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CAPÍTOL 1: 

MANUAL DE L’USUARI 

En el següent capítol es detallen les instruccions necessàries per a fer ús de la 

videoconsola com a sistema d’oci. 

1.1. Informació important sobre la salut i 
mesures de seguretat 

Quan utilitzeu aquest producte, s'han de tenir en compte les següents mesures 

de seguretat a fi d'evitar possibles responsabilitats i danys legals. 

 Deseu i seguiu totes les instruccions de seguretat i utilització del producte. 

Compleixi tots els avisos indicats en les instruccions d'ús del producte. 

 Per reduir el risc de lesions personals, descàrrega elèctrica, foc i danys en 

l'equip, compleixi amb les següents precaucions 

1.1.1. Seguretat elèctrica 

Aquest producte està destina a l’ús amb energia elèctrica procedent d’una font 

d’alimentació designada. Altres usos poden ser perillosos i anul·laran qualsevol 

aprovació donada a aquest producte. 

1.1.2. Mesures de seguretat per a la unitat d’alimentació 

Utilitzi la font d’alimentació externa apropiada. Aquest producte s’hauria d’usar 

amb el següent tipus de subministrament designat: 

 Adaptador de de 220 – 230 V CA a 4,5 – 5,5 V CC 
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1.1.3. Mesures de seguretat per la llum directa del sol 

Mantingui aquest producte allunyat de l'excés d'humitat o de temperatures 

extremes. No deixi el producte en l'interior d'un vehicle o en llocs on la 

temperatura pugui excedir els 60 ºC, com en el quadre de comandament d'un 

cotxe, al costat de la finestreta o darrere d'un vidre exposat a la llum directa del 

sol o llum ultraviolada forta durant períodes prolongats de temps. Això podria 

danyar el producte o suposar un risc per al vehicle. 

1.1.4. Atmosferes Explosives 

Quan es trobi en una àrea amb una atmosfera potencialment explosiva o si hi ha 

materials inflamables, el producte s’hauria d’apagar i l'usuari hauria de complir 

amb tots els senyals i instruccions. Les espurnes en aquestes àrees podrien 

causar una explosió o foc que comporten lesions personals i fins i tot la mort. 

S'aconsella als usuaris no utilitzar l'equip en punts de proveïment com estacions 

de servei o gas i es recorda que han de complir les restriccions sobre l'ús 

d'equips de ràdio en dipòsits de combustible, plantes químiques o on es realitzin 

operacions de demolició. Les àrees amb una atmosfera potencialment explosiva 

estan sovint, encara que no sempre, clarament marcades. Aquestes inclouen 

àrees de proveïment, sota la coberta en vaixells, instal·lacions de transferència o 

emmagatzematge de combustible o químics, com en gra, pols o pols de metall. 

1.1.5. Seguretat vial 

Els conductors de vehicles no poden utilitzar dispositius de mà, excepte en cas 

d'emergència (serveis telefònics d’emergència). 

1.1.6. Precaucions generals 

1. Eviti exercir massa pressió sobre el dispositiu: No exerceixi massa pressió 

sobre el comandament per evitar que es danyi. 

2. El dispositiu es pot escalfar si és usat per un període llarg prolongat. 

3. No repari el producte vostè mateix. La reparació dels components interns del 

dispositiu l’hauria de realitzar-la un tècnic autoritzat o el proveïdor. 

4. Danys que requereixen reparació: Desendolli el producte de la pressa de 

corrent i sol·liciti la seva reparació a un tècnic autoritzat o proveïdor en les 

següents condicions: 

a) Ha caigut líquid o un objecte en l’interior del producte. 

b) El producte ha estat exposat a la pluja o aigua. 

c) El producte ha caigut i s’ha trencat. 

d) Hi ha signes evidents de sobreescalfament. 

e) El producte no funciona amb normalitat quan segueix les instruccions 
d’operació. 

5. Eviti les àrees calentes: allunyi el producte de fonts de calor com radiadors, 

estufes o altres productes que irradiïn calor. 
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6. Eviti les zones amb humitat. 

7. Eviti l’ús del dispositiu després d’un canvi brusc de temperatura. Si sotmet el 

seu dispositiu a canvis de temperatura important i/o humitat, pot ser que es 

formi condensació en el dispositiu o dintre d’ell. Per evitar danys al producte, 

deixi transcórrer el temps necessari per a que la humitat s’evapori abans 

d’usar-lo. 

8. Eviti introduir objectes en el producte: Mai introdueixi cap classe d’objectes 

en les obertures del producte. Les obertures permeten la ventilació de la 

unitat, no cobreixi aquestes entrades. 

9. Neteja: Desendolli el producte abans de la seva neteja. No usi netejadors 

líquids o aerosols, utilitzi un drap humit per a la neteja. 
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1.2. Descripció física de la videoconsola 

A la videoconsola hi destaquen les següents parts: 

 

Figura 1. Parts principals de la videoconsola (font pròpia). 

1.2.1. Connexió alimentació 

A l’extrem superior de la videoconsola s’hi troba el connector per a l’alimentació 

d’aquesta: 

 

Figura 2. Connector d’alimentació de la videoconsola (font pròpia). 

La videoconsola és subministrada amb una font d’alimentació adient per a 

l’alimentació. Si la perd o aquesta es s’espatlla, pot usar qualsevol font de les 

mateixes característiques que la subministrada. 

 

Pantalla principal 

Pantalla secundaria 

Comandament 

Connexió alimentació 
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1.2.2. Pantalla principal 

Al frontal de la videoconsola s’hi troba la seva pantalla principal. Aquesta és la 

principal interfície de sortida que té la consola amb l’usuari. Mantingui-la neta i 

lliure d’objectes que obstaculitzin la seva visió. 

 

Figura 3. Pantalla principal (font pròpia). 

1.2.3. Pantalla secundaria 

Sobre la pantalla principal, s’hi troba la pantalla secundaria de la videoconsola. 

Aquesta mostra informació extra durant l’execució dels jocs, mantinguis alerta. 

Mantingui aquesta pantalla neta i lliure d’objectes que obstaculitzin la seva visió. 

 

Figura 4. Pantalla secundaria (font pròpia). 
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1.2.4. Comandament 

A la part baixa de la videoconsola, sota la pantalla principal, s’hi troba el 

comandament de la videoconsola. Aquest és la principal interfície d’entrada que 

té la videoconsola amb l’usuari.  

Les accions de cada polsador poden variar segons si el joc executat és per un o 

dos jugadors. A continuació es descriuen les accions: 

 Accions per jocs d’un jugador: 

 

Figura 5. Comandaments per 1 jugador (font pròpia). 

 Accions per jocs de dos jugadors: 

 

Figura 6. Comandaments per 2 jugadors (font pròpia). 

Els comandaments realitzen una acció o una altre segons el joc que s’executa. 

Els següents comandaments, però, sempre realitzen la mateixa acció: 

 Reduir la velocitat: redueix la velocitat general de la videoconsola. 

 Augmentar velocitat: augmenta la velocitat  general de la videoconsola. 

 Reset: torna a l’inici. 
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1.3. Posta en marxa de la videoconsola 

Endolli la videoconsola, utilitzant la font d’alimentació disposada per tal fet. Acte 

seguit, es visualitza una pantalla de benvinguda: 

●●
●
● ●●
● ●
●●

●●●●●●
●●●●●● ●●
●● ● ●
●● ●●●●
●●●● ● ●
●●●●
●● ● ●
●● ●● ●●●
●● ●● ●

●●

●●
● ●
●●●●
● ●  

Figura 7. Pantalla de benvinguda (font pròpia). 

Premi qualsevol botó per a continuar. A continuació, es visualitza un menú 

navegables amb les següents opcions: 

1.3.1. Opció Invaders 

● ●
● ● ● ●
● ●●●●●●● ●
●●● ●●● ●●●
●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
● ●

● ●

● ●
●● ●●

●●● ●●●
●● ●●
● ●  

Figura 8. Pantalla de selecció del joc Invaders (font pròpia). 

 Premi el botó d’acció esquerra o el botó d’acció dret per a seleccionar el 

videojoc Invaders. 

 Premi un dels botons dreta per a passar a la següent opció 

 Premi un dels botons esquerra per a passar a l’anterior opció 
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1.3.2. Opció Driver 

●●●
●●●●●●●

●●● ● ●●●
●● ● ●●

●● ● ●●
●● ● ●●

●● ●●● ●●
●●●●●●●●●●●●●●●
●● ●●● ●●
●● ● ●●
●● ● ●●
●● ● ●●
●●● ● ●●●
●●●●●●●

●●●

● ●
●● ●●

●●● ●●●
●● ●●
● ●  

Figura 9. Pantalla de selecció del joc Driver (font pròpia). 

 Premi el botó d’acció esquerra o el botó d’acció dret per a seleccionar el 

videojoc Invaders. 

 Premi un dels botons dreta per a passar a la següent opció 

 Premi un dels botons esquerra per a passar a l’anterior opció 

1.3.3. Opció visualització puntuació 

●● ● ●● ●● ●●
● ● ● ● ● ● ●
●● ●●● ● ● ●●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●●

● ●
●● ●●

●●● ●●●
●● ●●
● ●  

Figura 10. Pantalla de selecció de visualització de puntuació (font 

pròpia). 

 Premi el botó d’acció esquerra o el botó d’acció dret per a seleccionar el 

videojoc Invaders. 

 Premi un dels botons dreta per a passar a la següent opció 

 Premi un dels botons esquerra per a passar a l’anterior opció 
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1.4. Joc Invaders 

El joc Invaders és un simulador de combat amb naus espacial. El jugador 

controla una nau per tal d’eliminar les naus enemigues mitjançant una arma. 

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

●
●

●●● ●●● ●●●

●
●●●  

Figura 11. Aspecte de la pantalla del joc Invaders (font pròpia). 

1.4.1. Dinàmica del joc 

A l’inici d’una partida, 36 enemics aniran desplaçant-se i disparant per tal 

d’eliminar el jugador. 

Si el jugador és tocat o els enemics arriben al final de la pantalla, el jugador perd 

una vida. Es comença amb 5 vides. 

El jugador té l’habilita de desplaçar la nau cap a la dreta o l’esquerra i disparar. 

Si elimina un enemic, la resta d’enemics es desplaçaran amb una velocitat major. 

Quan s’eliminen tots els enemics, comença partida nova amb un nivell superior. 

1.4.2. Controls del joc 

 Disparar: botons d’acció (esquerra o dreta). 

 Moure’s a l’esquerra: botons esquerra. 

 Moure’s a la dreta: botons dreta. 

1.4.3. Puntuació del joc 

La puntuació és equivalent al nombre d’enemics eliminats. 

1.4.4. Informació per la pantalla secundaria 

A l’inici de la partida i després de ser impactat per un projectil enemic (i perdre 

uns vida), el jugador pot conèixer el nombre de vides restants 

Durant la resta de la partida, el jugador pot consultar la puntuació realitzada. 
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1.5. Joc Driver 

El joc Driver és un simulador de conducció. El jugador controla un vehicle evitant 

sortir de la carretera o xocar amb algun obstacle. La peculiaritat d’aquest joc és 

que el vehicle controlat pel jugador no es mou, sinó que és la resta d’elements 

els que es desplacen, creant la sensació de que el jugador es mou. 

●●●●●● ●●●●
●●●●●● ●●●●
●●●●●● ●●●●
●●●●●● ● ●●●●
●●●●●● ● ●●●●
●●●●● ●●●●●
●●●●● ●●●●●
●●●●● ●●●●●

●●●● ●●●●●●
●●● ●●●●●●●
●●● ●●●●●●●
●●●● ●●●●●●
●●●●● ●●●●●
●●●●● ● ●●●●●
●●●●● ● ●●●●●
●●●●● ●●●●●
●●●●● ●●●●●
●●●●●● ●●●●
●●●●●● ● ●●●●
●●●●●● ● ●●●●  

Figura 12. Aspecte de la pantalla del joc Drivers (font pròpia). 

1.5.1. Dinàmica del joc 

A l’inici d’una partida, el jugador comença amb el vehicle frenat en una carretera 

recta. A mida que el jugador acceleri i avanci, trobarà diferents corbes i obstacles 

que evitaran que arribi a la meta. 

El jugador té un cert temps per arribar a la meta. Quan arribi, se li sumarà una 

quantitat de temps, a la que ja tenia, per tal d’arribar a la següent meta. Si el 

temps s’acaba abans que el jugador arribi a la meta, el joc finalitza. 

Si el jugador xoca contra la paret de la carretera o un obstacle, el vehicle del 

jugador es frenarà en sec, ocasionant una pèrdua de temps i fent més difícil 

arribar a la meta. 

1.5.2. Controls del joc 

 Accelerar: botó d’acció dreta. 

 Frenar: botó d’acció esquerra. 

 Girar a l’esquerra: botons esquerra. 

 Girar a la dreta: botons dreta. 

1.5.3. Puntuació del joc 

La puntuació és equivalent al nombre de voltes realitzades. 
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1.5.4. Informació per la pantalla secundària. 

Al passar per una meta, el jugador pot conèixer el nombre de voltes realitzades. 

Durant la resta de la partida, el jugador pot consultar el temps disponible per 

arribar a la següent meta. 

1.6. Puntuacions 

1.6.1. Gravat de puntuacions 

Al finalitzar una partida, el jugador té l’oportunitat d’emmagatzemar la puntuació 

realitzada a la memòria EEPROM del microcontrolador. 

Acte seguit després de finalitzar el videojoc, apareix una pantalla on es poden 

escriure fins a tres lletres o números per tal d’identificar, posteriorment, la 

puntuació. 

●
● ●

● ●
●●●●●
● ●
● ●

●●●●
● ●
●●●●
● ●
● ●
●●●●

●●●
● ● ●
● ●●
● ●●●
● ● ●●
●●● ●

 

Figura 13. Aspecte de la pantalla de puntuacions (font pròpia). 

 Per tal de seleccionar el caràcter desitjat, navegui per totes les opcions 

disponibles (de la “A” a la “Z” i del “0” al “9”) mitjançant els botons 

esquerra i dreta. 

 Per passar a editar la següent inicial, premi el botó acció dreta. 

 Per corregir l’inicial anterior, premi el botó acció esquerra. 

 Un cop entrades les tres inicial, confirmi, prement el botó acció dreta 

1.6.2. Mostrat de puntuacions 

Per a visualitzar les puntuacions emmagatzemades, triï l’opció de visualització de 

puntuacions quan iniciï la videoconsola. 

Navegui entre les diferents puntuacions amb els botons dreta i esquerra. 
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CAPÍTOL 2: 

MANUAL DEL 

DESENVOLUPADOR 

En el següent capítol es detallen les instruccions necessàries per a fer ús de la 

videoconsola com a sistema d’aprenentatge i desenvolupament. 

2.1. Coneixements previs 

Aquest manual va destinat a aquells usuaris que ja coneixen els 

microcontroladors i, especialment, els seus llenguatges. Concretament, en 

aquest document s’usa el llenguatge assemblador del microcontrolador 

PIC18F452 de la marca Microchip. 

Si l’usuari no coneix els microcontroladors o no coneix els PIC en concret, es 

recomanat una documentació prèvia a l’ús de la videoconsola com a eina 

d’aprenentatge i desenvolupament. 

Tota la documentació necessària per pot ser consultada a la web de Microchip 

(www.micrcochip.com). En ella també s’hi poden trobar altres documents que 

poden ser d’interès per l’usuari per altres aplicacions. 

En resum, els coneixements previs necessaris per a poder desenvolupar nous 

videojocs són: 

 Algorítmica 

 Llenguatge assemblador1 

                                       
1 També es pot usar altres llenguatges com el C, sempre que es pugui fer crides a rutines realitzades en 
assemblador. Queda a disposició lliure de l’usuari l’ús d’altres llenguatges i/o tecnologies. 

http://www.micrcochip.com/
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Es recomana també tenir coneixements sobre disseny modular de software, per 

tal d’elaborar programes amb certa qualitat. 

2.2. Organització de la memòria 

A més de la organització pròpia del microcontrolador Microchip PIC18F452, hi ha 

implementats els següents registres: 

1. Mapa en memòria de la pantalla: Hi ha reservat un byte per cada píxel tal 

com es mostra a la taula següent. 

Taula 1. Mapa en memòria de la pantalla. 

Registre Adreça Bank 

ScrPxA00 0x080 0 

ScrPxA01 0x081 0 

... ... 0 

ScrPxG01 0x0FF 0 

ScrPxG02 0x100 1 

... ... 1 

ScrPxO20 0x1BA 1 

 

2. Mapa en memòria simplificat de la pantalla: Hi ha reservat un byte doble per 

a cada fila de la pantalla tal com es mostra  a la taula següent. 

Taula 2. Mapa en memòria simplificat de la pantalla. 

Registres Adreça Bank 

ScrSprite00H..ScrSprite00L 0x1C0..0x1C1 1 

ScrSprite01H..ScrSprite01L 0x1C2..0x1C3 1 

... ... 1 

ScrSprite19H..ScrSprite19L 0x1E6..0x1E7 1 

ScrSprite20H..ScrSprite20L 0x1E8..0x1E9 1 

 

3. Display: Hi ha reservat un byte doble per al valor del display i un byte simple 

per a mostrar paraules senzilles tal com es mostra a la taula següent. 

Taula 3. Display. 

Registres Adreça Bank 

ScrDisplayH..ScrDisplayL s/assignar AccesBank 

ScrDisplayW s/assignar AccesBank 
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4. Flags del comandament: Hi ha reservat un byte simple per a l’estat del 

comandament tal com es mostra a la taula següent. 

Taula 4. Flags del comandament. 

Registre Adreça Bank 

ButLatch s/assignar AccesBank 

2.2.1. Ús del mapa en memòria de la pantalla 

El contingut d’aquests registres determina l’estat (encès o apagat) del LEDs de la 

pantalla: 

 Si ScrPx[Y][XX] = 0 -> LED de la columna [Y] i fila [XX] apagat 

 Si ScrPx[Y][XX] ≠ 0 -> LED de la columna [Y] i fila [XX] encés 

Qualsevol valor diferent de zero, doncs, indica que el píxel té contingut. Es 

recomana per tant, utilitzar aquest registres per emmagatzemar la identificació 

de l’element contingut, utilitzant la següents equivalències a mode d’exemple: 

Taula 5. Exemple d’equivalencies. 

Valor Element 

0x00 “Buit” 

0x10 Jugador 

0x20 Enemic 

0x30 Projectil jugador 

0x40 Projectil enemic 

0x50 Paret/obstacle 

0x60 ... 

 

El motiu pel qual només s’utilitzen els 4 bits de major pes de cada registre, és el 

possible ús dels altres bits a mode de flags propis de cada element. 

Per tal de moure els píxels, copiar-los, esborrar-los o, simplement, navegar per 

la totalitat dels registres, es recomana fer ús del set de funcions. 

2.2.2. Ús del mapa en memòria simplificat de la pantalla 

En ocasions pot ser incòmode tractar cada píxel de la pantalla amb un registre 

sencer, tals com el mostrat d’imatges estàtiques (o animacions simples) o l’ús 

d’un fons de pantalla, etc. En aquests casos, doncs, es recomana treballar amb el 

mapa simplificat. 

L’estat dels bits d’aquests registres concorda amb l’estat dels LEDs de la 

pantalla, segons la següent equivalència: 
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Taula 6. Equivalències del mapa simple. 

ScrSprite[XX]H 

Bit 7 

... ScrSprite[XX]H 

Bit 0 

ScrSprite[XX]L 

Bit 7 

... ScrSprite[XX]L 

Bit 1 

Fila [XX] 

Columna A 

Fila [XX] 

... 

Fila [XX] 

Columna H 

Fila [XX] 

Columna I 

Fila [XX] 

... 

Fila [XX] 

Columna O 

 

El bit 0 dels registres ScrSprite[XX]L no s’utilitza. 

Cal destacar que aquest mapa en memòria no actualitza la pantalla de forma 

automàtica, sinó que és necessari usar la funció ScrSrpiteConv, la qual acualitza 

el mapa complet amb les dades del mapa simplificat, segons la següent 

equivalència: 

 Bit en mapa simple = 0 -> Byte en mapa complet = 0x00 

 Bit en mapa simple = 1 -> Byte en mapa complet = 0xFF 

2.2.3. Ús del display 

El display mostra el valor emmagatzemat segons el valor de ScrDisplayH i 

ScrDisplayL, sempre que ScrDisplayW sigui 0. El valor emmagatzemat no pot 

superar 999 (en decimal), amb valors superiors pot ser que es mostrin lletres i 

números sense sentit. 

La variable ScrDisplayW, doncs, s’usa per a mostrar paraules simples en el 

display: 

Taula 7. Paraules que es poden mostrar pel display. 

Valor Paraula 

0x00 [es mostra el valor de ScrDisplayH/L] 

0x01 [display apagat] 

0x02 “---” 

0x03 “PFC” 

0x04 “SEL” 

0x05 “LIF” 

0x06 “LAP” 

2.2.4. Ús dels flags del comandament 

Aquesta variable registra les pulsacions realitzades en el comandament. És a dir, 

s’activen els flags quan s’ha polsat els botons corresponents. Aquests flags s’han 

de posar a zero per software, un cop se n’ha fet la lectura. L’equivalència entre 

flags i botons és: 
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Taula 8. Equivalència dels flags amb els botons del comandament. 

Bit Mode 1 jugador Mode 2 jugadors 

0 [s/assignació] [s/assignació] 

1 Acció (esquerra) Acció (J1) 

2 Acció (dreta) Acció (J2) 

3 [s/assignació] [s/assignació] 

4 Esquerra Esquerra (J1) 

5 Esquerra Dreta (J1) 

6 Dreta Dreta (J2) 

7 Dreta Esquerra (J2) 

2.3. Set de funcions 

A continuació es detallen les funcions de les que disposa l’usuari per al control de 

la pantalla principal. 

Hi ha tres tipus de funcions: 

 Funcions de navegació. 

 Funcions de modificació del contingut. 

 Funcions de treball amb imatges. 

 Funció de puntuació. 

Les dues primeres treballen conjuntament amb els registres, propis del 

microcontrolador, FSR1 i FSR2. Aquests dos registres són dobles, és a dir, estan 

compostos per FSR[X]L i FSR[X]H. Aquests registres són usats per modificar 

adreces de forma indirecta, és a dir, són punters2. Per tal d’assignar una adreça 

en concret a un punter, s’utilitza la instrucció “LFSR” tal com es mostra a 

continuació: 

LFSR  FSR1,ScrPxA00 

El primer tipus de funcions, a més, utilitza un registre a mode de sortida de 

dades. Aquest s’anomena “ScrSTATUS” i està assignat a la zona de memòria 

AccesBank. 

                                       
2 Consultar documentació del microcontrolador. 
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2.3.1. Índex 

1. Funcions de navegació 

a) ScrUp 

b) ScrRight 

c) ScrDown 

d) ScrLeft 

e) ScrUpdate 

2. Funcions de modificació del contingut 

a) ScrCopy 

b) ScrMove 

c) ScrClear 

d) ScrClearBoth 

3. Funcions de treball amb imatges 

a) ScrSpriteConv 

b) ScrClearSprite 

4. Funció de puntuació 

a) PtSave 

2.3.2. ScrUp 

Donada una adreça en el punter FSR1, torna l’adreça del píxel superior al punter 

FSR2. 

En cas que l’adreça donada pertanyi al píxel de dalt de tot, activa el bit 0 de 

ScrSTATUS i torna, per FSR2, la mateixa adreça que la donada per FSR1. 

2.3.3. ScrRight 

Donada una adreça en el punter FSR1, torna l’adreça del píxel de la dreta al 

punter FSR2. 

En cas que l’adreça donada pertanyi al píxel de la dreta de tot, activa el bit 1 de 

ScrSTATUS i torna, per FSR2, la mateixa adreça que la donada per FSR1. 

2.3.4. ScrDown 

Donada una adreça en el punter FSR1, torna l’adreça del píxel inferior al punter 

FSR2. 

En cas que l’adreça donada pertanyi al píxel de baix de tot, activa el bit 2 de 

ScrSTATUS i torna, per FSR2, la mateixa adreça que la donada per FSR1. 
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2.3.5. ScrLeft 

Donada una adreça en el punter FSR1, torna l’adreça del píxel de l’esquerra al 

punter FSR2. 

En cas que l’adreça donada pertanyi al píxel de l’esquerra de tot, activa el bit 3 

de ScrSTATUS i torna, per FSR2, la mateixa adreça que la donada per FSR1. 

2.3.6. ScrUpdate 

Assigna l’adreça del punter FSR2 al punter FSR1 per tal de passar a treballar 

amb la nova adreça després d’executar una de les funcions anteriors 

2.3.7. ScrCopy 

Donades una adreça d’origen al punter FSR1 i una adreça de destí al punter 

FSR2, copia el contingut de l’adreça origen a l’adreça destí. 

2.3.8. ScrMove 

Donades una adreça d’origen al punter FSR1 i una adreça de destí al punter 

FSR2, mou el contingut de l’adreça origen a l’adreça destí. El contingut de 

l’adreça origen (l’apuntada per FSR1) passa a ser zero. 

2.3.9. ScrClear 

Donada una adreça al punter FSR2, esborra el contingut de l’adreça apuntada 

per dit punter. 

2.3.10. ScrClearBoth 

Donades dos adreces pels punters FSR1 i FSR2, esborra els continguts de les 

adreces apuntades per dits punters. 

2.3.11. ScrClearAll 

Esborra el contingut de tota la pantalla. Aquesta funció és ideal per usar-la en 

situacions d’inici. 

2.3.12. ScrSpriteConv 

Creada una imatge en el mapa en memòria simple de la pantalla, actualitza el 

mapa en memòria complet de la pantalla. S’assignen valors nuls (0x00) pels bits 

falsos i valors no nuls (0xFF) per bits verdaders. 

2.3.13. ScrClearSprite 

Esborra el contingut del mapa en memòria simple de la pantalla. Aquesta funció 

és ideal per usar-la abans de realitzar un dibuix sobre el mapa. 
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2.3.14. PtSave 

Donada la indentificació del joc a la variable “PtGameId” (assignada a la zona de 

memòria AccesBank) i un valor a les variables ScrDisplayH/L, executa el mòdul 

de puntuació. Dit mòdul interpreta el valor del display com la puntuació a 

emmagatzemar. 

2.4. Habilitació del videojoc en el mòdul d’inici 

Per tal d’executar un videojoc, cal incloure una pantalla de selecció en el menú 

d’inici. Aquesta tasca es realitza mitjançant la modificació del mòdul d’inici del 

sistema base o operatiu, dit mòdul es troba a l’arxiu “Start.inc”. 

Les pantalles de selecció tenen una estructura com la següent: 

;Selecció JOC 
;******************************************************************************** 

StJOC: 
 CLRF   ButLatch,A 

StJOC1: 

 CALL   StSpriteJOC1 
 CALL   DelayFixed 

 

 TSTFSZ  ButLatch,A 

 GOTO   StJOCBut 
 

 CALL   StSpriteJOC2 
 CALL   DelayFixed 

 

 TSTFSZ  ButLatch,A 

 GOTO   StJOCBut 
 

 CALL   StSpriteJOC3 
 CALL   DelayFixed 

 

 TSTFSZ  ButLatch,A 

 GOTO   StJOCBut 
 

 CALL   StSpriteJOC4 
 CALL   DelayFixed 

 

 TSTFSZ  ButLatch,A 

 GOTO   StJOCBut 
 

 GOTO   StJOC1 
 

StJOCBut: 
 BTFSC  ButLatch,1,A 

 GOTO   JOC 
 BTFSC  ButLatch,2,A 

 GOTO   JOC 
 

 BTFSC  ButLatch,6,A 

 GOTO   StPantalla_següent 
 BTFSC  ButLatch,7,A 

 GOTO   StPantalla_següent 
 

 BTFSC  ButLatch,4,A 

 GOTO   StPantalla_anterior 
 BTFSC  ButLatch,5,A 

 GOTO   StPantalla_anterior 
 

;******************************************************************************** 
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Cal, per tant, afegir una estructura com la mostrada a l’arxiu “Start.inc” 

substituint els següents camps: 

 Joc: nom del nou joc 

 Pantalla_següent: nom de la pantalla de selecció següent. 

 Pantalla_anterior: nom de la pantalla de selecció anterior. 

Cal crear els fotogrames de la animació que il·lustra la pantalla de selecció. 

Aquest seran anomenats “StSprite[JOC][X]”, on “JOC” és el nom del nou joc i “X” 

és el número de fotograma. A l’exemple s’utilitzen 4 fotogrames, però l’usuari és 

lliure de modificar l’estructura per tal d’usar més o menys fotogrames. 

En la creació de fotogrames, cal destacar que s’ha d’usar la funció 

“ScrSpriteConv” si es treballa amb el mapa en memòria simple de la pantalla. 

Per tal de dibuixar les fletxes es pot fer us de les rutines “StSpriteCommon1”, 

“StSpriteCommon2”, “StSpriteCommon3” i “StSpriteCommon4”. 

2.5. Habilitació del videojoc en el mòdul de 
puntuacions. 

Per tal de realitzar l’emmagatzematge d’una puntuació, en el codi del nou joc, es 

necessari incloure la següent seqüència: 

MOVLW  [ZZ] 

MOVWF  PtGameId,A      ;id del joc=[ZZ] 
GOTO  PtSave       ;guardar puntuació 

Dita seqüència crida el mòdul de puntuacions, el qual interpretarà el valor actual 

del display com la puntuació a guardar i el valor “ZZ” com el número d’icona a 

usar quan es mostrin les puntuacions. 

Per tal de que quan es mostrin les puntuacions, la puntuació del nou joc tingui 

associada una icona, cal afegir-la al mòdul de puntuacions, a l’arxiu “Punt.inc”. 

En dit arxiu, buscarem la secció “Paint (icona del joc)”, que té un aspecte com el 

següent: 

;Paint (icona del joc) 

;****************************************************************************** 

PtSpritePaintGame: 

 MOVF   PtGameId,W,A 

 MULLW  0x04 

 MOVF   PRODL,W,A    ;els GOTO ocupen 2words=4adreces (les posicions van de 4 en 4 

 ADDLW  0x0E      ;l'inici de la llista es troba d'aquí a 0x0E posicions 

 MOVFF  PCL,Var     ;es realitza una lectura per aconseguir PCLATH i PCLATU 

 ADDWF  Var,W,A 

 BTFSC  STATUS,C,A 

 INCF   PCLATH,F,A 

 BTFSC  STATUS,C,A 

 INCF   PCLATU,F,A 

 MOVWF  PCL,A     ;en realitzar l'escritura, es capturen els PCLATH/U 

 

 GOTO   PtSpriteInvaders 

 GOTO   PtSpriteDriver 

;****************************************************************************** 
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Cal afegir, sota la última línia, la següent instrucció: 

 GOTO PtSpriteJOC 

Finalment, al final de l’arxiu, caldrà afegir una rutina per a pintar la imatge que 

escenifica la icona del nou joc. 


