

• L’aplicació utilitza un sistema de tipus d’actualització (classe enum UpdateType) 

per saber què ha d’actualitzar en la UI cada cop. CDGame retorna un valor 

d’aquesta classe mencionades en la major part dels seus mètodes corresponents a 

accions. El FragmentGame processa aquest valor al mètode processUIUpdate() per 

saber quines parts de la UI ha d’actualitzar a nous valors i quines no. Els valors en 

si no es passen, sinó que el FragmentGame els llegeix invocant a CDGame. 

• El mateix sistema s’utilitza per l’actualització de la UI en el referent al combat. 
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Annex II. Sintaxis XML dels escenaris. 
 

SINTAXIS XML DELS 
CAPÍTOLS 

 

L’ordre és el següent: objectes, personatges no jugadors, localitzacions, events, 

conseqüències, conversacions, equip inicial, text inicial.  

Objectes 
<item> per començar un objecte. 

• <id> per l’identificador (és compartit por tots els ítems, això inclou armes, 

armadures, ...). 

• <name> pel nom curt. 

• <description> per la descripció de l’objecte. 

• <difficulty> la dificultat de la cerca per trobar l’objecte. Si la dificultat és 0 

l’objecte serà visible sense necessitat de buscar. 

• <image> per la imatge associada que es mostrarà a l’inventari. 

• <flags> per les propietats de l’objecte. 

o N: No portable. L’objecte NO es por carregar a l’inventari del personatge 

jugador. Aquest flag s’ha de posar en objectes tipus cadàver o contenidors 

fixes.  

<weapon> per començar un objecte tipus arma. 

• <id> per l’identificador (és compartit per tots els ítems o objectes, per tant no 

posar el mateix id que un altre ítem com una armadura) 

• <name> pel nom curt. 

• <difficulty>  la dificultat de la cerca per trobar l’objecte. Si la dificultat és 0 

l’objecte serà visible sense necessitat de buscar. 

• <image> per la imatge associada que es mostrarà a l’inventari. 

• <hitMod> pel modificador al percentatge de probabilitat d’encertar un cop. 

<criticalMod> pel modificador al percentatge de probabilitat d’un crític 

• <damageDices> pel mal de l’arma. Ha de ser en format xdy, on la x són el 

nombre de daus llançats i la y el nombre de cares de cada dau. Per exemple, 3d6 

voldria dir que es llancen 3 daus de 6 cares. 

• <damageType> pel tipus de mal de l’arma. 

o blunt. Mal contundent 

o piercing. Mal penetrant. És la opció per defecte. 

o fire. Mal de foc. 

• <sound> pel so que farà l’arma amb els cops regulars. 
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o blunt1 

o knife1 

<armor> per començar un objecte tipus armadura. 

• <id> per l’identificador (és compartit per tots els ítems o objectes, per tant no 

posar el mateix id que un altre ítem com una arma). 

• <name> pel nom curt. 

• <difficulty> la dificultat de la cerca per trobar l’objecte. Si la dificultat és 0 

l’objecte serà visible sense necessitat de buscar. 

• <image> per la imatge associada que es mostrarà a l’inventari. 

• <flags> per les propietats de l’armadura. 

• <blunt> la protecció contra mal del tipus contundent. 

• <piercing> la protecció contra mal del tipus penetrant. 

• <fire> la protecció contra el mal del tipus foc. 

 

<food> per començar un objecte tipus menjar. 

• <id> per l’identificador (és compartit per tots els ítems o objectes, per tant no 

posar el mateix id que un altre ítem com una arma). 

• <name> pel nom curt. 

• <difficulty> la dificultat de la cerca per trobar l’objecte. Si la dificultat és 0 

l’objecte serà visible sense necessitat de buscar. 

• <image> per la imatge associada que es mostrarà a l’inventari. 

• <flags> per les propietats del menjar. 

• <healQuantity> per la quantitat de punts de vida i de cordura que curarà el 

menjar. 

Personatges no Jugadors 
<npc> per començar un personatge no jugador (NPC a partir d’ara). 

• <id> per l’identificador. 

• <name> pel nom curt. 

• <shortDescription> per la descripció que es mostrarà a la localització. Si aquest 

camp no existeix s’utilitzarà una descripció del tipus name + és aquí. 

• <movement> para el tipo de moviment. 

o mobile. Fa que el NPC tingui moviment aleatori. 

o restricted. Fa que el NPC tingui un moviment aleatori delimitat a les 

localitzacions del camp locationsMoveId. 

o patrol. Fa que el NPC patrulli les localitzacions del camp locationsMoveId 

per ordre. 

o static. Fa que el NPC no es mogui. És la opció per defecte. 

• <locationsMoveId>  localitzacions utilitzades pels tipus de moviment complexes. 

S’han de separar les localitzacions amb un punt i coma, per exemple 2;4;5;6 si es 

vol que un NPC amb moviment patrol vagi primer a la 2, després a la 4, ... 

• <itemsId> les ids dels objectes que carregarà el NPC. Aquests objectes NO estan 

equipats i NO modifiquen el les estadístiques del NPC de cap manera. Queden a 
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l’inventari del NPC i després al seu cadàver, i la idea és que el jugador els pugui 

agafar si derrota al NPC. 

• <flags> per les propietats del NPC. 

o A. Aggressive. Atacarà al personatge jugador només veure’l. 

o G. Guardian. Aquest flag impedeix al jugador utilitzar l’acció de cercar en 

presència del NPC. 

o W. Wimpy. El NPC fugirà quan es comenci un combat a la mateixa 

localització on està i no sigui ell l’objectiu. 

• <healthPoints> punts de vida. 

• <fightSkill> habilitat de lluita. 

• <dodgeSkill> habilitat d’esquiva. 

• <baseDamageDices> mal base. Ha d’estar en format xdy. Per exemple, 3d4 vol 

dir que es tiraran 3 daus de 4 cares. 

• <baseDamageType> tipus de mal base. 

• <baseProtection> armadura base. 

• <exp> experiència que dona al jugador la derrota del PNJ. 

 

Localitzacions 
<location> per començar una localització. 

• <id> per l’identificador. 

• <name> pel nom curt. 

• <description> per la descripció. 

• <searchMod> pel modificador a la cerca. Aquest valor restarà al del PC. El valor 

per defecte és 1. 

• <exp> per l’experiència que rep el personatge jugador el primer cop que arriba a 

la localització. Per defecte és 0, que vol dir que no es rep res. S’aconsella donar 

un valor petit, menys de 50, a totes les localitzacions. Les que estiguin amagades 

darrera portes secretes haurien de tenir però un valor més alt. 

• <sanityPoints> són els punts de cordura que té una localització. Aquests punts es 

gasten abans que els del personatge jugador, i la seva funció principal és donar 

temps al jugador per tal de que pugui llegir la descripció del lloc. Quan el 

personatge jugador abandona la localització, baixen a 0, és a dir, només són útils 

el primer cop que s’entra a la localització. 

• <mobilesId> les ids dels NPCs que es carregaran en aquesta localització. Es poden 

carregar diversos NPCs separant les ids amb un ; com per exemple 2;2;4 que faria 

que en aquesta localització hi hagués dos NPC amb id 2 i un amb id 4. 

• <itemsId> les ids dels objectes que es carregaran en aquesta localització. El 

formato és el mateix que pels personatges no jugadors. 

• <repair> per començar unes dades de reparació. 

o <damage> per la quantitat de danys que s’ha de reparar. 

o <repairMod> per modificar la reparació. Aquest valor restarà al del 

personatge jugador. 

o <repairedName> el nom de la localització un cop reparada. 
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o <repairedDescription> la descripció de la localització un cop reparada 

o <repairedMessage> el missatge que es mostra quan s’ha reparat una 

localització 

o <itemsId> ids dels objectes necessaris per completar la reparació. Els 

diferents objectes es poden separar amb un ; com per exemple 2;4;5. 

o <unblockIds> les ids de las sortides que es desbloquejaran quan es repari 

la localització. 

• <exit> per començar una sortida. Al menys n’hi ha d’haver una. 

o <id> per l’identificador. 

o <direction> pel punt cardinal al que correspon la sortida. 

▪ N, nord. 

▪ E, est. 

▪ S, sud. 

▪ W, oest. 

▪ U, dalt. 

▪ D, baix. 

o <description> el text que sortirà a la sortida. 

o <destination> l’identificador de la localització de destí. 

o <difficulty> la quantitat de movePoints que necessita el personatge 

jugador per poder utilitzar aquesta sortida. 

o <keyId> id de la clau que obre la porta. 

o <flags> 

▪ L:Locked. La porta està tancada amb clau. 

▪ B:Blocked. La porta està bloquejada, necessitarà una acció de 

repair per treure el flag. 

▪ G:Guarded. La porta està protegida, no es podrà passar si hi ha un 

NPC amb el flag de guard. 

▪ H:Hidden. La porta està amagada i s’ha de trobar utilitzant l’acció 

de cercar. Totes les portes secretes tenen una dificultat fixe de 5, 

que por ser modificada per la dificultat de cercar a la localització 

en concret. 

• <flags> per les propietats de la localització. 

o I: Interdiction. Els NPCs no hi poden entrar. 

o M:Maze. Fa que la sortida real s’esculli a l’atzar, sense importar la sortida 

seleccionada pel personatge jugador. Per tal de que la sensació de 

laberint sigui major s’hauria d’utilitzar en localitzacions que tinguin totes 

les sortides iguals i amb la mateixa dificultat. També és aconsellable 

posar els flags de locked, blocked o hidden només a l’entrada i/o sortida 

del laberint. 

o U:Uncursed. No es perd cordura en localitzacions amb aquest flag. 

Events 
<end> per començar un event de final de capítol. 

• <trigger> para el tipo de succés que dispararà l’event. 

o reach_location. Quan s’entri en una localització. 
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o repair_location. Quan es repara una localització. 

o start_combat. Quan es comença un combat. 

o kill_npc. Quan es mata un NPC. 

o get_item. Quan s’agafa un objecte. 

• <message> pel missatge que es mostrarà en pantalla quan s’activi l’event. 

• <timer> pel temps que ha de passar fins que s’activi el event (no implementat). 

• <value> valor que depèn del tipus de trigger. 

o id d’una localització per reach_location, repair_location. 

o id d’un npc per kill_npc. 

o id d’un objecte per get_item. 

 

<partner> per començar un event del tipus partner. 

• <trigger> pel tipus de succés que dispararà l’event. 

o start_zone. Quan es comença un capítol. Útil per donar informació extra 

al començament que no es vulgui incloure en un resum d’entrada massa 

llarg. 

o exit_failed_key. Quan s’intenta sortir de la localització i no es pot perquè 

la porta està tancada amb clau. 

o exit_failed_blocked. Quan s’intenta sortir de la localització i no es pot 

perquè la porta està bloquejada. Cal una acció de repair per desbloquejar 

una porta.  

o Tots els que ja s’han mencionat a l’event end. 

• <value> valor que depèn del tipus de trigger. Funciona igual que per l’event end. 

• <message> missatge que es mostrarà. 

• <timer> durant quant de temps es mostrarà el missatge.  

• <oneTime> si el missatge és o no persistent. 

o yes. El missatge es mostrarà només quan el succés que el dispara tingui 

lloc. 

o no. El missatge es mostrarà cada cop que el succés que el dispara tingui 

lloc. És la opció per defecte. 

<milestone> per començar un event de tipus fita. 

• <trigger> pel tipus de succés que dispararà l’event. 

o reach_location 

o start_zone 

o repair_location 

o kill_npc 

o get_item 

o conversation_byte 

• <triggerValue> valor que depèn del tipus de trigger. 

o per trigger tipus reach_location és el id de la localització. 

o per trigger tipus repair_location és el id de la localització. 

o per trigger tipus kill_npc és el id del NPC. 

o per trigger tipus get_item és el id de l’objecte. 

o per trigger tipus conversation_byte és el id de la conversació. 
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• <triggerValue2> valor que depèn del tipus de trigger. 

o per trigger tipus conversation_byte és el id del conversation_byte. 

• <consequence> pel tipus de conseqüència de l’event. Veure conseqüències més 

endavant. 

• <exp> per l’experiència que dona la consecució de la fita. 

• <achievedString> missatge que sortirà a la pantalla final d’estadístiques en cas 

d’assolir la fita.  

Conseqüències 
<consequenceGiveItem> 

• <delayTimer> pel retràs en l’execució de la conseqüència. Si és 0 llavors és 

immediata. 

• <itemId> per l’identificador de l’objecte. 

 

<consequenceAssignConversation> 

• <delayTimer> pel retràs en l’execució de la conseqüència. Si és 0 llavors és 

immediata. 

• <npctId> per la id del NPC a qui s’assignarà la conversació. 

• <conversationId> per la id de la conversació que s’assignarà al NPC. 

 

Conversacions 
Les conversacions s’han d’assignar sempre a un NPC únic. A més aquest personatge ha de 

ser sol a la localització, ja que no es pot seleccionar amb qui es parla. Es por aconseguir 

que estigui sol fàcilment utilitzant el flag de Interdiction per a la localització. 

<conversation> per començar una nova conversació. 

• <id> pel id de la conversació. 

• <npcId> pel id del NPC amb qui es manté la conversació. Ignorar aquest camp en 

cas de que es tracti d’una conversació que encara no estigui disponible per no 

haver-se complert una condició prèvia (una fita per exemple). Recordar així 

mateix que només es pot assignar una conversació a un NPC, si s’assigna més 

d’una només es mantindrà la última. 

• <npcImage> per la imatge del NPC amb qui es manté la conversació. 

• <byte> per començar un nou byte de la conversació. 

o <id> pel id del byte. Les conversacions sempre comencen pel byte 0, per 

tant hi ha d’haver un byte 0. 

o <message> pel text del byte. 

o <choice> per començar una alternativa de resposta. 

▪ <answer> pel text de la resposta. 

▪ <nextByte> pel id del byte al que portarà la resposta. 

Per finalitzar la conversació n’hi ha prou amb no assignar cap alternativa de resposta. 
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Resumen 
<briefing> pel text del resumen que es mostra en un quadre de diàleg al començar un 

capítol. 

INICI 
<initialEquipment> per començar l’equip que tindrà el personatge jugador quan comenci 

el capítol. 

• <items> per una llista de l’equip. Cal posar les ids separades amb punt i coma.  

 


