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El concepte de videojoc va esdevenir una realitat a finals de la dècada de 1940 

quan, al acabar la segona guerra mundial, varen començar a aparèixer els primers 

súper computadors. Podem definir videojoc com un software creat per a l’enteniment 

en general, basat en la interacció entre una o vàries persones i un aparell electrònic 

que l’executa. De fet, l’aproximació més encertada de videojoc és la següent: 

 

“Joc interactiu en temps real consistent en un programa informàtic 

que respon a les entrades proporcionades per l'usuari.”1 

 

Avui dia, la industria dels videojocs es troba en un moment de gran auge, 

experimentant constant evolució i creixement. Tant és així que, tot i l’actual crisi 

econòmica en la que ens trobem, els videojocs són un sector que continua 

incrementant les seves ventes, superant els ingressos de la indústria musical i 

cinematogràfica juntes. De fet, fa poc més de dos anys que el Congrés va votar a favor 

de que el sector dels videojocs rebés tant la consideració de bé cultural, com ajudes al 

mateix, d’igual forma que la resta de la indústria cultural. Amb aquesta mesura 

s’espera, a mitjà i llarg termini, potenciar el creixement de la indústria al nostre país, ja 

que ara per ara ens trobem molt pel darrere d’altres països del nostre entorn. 

 

L’evolució d’aquesta indústria, sempre lligada a l’avanç de les tecnologies, és més 

que notable. En els seus pocs més de 50 anys de vida s’ha passat de petits 

desenvolupador casolans, amb no masses recursos, a grans multinacionals amb 

pressupostos de desenes de milions d’euros. 

 

Paral·lelament, en els últim anys, ha proliferat una gran comunitat de 

desenvolupadors no professionals, moltes vegades motivats per raons econòmiques, ja 

que solen veure en el desenvolupament de videojocs senzills un mitjà per a accedir al 

sector. Tant és així que les grans companyies han detectat aquest desenvolupament, i 

han posat a l’abast dels programadors els anomenats kits de desenvolupament 

                                                           

1 Definició extreta literalment de la Gran Enciclopèdia Catalana. 
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(coneguts també com a SDK2). Aquests paquets permeten crear aplicacions i jocs per a 

les seves plataformes. Addicionalment, les pròpies companyies també han establert 

mètodes de publicació i distribució d’aquestes aplicacions creades pels usuaris dels 

seus kits. Exemples d’aquests són l’App Store, de la companyia Apple, o l’Android 

Market, per a dispositius mòbils amb plataforma Android. 

 

Gràcies a tot això ha sorgit la idea del projecte, el desenvolupament d’un joc senzill 

en 3D per a la plataforma de telefonia mòbil Android. 

 

A part del que ja s’ha dit, cal concretar que vaig trobar especialment interessant 

desenvolupar una aplicació per a Android pels següents motius: 

 

· El SDK de desenvolupament és completament gratuït. 

· És molt fàcil de fer servir, ja que es pot integrar a diversos entorns de 

programació, como ara Eclipse. 

· Tot i ser un sistema relativament nou, existeix una gran quantitat d’informació 

per resoldre els dubtes que puguin sorgir a l’hora de programar. 

· La programació per a Android es pot dur a terme en el llenguatge Java, sobre el 

qual ja hi tinc una base força sòlida. 

 

Un cop establerta l’eina i la plataforma de desenvolupament, el següent pas es 

determinar el joc que es pretén construir. Aquest projecte està inspirat en el videojoc 

de nom Picross 3D, per a la plataforma de consola portàtil Nintendo DS. Tot i que no és 

un joc massa conegut, des del meu punt de vista es tracta d’un dels millors jocs de 

trencaclosques que he tingut oportunitat de provar. Tot i que la dinàmica del joc 

s’explicarà en profunditat en apartats següents, val a dir que la idea principal consisteix 

en resoldre unes certes matrius cúbiques que se’ns van plantejant, fent servir les pistes 

numèriques que hi podrem trobar impreses en els seus laterals. 

                                                           

2 Un SDK (de l’anglès Software Development Kit), és un conjunt d’eines de desenvolupament 
que permeten a l’usuari crear aplicacions per a un sistema concret. 
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Amb tot això, l’objectiu principal del projecte és la creació d’un videojoc senzill per 

a la plataforma de telefonia mòbil Android, inspirat en l’actual videojoc Picross 3D. 

D’aquesta manera, es pretén culminar la carrera d’Enginyeria Tècnica en Informàtica 

de Gestió, amb un PFC que suposa una motivació personal, permetent d’aquesta 

manera adquirir els coneixements necessaris per introduir-me al món del 

desenvolupament d’aplicacions per a dispositius portàtils. 

  



FreePicross. Memòria del projecte  Introducció 

 

14 

 

 

 



FreePicross. Memòria del projecte  Visió global del projecte 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VISIÓ GLOBAL DEL PROJECTE 
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II.1 Organització de la memòria 
 

El disseny d’aquest document ha estat pensat per tal d’oferir al lector una visió 

progressiva del projecte en el mateix ordre en que aquest ha estat desenvolupat. A 

continuació, es passarà a descriure breument el contingut de cada un dels capítols que 

formen aquesta memòria. 

 

 

Part I – INTRODUCCIÓ 

 

  En aquest capítol es pot trobar una breu introducció al context del 

projecte, fent d’antecedent previ per a entendre millor la situació actual del 

sector de la informàtica en general, captant així l’interès del lector. 

 

 

Part II – VISIÓ GLOBAL DEL PROJECTE 

 

  II.1 Organització de la memòria 

  És l’apartat actual. Aquí s’explica de forma general quin és el propòsit 

de cadascun dels apartats que formen aquesta memòria, i quin és el seu 

contingut a grans trets. 

 

  II.2 Descripció del projecte 

  En aquest apartat es trobarà una descripció complerta del 

funcionament del programa, així com de totes les parts que el composen, des 

del menú fins a la pantalla del joc pròpiament. 
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  II.3 Objectius a assolir 

  S’explicaran detalladament quins seran els objectius que s’espera 

assolir, durant i després de la realització d’aquest projecte, tant acadèmics com 

de funcionament. 

 

 

Part III – MEMÒRIA TÈCNICA 

 

  III.1 Anàlisi de requisits 

  Aquí s’hi trobarà una visió global del sistema i els actors que hi 

interactuaran, així com una complerta enumeració dels requisits funcionals i no 

funcionals, que aquest haurà  de satisfer. 

 

  III.2 Especificació 

  A l’apartat d’especificació s’hi trobarà un detall dels casos d’ús 

previstos pel sistema, tant del menú com del joc, així com una definició gràfica 

del model conceptual de dades. 

 

  III.3 Disseny 

  En aquest apartat s’hi podrà trobar una enumeració de les tecnologies 

escollides per a desenvolupar l’aplicatiu, així com una descripció de les tres 

capes principals que conformaran el programa: domini, presentació i dades. 

 

  III.4 Implementació 

  Aquí s’hi trobarà un glossari amb les eines que es faran servir per a 

desenvolupar el projecte, una breu explicació teòrica de l’estructura jeràrquica 

d’una aplicació en Android, i exemples de codi i proves extrets dels fitxers font 

del programa. 
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Part IV – GESTIÓ DEL PROJECTE 

 

  IV.1 Planificació 

  A la planificació s’hi podran trobar dos diagrames de Gantt, il·lustrant 

com han estat desenvolupats el programa i aquesta memòria, pas per pas. 

 

  IV.2 Pressupost 

  En aquest apartat es veurà un resum del cost econòmic del projecte, 

tenint en compte les hores que s’hi han dedicat i els salaris mitjans actuals del 

mercat. 

 

Part V – CONCLUSIONS 

 

  V.1 Objectius assolits 

  Tancant aquest document, es podrà trobar un resum enumerat dels 

objectius que s’hagin pogut assolir desenvolupant el projecte, juntament amb 

un contrast entre els anteriorment descrits a l’apartat segon d’aquest 

document. 

 

  V.2 Millores i ampliacions 

  Per últim, a l’apartat de millores i ampliacions, s’hi podrà trobar un 

breu estudi sobre com podria millorar-se la versió del programa presentada, així 

com de quina manera aquest podria ser ampliat en un futur. 
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II.2 Descripció del projecte 
 

Tal i com ja s’ha exposat abans en la introducció, aquest projecte final de carrera 

consistirà en el desenvolupament d’un videojoc, basat en el títol existent per a la 

plataforma Nintendo DS, de nom Picross 3D. A més, aquest videojoc ha de funcionar 

sobre dispositius mòbils que utilitzin la plataforma Android. 

 

En aquest apartat s’explicarà, per una part, com serà el programa i que tindrà el seu 

entorn i, per altra, en què consistirà exactament el joc. 

 

II.2.1 Descripció del programa 

 

L’entorn del programa estarà orientat a través d’una sèrie de menús jeràrquics, 

sobre els quals es podrà avançar i retrocedir a voluntat per a assolir les tasques 

desitjades. Les tres parts fonamentals del programa seran: 

 

1) La selecció de nivells. 

2) La taula de puntuacions. 

3) El tutorial. 

 

II.2.1.1 La selecció de nivells 

 

A la pantalla de selecció de nivells s’hi trobarà una taula ordenada on es podrà 

seleccionar el nivell desitjat. Aquesta taula estarà ordenada per dificultat de forma 

ascendent, sent el primer nivell el més senzill de resoldre, i l’últim el més complicat. 
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Tot i que s’ha previst incloure un nombre concret de nivells, el programa haurà 

d’estar preparat per poder-hi afegir d’altres en un futur, de forma senzilla. 

 

II.2.1.2 La taula de puntuacions 

 

Quan s’accedeixi a la pantalla de puntuacions, l’usuari hi trobarà una taula amb tots 

els nivells que inclou el programa, així com el seu millor registre d’errors i temps que hi 

hagi emprat, per cada un d’ells. En cas que algun nivell no hagi estat encara resolt, 

apareixerà també aquesta informació. 

 

II.2.1.3 El tutorial 

 

A la pantalla de tutorial s’hi podrà trobar la informació necessària per a aprendre el 

funcionament del joc. S’explicaran les regles del joc i la forma d’interaccionar-hi, per 

mitjà de text, com si d’un manual d’instruccions es tractés. 

 

II.2.2 Descripció del joc 

 

L’objectiu del joc consistirà en resoldre els nivell que s’hi incloguin, ordenats de 

forma ascendent segons el seu nivell de dificultat, sent el primer el més senzill i l’últim 

el més complicat. 

 

A cada nivell s’hi trobarà una matriu cúbica, amb diversos valors numèrics impresos 

als seus laterals. Aquests valors numèrics indicaran la quantitat de cubs vàlids que 

contindrà la fila on s’hi trobin impresos. D’aquesta forma, i per mitjà de l’estratègia i la 

lògica, el jugador haurà d’anar descartant aquells cubs de la matriu que siguin invàlids, 

deixant intactes únicament aquells que siguin vàlids. 
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Les pistes podran ser de tres tipus diferents: 

 

· Un nombre sense cap requadre indicarà que els cubs vàlids d’aquella 

fila es trobaran adjacents. 

 

· Un nombre envoltat per un cercle indicarà que els cubs vàlids 

d’aquella fila es trobaran separats en dos grups. 

 

· Un nombre envoltat per un quadrat  indicarà que els cubs vàlids 

d’aquella fila es trobaran separats en tres o més grups. 

 

Els nivells del joc estaran preparats de forma que, tenint en compte aquestes 

propietats, siguin tots resolubles per mitjà de la lògica, sense haver de fer ús en cap 

moment de la sort, tot i que a mesura que la dificultat s’incrementi, cada cop serà més 

complicat intuir quin podria ser el següent pas a executar. 

 

Per poder dur a terme l’objectiu del joc, l’usuari comptarà amb dues eines que 

podrà fer servir: el pinzell i el martell. 

 

Quan l’eina pinzell es trobi seleccionada, pressionar sobre els cubs farà que aquests 

es marquin amb un color blau. Amb això, el jugador s’assegurarà que aquests cubs 

quedin marcats com a presumptament vàlids, i no puguin ser descartats per error. Val a 

dir que tornar a pressionar sobre un cub ja marcat amb l’eina pinzell, farà que aquest 

es desmarqui, podent tornar a ser descartat de nou. 

 

Per altra banda, quan l’eina martell sigui seleccionada, les pulsacions sobre els cubs 

de la matriu faran que aquests es descartin. S’haurà d’anar en compte quan es 

decideixi descartar un cub, ja que si es comet un error i s’intenta descartar un cub 

vàlid, aquest quedarà marcat de color vermell, i es sumarà un error al compte del 

jugador. 
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El joc podrà acabar de diverses maneres: 

 

• En el moment que el jugador hagi descartat l’últim cub invàlid de la matriu, 

el nivell resultarà superat, i quedaran registrats els errors comesos i el 

temps emprat en la resolució (posteriorment es podrà repetir el nivell tants 

cops com es desitgi per intentar millorar els registres). 

 

• Si l’usuari supera la quantitat d’errors permesos per al nivell, aquest 

resultarà fracassat, i s’haurà de tornar a jugar des del principi. 

 

• En cas que s’exhaureixi el temps màxim permès per al nivell, aquest també 

resultarà fracassat, i s’haurà de tornar a jugar des del principi. 

 

• Per últim, en qualsevol moment l’usuari podrà optar per rendir-se 

voluntàriament, cosa que farà que el nivell compti també com a fracassat. 
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II.3 Objectius a assolir 
 

Tot seguit, en aquest apartat es descriuran els dos tipus d’objectius principals del 

projecte. Per una banda, fent un resum enumerat del que s’ha explicat a l’apartat 

anterior, s’explicarà quins són els objectius que ha de complir el programa i, per altra 

quins són els objectius acadèmics que s’espera assolir. 

 

II.3.1 Objectius del programa 

 

• El principal objectiu que ha de complir el programa és presentar al jugador 

una interfície completament operativa, així com implementar correcta i 

eficientment el nucli de renderització (pintat per pantalla), dels elements 

que formaran el joc. 

 

• Els nivells (matrius) es definiran i carregaran per mitjà d’arxius de dades que 

contindrà l’aplicació. Per tant, es trivialitzaria el fet d’ampliar l’aplicació en 

un futur, afegint-hi nous nivells. 

 

• S’haurà de crear un sistema de registre de puntuacions, de forma que 

quedin registrats els millors temps de resolució de cada nivell que forma el 

programa, i que aquests puguin ser consultats i millorats per l’usuari de 

forma recurrent. 

 

• El joc ha de poder integrar-se a la plataforma de telefonia mòbil Android, 

fent us del principal avantatge que això suposa: la pantalla tàctil. Per tant, i 

ja que el joc serà presentat en tres dimensions, s’haurà d’implementar un 

sistema de lectura tàctil eficient. 
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II.3.2 Objectius acadèmics 

 

• Posar el pràctica les aptituds apreses en les assignatures d’enginyeria del 

software, aconseguint així un bon anàlisi, disseny i implementació. 

 

• Fer ús del que s’ha après a l’assignatura de videojocs, ja que existeixen 

notables diferencies entre la forma de funcionar d’un programa de gestió i 

d’un videojoc. 

 

• Aprendre sobre una nova tecnologia de desenvolupament lliure i amb molt 

futur, com és Android, ampliant així les aptituds pròpies en un món poc 

explorat encara. 

 

• Ampliar els coneixements propis sobre Java, llenguatge natiu sobre el que 

treballa Android, així com els diferents mètodes que existeixen per 

renderitzar gràfics a la plataforma Android. 
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II.4 Anàlisi d’antecedents 
 

Havent ja descrit i definit els objectius del projecte, es pot doncs fer un anàlisi dels 

antecedents que existeixen. 

 

El concepte de picross3 es coneix des de l’any 1987, quan l’editor gràfic Non Ishida i 

l’expert en trencaclosques Tetsuya Nishio varen crear una sèrie d’innovadors 

trencaclosques, que consistien en una espècie de mots encreuats, però sense buscar 

paraules, sinó descobrint una figura oculta en un quadrat, valent-se de les pistes 

numèriques que s’hi podien trobar en els seus laterals. Aquest nou tipus de 

trencaclosques varen passar a conèixer-se com a nonogrames. 

 

Són moltes les companyies que han creat jocs al llarg de la història basats en aquest 

tipus de trencaclosques, des del Mario’s Picross (1995) o Picross 2 (1996) per a la Game 

Boy de Nintendo, fins a una gran quantitat de mini-jocs de temàtica similar que encara 

avui segueixen sortint, desenvolupats per petites i mitjanes companyies, i que es 

poden trobar fàcilment a pàgines web repositòries de videojocs senzills. 

 

Tot i que, com ja s’ha dit, aquest tipus de trencaclosques existia fora d’Europa des 

de fa més de dues dècades, no va ser fins fa aproximadament cinc anys que es va donar 

a conèixer massivament a occident, gràcies a la consola Nintendo DS i la seva pantalla 

tàctil. 

 

A mitjans del 2007, Nintendo treia al mercat un joc anomenat Picross 3D, amb una 

temàtica similar a la dels nonogrames, però amb una innovadora característica: en 

comptes d’un quadrat, la figura que s’havia de descobrir estava oculta dins d’un cub. 

                                                           

3 La paraula picross és, en realitat, l’abreviatura de picture crossword, que traduït de l’anglès 
significaria “dibuix de mots encreuats”. 
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A part del videojoc publicat per Nintendo, no existeix cap altra versió del programa 

en tres dimensions, per a cap altra consola ni dispositiu portàtil. És per això que 

dissenyar-ne i implementar-ne un, per a una plataforma de futur tan brillant com és 

Android, suposa un repte tant estimulant. 

 

  



FreePicross. Memòria del projecte  Visió global del projecte 

 

27 

 

 

 



FreePicross. Memòria del projecte  Memòria tècnica 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MEMÒRIA TÈCNICA 
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III.1 Anàlisi de requisits 
 

III.1.1 Visió global del sistema 

 

Aquest programa no ha de ser més que una eina lúdica, que l’usuari ha de poder 

emprar en el moment que desitgi, des de qualsevol lloc. 

 

Avui en dia, tot i que la oferta de videojocs que es poden trobar per a dispositius 

mòbils es força elevada (i més tenint en compte que a part de telèfons intel·ligents, 

existeix també un ampli ventall de consoles portàtils), la complexitat de la majoria és 

força simple, sobre tot pel que fa a l’apartat dels jocs en tres dimensions. 

 

Per tant, el sistema ha d’oferir a l’usuari la oportunitat de jugar quan ell desitgi, i 

portar un registre dels resultats que s’obtinguin, al superar progressivament els 

diferents nivells que en el sistema s’ofereixin. 

 

III.1.2 Actors 

 

Un cop clara la visió global del projecte, és hora de definir els actors que hi 

interactuaran. 

 

El joc serà sempre utilitzat per la mateixa persona, el propietari del telèfon sobre el 

que s’instal·li. Per tant, l’aplicatiu tindrà un únic actor, el jugador. 
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III.1.3 Requisits funcionals 

 

El requisits funcionals descriuen quines són les funcionalitats que ha de satisfer el 

sistema per tal de complir els objectius marcats anteriorment. Tot i que pot semblar 

una mica trivial enumerar aquests requisits per a un videojoc, fer-ho suposa tenir un 

llistat clar de les funcionalitat que aquest haurà d’implementar. 

 

• Carregar un nivell: Carrega el nivell seleccionat de la base de dades de 

nivells. 

 

• Registrar puntuacions: Un cop resolt el nivell, queden registrades les 

puntuacions obtingudes, sempre i quan siguin millors que les anteriors. 

 

• Accedir al registre: Permet visualitzar el registre de puntuacions en tot 

moment. 

 

• Visualitzar el tutorial: Mostra el tutorial per aprendre les regles i la 

dinàmica del joc, així com la seva forma de poder-hi interaccionar. 

 

• Modificar opcions: Permet modificar les opcions del programa, com ara 

activar o desactivar els efectes sonors. 
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III.1.4 Requisits no funcionals 

 

Els requisits no funcionals, o atributs de qualitat, especifiquen criteris que poden 

fer-se servir per jutjar les característiques d’un sistema, en lloc dels seus 

comportaments específics, ja que aquests es corresponen amb els requisits funcionals. 

Per tant, aquests són tots els requisits que no descriuen ni informació a guardar, ni 

funcions a crear. 

 

• Portabilitat: L’aplicació ha funcionar correctament en tots el dispositius 

mòbils de la plataforma Android, a partir de la versió 2.2, que actualment és 

la més estesa al mercat. 

 

• Eficiència: Tant el menú del programa, com especialment el joc, han de 

funcionar de forma ràpida i eficient. Aquest és un dels requisits no 

funcionals més importants per a la majoria de videojocs, ja que un joc que 

no sigui eficient, en molts casos es torna avorrit o feixuc, fet que hi fa 

perdre ràpidament l’interès. 

 

• Usabilitat: El sistema ha de ser senzill d’utilitzar, i la forma d’interaccionar 

amb el joc ha de ser la més intuïtiva possible. 

 

• Mantenibilitat: El programa ha de ser fàcilment modificable i ampliable, 

sobretot pel que fa introduir-hi nous nivells. 

  



FreePicross. Memòria del projecte  Memòria tècnica 

 

32 

 

III.2 Especificació 
 

Un cop ja han estat definits tots els requisits del sistema, es pot realitzar la seva 

especificació. L’especificació serveix per establir que ha de fer el sistema. Primerament, 

seran definits cada un dels seus casos d’ús. 

 

III.2.1 Casos d’ús 

 

Un cas d’ús és una descripció dels passos o les activitats que s’hauran de dur a 

terme per realitzar algun procés. Els casos d’ús són, per tant, les interaccions que tenen 

el sistema i els seus actors, a l’hora de dur a terme les funcionalitats descrites a l’anàlisi 

de requisits. 

  

Tot seguit es mostrarà gràficament, per mitjà de diagrames, els casos d’ús que 

composaran el programa. 

 

Cal concretar que aquests casos es mostraran separats en dos grans grups. El primer 

grup farà referència a les accions que podrà dur a terme el jugador mentre estigui 

navegant pels menús del programa, i el segon grup definirà les accions que podrà dur a 

terme el jugador mentre estigui resolent un nivell. 
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III.2.1.1 Casos d’ús del menú 

 

Carregar un nivell 

Actors: jugador 

Descripció: El jugador vol carregar un nivell de la base de dades de nivells 

Flux principal 

Jugador Sistema 

El jugador prem el botó d’un nivell qualsevol  

 El sistema llegeix l’arxiu corresponent al 

nivell del botó premut 

 El sistema carrega el nivell i mostra el cub i 

l’interfície de joc per pantalla 

 

 

Veure el registre de puntuacions 

Actors: jugador 

Descripció: El jugador vol veure el registre de les puntuacions obtingudes anteriorment 

Flux principal 

Jugador Sistema 

El jugador prem el botó puntuacions  

 El sistema carrega les puntuacions vinculades 

a tots els nivells 

 Es mostra una pantalla amb la taula que 

conté cada nivell i les seves puntuacions 

 

 



FreePicross. Memòria del projecte  Memòria tècnica 

 

34 

 

Veure el tutorial 

Actors: jugador 

Descripció: El jugador vol veure el tutorial del programa 

Flux principal 

Jugador Sistema 

El jugador prem el botó tutorial  

 El sistema mostra la pantalla de tutorial, amb 

les instruccions necessàries per a poder-hi 

interaccionar 

 

 

Modificar les opcions del programa 

Actors: jugador 

Descripció: El jugador vol modificar alguna opció del programa 

Flux principal 

Jugador Sistema 

El jugador prem el botó menú del telèfon  

 El sistema mostra un menú emergent amb 

les opcions del programa 

El jugador prem el botó de la opció que 

desitja canviar 

 

 El sistema modifica el valor de la opció a 

apagada o encesa, depenent del seu estat 

anterior 

 

 



FreePicross. Memòria del projecte  Memòria tècnica 

 

35 

 

III.2.1.2 Casos d’ús del joc 

 

Fer rotar el cub 

Actors: jugador 

Descripció: El jugador vol rotar la matriu cúbica que composa el nivell 

Flux principal 

Jugador Sistema 

El jugador prem al centre de la pantalla, i 

desplaça el dit en qualsevol direcció 

 

 La matriu cúbica rota en el sentit en que 

s’està desplaçant el dit del jugador. 

 

 

Ampliar o reduir el zoom 

Actors: jugador 

Descripció: El jugador vol apropar o allunyar la matriu cúbica respecte el seu punt de vista 

Flux principal 

Jugador Sistema 

El jugador prem a la part superior de la 

pantalla, i desplaça el dit en horitzontal 

 

 La matriu cúbica s’apropa o s’allunya del 

punt de vista del jugador, depenent de la 

direcció en que aquest ha desplaçat el dit  
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Amagar o mostrar rengleres del cub 

Actors: jugador 

Descripció: El jugador vol mostrar o amagar rengleres, per a poder accedir als cubs interiors de 

la matriu cúbica 

Flux principal 

Jugador Sistema 

El jugador prem a la part esquerra o dreta de 

la pantalla, i desplaça el dit en vertical 

 

 Es mostren o s’amaguen rengleres de la 

matriu sobre el seu eix X o Z, depenent del 

costat i la direcció que el jugador ha triat 
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Seleccionar eina 

Actors: jugador 

Descripció: El jugador vol seleccionar una de les eines disponibles 

Flux principal 

Jugador Sistema 

El jugador prem a la part inferior esquerra o 

inferior dreta de la pantalla 

 

 Es selecciona l’eina pinzell o martell, 

depenent si l’usuari a premut a la part 

inferior esquerra o inferior dreta (possible 

Flux Alternatiu) 

Flux alternatiu 

Jugador Sistema 

El jugador prem a la part inferior esquerra o 

inferior dreta de la pantalla, sobre la mateixa 

eina que ja tenia seleccionada 

 

 Es desselecciona l’eina que tenia en ús, 

tornant a l’estat bàsic de rotació de la matriu 
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Marcar cub 

Actors: jugador 

Descripció: El jugador vol marcar un cub de la matriu per que aquest no pugui ser descartat 

Flux principal 

Jugador Sistema 

El jugador prem sobre un cub de la matriu, 

tenint la eina pinzell seleccionada 

 

 El cub es torna de color blau, impedint que 

aquest pugui ser descartat per error 

(possible Flux Alternatiu) 

Flux alternatiu 

Jugador Sistema 

El jugador prem sobre un cub de la matriu ja 

marcat, tenint la eina pinzell seleccionada 

 

 El cub perd la seva coloració blava, fet que 

indica que pot ser novament descartat 
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Descartar cub 

Actors: jugador 

Descripció: El jugador vol descartar un cub de la matriu 

Flux principal 

Jugador Sistema 

El jugador prem sobre un cub de la matriu, 

tenint la eina martell seleccionada 

 

 El cub queda descartat, eliminant-se de la 

matriu. (possible Flux Alternatiu) 

 Si el cub descartat era l’últim que quedava a 

la matriu, el sistema mostra una bombolla 

informant de l’èxit, els errors i el temps 

emprat 

Flux alternatiu 

Jugador Sistema 

 Si el cub descartat era un cub vàlid, aquest 

no desapareix, es marca de color vermell i es 

suma un error a la compta del jugador 

 Si es superen els errors permesos pel nivell, 

el sistema mostra una bombolla informant 

del fracàs. 

 

 

  



FreePicross. Memòria del projecte  Memòria tècnica 

 

40 

 

III.2.2 Model conceptual del dades 

 

Els models conceptuals de dades són aquells models orientats a la descripció 

d’estructures de dades i restriccions d’integritat. Generalment es duen a terme en el 

moment d’especificar un problema, i solen representar els elements que hi intervenen, 

així com els seus atributs i les relacions existents entre ells. 

 

Així doncs, per a representar el problema que ocupa aquest projecte, passaré a 

continuació a mostrar el diagrama de classes del programa, basant-me en l’anàlisi 

descrit anteriorment en aquest document. 

 

Il·lustració 1 - Model conceptual de dades 
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A continuació s’explicarà el propòsit de cada una de les classes implicades en el 

model conceptual, de forma individual, a fi d’entendre millor el seu propòsit. No es 

tindran aquí en compte aquelles classes que, més endavant en el disseny, serviran per 

a controlar l’estat global de l’aplicació, i la seva estructura jeràrquica (com ara les 

classes Manager o les Activity). 

 

III.2.2.1 Model conceptual de dades A – CubeProperties 

 

 

Il·lustració 2 - Model conceptual de dades A - CubeProperties 

 

S’ocuparà de guardar informació sobre cada un dels cubs que composaran cada 

matriu. Guardarà informació relativa a les pistes numèriques que es podran trobar en 

els seus eixos X, Y, i Z, així com el seu estat (mostrat, amagat, marcat, o error). 

 

  



FreePicross. Memòria del projecte  Memòria tècnica 

 

42 

 

III.2.2.2 Model conceptual de dades B – GLRender 

 

 

Il·lustració 3 - Model conceptual de dades B - GLRender 

 

Aquesta serà la classe encarregada de guardar i gestionar la informació relativa a 

l’estat gràfic durant la partida. Contindrà informació sobre les propietats de la pantalla, 

la matriu, la rotació d’aquesta, el punt de la pantalla on hi premi el jugador i el mode. 
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III.2.2.3 Model conceptual de dades C – GLCube 

 

 

Il·lustració 4 - Model conceptual de dades C - GLCube 

 

Aquesta serà la classe encarregada de guardar informació sobre les propietats 

gràfiques del cub 

 

III.2.2.4 Model conceptual de dades D – GLFrame 

 

 

Il·lustració 5 - Model conceptual de dades D - GLFrame 

 

S’utilitzarà principalment per guardar informació relativa a la GUI, dintre del joc. 

 

  



FreePicross. Memòria del projecte  Memòria tècnica 

 

44 

 

III.2.2.5 Model conceptual de dades E – GLView 

 

 

Il·lustració 6 - Model conceptual de dades E - GLView 

 

Aquí si guardarà en tot moment informació sobre l’estat de la renderització, quan 

aquesta estigui activa, així com també s’hi processaran els events tàctils que es puguin 

anar produint 
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III.3 Disseny 
 

Ja s’ha definit anteriorment el què del sistema, per mitjà de la visió global i 

l’especificació. Tot seguit, al disseny, s’exposarà el com del projecte, és a dir, com ha de 

funcionar. 

 

Primerament es durà a terme l’elecció de les tecnologies que s’utilitzaran per a 

desenvolupar l’aplicació, i tot seguit es passarà a definir l’arquitectura del programa, o 

sigui, com seran les capes de domini, presentació i gestió de dades. 

 

III.3.1 Elecció de tecnologies 

 

III.3.1.1 L’aplicació 

 

Tal com ja s’ha explicat anteriorment, el programa serà implementat per a 

funcionar sobre telèfons mòbils amb sistema operatiu Android. Un dels principals 

avantatges que suposa programar per Android és que aquest accepta aplicacions 

programades tant en C/C++4 com el Java5. Per dur a terme aquest projecte, s’ha decidit 

utilitzar Java com a llenguatge de programació 

 

Addicionalment, per a programar la part gràfica del joc, es podria optar entre fer 

servir OpenGL ES en les versions 1.0/1.1, o 2.0. Aquesta és la decisió més delicada a 

nivell de disseny, ja que són notables les diferencies entre les versions. Per un cantó, 

OpenGL ES 1.x ofereix una API de programació més estable i senzilla d’utilitzar que la 

                                                           

4 Mitjançant l’Android Native Development Kit. 
5 Mitjançant la màquina virtual Dalvik. 
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versió 2.0, però per altra, la versió 2.0 és més versàtil que la 1.x i suposa millores a 

nivell d’il·luminació i texturització. 

 

S’ha decidit fer servir la versió 1.1 per implementar el programa ja que, per un 

cantó ofereix més compatibilitat i estabilitat entre els diferents dispositius que hi ha 

actualment al mercat, i per altra per què és més senzilla d’aprendre a fer servir per algú 

amb reduïda experiència. A més, donades les característiques del programa, no seran 

necessàries les millores que suposa treballar amb la versió 2.0. 

 

Un altre important avantatge que té la versió d’OpenGL ES 1.1, és que les proves es 

podran fer sota la màquina virtual que ofereix l’ADT d’Android. Avui dia, encara no es 

possible provar aplicacions fetes en versió 2.0 a la màquina virtual. 

 

III.3.1.2 Nivells del joc 

 

Posant en pràctica els mètodes apresos a l’assignatura de Videojocs de la FIB, s’ha 

decidit que els nivells que conformaran el joc es carregaran per mitjà de fitxers de 

dades. 

 

Aquests fitxers contindran la informació de cada nivell per separat, en format de 

cadenes numèriques, que seran carregades per l’usuari a petició. 

 

Cada fitxer contindrà la següent informació: 

 

• Grandària de la matriu en les coordenades X, Y i Z. 

 

• Localització a la matriu dels cubs vàlids. 

 

• Informació sobre les pistes numèriques pels tres eixos, per a cada cub de la 

matriu. 
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Amb aquesta informació és possible poder obtenir una matriu complerta de cubs, 

resoluble, amb la informació rellevant de les seves pistes. 

 

III.3.1.3 Registre d’estadístiques 

 

Existeixen cinc formes natives de guardar la informació en els programes 

desenvolupats en Android. 

 

- Shared preferences: Guarda informació privada primitiva a traves de 

parelles clau - valor. 

 

- Internal storage: Guarda informació privada a la memòria interna del 

telèfon. 

 

- External storage: Guarda informació pública en un dispositiu 

d’emmagatzematge extern compartit. 

 

- SQLite database: Guarda informació estructurada en una base de dades 

privada. 

 

- Network connection: Guarda dades a través de la xarxa a un servidor 

privat. 

 

Estudiant aquest ventall de valors, s’ha decidit fer servir la primera de les opcions 

enumerades, les Shared preferences, ja que el volum de dades que és necessari guardar 

en tot moment és massa petit com per fer servir qualsevol altre mètode. A més, és un 

sistema excel·lent ja que, tal i com serà el programa, el sistema clau – valor és just el 

que serà necessari. 
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III.3.2 Arquitectura del sistema 

 

Donat el tipus de programa sobre el tracta aquest projecte, un videojoc, no té gaire 

sentit fer servir cap de les arquitectures clàssiques que s’apliquen normalment a 

programes de gestió. En comptes d’això, i tenint en compte que el programa serà 

executat sobre un dispositiu molt específic, es seguiran els consells que proposen els 

experts en desenvolupament per a Android, i es farà ús d’un sistema d’arquitectura en 

tres capes una mica especial. 

 

Per un cantó existirà la capa de Presentació, que s’encarregarà tant de mostrar 

l’estructura jeràrquica per mitjà d’activitats, com de controlar l’estat gràfic un cop 

jugant, i per altra hi hauran les capes de Domini i Dades pràcticament fusionades entre 

sí, ja que la interacció entre l’aplicació i la memòria serà molt reduïda, i no tindria 

sentit crear dos mòduls per separat. 

 

Il·lustració 7 - Arquitectura del sistema 
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III.3.3 Capa de presentació 

 

A continuació s’explicarà en aquest apartat i en el següent quin serà el propòsit de 

cada una de les tres capes definides a l’arquitectura del sistema. Primer es farà una 

ullada a la capa de presentació, començant per mostrar el mapa navegacional i les 

pantalles que formaran la jerarquia del programa, per després passar a descriure les 

capes de domini i dades. 

 

III.3.3.1 Mapa navegacional 

 

La jerarquia en els sistemes desenvolupats sobre Android es dur a terme sobre el 

que s’anomenen activitats6. La idea més aproximada seria pensar que cada activitat 

correspon a una pantalla, i que és l’usuari qui va navegant d’una a l’altra a mesura que 

interactua amb el programa. 

 

Tot seguit es passarà a mostrar el mapa navegacional de la aplicació, amb tots els 

possibles camins que l’usuari pot anar seguint a mesura que hi navega. 

                                                           

6 S’hi podrà trobar més informació a l’apartat III.4.2. 

Il·lustració 8 - Mapa navegacional del sistema 
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Cada oval representa una pantalla (una activitat), i les fletxes indiquen com es podrà 

passar d’una a l’altra. 

 

III.3.3.2 Disseny de l’interfície del programa 

 

A continuació, s’il·lustrarà per mitjà d’imatges, com serà cada una d’aquestes 

activitats, un cop acabada l’aplicació. 

  

Il·lustració 10 - Pantalla de títol Il·lustració 9 - Pantalla d'opcions 
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Il·lustració 14 – Pantalla del tutorial Il·lustració 11 – Pantalla de puntuacions 

Il·lustració 13 – Pantalla de selecció de 
nivells  

Il·lustració 12 – Pantalla de joc 
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III.3.4 Capa de domini + dades 

 

El gruix de la capa de domini recaurà, quasi exclusivament, a l’activitat encarregada 

de fer córrer el joc. Com s’ha pogut apreciar en els gràfics anteriors, corresponents a 

les interfícies del programa, la majoria d’elles no comporten cap càrrega lògica 

especialment feixuga. 

 

Un cop iniciat el joc, l’activitat ActivityGame és la que s’encarregarà, per mitjà de la 

classe GLView7, de controlar tota la dinàmica i l’estat del joc, des del moment que 

aquest és activat, fins que finalitza. 

 

III.3.4.1 Interacció de les classes singleton 

 

Si es fa referència al model de dades anterior, es podrà apreciar que aquest 

programa delegarà gran part del control al patró de disseny singleton. Aquest patró és 

especialment adequat pel programa, ja que gran part dels mecanismes de control 

només hauran de ser iniciats un cop en cada execució, i això ens garantirà una gestió 

de la memòria eficient en tot moment. 

 

Les classes singleton de les es composarà el programa seran les següents: 

 

• GameManager: S’inicialitzarà cada cop que es comenci a jugar un nivell, i 

s’encarregarà de guardar en tot moment les dades referents al nivell, als 

errors, al comptador de temps i a l’estat del joc. 

 

• DataManager: Serà la classe encarregada de guardar y carregar el registre 

d’estadístiques, cada cop que sigui necessari. 

                                                           

7 Veure la Il·lustració 8. 
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• LevelManager: Aquesta serà la classe encarregada de guardar la relació 

entre el programa i els nivells existents. Si, per exemple, en un futur es 

decidís incloure nous nivells al programa, únicament s’hauria de modificar 

aquesta classe per adequar l’aplicació. 

 

• MusicManager: S’encarregarà de gestionar la música del programa. 

L’apagarà i l’encendrà segons el desig del jugador, o be quan detecti una 

trucada entrant al telèfon. 

 

• MenuManager: Aquesta classe s’encarregarà de gestionar el menú que 

apareixerà al pressionar la tecla física del telèfon. El prepararà, l’omplirà i 

farà que el programa reaccioni quan el jugador en premi un botó. 

 

• SoundManager: Anàlogament a la classe MusicManager, aquesta serà la 

classe encarregada de gestionar els efectes sonors de l’aplicació. 

 

• TextureManager: Per últim, aquesta classe s’encarregarà en tot moment de 

tenir informació sobre les textures necessàries, cada cop que un joc sigui 

inicialitzat, amb l’objectiu de no tenir-les que carregar a cada execució, 

guanyant així eficiencia. 
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III.4 Implementació 
 

III.4.1 Eines emprades 

 

Havent ja definit exactament com serà el projecte, a continuació es passarà a 

descriure les eines i tecnologies que seran emprades a l’hora de desenvolupar-lo. 

 

III.4.1.1 Sistema operatiu Ubuntu Linux 11.04 

 

Ubuntu és una distribució del sistema operatiu GNU/Linux basada en Debian. Té per 

objectiu ser un sistema operatiu d’escriptori enfocat per a la majoria d’usuaris, donada 

la seva interfície intuïtiva, i la seva facilitat d’ús. 

 

Sota aquest sistema operatiu és on s’instal·laran totes les aplicacions i eines 

necessàries per al desenvolupament del projecte. 

 

 

III.4.1.2 Android SDK tools 

 

Les eines necessàries per al desenvolupament d’aplicacions en Android es troben en 

aquest paquet. Google l’ofereix de forma gratuïta per a tothom qui vulgui descarregar-

se’l de la seva web oficial. 
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El paquet, entre d’altres coses, permet configurar màquines virtuals, capaces 

d’emular quasi completament el funcionament de qualsevol versió dels seus 

dispositius; per tant, no seria indispensable poder comptar amb un telèfon mòbil 

compatible per a desenvolupar aplicacions per Android. 

 

 

III.4.1.3 Eclipse IDE 

 

L’Eclipse IDE (Integrated Development Environment) és, com el seu nom indica, un 

entorn de desenvolupament integrat. Té el principal avantatge que és lliure i, a més, 

està centrat especialment en el desenvolupament d’aplicacions en Java, tot i que a 

través del seu sistema de pluggins8 es pot fer servir per a desenvolupar en gairebé 

qualsevol llenguatge. 

 

La principal avantatja que suposa treballar sota l’entorn Eclipse és que a la web 

oficial d’Android s’hi pot trobar un suplement que, un cop instal·lat a l’ordinador, fa 

que desenvolupar aplicacions pel sistema mòbil sigui molt més senzill. 

 

 

                                                           

8S’entenen per pluggins els suplements que es poden instal·lar a segons quins programes, a 
fi de millorar-los o dotar-los de característiques que no veien predefinides de sèrie. 
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III.4.1.4 Sony Ericsson Xperia ARC 

 

Tot i que les eines que proporciona l’SDK d’Android són ja força completes, es 

preveu fer servir aquest dispositiu pel que a proves es refereix. 

 

L’Xperia ARC, de Sony Ericsson, és actualment un dels dispositius mòbils més 

punters del mercat, i per tant no hauria d’haver-hi cap tipus de problema a l’hora de 

fer córrer l’aplicació. 

 

 

III.4.1.5 Gimp 

 

Gimp és avui dia l’opció lliure més semblant al famós programa Adobe Photoshop. 

És un programa creat per a dissenyadors gràfics, amb moltes opcions i eines per crear 

o editar qualsevol tipus d’imatges. 

 

És el programa que es farà servir a l’hora de crear la pantalla de títol del programa, 

el fons dels menús, les textures i la GUI9 del videojoc. 

                                                           

9 GUI (Graphics User Interface) és el que s’entén com a interfície gràfica d’un programa. Per 
a videojocs, solen ser les imatges no dinàmiques que apareixen en pantalla per a poder-hi 
interaccionar. 
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III.4.1.6 UMLet 

 

Aquesta és una eina per a desenvolupar diagrames UML, de codi lliure basat en 

Java. És el programa que es farà servir a l’hora de transcriure els dissenys UML a 

aquest document. 

 

 

III.4.1.7 Dropbox 

 

Dropbox és un sistema d’emmagatzematge d’arxius on-line. Un cop oberta una 

compta, de forma gratuïta, es pot fer servir l’espai que ofereix per penjar-hi i 

descarregar-hi arxius. Té la avantatja, a més, que és multi plataforma, així que es pot 

instal·lar sota Linux, Windows, o fins i tot sota Android. 

 

Gràcies a la versatilitat que ofereix, es farà servir aquest sistema per a passar arxius 

de l’ordinador al mòbil. 
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III.4.1.8 Microsoft Office 

 

Office és la eina d’ofimàtica desenvolupada per la companyia Microsoft. Tot i ser de 

pagament, és probablement la eina d’aquestes característiques més famosa a 

l’actualitat. 

 

Per a desenvolupar el projecte seran necessàris dos dels seus components: 

 

• Microsoft Word: És el processador de textos d’Office, eina amb la qual es 

redactarà aquest document. 

 

• Microsoft Project: És el planificador de projectes d’Office. Amb aquesta eina 

es crearan els diagrames de Gantt de la secció quarta. 

 

 

III.4.2 Estructura d’un programa en Android: 

Activities 

 

La gran majoria dels programes desenvolupats en Android solen dividir-se en el que 

s’anomenen Activities10 (a partir d’ara seran referides com a “activitats”). Aquestes 

activitats són la forma de que disposa Android per a interaccionar amb l’usuari, rebent 

informació d’aquest, processant-la i mostrant per pantalla el resultat. A més, aquestes 

                                                           

10Activity és una classe del paquet android.app. 
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activitats poden estar relacionades amb d’altes activitats, de forma que quan es 

compleixin una sèrie de condicions, una de diferent pot mostrar-se per pantalla. 

 

El sistema que utilitza Android per a gestionar les activitats que formen un 

programa, és a través del que s’anomena Activity Stack (de l’anglès, “pila d’activitats”). 

Aquesta pila guarda tant la informació com l’ordre d’aparició de cada una de les 

activitats que un programa crea a mesura que s’hi interacciona. Així, quan s’inicia un 

programa, la primera activitat que s’executa passa a ser la primera de la pila, i les 

posteriors activitats que es van creant a mesura que l’usuari ho requereix, entren a la 

pila ordenadament per sobre d’aquesta. Un programa es considera en execució quan hi 

ha al menys una activitat a la pila. El concepte és ben simple: les activitats van 

disposant-se sobre la pila a mesura que es van creant, i hi van sortint a mesura que ja 

no són necessàries. L’avantatge que això suposa és que la gestió d’activitats corre 

sempre a càrrec del sistema operatiu11: quan l’activitat mostrada per pantalla ja no és 

necessària, al descartar-la apareix automàticament l’activitat superior de la pila. 

 

III.4.2.1 Cicle de vida d’una Activity 

 

Una activitat pot tenir quatre estats principals, definits a continuació: 

 

- Quan una activitat es troba a la part davantera de la pantalla (al damunt de la 

pila d’activitats) es diu que aquesta està activa o corrent. 

 

- Si una activitat ha perdut el focus però encara es troba visible es diu que està 

pausada. Una activitat pausada encara es considera “viva”, però el sistema pot 

decidir matar-la en situacions de falta de memòria extremes. 

 

                                                           

11 A menys que, en algun cas concret, l’usuari requereixi control especial sobre la pila 
d’activitats, fet que també es pot aconseguir a nivell d’implementació. 
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- Quan una nova activitat es crea i passa a estar per sobre de l’anterior, 

mostrant-se per pantalla, es diu que l’activitat que ha quedat a sota està 

parada. L’activitat encara manté l’estat i la informació de les seves variables, 

però normalment serà matada pel sistema quan aquest requereix memòria. 

 

- Si una activitat és pausada o parada, el sistema pot decidir alliberar la memòria 

que aquesta està fent servir. Quan l’activitat torna a ser mostrada a l’usuari, ha 

de ser completament reiniciada a l’estat anterior. 

 

El següent diagrama mostra els diferents camins que una activitat pot seguir durant 

el seu cicle de vida. Els rectangles representen els mètodes que poden implementar-se 

per dur a terme operacions quan l’activitat es mou entre els seus estats. Els ovals de 

colors són els estats principals en que una activitat es pot trobar, definits anteriorment. 
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Il·lustració 15 - Cicle de vida d'una Activity 

Font: http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html 
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III.4.3 Exemples de codi 

 

Ara que ja s’ha explicat quina és l’estructura d’un programa en Android, i havent 

entès el seu cicle de vida, tot seguit es mostraran alguns fragments de codi, extrets 

directament de l’aplicació. 

 

Cal concretar que s’ha escollit escriure tots els noms de les classes, variables, 

mètodes i comentaris en anglès, per estar així en sintonia amb els mètodes natius 

d’Android. 

 

III.4.3.1 Fragment 1 

 

 

Il·lustració 16 - Fragment de codi (a) 

 

En aquest fragment de codi es pot veure il·lustrat com es crea una activitat, i com es 

vinculen els listeners als botons. En el moment que una activitat és creada, es crida 

automàticament el mètode onCreate(). Aquest mètode sol allotjar les inicialitzacions 

necessàries per a que l’activitat funcioni correctament.  
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III.4.3.2 Fragment 2 

 

 

Il·lustració 17 - Fragment de codi (b) 

 

Aquest fragment de codi resumeix com es crea, com es prepara i com es crida un 

menú a una activitat d’Android, fent servir el botó especial del telèfon. Cada cop que la 

tecla menú és pressionada, es criden seqüencialment els tres mètodes. Primer, 

onCreateOptionsMenu(Menu menu), s’encarrega de crear i netejar el marc del menú. 

Després, onPrepareOptionsMenu(Menu menu) s’encarrega d’omplir el menú amb els 

elements desitjats, i de mostrar-lo per pantalla. I finalment, 

onOptionItemSelected(MenuItem item) es dispara quan un dels botons del menú ha 

estat pressionat. 
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III.4.3.3 Fragment 3 

 

 

Il·lustració 18 - Fragment de codi (c) 

 

En aquest fragment de codi es pot apreciar com es configura una activitat que té 

com a contentView un GLSurfaceView, o sigui un renderitzador d’OpenGL ES. Un cop 

inicialitzada l’activitat, cal dur a terme aquests passos (amb les diferents opcions 

corresponents per a cada programa), per aconseguir que la imatge es vegi be al 

telèfon. 
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III.4.3.4 Fragment 4 

 

 

Il·lustració 19 - Fragment de codi (d) 

 

Per últim, aquí s’hi pot veure com es tracten les entrades tàctils del joc. Quan es 

produeix un event tàctil, ja sigui pulsació, llevat, o desplaçament, es crida 

automàticament a la funció onTouchEvent(MotionEvent event). És important fixar-se 

els tres passos que s’hi duen a terme. En primer lloc, es processa l’event per mitjà de la 

funció privada processTouchEvent(event), tot seguit, es crida el render per què dibuixi 

qualsevol canvi que hi hagi hagut a la pantalla i, per últim, no es retorna la senyal 

“d’event processat” fins que el pintat s’ha completat, evitant així possibles resultats 

catastròfics si es donés el cas de saturació d’events. 
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III.4.4 Proves 

 

A continuació s’explicarà quin sistema de proves s’ha fet servir per a assegurar que 

l’aplicació funciona correctament, així com per garantir que els nivells són resolubles. 

 

Com ja s’ha pogut veure als apartats anteriors, aquest programa consta de dos 

grans grups que poden ser diferenciats: per un cantó està el programa i la seva 

jerarquia de menús, i per altra està el joc i el seu sistema de funcionament. Tot i que 

tots dos grups junts formen el programa, no tindria sentit parlar d’un sense referir-se a 

l’altre. Donades les enormes diferències de funcionament i d’implementació que han 

requerit cada un d’ells, s’han dut a terme diferents polítiques de proves per a cada 

grup. 

 

III.4.4.1 Política de proves per al programa 

 

La part més senzilla de fer i de provar ha estat, sens dubte, la part del programa i la 

jerarquia de menús. Paradoxalment, tot i veient la seva senzillesa un cop picat el codi, 

ha sigut més costós d’implementar del que hauria cabut imaginar en un principi.  

 

El sistema de proves que s’han dut a terme en aquest apartat, ha estat executat a 

dos nivells: 

 

• En una primera instancia, s’han anat preparant cada una de les pantalles 

que conformarien el programa (pantalla inicial, selector de nivells, etc...) i, 

un cop acabades, aquestes pantalles han estat testejades per veure si tot 

funcionava tal i com s’esperava, fent servir xivatos pels botons, i veient que 

tot estigués correctament enquadrat per pantalla. 
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• Un cop acabades totes les pantalles del programa, s’ha dut a dut a terme un 

nou joc de proves, havent estat totes elles ja enllaçades. S’ha provat de 

navegar endavant i endarrere pels menús, entrar en sub-menús i modificar 

les opcions generals. 

 

III.4.4.2 Política de proves per al joc 

 

Pel que fa al sistema del joc, com era d’esperar aquesta ha estat sens dubte la part 

més feixuga i la que ha suposat més esforç a l’hora d’implementar, donada la poca 

experiència treballant dins del marc d’OpenGL ES. 

 

S’ha estat especialment acurat duent a terme les proves necessàries per a assegurar 

el correcte funcionament d’aquesta part, ja que la majoria de cops no s’ha aconseguit 

el que pretenia fer a la primera, i s’ha hagut de modificar el codi d’OpenGL 

innumerables vegades. 

 

Per aconseguir que finalment tot funcionés, s’ha anat provant pas per pas cada un 

dels elements que anaven sent implementats. No es definiran els problemes que han 

sorgit durant el desenvolupament per no avorrir al lector, sinó que es farà un resum 

enumerat de com s’han plantejat les fases del desenvolupament. Per a cada un dels 

següents apartats s’han dut a terme proves de forma progressiva, assegurant-se que a 

cada pas posterior, el conjunt de tots els anteriors seguia funcionant amb correctesa i 

normalitat: 

 

1. Crear la pantalla de fons, pintada a traves d’OpenGL ES. 

2. Dibuixar un cub de 1x1, centrat a la pantalla. 

3. Atorgar-li al cub la capacitat de rotar, apropar-se i allunyar-se. 

4. Vincular-li al cub tres textures diferents, per els eixos X, Y i Z. 

5. Dibuixar una matriu de prova de 3x3, amb textures aleatòries a cada cub. 

6. Implementar la eina martell, i provar de descartar cubs de la matriu de 3x3. 
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7. Implementar la eina pinzell, i provar que el martell funcioni correctament. 

8. Implementar les barres laterals per fer desaparèixer rengleres de cubs. 

9. Afegir la capacitat de perdre per excés de temps. 

10. Afegir la capacitat de perdre per excés d’errors. 

11. Crear el sistema per carregar matrius a través d’arxius de dades. 

12. Fer que el programa reaccioni com s’espera al resoldre una matriu. 

13. Millorar l’eficiència de la renderització. 

  

Un cop acabats aquests passos, el programa ja estava pràcticament enllestit. Només 

quedava provar que el registre de puntuacions funcionés correctament, que els botons 

carreguessin els nivells corresponents, i que tots ells fossin resolubles. 
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IV. GESTIÓ DEL PROJECTE 
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IV.1 Planificació 
 

En aquest apartat s’hi podrà trobar la planificació temporal que s’ha previst per a 

dur a terme el projecte, així com el temps real que finalment ha estat emprat per a 

poder-lo enllestir. El format en que es mostraran aquestes dades serà a través de 

diagrames de Gantt. Una bona planificació farà que la desviació entre el temps estimat 

i el temps real sigui el més petita possible. Després de mostrar els diagrames, 

s’explicarà a través una taula a mode de resum, les diferències que hi ha hagut entre 

l’estimat i la realitat, i se’n trauran les conclusions pertinents. 

 

Temps estimat de desenvolupament 

 

Il·lustració 20 - Temps estimat de desenvolupament 

Temps real de desenvolupament 

 

Il·lustració 21 - Temps real de desenvolupament 
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Conclusions 

 

A nivell d’anàlisi, espeficicació i disseny, no hi ha gaire diferència entre la 

planificació inicial i el temps real. L’explicació que se’m ocorre es que, com que aquest 

programa es basa en una idea ja existent, i donada la meva experiència havent jugat al 

videojoc del qual m’estic basant, ja tenia bastant clares les idees de com hauria 

d’afrontar el problema des d’un principi. 

 

Vaig ser capaç de preparar l’entorn de treball molt més ràpid del que m’hauria 

pogut imaginar. Hi ha moltíssima informació a l’abast dels programadors per iniciar-se 

al món del desenvolupament d’aplicacions per a Android. Pràcticament, la tasca més 

feixuga va ser preparar l’ordinador amb tots els estris necessaris (Eclipse, Android SDK 

Tools, etc…), ja que aquests requereixen d’una configuració molt específica. Tampoc 

vaig tenir problemes a l’hora de buscar informació sobre OpenGL ES per preparar-me 

per quan hagués de començar a implementar el programa. 

 

La diferència principal es troba, sens dubte, a l’apartat d’implementació. En una 

primera instancia vaig pensar que sería molt més senzilla la implementació del 

programa, ja que a la web d’Android Developers tota la informació apareixia de forma 

clara i concisa, però reconec que, tant en la implementació dels menús, com 

especialment en la implementació del joc, em vaig anar trobant amb una sèrie de 

problemes que em varen costar molt de resoldre. 

 

En quant a la memòria, he trigat en acabar la primera versió aproximadament el 

temps que em vaig proposar. 
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Tot seguit, podem veure resumida la diferència de temps entre l’estimat i el real per 

mitjà de la taula següent: 

 

Tasca Temps estimat Temps real Diferència 

Anàlisi, especificació i disseny 9 dies 6 dies -3 dies 

Preparació de l’entorn 10 dies 4 dies -6 dies 

Implementació del programa 36 dies 49 dies +13 dies 

Redacció de la memòria 20 dies 19 dies -1 dia 

Total 75 dies 78 dies +3 dies 

 

La desviació del temps estimat del projecte ha estat de 3 dies de més. Aquesta 

desviació és aproximadament un 2’4% positiu sobre l’estimat, percentatge des del meu 

punt de vista més que raonable per a un projecte d’aquesta envergadura. 
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IV.2 Pressupost 
 

Tot i que aquest projecte ha estat desenvolupat només per una sola persona, es 

passarà ara a examinar quin hauria estat el seu cost de producció si l’hagués 

desenvolupat una empresa amb la seva plantilla complerta. 

 

Per a fer-ho, es tindran en compte els següents quatre rols de treball: 

 

• Cap de projecte: És la persona que té total responsabilitat sobre el 

planejament i la execució encertada del projecte. 

• Analista: Té com a tasca analitzar un problema i descriure’l, amb el propòsit 

de ser solucionat mitjançant un sistema informàtic. 

• Dissenyador: El dissenyador realitza, en base a l’anàlisi, el disseny de la 

solució 

• Programador: És aquella persona que escriu, depura i manté el codi font del 

programa. 

 

La planificació del projecte que apareix a les taules anteriors s’ha fet prenent dies 

com a mesura temporal. Tot i això cal dir que, de mitjana, s’ha estat treballant unes 6 

hores diàries, incloent-hi els caps de setmana. Per tant, la següent taula mostra la 

quantitat d’hores que s’han dedicat al projecte tenint en compte aquesta informació i 

l’anterior. S’ha pres com a referència la taula d’hores estimades, ja que s’ha considerat 

que la plantilla d’aquesta empresa imaginària no té per què tenir experiència en el joc, 

ni tampoc certs problemes a causa de la inexperiència. 
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 Dies Hores/Dia Total d’hores 

Anàlisi 3 dies 6 hores 18 hores 

Especificació 3 dies 6 hores 18 hores 

Disseny 3 dies 6 hores 18 hores 

Implementació 36 dies 6 hores 216 hores 

Documentació 20 dies 6 hores 120 hores 

Total 65 dies 6 hores 390 hores 

 

 

A continuació procediré a repartir les hores entre els diferents rols que podem 

trobar a l’empresa, ja definits anteriorment. 

 

 Anàlisi Especificació Disseny Implementació Documentació 

Cap de projecte 2 hores 8 hores 2 hores 10 hores 10 hores 

Analista 16 hores 10 hores   60 hores 

Dissenyador   16 hores  40 hores 

Programador    206 hores 10 hores 

Total 18 hores 18 hores 18 hores 216 hores 120 hores 

 

  



FreePicross. Memòria del projecte  Gestió del projecte 

 

76 

 

I ja, per últim, només queda calcular el preu total del projecte, multiplicant les hores 

que hi dedicaria cada un dels rols, pel preu mitjà que es pot trobar actualment en el 

mercat laboral. 

 

 Hores Preu/Hora Preu total 

Cap de projecte 32 hores 65 € 2.080 

Analista 86 hores 45 € 3.870 

Dissenyador 56 hores 45 € 2.520 

Programador 216 hores 25 € 5.400 

Total 390 hores  13.870 € 

 

El cost total per a desenvolupar aquest projecte és de 13.870 €. 
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V. CONCLUSIONS 
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V.1 Objectius assolits 
 

Un cop acabada la primera part del document, és hora de començar a treure 

conclusions. Primer faré una comparativa entre els objectius que m’havia proposat 

assolir i, després, en el següent apartat, estudiaré com podria millorar-se o ampliar-se 

aquest projecte. 

 

Tal i com he fet a la secció d’objectius a assolir, dividiré aquestes conclusions en dos 

apartats diferenciats: per un cantó els objectius del programa, i per altre els objectius 

acadèmics. 

 

Objectius del programa 

 

 He estat capaç de crear una interfície gràfica de joc completament 

operativa i, des del meu punt de vista, intuïtiva d’utilitzar. He fet servir les 

tècniques de programació recomanades per desenvolupadors professionals, 

a fi d’obtenir eficiència i, dins del que cap, facilitat d’ús amb qualsevol 

grandària de pantalla. 

 
 He dissenyat i creat quinze nivells (matrius cúbiques), que poden ser 

carregades, interpretades pel programa i resoltes. Amb aquest sistema és 

trivial el fet de poder ampliar el programa, en un futur, amb nous nivells 

originals. 

 

 El sistema de registre de puntuacions del programa funciona correctament. 

Únicament es guarden les puntuacions quan un nivell és resolt, i sempre i 

quan aquestes siguin millors que les anteriors. Addicionalment, aquest 

registre pot ser consultat pel jugador en qualsevol moment. 
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 El joc funciona tal i com s’esperava en el meu dispositiu mòbil, així com en 

d’altres dispositius de companys i amics. El sistema de lectura tàctil, que és 

la característica més delicada del programa, funciona correctament amb 

diferents grandàries de pantalla. 

 

Objectius acadèmics 

 

 He fet d’ús del que he après en les assignatures d’Enginyeria del Software, 

definint els requisits funcionals i no funcionals, especificant de manera 

eficient el programa i adaptant la forma de dissenyar la meva aplicació als 

estàndards i formes de procedir per a aplicacions d’Android. 

 

 Gràcies a l’assignatura de Videojocs cursada a la FIB, he sabut afrontar el 

problema que se’m plantejava a l’hora de programar en OpenGL, i he sabut 

fer una implementació eficient de l’esquelet que forma el joc. 

 

 He après moltíssim sobre el funcionament intern dels telèfons mòbils amb 

Android, i he sigut capaç d’aplicar aquests coneixements per a crear un 

programa complet, compatible entre dispositius, i fàcilment ampliable. 

 

 He estat capaç d’aplicar el meu coneixement del llenguatge de programació 

Java a un entorn fins ara desconegut per mi. He sigut capaç també de trobar 

la informació que necessitava per a resoldre problemes de programació que 

se’m han anat plantejant a mesura que desenvolupava l’aplicació. 

 

Amb tot això que he exposat en aquest apartat, puc doncs concloure que el projecte 

ha estat tot un èxit, i s’ha realitzar dins del temps que valdria esperar per a un PFC 

d’aquestes característiques. Personalment estic molt content del resultat obtingut, 

havent sigut, de forma addicional, una gran motivació el fet d’haver pogut 

desenvolupar, com a culminació de la meva carrera, un videojoc. 
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V.2 Millores i ampliacions 
 

Per a tancar aquest document, es passarà tot seguit a fer un petit estudi de les 

possibles millores i ampliacions que es podrien dur a terme al programa en un futur. 

 

Existeixen moltes formes de millorar el programa, algunes de les quals no s’han 

inclòs en aquest projecte per falta de temps, i altres per que s’allunyarien massa de 

l’objectiu principal d’aquest, o be per què quedarien fora de les competències. 

 

Una primera millora, com pot semblar evident, seria dissenyar i incloure més nivells. 

El joc original hi incorpora quinze, xifra més que notable per suposar un repte pel 

jugador. Com ja s’ha dit anteriorment, gràcies a la modularitat del programa és força 

senzill el fet d’incloure nivells: pràcticament només es menester crear un fitxer amb les 

dades de la matriu, i afegir un botó al codi font del programa. Tot el demés, incloses les 

estadístiques, s’adaptaria automàticament, ja que depèn de la quantitat de nivells del 

programa, i no d’una xifra definida arbitràriament. 

 

Una altra possible millora podria ser el fet de globalitzar l’aplicació. El primer pas 

per fer-ho seria penjar l’aplicació a l’Android Market, per què la gent se’l pogués 

descarregar al seu mòbil, i el segon pas seria crear algun servidor on la gent hi pengés 

les seves puntuacions, de forma automàtica, al resoldre els nivells, seguint una mica 

l’exemple del Game Center12 d’Apple.  

 

Altres millores potser una mica més trivials, però importants des del punt de vista 

d’un videojoc, serien refinar els aspectes gràfics. Moltes de les companyies 

                                                           

12 El Game Center és un servidor gratuït que poden fer servir els desenvolupadors de iOS, 
per tal que els jocs que creïn pugin pujar-hi les seves puntuacions. 
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desenvolupadores compten amb un departament de disseny gràfic, dedicat 

específicament a aquest aspecte. 

 

A nivell d’accessibilitat, no estaria pas malament incloure també un selector 

d’idiomes al programa, com ja fan la majoria de programes del mercat. Fer-ho 

desenvolupant per Android és especialment senzill ja que, si l’aplicació s’implementa 

correctament, el més normal es fer ús d’una sèrie de variables globals que inclouen les 

cadenes de caràcters que mostrarà l’aplicació. Només seria menester fer us d’aquestes 

variables, i omplir-les amb les frases del joc traduïdes a tants idiomes com es desitgés. 
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V.3 Bibliografia 
 

V.3.1 Llibres i publicacions 

 

• Hello, Android: Introducing Google’s Mobile Development Platform (3ra 

edició) 

o Ed Burnette 

 

• Apunts d’assignatures de la FIB 

o Enginyeria del Software 1 i 2 (ES1 i ES2) 

o Visualització i Interacció Gràfica (VIG) 

o Videojocs (VJ) 

 

V.3.2 Pàgines web 

 

http://www.google.es/ (Un dels millors buscadors que existeixen a l’actualitat) 

http://www.es.wikipedia.org/ (Enciclopèdia on-line editada pels usuaris) 

http://stackoverflow.com/ (Fòrum de desenvolupadors de programes) 

http://developer.android.com/ (Web oficial de desenvolupament per Android) 

 

Les quatre webs llistades anteriorment són les que més he fet servir per a obtenir 

informació i resoldre dubtes a nivell de programació per a Android, tot i que també he 

hagut de fer ús d’altres webs i blogs amb exemples per a aprendre a implementar 

OpenGL ES. 

 

  

http://www.google.es/
http://www.es.wikipedia.org/
http://stackoverflow.com/
http://developer.android.com/
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