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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectiu del projecte 

Critèrium de Figueres és un joc de tauler de 3 a 5 jugadors. Els jugadors intenten fer 

una única volta a la Rambla de Figueres el més ràpid possible, fent servir cartes per 

avançar. L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una aplicació d'escriptori basada 

en el joc de tauler Critèrium de Figueres, en la que es pugui jugar contra la CPU o 

contra altres jugadors. En resum, el que es volia aconseguir en aquest projecte es 

portar la mecànica del joc de tauler a la pantalla del PC. Principalment, l'aplicació 

ofereix dues modalitats de joc: partida local i partida en línia. En la partida local l'usuari 

juga contra els jugadors controlats per la CPU. Per tant, la aplicació té implementada 

una petita IA, basada en regles, que s'encarrega de calcular els moviments dels 

jugadors artificials. El comportament d'aquests jugadors pot ser escollit, d'una llista, 

pel usuari. En quant a la partida online, hi poden participar fins un màxim de 5 jugadors 

(humans o artificials).  

Durant el joc, un cop iniciada la partida (offline o online), l'ordre de cada torn es 

bàsicament el següent: seleccionar una carta de les disponibles a la mà, confirmar la 

carta seleccionada, revelar cartes de tots els jugadors, mostrar la finestra de resultats, 

moure fitxer i tornar a començar. En el cas de la partida en línia, els jugadors, després 

de seleccionar una carta, esperen a que els altres jugadors seleccionin les seves. En la 

finestra principal, el jugador pot veure el tauler, les fitxes de cada jugador situades a la 

casella corresponent, les cartes disponibles a la seva mà i informació de tots els 

jugadors. Aquesta informació inclou nom, tipus de jugador, descarts que ha usat i 

patró de comportament en cas que estigui controlat per la CPU.  

A més a més, l'usuari en tot moment pot usar les diverses opcions disponibles al menú 

del joc. Aquestes opcions són: nova partida, reiniciar la partida, canviar l'idioma (entre 

català, castellà o anglès), consultar informació sobre els patrons de comportament dels 

jugadors artificials, veure les regles i activar/desactiva la finestra de depuració. 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finestra principal 

1.2 Abast del projecte 

El projecte avarca diversos temes. En primer lloc, les interfícies gràfiques. Es a dir, el 

disseny de finestres. Això inclou el disseny de la barra de menú amb totes les seves 

opcions. També aquells elements típics com els botons, els selectors d'opcions, els 

quadres de diàleg, les finestretes d’alerta, les llistes, les etiquetes de text i de colors, 

les imatges, el look & feel general, el tractament de fonts i de colors. Aquí cal destacar 

els sprites que apareixen al tauler, ja que cal calcular-ne les posicions i determinar 

quan s’han de pintar i quan no.  A més, s'ha de fer una captura i gestió dels events de 

teclat, de ratolí i de finestres. En segon lloc, al projecte es fa ús de l’orientació a 

objectes per representar les diverses entitats, i llurs associacions. En tercer lloc, per 

calcular els moviments dels jugadors artificials, el joc implementa una petita IA. 

Aquesta es basa en regles i probabilitats. Per últim, el projecte inclou el 

desenvolupament de comunicacions punt a punt, per tal que puguin jugar múltiples 

usuaris connectats a la xarxa. Aquesta funcionalitat requereix d'implementació d'un 

protocol de comunicació entre els jugadors. Tot aquests temes s'explicaran 

detalladament en apartats posteriors d'aquest document. 
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En quant aquest document els apartats segueixen les fases de desenvolupament d’un 

projecte. Aquests apartats són:  

 Estudi previ: Com en tot projecte de software, abans de començar a fer res 

resulta molt profitós fer una mena d’estudi de l’art, és a dir, de veure com és el 

joc de Critèrium de Figueres, fer unes partides i aprendre’n l’estratègia. A més, 

donar un cop d’ull als diferents jocs d’estratègia per PC disponibles pot donar 

idees a l’hora de posar-se a dissenyar. 

 Anàlisi: Un cop que tenim més o menys clar com volem que sigui l’aplicació, 

s’ha de pensar els requisits que ha de tindre. En aquest cast els requisits 

sorgeixen del joc Critèrium de Figueres, del que necessitem per jugar-hi. A 

partir dels requisits obtenim els cassos d’ús, les funcionalitats de l’aplicació. 

 Disseny: Després d’haver pensat els cassos d’ús, ens queda dissenyar el model 

conceptual i els patrons de disseny necessaris per dur-los a terme. Aquí es 

definiran les classes i es realitzaran diagrames de seqüencia pels cassos d’ús. 

 Implementació: En aquesta fase del projecte el que toca es escriure el codi. 

S’han d’implementar les funcions i accions de les classes. Durant aquest apartat 

s’explicaran els mètodes més importants. 

 Testeig: Un cop que tot estigui funcionant toca fer proves. Aquestes proves 

consisteixen en fer partides a Critèrium de Figueres utilitzant diverses opcions. 

 Estudi Econòmic: Es la planificació del projecte amb els costos. Comparar la 

prevista inicialment amb la real. 

 Conclusions: Per últim, es donaran diverses conclusions personals sobre el 

projecte, a més d’explicar possibles ampliacions. 
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2. EL JOC 

2.1 Origen del joc 

Critèrium de Figueres és un joc de Anki Toner i Oriol Comes, presentat al Museu del 

Joguet de Catalunya durant l'exposició Pedalant pel tauler a Figueres. Els autors han 

donat la seva autorització per la realització d'aquest projecte, demanant que es fes 

servir el seu disseny de tauler.  

 

Exposició Pedalant pel tauler a Figueres 

A la web www.cyclingboardgames.net/g_cdf.htm es pot trobar informació sobre 

aquesta fira i sobre el joc. També hi podem descarregar les regles en format PDF 

(català, castellà i anglès). A més, n'hi ha un altre PDF que conté les cartes que 

necessitem per jugar.  

 

 

 

 

 

 

 

També ens podem descarregar imatges JPEG amb les fitxes i el tauler 

Plantilla de cartes Plantilla revers cartes 

http://www.cyclingboardgames.net/g_cdf.htm
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Plantilla de fitxes 

 

 

Tauler de Critèrium de Figueres, mida real 14036x9928 píxels 
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Aquestes són les imatges que s'han fet servir a l'aplicació. Naturalment, s'han hagut de 

transformar mitjançant GIMP per poder utilitzar-les. En primer lloc, calia extreure les 

imatges de les cartes del PDF i ficar-les en un bitmap JPEG. Després, s'havien de 

retallar i d'ajustar les dimensions de les cartes a dues mides. Una gran, de 92x129 

píxels, que es fa servir per mostrar les cartes en la mà del jugador. Una mida petita, 

40x50 píxels, per mostrar els descarts dels jugadors. Aquestes dimensions són el 

resultat de provar diverses dimensions i veure com quedava en pantalles de com a 

mínim 1280x980 píxels. En segon lloc, tocava el tauler. A la web, el tauler està 

disponible en quatre parts (quatre arxius JPEG). Cada una de les 4 parts fa unes 

dimensions de 3509x2482. Una mida enorme ja que està pensat per imprimir-ho i fer-

ho tauler reial. Per tant, per ficar-ho a la aplicació calia redimensionar-ho i unir les 4 

parts. El resultat es una imatge de 947x668 píxels. Es una mida gran, però en aquesta 

aplicació el tauler és l'element més important i ha de destacar i ser molt visible, per tal 

que els jugadors puguin veure sense problemes l'estat de la partida. 

Com a curiositat, l'aplicació es pujarà a http://boardgamegeek.com/. Aquesta és una 

pàgina de jocs de tauler on es pot trobar jocs professionals o amateur que la gent 

penja. Es poden trobar jocs de moltes categories: d'estratègia, de guerra, per nens, 

temàtics... Els jocs, comercials o gratuïts, poden rebre comentaris per part d'altres 

usuaris, i tenen un rànquing de popularitat. 

2.2 Regles 

En Critèrium de Figueres hi han sis ciclistes de colors diversos, 42 cartes (7x6 colors) i 9 

cartes de avituallament. Hi han dos tipus de ciclistes, els jugadors i els neutres (no els 

porta ningú). 

Preparació per 4 jugadors 

Cada jugador escull un color i agafa les cartes que li pertoquin. Les cartes dels dos 

ciclistes neutres es barregen i es deixen cap per avall al mig del tauler. Es posen els sis 

ciclistes a l'atzar en la línia de sortida (abans de la casella 1), un darrere de l'altre. Es 

remenen les cartes d'avituallament i es deixen de cap per avall al costat de la casella 

15. 

http://boardgamegeek.com/
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En cada jugada, els jugadors revelen simultàniament una carta. Al mateix instant es 

gira la carta de dalt dels dos ciclistes neutres. Poden passar tres coses:  

 Que tots els jugadors (inclosos els ciclistes neutres) hagin mostrat una carta 

amb una xifra diferent. Cada ciclista avança el que diu la seva carta. 

 Que dos o més jugadors (inclosos el ciclistes neutres) coincideixin amb la xifra 

de la carta. Els ciclistes avancen el nombre de la carta, més una casella per cada 

carta amb el mateix nombre. Per exemple, si tres jugadors mostren la carta 5, 

llavors avançaran 8 caselles cadascú. 

 Que dos o més jugadors (inclosos els ciclistes neutres) treguin una carta amb el 

número 0. En aquest cas no és mou cap ciclista. 

Sempre comencen movent els ciclistes més adelantats. En el cas que hi hagi més d'un 

ciclista a la mateixa casella, comença movent aquell que estigui el més a prop del 

centre del circuit. Quan un ciclista arriba a una casella, es posa el més a prop possible 

del centre. És a dir, que si arriba a una casella on no hi ha ningú, llavors serà el que 

estigui més a prop del centre. Si arriba un segon ciclista a aquesta, aquest serà el segon 

més a prop del centre. I així successivament. Després de que moguin tots els ciclistes, 

les cartes que acaben d'usar es deixen davant de cada jugador, a vista de tothom. 

Caselles especials 

Els ciclistes, conforme van travessen la casella 15, agafen una carta d'avituallament i la 

posen a la seva mà per jugar-la quan vulguin. Les cartes dels ciclistes neutres es 

barregen amb la seva resta. Quan s'acaba la jugada en la que un o més ciclistes han 

travessat la meta volant (entre les caselles 20 i 21), el ciclista que es troba a la casella 

més avançada, avança una casella extra. Si n'hi ha més d'un, tots avancen una casella 

extra. 
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Final 

Critèrium de Figueres s'acaba en la jugada en que un o més ciclistes han travessat la 

línia de meta (després de la casella 32). El primer que la passa guanya. Si després de 

jugar les vuit cartes (set inicials més la d'avituallament) cap jugador ha arribat a la línia 

de meta, guanya el que vagi al capdavant. 

Preparació per 3 jugadors  

Hi han dos ciclistes neutres. La resta és igual. 

Preparació per 5 jugadors  

Només hi ha un ciclista neutre. La resta és igual. 
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3. ESTUDI PREVI 

Aquest estudi previ s’enfoca en tres temes. En primer lloc, el joc de Critèrium de 

Figueres. Es a dir, entendre les regles, fer partides i estudiar-ne l’estratègia.  En segon 

lloc està el càlcul de probabilitats: analitzar quins càlculs necessitem fer, buscar-ne les 

formules i aplicar-les. Per últim, analitzar altres adaptacions de jocs de tauler a joc 

d’escriptori per PC.  

3.1 Critèrium de Figueres 

Les regles de Critèrium de Figueres,  descrites a l’apartat 2.2, són clares i senzilles. No 

deixen res ambigu, per tant, es difícil que es produeixin situacions fora del que està 

descrit. És un joc típic de tauler però, al contrari que en altres jocs, com l’oca o el 

parxís que fan servir els daus, aquí es fan servir cartes per moure. Tot i no que no es fa 

ús de daus, el joc combina elements a l’atzar amb l’estratègia. Al contrari del que passa 

normalment als jocs de cartes, on la gracia està en que no sabem les cartes dels 

nostres rivals, en Critèrium de Figueres en quasi tot moment tothom sap les cartes dels 

altres. És a dir, que tret de la carta d’avituallament, cada jugador roba les mateixes 

cartes (només canvia el color però això es irrellevant). A més, les cartes utilitzades es 

queden damunt el tauler a la vista de tothom.  

Així doncs, la gracia de Critèrium de Figueres es troba es rumiar quines cartes jugaran 

els rivals en cada torn. Les cartes que juguen els rivals són tan importants pel nostre 

moviment com la carta que juguem nosaltres, ja que depenent dels números que 

surtin pot passar que avancem caselles extra o que no ens moguem gens. És aquí on 

entra l’estratègia.  Com a jugadors tenim varies opcions.  Podem decantar-nos per anar 

sobre segur i jugar la carta que tingui més probabilitats de sortir. Amb això busquem 

beneficiar-nos d’avanç extra. També podem optar per intentar entorpir al que vagi 

guanyant . Per exemple,  jugar cartes que ja hagi jugat el líder, de manera que no es 

beneficiï d’un avanç extra gracies a nosaltres. O també jugar un 0 al moment que 

creguem que el líder pot treure un 6 i un altre jugador pot treure un 0. Així no mouria 

ningú i el líder hauria perdut la seva millor carta. El jugador  també pot optar per 

treure les seves millors cartes al començament de la partida o reservar-les quant hagi 
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risc baix de surtin dos zeros. A tot això cal afegir l’atzar.  Juntament amb els jugadors 

“normals”, hi són presents els ciclistes neutres. Cada torn es revelen les cartes de dalt 

de la mà dels ciclistes neutres. Aquestes mans de cartes s’han barallat al 

començament, i d’aquí l’atzar.  

Un tema a tenir en compte és el fet que calen tres jugadors com a mínim. Mentre que 

en altres jocs de tauler o de cartes, el mínim són dos jugadors,  en Critèrium de 

Figueres en calen tres. Això es degut a la pròpia natura del joc. Si només hi haguessin 

dos jugadors les possibilitats serien mínimes ja que els beneficis o perjudicis entre 

jugadors seria mínim. 

En resum, l’estratègia que vulguem seguir a Critèrium de Figueres estarà marcada pel 

risc que estem disposats a assumir i per les probabilitats de que surti cada carta. Per 

tant, el jugador té en les seves mans el arriscar-se donant prioritat al valor de la carta 

per sobre de les probabilitats de beneficiar-se del moviment extra o ser prudent  i 

prioritzar això últim. A més a més, el jugador pot incloure altres variables dins els seus 

plans, com la carta d’avituallament o el moviment extra de la meta volant (veure 

apartat 2.2). 

3.2 Càlcul de probabilitats 

Tal i com s’ha comentant amb anterioritat, a Critèrium de Figueres resulta molt 

rellevant la probabilitat de sortir de cada carta. En l’aplicació, els jugadors controlats 

per la CPU tenen en compte aquestes probabilitats per decidir. En alguns cassos,  a 

aquests els interessarà   conèixer la probabilitat de que surti almenys una carta amb el 

número x (per exemple quan intentin aprofitar l’avanç extra). En altres casos voldran 

saber la probabilitat de que surtin almenys dues cartes amb el número x (per exemple 

vulguin saber el risc de que surtin dos zeros) . Així doncs, els càlculs que interessen són 

els de que aparegui almenys una carta amb el número x, o que aparegui almenys dues 

cartes amb el número x. Les formules probabilístiques  per aquests dos casos serien, 

respectivament, les següents:  

o p(x) = 1 – p( cap x ) 
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La probabilitat de que surti almenys una vegada x, p(x), és 1 menys la probabilitat de 

que no surti cap vegada, p(cap x). Per exemple, la probabilitat de que surti algun 6 

quan llancem 3 daus de sis cares és calcula:   

p(surti almenys un 6) = 1 – p (no surti cap 6) = 1 – (#casos favorables  ÷  #casos 

desfavorables) #daus = 1 - (5/6)3 

Aplicat a Critèrium de Figueres quedaria de la següent manera: 

p(surti almenys una carta amb número x) = 1 – ( #cartes restants – 1 ÷ #cartes 

restants)n 

On #cartes restants és el nombre de cartes que hi ha a la mà del jugador, i n és el 

nombre de jugadors que poden treure x. Per exemple, suposem una partida de 4 

jugadors on només un d’ells ha tret ja un sis, i on a cadascú li resten 5 cartes. Tenint en 

compte només l’atzar, la probabilitat de que surti almenys un 6 es calcularia de la 

següent forma: 

p(almenys un 6) = 1 – ( 4 ÷ 5)3 = 0.488 ≈ 48% 

Ara anem al segon cas, treure almenys dos cartes amb nombre x. La formula és 

semblant: 

o p(almenys dos x) = 1 – p(cap x) – p(una x) 

És a dir, la probabilitat de que surtin almenys dues cartes amb el nombre x és 1 menys 

la probabilitat de no treure’n cap menys la probabilitat de treure exactament un. 

Seguint amb l’exemple dels daus, la probabilitat de que surtin almenys dos zeros 

llançant 3 daus és: 

p(almenys dos 0s) = 1 – p(cap 0) – p(un 0) = 1 – (5÷6)3 – (1÷6)(5÷6)2 = 0.305 ≈ 30% 

Si s’aplica a Critèrium de Figueres ens queda la formula: 

p(almenys dos zeros) = 1 - p(cap 0) - p(un 0) = 1 - (#cartes restants-1 ÷ #cartes 

restants)n - (1 ÷ #cartes restants) * ((#cartes restantes-1 ÷ #cartes restants)n-1)  
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On n es el nombre de rivals que poden treure una carta amb el número 0. 

En una partida de 5 jugadors, 4 cartes a la mà de cada jugador i 2 jugadors que ja han 

tret un zero, tenim: 

p(almenys dos 0s) = 1 – p(cap 0) – p(un 0) = 1 – (3÷4)3 – (1÷4) * (3÷4)3-1 = 0.4375 ≈ 44% 

Juntament amb altres criteris, aquests percentatges de probabilitat són usats per 

construir condicions que els jugadors artificials fan servir per decidir quina carta jugar.  

3.3 Videojocs d’estratègia  

La majoria de jocs d’estratègia per PC que es troben actualment tenen finalitats 

comercials. Tal i com podem veure a la web videogamegeek.com gairebé tots els jocs  

estan desenvolupats per una empresa i són de pagament. No és d’estranyar que els 

jocs tinguin un apartat gràfic molt treballat, amb interfícies molt allunyades de les 

típiques que podem trobar en una aplicació d’escriptori. Aquests jocs fan servir 

llibreries gràfiques com DirectX  o OpenGL. L’ús  d’aquestes eines està fora de l’abast 

d’aquest projecte, degut a la gran quantitat de temps que requeriria. Degut a això s’ha 

optat per utilitzar les llibreries swing i AWT de JAVA, que ofereixen el poder dissenyar 

una interfície estàndard d’aplicació d’escriptori, és a dir, la típica finestra amb barra de 

menús, botons, etiquetes, etc.  D’aquesta manera s’ha dotat a l’aplicació d’un aspecte 

més estàndard i familiar, sense grans efectes gràfics però sense descuidar-ne les 

funcionalitats. 
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4. ANÀLISI 

4.1 Requeriments 

A continuació es llisten tots els requisits demanats per l’aplicació. Els requisits s’han 

dividit en dos, funcionals (que defineixen funcionalitats específiques que mostren com 

els casos d’ús seran portats a la pràctica), i els no funcionals (enfocats en la 

implementació). Per cada requisit es descriu el següent: 

 Breu descripció. 

 Motiu que el justifiqui. 

 Condició per tal que es satisfaci. 

 Satisfacció del client (mínim 1, màxim 5) si el requisit es satisfà. 

 Insatisfacció del client (mínim 1, màxim 5) si el requisit no es satisfà. 

 Grau de prioritat a l’hora de completar-la (Baixa, Mitja, Alta). 

 Dificultat a l’hora d’implementar-la. 

 

4.1.1 Requeriments Funcionals 

Requisit Funcional #1 – Tauler de joc destacat 

Descripció: El tauler del joc ha de mostrar-se en tot moment. A més, a petició 

dels autors, ha de ser el tauler dissenyat per ells. 

Justificació: El tauler és l'element visual més important d'un joc de tauler. Per 

tant, és raonable pensar que ha de ser l'element més visible. 

Condició de 

satisfacció: 

Tauler sempre visible al centre de la finestra principal durant el joc. 

Satisfacció del 

client:  

3 Insatisfacció 

del client: 

4 

Prioritat: Mitja Dificultat: Baixa 
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Requisit Funcional #2 – Accés ràpid a les regles 

Descripció: Poder consultar sempre que es vulgui les regles del joc. 

Justificació: És natural que els jugadors novells vulguin tenir les regles del joc a 

mà. 

Condició de 

satisfacció: 

Opció “Regles” a la barra de menú. 

Satisf. client:  2 Insatisfacció 

del client: 

3 

Prioritat: Mitja Dificultat: Baixa 

 

Requisit Funcional #3 – Fitxes a primera vista 

Descripció: Al igual que succeeix amb les piles de descarts, les fitxes que 

representen els ciclistes s'han de poder veure en tot moment. 

Justificació: Com tots els jocs taulers, és necessari saber a simple vista les 

posicions de tots el jugadors, per tal de saber l'estat de la partida. 

Condició de 

satisfacció: 

Mostrar sempre les fitxes sobre el tauler. 

Satisf. client: 3 Insatisfacció 

del client: 

4 

Prioritat: Mitja Dificultat: Baixa 

 

Requisit Funcional #4 – Múltiples idiomes 

Descripció: L’aplicació ha d'estar disponible en castellà, català i anglès. 

Justificació: Que més gent pugui gaudir del joc sense la barrera de l'idioma. 

Condició de 

satisfacció: 

Tot el text traduït al castellà, català, i anglès. L'usuari pot canviar 

l'idioma en qualsevol moment. 

Satisf. client: 5 Insatisfacció 

del client: 

1 

Prioritat: Baixa Dificultat: Alta 
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Requisit Funcional #5 – Ajuda 

Descripció: L'aplicació ha de mostrar informació sobre les regles del joc i sobre 

les característiques dels jugadors artificials. 

Justificació: L'usuari ha de tenir a la seva disposició una ajuda per si té dubtes. 

Condició de 

satisfacció: 

Ficar finestres amb informació sobre el joc 

Satisf. client: 5 Insatisfacció 

del client: 

2 

Prioritat: Mitja Dificultat: Mitja 

 

Requisit Funcional #6 – Revelar cartes rivals 

Descripció: A Critèrium de Figueres, després de que tothom hagi escollit carta, 

les cartes escollides, que estaven boca avall, es donen la volta 

revelant de quint nombre es tracta. 

Justificació: Al final del torn s'ha de veure les cartes emprades per cada 

jugador. 

Condició de 

satisfacció: 

Després que tots els jugadors hagin escollit les seves cartes, es 

mostren al tauler les cartes dels rivals cap amunt. 

Satisf. client: 2 Ins.  client: 4 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

Requisit #7 – Fitxes situades 

Descripció: Durant la partida, les fitxes que representen els jugadors estan 

situades a les caselles corresponents. 

Justificació: Al igual que al joc, l'aplicació també ha de mostrar les fitxes dels 

jugadors situades a les caselles que pertoquin. 

Condició de 

satisfacció: 

Dibuixar al tauler les fitxers de colors, posicionant-les a la 

coordenada corresponent.  

Satisf. client: 3 Ins.  client: 3 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 



23 

 

 

Requisit #8 – Resultats del torn 

Descripció: Al finalitzar cada torn, s'ha de mostrar un resum dels moviments 

de cada jugador. 

Justificació: El jugador ha de saber quant li pertoca moure a ell i als altres, i 

perquè. 

Condició de 

satisfacció: 

Mostrar, al final de cada torn, una finestra amb una llista dels 

moviments que li pertoca a cada jugador. 

Satisf. client: 2 Ins.  client: 5 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

Requisit Funcional #9 – Moviments extra 

Descripció: Hi ha una regla de Critèrium de Figueres, que sota certes 

circumstancies, premia amb desplaçament extra als jugadors més 

avançats. 

Justificació: El jugador necessita saber perquè ell o els rivals avancen caselles 

extra. 

Condició de 

satisfacció: 

Mostrar una finestra d'informació al moment que es compleixin les 

regles de moviment extra. 

Satisf. client: 2 Ins.  client: 3 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

Requisit Funcional #10 – Reiniciar partida 

Descripció: L'aplicació ha de permetre a l'usuari reiniciar una partida en curs. 

Justificació: L'usuari por tenir la necessitat de reiniciar una partida en curs o 

finalitzada. 

Condició de 

satisfacció: 

Posar una opció a la barra de menú que permeti reiniciar una 

partida. Posar en marxa aquesta opció al finalitzar una partida. 

Satisf. client: 5 Ins.  client: 1 

Prioritat: Baixa Dificultat: Baixa 



24 

 

 

Requisit Funcional #11 – Crear partida a mida 

Descripció: L'aplicació ha de permetre a l'usuari crear una partida al gust del 

jugador, de manera que pugui seleccionar els participants i les 

seves característiques. 

Justificació: Tal com succeeix al joc de tauler de Critèrium de Figueres, on hi 

poden jugar de 3 a 5 jugador, l'aplicació també ho ha de fer 

possible. A més, l'usuari hauria de poder escollir el comportament 

dels jugadors controlats per la CPU. 

Condició de 

satisfacció: 

Ficar opcions per escollir el nombre de jugadors i les 

característiques de cadascú. 

Satisf. client: 5 Ins.  client: 4 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

Requisit Funcional #12 – Indicar carta avituallament 

Descripció: A Critèrium de Figueres, els jugadors que travessin la casella 15 han 

de robar una carta d'avituallament. 

Justificació: Resulta útil que al moment de travessar la casella 15, el jugador 

rebi una notificació sobre el fet que roba una carta. 

Condició de 

satisfacció: 

Mostrar una finestra amb una imatge de la carta robada, al 

moment que el jugador travessi la casella d'avituallament. 

Satisf. client: 5 Ins.  client: 2 

Prioritat: Mitja Dificultat: Baixa 

 

Requisit #13 – Depuració jugades CPU 

Descripció: Els jugadors controlats per la CPU calculen la pròxima jugada 

segons unes regles basades en el seu comportament. 

Justificació: A mode de depuració, es interessant saber els passos i els càlculs 

matemàtics que es duen a terme per calcular la següent jugada. 

Condició de 

satisfacció: 

Posar una finestra de depuració que permeti veure els càlculs que 

porten a escollir una carta. 
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Satisf. client: 3 Ins.  client: 1 

Prioritat: Mitja Dificultat: Baixa 

 

 

Requisit Funcional #14 – Partida online a mida 

Descripció: Ídem que a l'hora de crear una partida offline, presentar múltiples 

opcions a l'hora de crear/unir-se a una partida online. 

Justificació: De la mateixa manera que es pot configurar una partida offline, 

l'usuari ha de poder crear una partida online escollint el nombre de 

jugadors, el tipus de jugadors i llurs comportaments en cas que 

siguin artificials. 

Condició de 

satisfacció: 

Presentar múltiples opcions en la finestra de partida multijugador. 

Satisf. client: 4 Ins.  client: 4 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

Requisit Funcional #15 – Alertes per desconnexió 

Descripció: Com a tot joc online, pot passar que algun jugador es desconnecti, 

ja sigui voluntària o involuntàriament. En qualssevol cas, tothom ha 

de conèixer aquest fet. 

Justificació: Si algú es desconnecta els altres ho han de saber. A més, si qui perd 

la connexió es el host s'ha d'informar amb més urgència ja que la 

partida no pot continuar. 

Condició de 

satisfacció: 

Mostrar finestres d'alertes quan succeeixin aquestes excepcions. 

Satisf. client: 2 Ins.  client: 2 

Prioritat: Baixa Dificultat: Baixa 
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Requisit Funcional #16 – Llistar els jugadors 

Descripció: Es tracta de veure en tot moment els nicks dels jugadors que hi 

participen. 

Justificació: Òbviament l’usuari ha de poder veure sempre als altres jugadors. 

Condició de 

satisfacció: 

Posar a la dreta de la finestra, juntament amb els descarts, els nick 

des jugadors. També posar-los sota les cartes jugades. 

Satisf. client: 1 Ins.  client: 5 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

Requisit Funcional #17 – Llistar descarts 

Descripció: S'ha de poder veure en tot moment les cartes descartades de 

tothom. 

Justificació: Al igual que passa al joc de tauler, els descarts dels jugadors han 

d'estar a la vista per tots. 

Condició de 

satisfacció: 

Posar a la dreta del tauler un contenidor que contingui, per cada 

jugador, les cartes que ja ha jugat. 

Satisf. client: 1 Ins.  client: 5 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

Requisit Funcional #18 – Selecció comportament CPU 

Descripció: A l'aplicació es pot optar per jugar contra jugadors artificials. 

Aquests poden seguir sis patrons de conducta. 

Justificació: L'usuari que crea la partida, ha de poder escollir els patrons de 

conducta que vulgui per ampliar els possibilitats del joc. 

Condició satisf.: Implementar un selector de comportament a la interfície. 

Satisf. client: 4 Ins.  client: 2 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 
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Requisit Funcional #20 – Mostrar IP pública del host 

Descripció: L'aplicació disposa d'un mode de joc online. Aquest es vasa en 

comunicacions punt a punt, sense cap servidor pel mig. 

Justificació: Com que no es disposa de cap servidor dedicat al joc, les 

comunicacions es fan directament entre els jugadors. Per fer-ho és 

necessari conèixer la IP del creador de la partida. 

Condició de 

satisfacció: 

Mostrar una etiqueta amb la IP pública de l'usuari. 

Satisf. client: 5 Ins.  client: 2 

Prioritat: Baixa Dificultat: Baixa 

 

Requisit Funcional #21 – Llistar nicks multijugador 

Descripció: Quan el host crea una partida i selecciona el nombre de jugadors, 

es manté a l'espera fins que tots els connectin. 

Justificació: El host ha de poder conèixer quants jugadors s'han unit a la seva 

partida i llurs noms. 

Condició de 

satisfacció: 

Actualitzar la finestra de multijugador amb informació dels 

jugadors que s'hi connecten. 

Satisf. client: 5 Ins.  client: 3 

Prioritat: Baixa Dificultat: Baixa 

 

Requisit Funcional #22 – Confirmar carta 

Descripció: Cada torn, el jugador ha de seleccionar la carta que vol jugar.  

Justificació: Pot ser que el jugador s'equivoqui a l'hora d'escollir una carta, per 

tant, el sistema ha de demanar una confirmació. 

Condició de 

satisfacció: 

Mostrar una finestra que demani confirmació per part del jugador. 

Satisf. client: 1 Ins.  client: 4 

Prioritat: Baixa Dificultat: Baixa 
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Requisit Funcional #23 – Confirmar sortida 

Descripció: En mig d'una partida el jugador vol sortir de l'aplicació. 

Justificació: Es possible que el jugador hagi clicat per error a l'opció de sortir. 

Condició de 

satisfacció: 

Mostrar una finestra que demani confirmar la intenció de sortir. 

Satisf. client: 5 Ins.  client: 1 

Prioritat: Baixa Dificultat: Baixa 

 

Requisit Funcional #24 – Visualitzar mà 

Descripció: Al joc cada jugador disposa inicialment d'una mà de 7 cartes. Cada 

torn el jugador treu una carta de la seva mà.  

Justificació: L'aplicació ha de permetre a l'usuari veure les cartes que li resten, i 

escollir-ne una. 

Condició de 

satisfacció: 

Ficar a la finestra principal un contenidor amb imatges de les cartes 

que té a la mà el jugador. 

Satisf. client: 1 Ins.  client: 5 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

4.1.2 Requeriments no Funcionals 

Requisit no Funcional #1 – Interfície uniforme 

Descripció: La aplicació ha de seguir un mateix look en totes les seves finestres 

i components, per tal que no hi hagi res que desentoni amb la 

resta. Això també inclou paleta de colors i posicionament de cada 

element (menús, botons, selectors...) 

Justificació: Un aspecte uniforme i seriós de l'aplicació dona una millor imatge 

del producte final. 

Condició satisf.: Aparença homogènia en totes las finestres. 

Satisf. client: 5 Ins.  client: 1 

Prioritat: Baixa Dificultat: Mitja 
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Requisit no Funcional #2 – Instal·lació 

Descripció: Aquesta aplicació no ha de necessitar cap mena d'instal·lació, 

exceptuant el requisit de la Màquina Virtual de JAVA. 

Justificació: La idea es que el joc sigui una aplicació auto-executable. 

Condició de 

satisfacció: 

Compilar un paquet auto-executable. 

Satisf. client: 5 Ins.  client: 2 

Prioritat: Baixa Dificultat: Baixa 

 

Requisit #3 – Interfície amigable e intuïtiva 

Descripció: L'aplicació ha de ser de maneig fàcil i amigable. 

Justificació: És imprescindible que la interfície es mostri confiable, senzilla i 

eficaç de cara a l'usuari, ja que d'altre manera aquest desistirà en 

poc temps. 

Condició satisf.: Testeig i recollida d'opinions. 

Satisf. client: 5 Ins.  client: 2 

Prioritat: Mitja Dificultat: Alta 

 

Requisit no Funcional #4 – Multi-plataforma 

Descripció: L'aplicació s'ha de poder executar indistintament en qualsevol 

plataforma (Windows/Linux) que tingui la Màquina Virtual Java 

instal·lada. 

Justificació: Contra més plataforma puguin executar el joc, més usuaris podran 

jugar-lo. 

Condició de 

satisfacció: 

Implementar-ho amb JAVA. 

Satisf. client: 5 Ins.  client: 2 

Prioritat: Mitja Dificultat: Alta 
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Requisit no Funcional #5 – Capacitat 

Descripció: El sistema ha de suportar una carrega de 5 jugadors. 

Justificació: El joc permet jugar una partida de fins a un màxim de 5 jugadors. 

Per tant, l'aplicació ha de suportar comunicacions punt a punt 

entre 5 màquines. 

Condició de 

satisfacció: 

Fer probes de varis jugadors. 

Satisf. client: 5 Ins.  client: 2 

Prioritat: Mitja Dificultat: Alta 

 

Requisit no Funcional #6 – Temps de resposta 

Descripció: El temps de resposta de l'aplicació ha de ha de ser temporalment 

inapreciable pel usuari. 

Justificació: Els usuaris es tornen impacients i abandonaran l'aplicació si 

aquesta triga massa temps en donar una resposta o en calcular els 

moviments dels jugadors artificials. 

Condició de 

satisfacció: 

Temps de resposta de milisegons. 

Satisf. client: 1 Ins.  client: 5 

Prioritat: Mitja Dificultat: Alta 

 

Requisit no Funcional #7 – Mida de les finestres  

Descripció: La mida de les finestres és sempre fixe. 

Justificació: Les finestres són de mida fixe per una decisió de disseny. Les 

finestres redimensionables requereixen implementar la 

redistribució dels contenidors quan l'usuari canvia la mida. 

Condició de 

satisfacció: 

Posar l’atribut resizable de la finestra a fals. 

Satisf. client: 5 Ins.  client: 2 

Prioritat: Baixa Dificultat: Baixa 
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Requisit no Funcional #8 – Paleta de colors agradable 

Descripció: La paleta de colores de la interfície ha de tenir matisos clars i 

agradables. 

Justificació: Els colors poden tenir un impacte enorme en la opinió de la gent. 

Les paletes de colores juguen un paper important perquè si la 

combinació de colors es desagradable i resulta perjudicial a la vista 

(per exemple colors massa intensos), es produirà un fort rebuig per 

part dels usuaris. 

Condició de 

satisfacció: 

Paleta de colors blanca, de tonalitats clares o celestes. Canvi de 

color de les cartes grogues pel violeta. 

Satisf. client: 5 Ins.  client: 2 

Prioritat: Baixa Dificultat: Baixa 

 

 

Requisit no Funcional #9 – Text perfectament llegible 

Descripció: Tots els textos de l'aplicació han de ser fàcilment llegibles, evitant 

així forçar la vista als usuaris. 

Justificació: Si la l'aplicació té contingut escrit amb fonts massa petites, o de 

tipologies estranyes, o amb colors massa cridaners, els usuaris 

tindran dificultats per llegir. 

Condició de 

satisfacció: 

Font Colibri o Arial, color negre automàtic i mida mínima 11. 

Satisf. client: 1 Ins.  client: 5 

Prioritat: Baixa Dificultat: Baixa 
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5. ESPECIFICACIÓ 

En aquest apartat s’especifiquen els requisits del sistema descrits a l’apartat 4. 

Principalment, s’explicaran les funcions que ofereix el sistema. Per fer-ho, es farà servir 

el model de casos d’ús que descriu, per cada funcionalitat, la interacció de l’usuari amb 

el sistema. 

5.1 Actors del sistema 

Primerament s’identificaran els actors que participen als casos d’ús. Una participació 

és quan el sistema rep una entrada de dades (per exemple un usuari que escriu pel 

teclat o clica amb el ratolí), i dóna una resposta. Els casos d’ús sempre són iniciats per 

actors, és a dir, el sistema per si sol mai inicia un cas d’ús (en aquesta aplicació). En 

aquest projecte,  els actors són sempre persones però a la realitat no és sempre així. Hi 

han casos en que poden ser disparadors (triggers) d’un sistema. El següent diagrama 

mostra els actors que hi apareixen: 
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Hi han 8 actors, 7 són subtipus de ‘Jugador’: 

 Jugador local:  És l’usuari de l’aplicació. 

 Jugador online:  Els seus moviments es transmeten per la xarxa. Por ser una 

CPU o un altre usuari. 

 Jugador CPU: El seu comportament es calculat per l’aplicació.  

 Jugador online humà: És un altre usuari amb el que s’hi comparteix una partida 

online. 

 Jugador online CPU: Jugador artificial amb qui s’hi comparteix una partida 

online. 

 Jugador host: És el creador de la partida en línia. 

 Jugador client: És el jugador que s’hi connecta a una partida creada pel host. 

5.2 Casos d’ús 

Després d’identificar els actors, toca identificar els casos d'ús on hi participen. S’ha de 

tenir en compte que els casos d’ús han de cobrir tots els requisits del sistema. A 

continuació es mostra un diagrama UML que mostra els casos d'ús que han sorgit: 
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Als següents subapartats s’explica amb detall el flux bàsic de cada cas d’ús. Per 

cadascun ells s’indica:  

 Breu descripció del cas 

 Actor o actors que hi participen 

 Pre-condicions que s’han de complir abans d’iniciar-se 

 Post-condicions que es compliran a l’acabar el cas d’ús. 

 Flux bàsic successos, pas per pas. 

 Flux alternatiu de successos 

5.2.1 Crear Partida Local 

Descripció  

Aquest cas tracta dels passos que dóna el jugador per tal de crear una partida local a 

mida, i començar a jugar. Bàsicament, el jugador escull el nombre de jugadors, de 3 a 

5, llurs nom, llurs colors i llurs comportaments (en cas que siguin controlats per la 

CPU). Al moment de crear la partida, el sistema crea els jugadors amb els atributs 

escollits, posiciona les fitxes sobre la casella de sortida i inicia el primer torn.    

Actors 

Hi participa el jugador local. 

 

Pre-condicions  

Cap. 

Post-condicions 

Partida iniciada, es pot començar a jugar. 

Flux bàsic 

El cas d’ús comença quan el jugador escull ‘Joc -> Partida local’ al menú. Apareixerà 

una finestra que mostrarà una sèrie d’opcions relacionades amb la creació d’una 

partida (nombre de jugadors, tipus de jugadors, noms dels jugadors i comportament 

dels jugadors). 
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Pas Actor Sistema 

1 El jugador selecciona el 

nombre de jugadors del 

selector. 

El sistema mostra a la finestra una llista de 

jugadors acord al nombre de jugadors 

seleccionats. Per cada jugador es mostra el tipus, 

el patró de comportament, el nom per defecte, i 

el color. 

2 El jugador canvia els camps 

nom i patró de 

comportament, i clica el botó 

‘Crear partida’. 

El sistema mostra una finestra que demana una 

confirmació al jugador. 

3 El jugador confirma 

l’operació. 

El sistema crea una nova partida a partir de les 

dades recollides als camps de cada jugador. 

4  El cas d'ús finalitza 

 

Flux alternatiu 

Pas 2 – El jugador prem el botó ‘Cancel·lar’.  El cas d’ús finalitza. 

Pas 3 – El jugador no confirma l’operació. Es torna al pas 2. 

 

5.2.2 Crear Partida Online 

 

Descripció  

Passos necessaris que ha de donar un jugador que vulgui ser l’amfitrió d’una partida 

multi-jugador en línia. 

Actors 

Hi participen: 
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1. Jugador host: Es qui crea la partida e inicia el flux de successos. 

2. Jugador client: S’uneix a la partida creada pel jugador host. 

 

Pre-condicions  

Cap. 

Post-condicions 

Partida multi-jugador iniciada, es pot començar a jugar a traves de la xarxa. 

 

Flux bàsic 

El cas d’ús comença quan el jugador host escull ‘Joc -> Partida en xarxa’ al menú. 
S’obrirà una finestra que permet escollir el tipus de partida (crear/unir-se)  i 
configurar-la mitjançant una sèrie de passos. Es suposarà el cas de que un únic jugador 
vol unir-se a la partida. 

 

Pas Actor Sistema 

1 El jugador host selecciona 

la opció ‘Crear Partida’ i 

clica el botó ‘Següent’. 

El sistema mostra a la finestra un llistat de jugadors 

descrivint les seves propietats: tipus, nom, patró de 

comportament i color. 

2 El jugador canvia els 

camps que vulgui i, quan 

ho desitgi, clica el botó 

‘Següent’. 

El sistema, a l’espera de que tots el jugadors s’hi 

connectin, mostra a la finestra informació referent 

als clients que s’hi estan connectant.   

3 El jugador client envia una 

petició d’unir-se a la 

partida. 

El sistema actualitza la finestra d’informació referent 

als clients que s’hi estan connectant, indicant que hi 

són tots. A més, envia un missatge al client conforme 

pot començar el joc. 

4 El jugador host clica 

‘Començar joc’. 

El sistema inicialitza la partida. 

5  El cas d'ús finalitza 
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Flux alternatiu 

Pas 2,3 i 4 – El jugador host prem el botó ‘Cancel·lar’.  El cas d’ús finalitza. 

Pas 2,3 i 4 – El jugador host prem el botó ‘Tornar’.  Es passa al pas anterior. 

Pas 2 – El jugador host no rep cap petició per part del jugador client, o es dóna un error 

de connexió . El cas d’ús finalitza. 

5.2.3 Unir-se a Partida Online 

 

Descripció  

Tracta dels passos que ha de fer un jugador que vulgui unir-se a una partida multi-

jugador en línia creada per un altre. Aquest jugador ha d’introduir el seu nick i la IP del 

jugador que hagi creat la partida online. 

Actors 

Hi participen: 

1. Jugador host: Es qui crea la partida e inicia el flux de successos. 

2. Jugador client: S’uneix a la partida creada pel jugador host. 

Pre-condicions  

Partida creada per un altre jugador. 

Post-condicions 

El jugador s’ha unit a una partida multi-jugador i pot començar a jugar. 

Flux bàsic 

Aquest cas d’ús comença quan el jugador client escull ‘Joc -> Partida en xarxa’ al menú. 

Llavors s’obre una finestra que permet escollir el tipus de partida (crear/unir-se). Es 

suposarà el cas de que un únic jugador vol unir-se a la partida 
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Pas Actor Sistema 

1 El jugador client selecciona la opció ‘Unir-

se a una Partida’ i clica el botó ‘Següent’. 

El sistema mostra a la finestra amb 

dos camps text. Un per introduir la IP 

del jugador host, i un altre per 

introduir el seu nick. 

2 El jugador client omple els camps ‘IP’ i 

‘nick’, i clica al botó ‘Següent’. 

El sistema, a l’espera de que tots el 

jugadors s’hi connectin, mostra l’estat 

de la connexió.   

3 El jugador host rep la petició d’unir-se a 

la partida. Un cop s’han connectat tots el 

jugadors, comunica al client que pot 

començar el joc. 

El sistema rep el missatge de que pot 

començar la partida i ho mostra a la 

finestra. 

4 El jugador client clica ‘Començar partida’  

5  El cas d'ús finalitza 

 

Flux alternatiu 

Pas 2,3 i 4 – El jugador client prem el botó ‘Cancel·lar’.  El cas d’ús finalitza. 

Pas 2,3 i 4 – El jugador client prem el botó ‘Tornar’.  Es passa al pas anterior. 

Pas 3 – El jugador host no rep cap petició per part del jugador client, o es dóna un error 

de connexió . El cas d’ús finalitza. 

Pas 4 – El jugador client no rep cap missatge per part del jugador host, o es dóna un 

error de connexió . El cas d’ús finalitza. 

5.2.4 Sortir 

 

Descripció  

Consisteix en abandonar la partida i sortir de l’aplicació. 
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Actors 

En aquest cas nomes hi participa el jugador local 

Pre-condicions  

Cap. 

Post-condicions 

Es tanca l’aplicació. 

Flux bàsic 

El cas d’ús comença quan el jugador escull ‘Joc -> Sortir’ al menú o fent clic al botó de 

tancar finestra. Com a resultat, apareixerà una finestra de confirmació. 

 

Pas Actor Sistema 

1  El sistema demana confirmar. 

2 El jugador confirma. Es surt de la partida i l’aplicació es tanca. 

3  El cas d'ús finalitza 

 

Flux alternatiu 

Pas 2 – El jugador no confirma la sortida.  El cas d’ús finalitza. 

 

5.2.5 Reiniciar Partida 

Descripció  

Consisteix en tornar a començar una partida amb exactament les mateixes opcions 

usades per crear-la. 
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Actors 

Jugador local. 

Pre-condicions  

S’ha hagut d’iniciar prèviament una partida. A més, només es pot reiniciar una partida 

local. 

Post-condicions 

Comença la partida de nou com si s’acabés de crear. 

Flux bàsic 

El cas d’ús comença quan el jugador escull ‘Opcions -> Reiniciar’ al menú. Apareixerà 

una finestra de confirmació. 

Pas Actor Sistema 

1  El sistema mostra a la finestra de confirmació. 

2 El jugador local confirma 

l’operació de reiniciar partida. 

El sistema reinicia la partida, posant tots els 

jugadors a la casella de sortida.   

4  El cas d'ús finalitza 

 

Flux alternatiu 

Pas 2 – El jugador prem cancel·la l’operació de reiniciar.  El cas d’ús finalitza. 

5.2.6 Depuració 

Descripció  

Aquest cas consisteix en mostrar una finestra que conté informació sobre els càlculs 

que es realitzen duran les jugades de la CPU. És a dir, informació referent als jugadors 

artificials. Aquesta informació conté les probabilitats de que surti cada carta, les 
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probabilitats de que surtin dos zeros, la puntuació que rep cada carta i les regles que 

es compleixen. Per tant, aquesta finestra permet veure, en números, el perquè d’haver 

escollit un carta o una altre. 

Actors 

Nomes hi participa el jugador local. 

Pre-condicions  

Cap. 

Post-condicions 

Es mostra la finestra de depuració. 

Flux bàsic 

Comença quan el jugador escull ‘Partida -> Debug’ al menú. Apareixerà la finestra de 

depuració. 

Pas Actor Sistema 

1 El jugador local clica a l’opció 

‘Partida -> Debug’. 

El sistema mostra a la finestra de debug, que 

revela informació sobre probabilitats i regles. 

2 El jugador es desplaça pel text i 

clica al botó ‘ok’ per amagar la 

finestra. 

El sistema amaga la finestra de debug. 

4  El cas d'ús finalitza 

 

Flux alternatiu 

Cap. 
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5.2.7 Canviar Idioma 

Descripció  

Consisteix la possibilitat de canviar l’idioma de tota l’aplicació: text dels menús, regles, 

tauler, text d’informació, etc. 

Actors 

Jugador local. 

Pre-condicions  

Cap. 

Post-condicions 

L’idioma de la partida canvia a l’idioma indicat. 

Flux bàsic 

El cas d’ús s’inicia quan el jugador escull ‘Opcions -> Idioma’ al menú. Es mostraran les 

opcions d’idioma disponibles (català, castellà i anglès). 

Pas Actor Sistema 

1 El jugador local selecciona un dels 

tres idiomes. 

El sistema canvia tot el text de l’aplicació a 

l’idioma escollit. 

2  El cas d'ús finalitza 

 

Flux alternatiu 

Cap. 

 



43 

 

5.2.8 Mostrar regles 

Descripció  

Es tracta de que l’usuari pugui consultar les regle del joc en qualsevol moment durant 

la partida. 

Actors 

Jugador local. 

Pre-condicions  

Cap. 

Post-condicions 

Es visualitza la finestra que mostra les regles. 

Flux bàsic 

El cas d’ús comença quan el jugador escull ‘Ajuda -> Regles’ al menú. 

 

Pas Actor Sistema 

1 El jugador local prem 

‘Opcions -> Regles’ 

El sistema visualitza la finestra que conté una 

descripció de les regles. 

2 El jugador clica ‘OK’. El sistema amaga la finestra de regles. 

3  El cas d'ús finalitza 

 

Flux alternatiu 

Cap. 
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5.2.9 Consultar info jugadors CPU 

Descripció  

Cas d’ús similar a consultar regles. El jugador, durant la partida, pot veure una 

descripció dels patrons de comportament dels jugadors artificials. 

Actors 

Jugador local. 

Pre-condicions  

Cap. 

Post-condicions 

Apareix una finestra on es mostra una descripció dels jugadors CPU. 

Flux bàsic 

El cas d’ús comença quan el jugador escull ‘Ajuda -> Info jugadors CPU’. 

Pas Actor Sistema 

1 El jugador local prem 

‘Opcions -> Info jugadors 

CPU’ 

El sistema obre una finestra que conté una descripció 

dels tipus de comportament dels jugadors artificials. 

2 El jugador clica ‘OK. El sistema amaga la finestra. 

3  El cas d'ús finalitza 

 

Flux alternatiu 

Cap. 
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5.2.10 Consultar info aplicació 

Descripció  

El tracta del típic about que podem trobar en qualsevol aplicació i que serveix per 

oferir informació sobre la versió i la autoria de l’aplicació. 

Actors 

Jugador local. 

Pre-condicions  

Cap. 

Post-condicions 

S’obre una finestra que mostra informació sobre l’autoria . 

Flux bàsic 

El cas d’ús comença quan el jugador escull ‘Ajuda -> Sobre...’. 

Pas Actor Sistema 

1 El jugador local fa clic sobre ‘Ajuda -> 

Sobre...’ 

El sistema mostra una finestra que 

conté informació de l’autoria (UPC – 

FIB – JM Pérez) i número de versió. 

2 El jugador clica ‘OK’. El sistema tanca la finestra. 

3  El cas d'ús finalitza 

 

Flux alternatiu 

Cap. 
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5.2.11 Seleccionar Carta 

Descripció  

Aquest cas tracta dels passos que dóna un jugador cada torn de la partida. 

Actors 

Jugador. 

Pre-condicions  

Partida iniciada. 

Post-condicions 

La partida avança un torn. 

Flux bàsic 

Comença quan, a l’inici de cada torn, el jugador ha d’escollir la carta que vol jugar. 

Pas Actor Sistema 

1 El jugador clica sobre una de 

les cartes de la seva mà. 

El sistema visualitza sobre el tauler la carta 

seleccionada i demana confirmar la selecció 

2 El jugador prem el botó ‘Si’ 

per tal de confirmar. 

El sistema revela les cartes dels rivals, calcula els 

resultats i mostra una finestra de resultats.  

3 El jugador fa clic sobre el 

botó ‘OK’ de la finestra 

resum. 

El sistema amaga la finestra resum, actualitza les 

posicions de les fitxes sobre el tauler i passa al 

següent torn. 

4  El cas d'ús finalitza 

Flux alternatiu 

Pas 2 – El jugador prem el botó ‘No’.  Es torna al pas 1. 
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5.2.12 Visualitzar Info Jugador 

Descripció  

Consisteix en que, durant la partida, quan el jugador passi el ratolí per damunt del nom 

d’un  jugador del contenidor de descarts, es mostrin els atributs: tipus de jugador i 

patró de comportament. 

Actors 

Jugador local. 

Pre-condicions  

Partida iniciada. 

Post-condicions 

Apareix un requadre que descriu al jugador. 

Flux bàsic 

El cas d’ús s’inicia al moment que el jugador passa el punter del ratolí per damunt del 

nom d’un jugador. 

Pas Actor Sistema 

1 El jugador local passa el ratolí per sobre 

del nom d’un jugador del contenidor de 

descarts. 

El sistema mostra un requadre amb el 

tipus i el comportament del jugador. 

2 El jugador local treu el punter del ratolí 

de sobre del nom. 

El sistema amaga el requadre. 

3  El cas d'ús finalitza 

 

Flux alternatiu 

Cap. 
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6. DISSENY  

En aquest apartat es descriu com està dissenyada internament l’aplicació (model 

conceptual i classes). També s’explica quins patrons de disseny s’han seguit, a més 

d’incloure diagrames de seqüencia dels casos d’ús. A més, es farà un descripció de 

cada classe, explicant en que consisteix i quina es la seva funció, però sense entrar al 

codi ja que això durà a terme a l’apartat 7. 

6.1 Estructura de programació 

L’aplicació, desenvolupada com a projecte d’Eclipse, es compon dels següents paquets: 

o Model: Conté les classes que representen el model de dades. 

o Vista: Agrupa tota la part gràfica, és a dir, les finestres. 

o Controlador:  Són les classes que s’encarreguen d‘enllaçar  el model de dades 

amb la vista. Actualitzen el model de dades i les finestres. També s’encarreguen 

de capturar i gestionar els events produïts a les finestres. 

o Imatges: Aglutina totes les imatges que es fan servir (les 42 cartes mida 

mitjana, les 42 cartes mida petita, revers de les cartes, 6 fitxes i el tauler), en 

format arxius JPEG i PNG (per les fitxes). 

Així doncs, el disseny segueix el patró Model-Vista-Controlador. Mitjançant aquest 

patró de disseny podem aïllar el model i la vista, de manera que siguin independents 

entre si. Els beneficis d’una aplicació que segueix el patró MVC són, per una part, 

permetre als programadors treballar en grups relativament independents on la manera 

de dissenyar una capa no necessàriament implica un impacte sobre les altres capes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patró MVC.  Font www.sgmweb.es 
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6.2 Model Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de classes.  

No inclou els noms de les associacions ni els atributs de les classes vista per motius d’espai. 

 

Aquest model reflecteix el disseny en 3 capes (MVC). Les classes del domini (Partida, 

Jugador, JugadaAvanzada) no es comuniquen directament amb les classes de la vista 

(Ventana...) , sinó que ho fan a traves de les classes controladores.  És per això que, 

com es pot veure al model, no existeixen associacions entre elles. Graciés a aquest 

mètode de disseny aconseguim la independència de capes, de manera que podem fer 

modificacions a classes d’una capa sense que afecti a les altres. A més, el disseny 

també implementa el patró Singleton, mitjançant la classe Constantes. Tal i com indica 

el seu nom, es tracta d’una classe que conté totes les constants numèriques i 

alfanumèriques. El seu objectiu es proporcionar un únic punt d’accés global, de 

manera que qualsevol classe pugui accedir-hi.  
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6.3 Descripció de les classes 

Al següents tres subapartats es farà una descripció de les classes, un per cada capa. Es 

tracta d’explicacions sobre en que consisteixen la classes i quines funcionalitats tenen. 

No es tracten temes d’implementació, ja que això es veurà amb detall a l’apartat 7. 

6.3.1 Classes del domini 

Les classes del model de dades que hi trobem són: 

 Partida: Conté tot allò referent al concepte de partida. Això inclou la llista de 

jugadors, les cartes jugades, el número de torn, l’ordre dels jugadors i qui va 

guanyant. També inclou funcionalitats per moure els jugadors, gestionar les 

seves mans de cartes (afegir/treure cartes) i calcular jugades dels jugadors 

artificials.  

 Jugador: Entitat que representa a un jugador mitjançant un identificador, un 

nom, un color, un tipus i un comportament. A més, inclou informació sobre la 

seva posició al tauler i funcionalitats per moure’l. 

 JugadaAvanzada: És tracta d’una classe que dóna suport a Partida. Conté 

mètodes per calcular les jugades dels jugadors artificials que no segueixen un 

patró de comportament aleatori. A l’apartat 7 s’explica amb detall. 

6.3.2 Classes controladores 

Són les classes que s’encarreguen de connectar el model amb la vista. Per tant, les 

classes de tipus controlador entreveuen tant el domini com les finestres, de manera 

que solen estar associades amb ambdues. Les classes controladores són aquestes: 

 CtrlPartida: S’encarrega de connectar la finestra principal amb l’entitat partida. 

Aquest controlador és el principal ja que, a més d’encarregar-se de capturar i 

tractar els events de la finestra principals, també crear la partida, actualitzar-la i 

dirigir el curs d’un torn. Fent una analogia vindria a ser el director de 

l’orquestra. 

 CtrlPartidaOnline: S’encarrega d’orquestrar les comunicacions d’una partida en 

xarxa. Una partida en xarxa necessita d’un protocol de comunicacions i d’una 
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normativa de passos que han de complir tots els implicats. Aquest controlador 

dóna els passos que s’han seguir, els missatges que s’han d’enviar o rebre, i diu 

quan s’ha fer.  El controlador CtrlPartidaOnline no dirigeix la partida, per això ja 

hi és CtrlPartida. Només s’encarrega de les comunicacions, per la resta crida a 

CtrlPartida. 

 CtrlHost: Es tracta d’un controlador de suport per CtrlPartidaOnline.  Aquest 

controlador s’encarrega de la part del host, el jugador que crea la partida. La 

seva feina consisteix en rebre els missatges dels jugadors client, agafar el 

resultat del torn calculat per CtrlPartida, empaquetar-ho, i transmetre-ho als 

clients. 

 Host: És una classe de suport pel controlador CtrlHost. Conté les funcionalitats 

que s’encarreguen d’escriure/enviar  i llegir/rebre missatges. 

 CtrlClient: És un altre controlador de suport per CtrlPartidaOnline. És similar al 

cas a l’anterior però s’encarrega de la part dels jugadors client. El seu treball 

principal és escoltar contínuament al host llegint els seus missatges, i enviar els 

missatges del client quan toqui. També s’encarrega de desempaquetar els 

resultat del torn enviat pel host. 

 

6.3.3 Classes de la vista 

La vista està formada principalment per finestres, tot i que també hi conté classes que 

no ho són però que serveixen de suport per aquestes.  

 VentanaPrincipal: És la finestra principal de l’aplicació. Mostra el tauler i l’estat 

de la partida. Des d’ella és pot accedir, mitjançant el menú, a les funcionalitats  

més destacades del joc. Així doncs, aquesta classe s’encarrega de la 

visualització dels elements gràfics (menús, botons, etiquetes...). 

 VentanaNovaPartida: Aquesta finestra representa la interfície per crear una 

partida local. Conté els elements gràfics típics (botons, etiquetes, selectors...). 

 VentanaMultijugador: Similar a la classe anterior, però orientada a crear o 

unir-se a una partida en xarxa. Una diferencia és que mostra dues rutes de 

navegació, segons el mode escollit, que pot ser crear o unir-se una partida. 
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 VentanaAbout: Es tracta de la típica finestra About que conté informació de 

l’autoria i que podem trobar en qualsevol aplicació. 

 VentanaReglas: Aqueta finestra s’encarrega de mostrar un text amb les regles 

de Critèrium de Figueres.  

 VentanaPatrones: Finestra que mostra una descripció dels patrons de 

comportament que segueixen els diferents tipus de jugadors artificials. 

 VentanaDebug: Es tracta d’una petita finestra de depuració. Serveix per mostra 

les decisions i els càlculs dels jugadors artificials. 

 Tablero: És una classe de suport per la finestra principal. Representa el tauler 

del joc i la seva feina principal consisteix en posicionar i pintar cada fitxa sobre 

la casella pertinent. 

 Sprite: Classe de suport per Tablero. Representa una imatge que pot ser una 

fitxa o una carta. 

 MiJTextField: Extensió d’un camp de text fet sevir per les finestres. 

6.3.4 Altres classes 

A part de les classes pròpies de les tres capes, hi han altres classes de suport que no hi 

formen part. La raó es el patró de disseny Singleton. Tal i com s’ha explicat 

anteriorment, resulta molt útil tenir una classe totalment accessible, des de qualsevol 

classe, amb totes les constants de utilitzades. 

 Constants: Conté totes les constants numèriques i alfanumèriques, és a dir, 

nombre enters o reals, i missatges de text. Moltes vegades hi han varies classes 

que necessiten compartir una constant, com per exemple en els controladors 

que implementen els protocols de comunicacions. En aquest cassos facilita 

molt la feina definir una variable global que puguin compartir dues classes que 

no estan associades. 

 TripleInt: Es una classe de suport per la classe Constantes. Consisteix en una 

tupla de tres nombres enters que es fa servir per identificar les caselles del 

tauler. Aquests tres enters, per cada casella, indiquen la posició horitzontal, la 

posició vertical i l’angle. 
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6.4 Diagrames de seqüencia 

En aquest apartat es mostren els diagrames de seqüencia dels cassos d’ús més 

rellevants (algunes imatges estan posades verticalment per raons d’espai). Com es pot 

comprovar, les seqüencies segueixen el patró MVC. És a dir, la seqüencia s’inicia quan 

l’activació d’un event, per exemple clicar una opció o un botó. Aquest event es 

capturat per un controlador. Seguidament, el controlador resol les accions necessàries, 

com per exemple recuperar un valor del domini o actualitzar-lo. Per últim, el 

controlador  crida a les finestres. Aquest és el flux típic, tot i que pot variar 

lleugerament l’ordre, vol dir que el controlador primer pot cridar a les finestres i 

després fer les accions pertinents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  simple MVC. Font pròpia. 
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6.4.1 Mostrar Regles 

És el cas d’ús que es dóna quan el jugador vol consultar les regles de Critèrium de 

Figueres (apartat 5.2.8). 

 

 

 

6.4.2 Mostrar Info Jugadors CPU 

Similar a l’anterior, es quan el jugador vol veure la descripció dels comportaments de 

la CPU (apartat 5.2.9). 
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6.4.3 Mostrar About 

Fa referencia al moment que l’usuari clica a l’opció ‘Ajuda->About’. 

 

 

6.4.4 Mostrar About 

Denota el moment que l’usuari clica a l’opció ‘Opcions-> Debug’. 
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6.4.5 Crear Partida Local 

Tracta del moment que el jugador clica ‘OK a la finestra de partida nova i a continuació 

es crea una nova partida local. 
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6.4.6 Crear Partida Online 

Similar al cas anterior però creant una partida multi-jugador en xarxa. 
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6.4.7 Canviar Idioma Ang 

Tracta de quan l’usuari canvia l’idioma del joc a anglès. 
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6.4.8 Canviar Idioma Cat 

Tracta de quan l’usuari canvia l’idioma del joc a català. 
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6.4.9 Canviar Idioma Cast 

Tracta de quan l’usuari canvia l’idioma del joc a castellà. 
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6.4.10 Reiniciar Partida 

Fa referencia al moment que el jugador reinicia la partida. 
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6.4.11 Torn Partida Local 

Aquest cast d’ús tracta des de que el jugador tria una carta fins al següent torn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.12 Torn Partida Online 

Similar al cas anterior, però tenint en compte l’espera a altres jugadors. 
 

  



63 

 

7. IMPLEMENTACIÓ 

Un cop que s’han especificat els cassos d’ús, i que s’ha dissenyat el model conceptual i 

els diagrames de seqüencia, el que resta és implementar-ho. La tecnologia emprada al 

projecte és JAVA. La raó d’haver-la escollida és la facilitat que ofereix a l’hora de 

programar interfícies gràfiques, contràriament a altres llenguatges com C/C++. A més 

de la major experiència en l’ús de JAVA, tant en la programació estàndard orientada a 

objectes com en la programació de finestres. 

A continuació es presenten sis subapartats que ho expliquen tot sobre com ha estat 

implementada l’aplicació. El primer d’ells parla sobre les eines i les llibreries utilitzades. 

També fa un repàs de com estan organitzades les carpetes i els fitxers que composen 

el projecte. Als segon subapartat s’explica l’execució inicial del sistema. Al tercer 

subapartat s’explica amb detall cadascuna de les classes enumerades a l’apartat 6. Per 

cada classe, es descriuran els atributs i els mètodes més importants, normalment de 

visibilitat pública. Al quart subapartat es descriuen les funcionalitats més destacades 

d’una partida local. El cinquè subapartat descriu com s’han implementat les jugades 

dels jugadors artificials. Al sisè i últim subapartat s’expliquen les funcionalitats més 

importants d’una partida en xarxa, és a dir, es descriuen les comunicacions, com estan 

programades i com s’envien els missatges. 

7.1 Eines 

Pel desenvolupament d’aquest projecte s’ha fet servir l’entorn de desenvolupament 

integrat (IDE) Eclipse. Les raons són que és gratuït, bastant complet i està especialment 

pensat per projectes JAVA. L’alternativa era NetBeans però oferia pitjor rendiment. 

L’IDE Eclipse ofereix moltes facilitats per gestionar el projecte i revisar-ne el errors, 

però en principi no ofereix suport per crear interfícies gràfiques mitjançant drag & 

drop (movent objectes dins d’una finestra). Per poder-ho fer cal instal·lar la extensió 

Swing Designer per Eclipse. Al igual que la resta de plugins es pot instal·lar fent servir el 

propi Eclipse, clicant a 'Install New Software...'. Instal·lada l’extensió, al crear una 

classe de tipus finestra (JFrame, Jdialog...) podrem accedir a l'apartat “Design” que és 

una pantalla d'edició gràfica. 
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Amb això podem editar les dimensions de la finestra (panell dret). Hi podem ficar els 

items clicant sobre ells (panell central) i arrastrant-los a la finestra. A més, podem 

editar-ne les propietats (panell esquerra). 

L’extensió Swing Designer aporta una gran ajuda perquè permet col·locar 

interactivament els elements gràfics i veure com queda tot dins la finestra. D’aquesta 

manera, no hem de programar els items a cegues, mirant tota l’estona si les 

coordinades de posicionament de l’item el situen on volíem, o si la mida és l’adequada. 

Swing Designer proporciona una gran ajuda però ni molt menys ho soluciona tot. 

Aquesta extensió treballa amb items estàtics, és a dir, objectes visuals fixos a la 

finestra. En canvi, si el que es vol és dinamisme llavors s'ha de programar a mà. Això es 

donaria quan per exemple, donada una finestra, al clicar la opció 1 volem que només 

es mostri el grup d'items A, i al clicar la opció 2 només es mostri el grup B. 

A part del Swing Designer, i també relacionat amb els elements visuals, està l'ús de les 

llibreries AWT i Swing. Aquestes llibreries estan pensades per programar gràfics en 2D. 

Això inclou els items típics d'aplicació d'escriptori (botons, etiquetes, etc.) i el 
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tractament d'imatges: transformacions geomètriques, rotacions, redimensions, 

superposicions, efectes gràfics, etc.. Cal dir que la transformació d'imatges ha estat 

especialment útil durant la implementació del tauler i el posicionament de les fitxes. 

7.2 Inicialització principal 

Abans de començar a explicar cap funcionalitat cal explicar com s'inicia el programa. La 

classe principal, la que s'executa primerament és Main.  

 

 

 

 

 

 

Aquesta classe la podem trobar al paquet per defecte /src/(default package), per tant, 

fora de cap capa. La seva única funció es la d'iniciar les tres capes Model-Vista-

Controlador. El seu codi és el següent: 

public class class Main { 

    static VentanaPrincipal ventanaPrincipal; 

    static CtrlPartida ctrlPartida; 

    public static void main(String[] args) { 

    try { 

    //Definir look & feel de la interfície gràfica 

    UIManager.setLookAndFeel(new SeaGlassLookAndFeel()); 

    } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } 

 

    //Partida partida = new Partida(); //model 

    ventanaPrincipal = new VentanaPrincipal(); //vista 

    ctrlPartida = new CtrlPartida(ventanaPrincipal); //controlador 

    ventanaPrincipal.setCtrlPartida(ctrlPartida); 

    ventanaPrincipal.arranca(); 

    } 

} 
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El que fa és una inicialització seguint el patró de disseny MVC: 

Model m = new Model(); 

Vista v = new Vista(); 

Controlador c = new Controlador(m, v); 

L'única diferencia és que en aquest cas, el model, representat per la classe Partida, 

s'inicialitza amb el controlador CtrlPartida. Quan es crea la finestra principal amb el 

new, el que es fa és inicialitzar el JFrame amb tots els elements que el composen 

(Layers, Jmenu, JMenuItem, JButtons, JLabels, JTextFields, JPanels...), redimensionar-

los i posicionar-los on toca. Després tenim la instrucció:  

ventanaPrincipal.setCtrlPartida(ctrlPartida);  

que permet associar el controlador amb la finestra. Un cop feta la associació, es pot 

visualitza la finestra principal amb la acció arranca(). S'ha de fer en aquest ordre 

perquè els events de la finestra principal els ha de capturar el controlador de partida. 

Per tant, CtrlPartida s'ha hagut d'inicialitzar i associar abans de visualitzar 

VentanaPrincipal. 

Apart d'això caldria destacar la instrucció que estableix l'aspecte visual: 

UIManager.setLookAndFeel(new SeaGlassLookAndFeel()); 

El que fa és posar el look SeaGlass, el qual es pot trobar lliurement dins la web 

code.google.com/p/seaglass/ en forma de paquet JAR, i que a més disposa de llicencia 

GPL. 

7.3 Classes 

A continuació és mostren els atributs i els mètodes, tant públic com privats, de cada 

classe. La descripció del que fa cadascuna es troba a l'apartat 6. 
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7.3.1 Classes del domini 

A continuació es descriuen les classes del domini: Jugador, Partida i JugadaAvanzada. 

Un jugador té els atributs: identificador (id), casella que 

ocupa (casilla), tipus (tipo), color, patró de comportament 

(patron), nom (nombre), mà de cartes (cartas), cartes jugades 

(descartes) i diversos tres booleans. El primer booleà, serveix 

per saber si el jugador ja ha robat la carta d’avituallament 

(avit). El segon es per saber si el jugador ha travessat la meta 

volant (metaVolante). El tercer indica si el jugador va al 

capdavant de la cursa. 

Els mètodes d’aquesta classe són majoritàriament gets/sets. 

Només caldria destacar els següents: 

- addCartaMano(String): Afegeix una carta a la llista de 

cartes actual. Es fa servir a l’hora de robar la carta 

d’avituallament. 

- removeCartamano(String): Treu de la llista de cartes la 

carta passada per paràmetre. 

- getDescartes(): Retorna un array amb les cartes 

jugades. 

- crearMano(): Crea la llista de cartes que representa la 

mà del jugador. 
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Els atributs d’una partida són: 

- idActual: Indica l’últim identificador      

d’un jugador. 

- turno: Indica el número de torn. 

- jugadores: Jugadors associats. 

- ganador: Fa referencia al jugador que va 

guanyant. 

- ordenJugadores: Llista que representa 

l’ordre actual dels jugadors. 

- ordenInicial: Ordre dels jugadors al 

començament de la partida. 

- hayGanador: Indica si hi algun jugador 

ha arribat a la meta. 

- jugadaAvanzada: Permet calcular 

jugades. 

- rnd: Genera nombres aleatoris. 
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Aquesta classe no disposa d’atributs. Els seus mètodes serveixen per calcular la carta 

que traurà el jugador controlador per la CPU al torn actual.  Els mètodes ascendente(..) 

descendente(..), temCauto(..) i rezagado(..) implementen els diferents patrons de 

comportament. Les accions ha destacar s’expliquen en apartats posteriors. També hi 

ha els mètodes quicksort(..) i busquedaDicotomica(..) que implementen un algoritme 

d’ordenació i una cerca, respectivament.  
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7.3.2 Classes controladores 

La classe CtrlPartida de “moure” i de dotar de lògica 

a la partida. Té associades totes les finestres ja que 

s’encarrega de visualitzar-les/ocultar-les, i de 

capturar llurs events. Cal destacar els atributs: 

- idioma: Indica l’idioma escollit. 

- modo: Indica si s’està jugant una partida 

local, una partida en xarxa com a host, o una partida 

en xarxa com a client. 

- finPartida: Indica si la partida ha finalitzat. 

- esperando:  En una partida en xarxa, indica si 

el jugador està esperant als altres. 

- reinicio: Indica si s’ha reiniciat la partida 

- jugando: Indica si el jugador està en mig 

d’una partida. 

Aquesta classe implementa les interfaces de JAVA 

WindowListener, MouseListener i ActionListener. 

Gracies a això pot capturar els events de tipus 

window, mouse i item que generen les finestres. Les 

accions  void windowXXX(Window Event), void 

mouseXXX(MouseEvent) i 

actionPerformed(ActionEvent) implementen, 

respectivament les interfases nombrades. Per 

exemple, quan l’usuari fa clic per escollir una carta, 

s’executa mouseClicked(WindowEvent), i quan 

interacciona amb algun item s’executa 

actionPerformed(ActionEvent).  
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La classe CtrlPartida té associada la finestra 

de multijugador (captura els events dels 

seus items), el controlador partida, el 

controlador client i el controlador host. No 

té cap atribut, només variables de text. 

En quant als seus mètodes, els més 

importants s’expliquen més endavant. 

Només destacar: 

- ordenesHost(String): Envia un 

missatge de text a tots els clients, i espera 

fins rebre-n resposta de tots ells 

- esperar(int): Representa la situació 

d’espera a altres jugadors. 

- InicioPartidaCliente(): Prepara l’inici 

de la partida des del punt de vista d’un 

client. 

- InicioPartidaHost(): Ídem, però per 

un jugador host. 

- getPublicIP(): Retorna la IP. 

- empaquetarInfoNP(..): Crea un String concatenant les dades dels arrays. 

- desempaquetarInfoNP(..): Genera arrays de dades a partir d’un String 

- hostEmpqResultado(String[]): Crea un String concatenant les dades de l’array. 

- hostDesempCartas(..): Genera un array de Strings a partir d’un String. 
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CtrlHost té associat un controlador de partida. Els seus 

atributs són: 

- ss: Objecte de la classe ServerSocket que permet 

crear un socket. 

- host: Array d’objectes que representen canals de 

comunicació amb els clients. 

- nclients: Número de clients  

- buffer: Conté els missatges rebuts. 

- cartasRivAux: Emmagatzema temporalment les 

cartes jugades pels rivals en un torn donat. 

- txtRes: Informació de depuració. 

- cartaAux: Emmagatzema temporalment la carta 

jugada pel host. 

 

La majoria de mètodes són get/sets. Només destacar-ne alguns. L’acció 

enviarOrdre(String) s’encarrega d’enviar a tots els clients el String passat per 

paràmetre, i es bloqueja fins que no en rebi resposta de tots.  L’ació parar() atura totes 

les comunicacions host <--> client. 
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CtrlCliente nomes té associada la classe controlador 

partida online. A més, es una extensió de la classe 

Thread de JAVA. Això vol dir, que el codi dins de 

l’acció run() s’executa en un altre fil. Les seves 

variables són: 

- out: Flux d’escriptura. 

- in: Flux de lectura. 

- socket: Canal de comunicació amb el host. 

- str: Cadena auxiliar. 

- nombre: Nom/nick del client 

- carta: Emmagatzema temporalment la carta 

jugada pel client en un torn donat. 

- numJugadores: Indica el nom de jugadors. 

- nuevaPartidaRecibido: Indica si ha rebut un 

missatge amb el tag <crear_partida>. 

- puedeEnviarCarta: Indica que ha rebut un 

missatge amb el tag <carta>. 

- resultRecibido: Indica que si ha rebut un 

missatge amb el tag <resultado>. 

- buffer: Conté el missatge rebut. 

- txtRes: Informació de depuració. 

- cartasRiv: Emmagatzema temporalment les 

cartes jugades pels altres jugadors. 

 

La majoria de mètodes són gets/sets. A part d’això nomes dues accions. La primera, 

escribir(String) que s’encarrega d’enviar un al host el String passat per paràmetre. La 

segona, run() que s’encarrega de llegint contínuament el socket.  Això s’executa en un 

fil a part, de manera que l’aplicació no experimenta cap bloqueig. 
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7.3.3 Classes de la vista 

Té associat el controlador de partida 

i la classe Tablero. Gairebé totes les 

variables de la finestra principal són 

items, tret d’algun missatge de text. 

Mètodes a destacar són: 

- arranca: Posa la finestra com 

a visible i crida a inicialitzar 

variables. 

- cambiarIdioma: Canvia 

l’idioma de tot el text de la finestra. 

- iniciarPartida: S’encarrega 

pintar les fitxes sobre el tauler 

(cridant a un mètode de la classe 

Tauler). També pinta la mà de cartes 

i la llista de descarts. 

- generarManoJugadorLocal: 

Pinta les cartes que el jugador té a la 

mà. 

- generarDescartados: Pinta, 

en un contenidor dret, els descarts 

de tots els jugadors. 

- actualizarFichas: Crida a un 

mètode de la classe Tablero per a 

que pinti les fitxes sobre el tauler.  

 

- dibujarMensajes: Crida a un mètode de la classe Tablero per a que pinti 

missatges informatius de la partida sobre el tauler. 

- initialize(): Inicialitza tots els items i els situa on toqui. 

- entos(): Inicialitza els events. 
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Les variables no de text de la classe Tablero: 

- nombresJugadores: Array amb els 

noms/nicks de tots el jugadors. 

- cartaJugLocal: Imatge de la carta 

escollida pel jugador local. 

- fichas: Imatges de les fitxes. 

- cartasRivales: Imatges de les cartes 

escollides pels rivals. 

- dibujarMensajes: Indica si toca 

dibuixar els missatges. 

- idJugLocal: Identificador del jugador 

local. 

Hi han dos tipus de mètodes a destacar, els d’actualitzar i els de pintar. Els primers, 

s’encarreguen d’actualitzar les coordinades x i y dels Sprites visibles. Els mètodes de 

pintar dibuixen els Sprites visibles. 

La classe Sprite representa una imatge amb certes 

característiques. Els seus atributs són: 

- imagen: La imatge en qüestió. 

- pathImagen: Ruta on es troba la imatge. 

- posX: Coordinada x. 

- posY: Coordinada y. 

- visible: Indica si es visible o no. 

- inverso: Indica si cal aplicar una transformació per 

invertir la imatge. 

- angulo: Angle de rotació. 
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Aquesta classe només té associada la classe CtrlPartida. 

Les seves variables són majoritàriament items. Les 

variables textFieldi són els requadres de text que 

recullen el nom/nick del jugador. Els lblColori són les 

etiquetes que indiquen el color del jugador. Les 

etiquetes lblJugadori indiquen el tipus de jugador. Les 

variables amb nomenclatura btnXXX són botons. 

En quant als mètodes, tenim: 

- getJComboBoxNJ: Retorna una instancia del 

JComboBox que permet escollir el nombre de jugadors. 

- getJLabel_i: Retorna el i-èsim JLabel. 

- getJTextField_i: Retorna el i-èsim JTextField. 

- getNumeroJugadores: Retorna el nombre de 

jugadors escollit. 

- obtenerTipoJugadores: Retorna un array 

d’enters que representa el tipus de cada jugador.  

- obtenerNombresJugadores: Retorna un array, a 

partir dels textFieldi, amb el noms dels jugadors. 

- obtenerColoresJugadores: Retorna un array 

d’enters que representa el color de cada jugador. 

- obtenerPatronesJugadores: Retorna un array, a 

partir de comboBoxPat, amb el patrons dels jugadors. 

- getJCBoxPat_i: Retorna el i-èsim comboBoxPat. 

- inicialize: Inicialitza els items i els posiciona dins 

la finestra. 

- obtenerArrayJLabel: Retorna un array 

d’etiquetes. 

- obtenerArrayJTField: Retorna un array de 

JTextField. 

- cambiarIdioma: Canvia l’idioma del text. 
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Nomes té associada la classe CtrlPartidaOnline. La majoria 

de les seves variables són items. La resta són de tipus text. 

Aquesta finestra disposa de 4 modes de visualització o 

pantalles (render 0, render 1, render 2, render 3 i render 4). 

Aquests modes, implementats pels mètodes render0, 

render1, render2 i render3, corresponen al flux d’acció de 

l’usuari.  

- render1: Mostra la selecció crear partida / unir-se a 

partida. 

- render0: Pantalla d’unir-se a una partida. 

- render2: Pantalla de creació de partida en xarxa. 

- render3: Pantalla conseqüent a render2. Informa al 

jugador host dels clients connectats. 

Els mètodes de gestió són cridats per CtrlPartidaOnline com 

a resposta a un event. Altres mètodes a destacar són: 

- setInfoCClientes : Actualitza la informació mostrada a 

la pantalla render3. 

- clienteListo: Cridat per CtrlPartidaOnline. Indica al 

jugador client que ja pot fet clic al botó ‘Començar partida’. 

- hostList: Cridat per CtrlPartidaOnline. Indica al 

jugador host que ja pot fet clic al botó ‘Començar partida’. 

- initialize: Inicialitza els items. 

- getIPHost: Permet obtenir la IP de la màquina. 

La resta de mètodes serveixen per generar arrays de dades a 

partir dels items, tal i com es feia a la finestra de nova 

partida local. 
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Per últim estan les finestres VentanaAbout, VentanaDebug, VentanaPatrones i 

VentanaReglas. Les 4 són finestres senzilles que simplement mostren una informació. 

Totes quatre estan associades al controlador partida i posseeixen variables 

majoritàriament d’items. També tenen un mètode initialize() que inicialitza els items, i 

un mètode cambiarIdioma(int) per canviar l’idioma del text. A part d’això, no hi ha res 

més a destacar. 
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7.4 Partida 

Als següents subapartats es descriu com s'han implementat les funcionalitats 

relacionades amb la creació i el desenvolupament d'una partida. Per cadascuna es 

comenten les classes i els mètodes que hi participen, els algoritmes i el flux d'execució 

que es segueix. La mecànica dels jugadors artificials s'explica a l'apartat 7.5 mentre que 

la mecànica d’una partida en xarxa s'explica a l'apartat 7.6. 

7.4.1 Crear una partida local 

Cas d'ús (5.2.1) 

Diagrama de seqüencia (6.4.5) 

Classes que hi participen: CtrlPartida, Partida, Jugador, VentanaNuevaPartida, 

VentanaPrincipal, Tablero i Sprite. 

La creació d'una nova partida comença a la finestra nova partida local. Quan el jugador 

pren el botó 'Ok' es llença l'event actionPerformed nomenat 

ACCION_NUEVA_PARTIDA_OK. 
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Aquest event és capturat pel controlador CtrlPartida amb la funció 

actionPerformed(ActionEvent event) 

public void actionPerformed(ActionEvent event) { 

… 

    case Constantes.ACCION_NUEVA_PARTIDA_OK: 

        if(ventanaNuevaPartida!=null){ 

            int op = JoptionPane.showConfirmDialog( 

            ventanaPrincipal.getContentPane(),  

            txtEmpezarLocal, txtTitEmpezarLocal, 

            JOptionPane.OK_OPTION,  

            JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

        if(op==JOptionPane.OK_OPTION) { 

            JOptionPane.showMessageDialog( 

            ventanaNuevaPartida.getContentPane(), msg); 

        } 

       else { 

           nuevaPartida( ventanaNuevaPartida.obtenerNombresJugadores(),  

                                 ventanaNuevaPartida.obtenerTipoJugadores(),  

                                 ventanaPartida.obtenerColoresJugadores(),  

                                 ventanaNuevaPartida.obtenerPatronesJugadores(),  

                                 Constantes.OFFLINE, null); 

                                 ventanaNuevaPartida.setVisible(false); 

… 

} 

 

Dins del case el que es fa és mostrar una finestra de confirmació.  

 

 

 

 

Si l'usuari clica 'No', la partida no es crea i es torna a enfocar la finestra anterior. En cas 

contrari, es crida a la acció  

void nuevaPartida(String [] noms, int [] tipus, int [] colors, int [] patrons, int modePartida)  
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que hi ha dins de CtrlPartida. Aquesta acció crea una partida passant com a 

paràmetres arrays obtinguts dels camps de la finestra VentanaNuevaPartida. Per 

obtenir aquests arrays es fan servir les funcions: 

 ventanaNuevaPartida.obtenerNombresJugadores()  

Llegeix els JTextField on es fiquen els noms i en crea un array de Strings, on 

array_noms[i] = “pau” vol dir que el jugador amb identificador i té el nom de pau. 

 ventanaNuevaPartida.obtenerTipoJugadores() 

Genera un array d'enters, que representa la llista de tipus de jugadors, a partir del 
JComboBox que selecciona el nombre de jugadors. Per exemple, si el nombre de 
jugadors és 3 (el primer és l'usuari), el nombre de ciclistes neutres serà 2 degut a les 
regles de Critèrium de Figueres. Sabent que les constants estan definides com: jugador 
local = 0, jugador cpu = 1, jugador online = 2, jugador neutre = 3, al fer 
obtenerTipoJugadores() resultarà l'array {0, 1, 1, 1, 3} 

 ventanaPartida.obtenerColoresJugadores() 

Genera un array d'enters, que representa la llista de colors. La llista és fixe, és a dir, si 
hi han 3 jugadors + 2 ciclistes neutres tindrem l'array {0,1,2,3,4}, on array_colors[2] = 1 
vol dir que el jugador amb identificador 2 té el color 1. Si són 4 jugadors + 2 ciclistes 
neutres serà {0,1,2,3,4,5} i si són 5 jugadors + 1 ciclista neutre tindrem el mateix. 

 ventanaNuevaPartida.obtenerPatronesJugadores() 

Llegeix els JComboBox que serveixen per seleccionar el patró de comportament del 
jugador artificial i crea un array d'enters que representa una llista d'identificadors de 
patrons (aleatori = 0, ascendent = 1, descendent = 2, cautelós = 3, temerari = 4, 
endarrerit = 5). De manera que pat[2] = 3 vol dir que el jugador amb identificador 2 és 
de tipus cautelós. 

Al següent requadre trobem l'acció nuevaPartida. 

 

public void nuevaPartida(String[] nomJugadores, int [] tipoJug,  

                     int [] colores, int [] patrones, int modo, String [] orden ){ 

     ventanaPrincipal.setEnabledMntmReiniciar((modo==Constantes.OFFLINE)); 

     cambiarIdioma(idioma); 

     if(modo!=Constantes.HOST || reinicio){  

          partida.crearPartida(nomJugadores,  

          tipoJug, colores, patrones, orden); 

     } 

     ventanaPrincipal.iniciarPartida( 

     partida.getJugadorLocal().getNombre(),  
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     partida.getJugadorLocal().getCartas(), nomJugadores, 

     tipoJug, patrones, partida.getArrayColoresOrdenInv(), 

     partida.getArrayIDsOrdenInv(),  

     partida.getJugadorLocal().getId()); 

     ventanaPrincipal.dibujarMensajes(txtTurno + Partida.getTurno(), 

    txtEscCarta, false); 

    finPartida = false; 

    esperando = false; 

     txtDebug = ""; 

    this.modo = modo; 

} 

 

A la primera línia l'únic que es fa és activar la opció de reiniciar partida per tal que 

l'usuari pugui clicar-la. A la segona línia es canvia el text segons l'idioma actual. La 

tercera línia tracta els reinicis de partida. La quarta línia crida a l'acció 

 iniciarPartida(String nomJugadorLocal, String [] cartesJugadorLocal, int [] tipusJugadors, int [] 

patrons, int [] colors, int [] ordre, int idJugadorLocal )  

de la classe VentanaPrincipal, passant-li com a paràmetres les dades de la partida. 

Aquesta acció prepara la finestra per jugar una partida: pinta les fitxes sobre el tauler, 

mostra la mà de cartes del jugador i la llista de jugadors. Les instruccions que 

segueixen tenen a veure amb la lògica de la partida. 

Dins l'acció iniciarPartida tenim: 

public void iniciarPartida(String nomJugLocal, String [] cartasJugLocal, 

                String [] nombresJug, int [] tipoJug, int [] patJug, int [] colores,  

                int [] ids, int idJugLocal){ 

     panelJugadores.removeAll(); 

    panelMano.removeAll(); 

    arrayJPanelDescartes = new JPanel [nombresJug.length]; 

    arrayNomJugadores = new JLabel [nombresJug.length]; 

     panelMano.setBorder(new TitledBorder 

    (new EtchedBorder(EtchedBorder.LOWERED, null, null),  

    nomJugLocal, TitledBorder.LEADING, TitledBorder.TOP, null, new Color(51, 51, 51))); 

    genManoJugadorLocal(cartasJugLocal); 

    for(int i = 0; i< nombresJug.length; i++){ 

         arrayJPanelDescartes[i] = new JPanel(); 

         arrayJPanelDescartes[i].setLayout(null); 

         panelJugadores.add(arrayJPanelDescartes[i]); 

         arrayNomJugadores[i] = new JLabel(nombresJug[i]); 

         arrayNomJugadores[i].setBounds(47, 7, 98, 15); 
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         String txt = "<html>"+ txtTipoJug[tipoJug[i]] +"<br>"+  

         txtPatrones[patJug[i]] +" </html>"; 

         arrayNomJugadores[i].setToolTipText(txt); 

         arrayJPanelDescartes[i].add(arrayNomJugadores[i]); 

         generarDescartados(arrayJPanelDescartes[i],new String [] {}); 

     } 

     lblTablero.iniciarSprites(colores, nombresJug, ids, idJugLocal); 

} 

A la primera línia es buida el panell que conté els descarts dels jugadors. De manera 

semblant, a la segona línia el que és fa es treure totes les cartes que puguin haver-hi a 

la mà. L'acció removeAll() treu totes les cartes, representades amb JLabel (etiquetes) 

del JPanel (panell contenidor d'elements). Després, es defineix el border de panelMano 

i se li fica dins les cartes que toquin, mitjançant l'acció privada 

void genManoJugadorLocal(String [] cartasJugLocal)  

 

A continuació toca omplir el panell de descarts. Per fer-ho es creen i s'apilen n panells 

d'idèntica mida, un par cada jugador. Aquests s'omplen amb els descarts de cada 

jugador mitjançant l'acció generarDescartados(JPanel,String []) tot i que, naturalment, a 

l'inici de la partida estaran buits. És per això que es passa per paràmetre un array de 

strings buit new String [] {}. (imatge Descartes.png) 

Per últim, resta pintar el tauler amb l'acció iniciarSprites(int [] colors, String [] 

nomsJugadors, int [] ids, int idJugLocal) de la classe Tablero. 
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A l'acció iniciarSprites hi trobem el següent: 

public void iniciarSprites(int [] colores, String [] nombresJug,  

                           int [] ids, int idJugLocal){ 

     this.idJugLocal = idJugLocal; 

     int posX = 0; 

     int [] posFicha = new int [colores.length]; 

     //iniciar fitxes  

     for(int i = 0; i < fichas.length; i++) 

          fichas[i].setVisible(false); 

          for(int i = 0; i < colores.length; i++){ 

          fichas[ids[i]].setImagen(Constantes.PATH_FICHA + 

          CtrlPartida.getColor(colores[i])+Constantes.EXT_PNG); 

          fichas[ids[i]].setVisible(true); 

          posFicha[ids[i]] = 0; 

          nombresJugadores[ids[i]] = nombresJug[ids[i]]; 

     } 

         //iniciar cartes rivals 

        for(int i = 0; i < colores.length-1;i++){ 

              cartasRivales[i].mover(Constantes.PX_CARTA_RIV + posX,     

                          Constantes.PY_CARTA_RIV); 

              cartasRivales[i].setVisible(true); 

              posX += Constantes.ANCH_CARTA + Constantes.OFFSET_X_CRIV; 

        } 

        cartaJugLocal.mover(Constantes.PX_CARTA_JL, 

        Constantes.PY_CARTA_JL); 

        actPosicionFichas(posFicha, ids); 

} 

Dins d'aquest acció s'inicialitza l'array de Sprites que representa les fitxes, les quals es 

marquen com a visibles. A més, a cada fixa se li assigna un color, una casella (0 sortida) 

i una imatge. Tot a partir dels paràmetres rebuts. Addicionalment, es preparen els 

Sprites que representen les cartes de cap per avall que juguen els rivals cada torn, 

posicionant-los sobre el tauler i marcant-los com a visibles. Seguidament, es posiciona 

dins el tauler el Sprite que representa la carta que escull el jugador, però no es marca 

com a visible. Això es farà quan el jugador escolli una carta.  

Per últim, es crida a l'acció privada  

void actPosicionFichas(int [] posFicha, int [] ids)  

de la classe Tablero. Aquesta acció s'encarrega de posicionar ordenadament els Sprites 

de les fitxes a la coordinada x,y que toqui dins el tauler, tenint en compte la seva 

casella. 
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7.4.2 Jugar un torn 

Cas d'ús (5.2.11) 

Diagrama de seqüencia (6.4.11) 

Classes que hi participen: CtrlPartida, Partida, Jugador, VentanaPrincipal, Tauler, Sprite 

Un torn es fa en 5 passos: i) seleccionar carta ii) confirmar selecció iii) Resolució iv) 

Mostrar resultat v) Següent torn 

i. Seleccionar carta 

Al moment que el jugador fa clic sobre una carta es llença l'event mouseClicked que és 

capturat pel controlador CtrlPartida amb l'acció mouseClicked(MouseEvent arg0). 

public void mouseClicked(MouseEvent arg0) { 

     if(!finPartida && !esperando){ 

     JLabel miCarta = (JLabel) arg0.getComponent(); 

     ventanaPrincipal.dibujarCartas( 

     miCarta.getName(),  

     new String[partida.getNumJugadores()-1]); 

     int op = JoptionPane.showConfirmDialog( ventanaPrincipal.getContentPane(),  

              txtCartaOk, txtSelectCarta, JOptionPane.OK_OPTION,  

             JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

     if(op==JOptionPane.OK_OPTION) { 

          String [] txtRes = {""}; 

          String [] cartasRivales; 

          switch(modo){ 

               case Constantes.CLIENTE: 

                    ctrlPO.clienteEnviaCartaYReciveResult( txtRes, miCarta.getName() +  

                             "X"+partida.getJugadorLocal().getId()); 

                    break; 

                    case Constantes.HOST: 

                         cartasRivales = partida.calcularJugadas(txtRes); 

                         ctrlPO.hostReciveCartasYEnviaResultados(txtRes, miCarta.getName()  

                                  + "X" + partida.getJugadorLocal().getId(), cartasRivales); 

                    break; 

                    default: 

                     cartasRivales = partida.calcularJugadas(txtRes); 

                     siguiente(txtRes, miCarta.getName(),cartasRivales); 

               } 

          } 

     }  

} 
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Dins d'aquesta acció el primer és verificar que la partida no hagi finalitzat i que al 

jugador li hagi arribat el moment d'escollir carta (que no tingui que esperar a altres 

jugador d'una partida en xarxa). En cas afirmatiu, el següent pas és pintar la carta 

escollida al tauler amb el mètode dibujarCartas(String carta, new String[]) de la classe 

VentanaPrincipal. 

public void dibujarCartas(String cartaJugLoc, String [] cartasRiv){ 

     lblTablero.actCartasTablero(cartaJugLoc, cartasRiv); 

     lblTablero.repaint();  

} 

Aquesta acció nomes crida al mètode actCartasTablero(String cartaJugLoc, String [] 

cartasRiv) de la classe Tablero i a continuació repinta la finestra principal per tal que 

els canvis es reflecteixin. 

public void actCartasTablero(String imgCarta, String [] cartasRiv) { 

     cartaJugLocal.setImagen(Constantes.PATH_CARTA + imgCarta); 

     cartaJugLocal.ponerBorde(); 

     cartaJugLocal.setVisible(true); 

     String aux = Constantes.IMG_DORSO_CARTA; 

     for(int i = 0; i < cartasRiv.length; i++){ 

          if(cartasRiv[i]!=null) aux = cartasRiv[i]; 

          cartasRivales[i].setImagen(Constantes.PATH_CARTA + aux); 

          cartasRivales[i].ponerBorde(); 

          cartasRivales[i].setVisible(true); 

     } 

     dibujarMensajes = false; 

} 

L'acció actCartasTablero actualitza les imatges associades als Sprites que representen 

les cartes, tant del jugador local com dels rivals, i que han d’ aparèixer pintades al 

tauler. Aquí no cal posicionar ni moure res, ja que això ja s'ha fet al iniciar la partida, tal 

com s'ha vist anteriorment. Per tant, per cada Sprite nomes cal fer el setImagen i 

marcar-lo com a visible. 

Tornant al controlar CtrlPartida, un cop escollida la carta, es mostra una finestra de 

confirmació, JoptionPane.showConfirmDialog. 
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ii. Confirmar selecció 

Si l'usuari escull 'No' es torna al pas i. En cas contrari es passa al següent pas.  

iii. Resolució 

El torn es pot resoldre de tres maneres, segons el mode de joc. Si estem jugant com a 

jugador client, llavors hem d'enviar la nostra carta i esperar als altres ( case 

Constantes.CLIENTE ). Si som un jugador hoste, llavors hem d'esperar a que els altres 

jugadors ens enviïn les seves cartes, resoldre el torn i enviar el resultat als altres 

jugadors (case Constantes.HOST ). Si estem jugant en una partida local simplement 

resolem el torn i ja està ( default ). Els dos primers cassos es tractaran a l'apartat 7.6. 

En el tercer cas es crida a la funció String[] calcularJugadas(String [] txtRes) de la classe 

Partida. 

public String [] calcularJugadas(String [] txtProb){ 

     String [] res = new String[getNumJugadores()-1]; 

     txtProb[0] += "\n////////// TURNO " + turno + " //////////\n"; 

     for(int i = 1; i < getNumJugadores(); i++){ 

          if(jugadores[i].getTipo()==Constantes.JUGADOR_CPU |         

                        jugadores[i].getTipo()==Constantes.JUGADOR_NEU){ 

          res[i-1] = jugadaAvanzada.calcular(jugadores[i], 

          getMatrizDescartes(), txtProb, ganador, rnd); 

    } else res[i-1] = ""; //jugador online 

} 

txtProb[0] += "/////////////////////////////////////////////////////////\n\n";  

return res; 

} 

En aquesta funció es comprova el seu tipus de cada jugador. Si no és de tipus online, 

llavors cal calcular-ne la seva jugada. Per fer-ho es crida a la funció: 

String calcular(Jugador jugador, String [][] matriuDescarts, String txtProb, boolean ganador, 

Randomize rnd)  
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de la classe JugadaAvanzada que ens retorna la carta que farà servir el jugador CPU. El 

seu funcionament s'explica a l'apartat 7.5. Les jugades de cada jugador CPU es van 

ficant al array de Strings anomenat res. Al final retornem aquesta variable res. 

iv. Mostrar resultat 

Un cop resolt el torn, el següent pas que toca és mostrar-ne els resultats per tal que el 

jugador ho pugui veure. Retornant al fil d'execució de mouseClicked ens trobem la crida 

a la funció siguiente(String [] txtRes, String cartaEscollida, String [] cartesRivales) que també 

es troba a CtrlPartida. 

public void siguiente(String [] txtRes, String miCarta,  

                    String [] cartasRivales){ 

     if(txtRes!=null) escribirDebug(txtRes[0]); 

     ventanaPrincipal.dibujarCartas(miCarta, cartasRivales); 

     JoptionPane.showMessageDialog(ventanaPrincipal.getContentPane(), 

     resumenMovimientos(miCarta, cartasRivales)); 

     siguienteTurno(miCarta, cartasRivales); 

} 

Aquí el que és fa cridar a la funció dibujarCartas(String carta, String [] cartesRivals) per tal 

de dibuixar sobre el tauler les cartes escollides pels rivals, és a dir, representa el fet 

dels rivals rebel·lant les seves cartes. 

Després d'això, es crida a JoptionPane.showMessageDialog per mostrar una finestra amb 

un resum del que mou cada jugador. 
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Al moment que el jugador clica a acceptar, es passa a preparar el següent torn. 

 

v. Següent torn 

L’acció privada  

void siguienteTurno(String cartaEscollida, cartesRivals)  

de la classe CtrlPartida s'encarrega de preparar el següent torn:  

 Revisar si hi ha algun jugador que pugui rebre moure un extra (consultar regles, 

apartat x.x) 

 Assignar a cada jugador la nova casella que ocupa 

 Actualitzar la instancia de partida 

 Verificar si la partida ha finalitzat, és a dir, si algun jugador ha arribat a la meta 

o si s'han esgotat els torns. En cas afirmatiu, es mostra una finestra informativa 

i es dóna la opció de tornar a començar. 

 

 

 

Per últim, es torna al pas i. 

7.4.3 Canviar l'idioma 

Cas d'ús (5.2.7) 

Diagrama de seqüencia (6.4.7, 6.4.8 i 6.4.9) 

Classes que hi participen: CtrlPartida, VentanaPrincipal 
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El canvi d'idioma es fa clicant a 'Opcions -> Idioma -> Cat/Cast/Ang'. Al fer-hi clic es 

llença l'event actionPerformed nomenat ACCION_CAT , ACCION_CAST o 

ACCION_ANG (depenent de l'idioma escollit), el qual es capturat pel controlador 

CtrlPartida. Això ens porta com sempre al mètode actionPerformed(ActionEvent event), 

concretament als casos: 

public void actionPerformed(ActionEvent event) {  

...  

     case Constantes.ACCION_CAST: 

          cambiarIdioma(Constantes.CAST); 

     break; 

     case Constantes.ACCION_CAT: 

          cambiarIdioma(Constantes.CAT); 

     break; 

     case Constantes.ACCION_ING: 

          cambiarIdioma(Constantes.ING); 

     break; 

... 

} 

Pels tres idiomes l'únic que es fa és cridar a l'acció privada cambiarIdioma(int idioma). A 

continuació es mostren algunes línies. 

private void cambiarIdioma(int idioma) { 

     this.idioma = idioma; 

     switch (idioma) { 

          case Constantes.CAST: 

               txtInfoAvit = Constantes.TXT_INFO_AVIT_CAST; 

               txtCasillaExt = Constantes.TXT_CASILLA_EXT_CAST; 

               ... 

          break; 

          case Constantes.CAT: 

               txtInfoAvit = Constantes.TXT_INFO_AVIT_CAT; 

               txtCasillaExt = Constantes.TXT_CASILLA_EXT_CAT; 

               ... 

               break; 

          default: 

          txtInfoAvit = Constantes.TXT_INFO_AVIT_ING; 

          txtCasillaExt = Constantes.TXT_CASILLA_EXT_ING; 

          ... 

} 

          ventanaPrincipal.cambiarIdioma(idioma); 

          ventanaPatrones.cambiarIdioma(idioma); 

          ventanaReglas.cambiarIdioma(idioma); 

          ventanaMultijugador.cambiarIdioma(idioma); 

          ctrlPO.cambiarIdioma(idioma); 

} 
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L'únic que fa és assignar a les variables de text el valor d'una constant depenent de 

l'idioma, per exemple, si s'ha escollit castellà:   

txtInfoAvit = Constantes.TXT_INFO_AVIT_CAST,  

Si es català:  

txtInfoAvit = Constantes.TXT_INFO_AVIT_CAT,  

i si es anglès ( default ), llavors:  

txtInfoAvit = Constantes.TXT_INFO_AVIT_CAST  

D'aquesta manera, quan en una altre part del codi toqui escriure txtInfoAvit aquest 

s'escriurà en l'idioma que toqui.  

Per últim resta canviar l'idioma d'altres parts de l'aplicació. Això es fa en les 5 ultimes 

línies cridant als mètodes de canviar idioma. Tots ells tenen una estructura idèntica, no 

necessari descriure'ls. 

7.4.4 Accedir a les regles 

Cas d'ús (5.2.8) 

Diagrama de seqüencia (6.4.1) 

Classes que hi participen: CtrlPartida, VentanaPrincipal, VentanaReglas 

Quan l'usuari fa clic a l'opció 'Ajuda->Regles' es llença l'event actionPerformed nomenat 

ACCION_ACCION_REGLAS. Com en els altres casos, aquest es captura pel controlador 

CtrlPartida, amb l'acció actionPerformed. 

public void actionPerformed(ActionEvent event) {  

     ...  

     case Constantes.ACCION_REGLAS: 

          ventanaReglas.setVisible(true); 

     break; 

     ... 

} 
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Com es pot veure, l'únic que es fa en aquest case és visualitzar la finestra de regles. 

Res més, ja que la finestra ja ha estat inicialitzada juntament amb el controlador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al moment que el jugador cliqui al botó 'OK' es llençarà l'event actionPerformed 

nomenat ACCION_OK_REG, que com sempre, es capturat per CtrlPartida amb l'acció 

actionPerformed. 

 

public void actionPerformed(ActionEvent event) {  

...  

     case Constantes.ACCION_OK_REG: 

          ventanaReglas.setVisible(false); 

          break; 

... 

} 

Dins del case únicament s'estableix com a no visible la finestra de regles. 

Funcionalitats similars com 'mostrar informació dels jugadors CPU' o 'mostrar l'autoria' 

segueixen el mateix esquema. És a dir, un clic sobre l'opció ens porta a un 

setVisible(true) de la finestra que toqui, i un clic sobre el botó 'OK' d'aquesta ens porta a 

un setVisible(false) que la oculta. 
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7.5 Jugador Artificials 

7.5.1 Descripció del tipus 

Els jugadors controlats per la CPU segueixen un patró de conducta designat pel usuari. 

N'hi han 6 tipus disponibles. Anteriorment s'ha explicat que a les finestres de crear 

partida local o en xarxa hi apareixen JComboBox que permeten escollir un patró de 

comportament d'una llista. Aquests són: 

 Aleatori: Selecciona una carta totalment a l'atzar 

 Ascendent: Comença seleccionant la carta 0 o 1, i després va escollint en ordre 

creixen però amb una diferencia que com a molt dos entre dues cartes 

consecutives. 

 Descendent: Comença amb un 5 o un 6, i després va escollint en ordre 

decreixen però amb una diferencia que com a molt dos entre dues cartes 

consecutives. 

 Temerari: Té en compte les cartes que ja han sortit i les que queden per sortir. 

Li dóna més valor a una carta amb un nombre alt per sobre de les probabilitats 

que tingui per sorti. A més tracta de molestar trient un 0 al moment adequat. 

 Cautelós: També té en compte les cartes que s'han de jugar. Al contrari del que 

fa el temerari, un jugador artificial cautelós li dona més importància a les 

probabilitats de sortir d'una carta que al seu número. A més, té cura a l'hora de 

treure un 5 o un 6, de manera que nomes el treu una carta alta quan no hi hagi 

perill. 

 Endarrerit: Aquest jugador es reserva les cartes altes pel final. A més, intenta 

d'entorpir als que van al capdavant treien les cartes que ells ja han tret (per tal 

que no es puguin sumar res al seu avançament). També treu un 0 al moment 

adequat per fer la punyeta als que treguin un 5 o un 6. 
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7.5.2 Calculant jugades 

A l'apartat 7.4.2 s'havia vist com està implementat el desenvolupament d'un torn. 

Concretament, al pas iii, s'explicava la resolució de d'un torn. Dins del mètode 

calcularJugadas de la classe Partida es veia la crida la funció 

 int calcular(Jugador jugador, String[][] matriuDesc, String [] txtProb, boolean ganador, 

Randomize rnd)  

de la classe JugadaAvanzada. A continuació se'n mostra el codi: 

public String calcular(Jugador jugador, String[][] matrizDesc,  

             String [] txtProb, Jugador primero, Random random){ 

     int [] nCartas = new int [jugador.getCartas().length]; 

     int [][] nMatrizDesc = new int [matrizDesc.length][matrizDesc[0].length]; 

     convertir(jugador.getCartas(), matrizDesc, nCartas, nMatrizDesc); 

     rnd = random; 

     int res = 0; 

     switch(jugador.getPatron()){ 

          case Constantes.PAT_ASCENDENTE: 

               res = ascendente(jugador); 

          break; 

          case Constantes.PAT_DESCENDENTE: 

               res = descendente(jugador); 

          break;  

          case Constantes.PAT_CAUTO:  

          case Constantes.PAT_TEMERARIO: 

               res = temCauto(jugador, nCartas, nMatrizDesc, txtProb); 

          break; 

          case Constantes.PAT_REZAGADO: 

               res = rezagado(jugador, primero, nCartas, nMatrizDesc, txtProb); 

          break; 

          default: 

          res = aleatorio(jugador); 

     } 

     return jugador.getCartas()[res]; 

} 

Aquesta funció presenta els següents paràmetres: 

 jugador: Fa referencia al jugador en qüestió. 

 matriuDesc: Representa una matriu de descarts. Per exemple, matriuDes[i][j] = 

“x” vol dir que el jugador i té com a j-essim descart la carta x. Això es necessari 
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pels patrons de comportament que tenen en compte les cartes que ja han 

sortit. 

 txtProb: Conté el text que descriu els càlculs.  

 primero: Fa referencia al jugador que va en primer lloc. Aquesta informació és 

necessària pels patrons de conducta que tenen en compte el jugador que va en 

primer lloc (endarrerit). 

 random: És un objecte de la classe Randomize. Serveix per generar nombres 

aleatoris.  

El primer que es fa es transforma els Strings que representen les cartes (ex: 

“azul_0.jpeg”, “verde_5.jpeg”) en números naturals. Per fer-ho s'usa l'acció privada 

 void  convertir(String [] ent maDeCartes, ent matriuDesc, e/s nCartes, e/s nMatrizDesc)  

de la classe JugadaAvanzada. Els dos primers paràmetres contenen els Strings 

d'entrada i els dos últims paràmetres contenen els nombres naturals resultants. Per 

exemple, l'array {“rojo_3.jpeg”, “verde_0.jpeg” el transforma en l'array {3, 0}. Aquesta 

transformació és del tot necessària ja que posteriorment s'han de fer càlculs basant-se 

en els números de les cartes. 

Un cop feta aquesta conversió, toca comprovar el patró de comportament del jugador 

artificial en qüestió. Segons sigui el patró de comportament es cridarà a una funció o 

una altre. A continuació, s'aniran descrivint aquestes funcions que retornen el mateix; 

la carta que escull el jugador CPU. 

Patró ascendent ( case Constantes.PAT_ASCENDENTE) 

Aquest patró de comportament descrit a l'apartat 7.5.1 s'implementa amb la funció 

String ascendente(Jugador jugador). Simplement combina una mica d'aleatorietat amb la 

carta escollida anteriorment, és per això que es passa una instancia del jugador. 
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Patró descendent (case Constantes.PAT_DESCENDENTE ) 

Similar al cas anterior, implementa el patró de comportament descendent descrit a 

l'apartat 7.5.2 mitjançant la funció String descendent(Jugador jugador). 

Patró temerari o cautelós (case Constantes.PAT_CAUTO | Constantes.PAT_TEMERARIO) 

Ja sigui el patró de comportament temerari, descrit a l'apartat 7.5.3 o el cautelós, 

descrit a l'apartat 7.5.4, es crida a la mateixa funció:  

String temCauto(jugador, nCartas, nMatrizDesc, txtProb) 

comprova en quin dels quatre cassos possibles es troba el jugador CPU. El primer cas 

és que sigui el torn 1. En cas afirmatiu es retorna una a l'atzar fent servir la funció 

privada int aleatorio(Jugador jugador) de la classe JugadaAvanzada. El segon cas és que 

al jugador CPU tingui la possibilitat d'arribar a la meta amb una de les cartes que té a la 

mà. Verificar això es senzill, basta amb veure si la posició actual del jugador en qüestió 

més el número de la seva carta més alta dóna 32 o més (que és la casella final). Si això 

es compleix, llavors es retorna aquesta carta i ja està. El tercer cas és dóna quan el 

jugador CPU és de tipus temerari i hi han altes possibilitats de perjudicar a algun 

jugador. Per saber això últim es fa una crida a la funció privada 

 boolean puedeFastidiar(Jugador jugador, String [][]matriuDesc, String [] txtProb) 

de la classe JugadaAvanzada. Aquesta funció retorna cert si es compleix la següent 

regla: 

el jugador CPU disposa d'un 0 &  
(probabilitat que surti algun 5 > 50% | probabilitat que surti algun 6 > 50% ) & 
probabilitat que surti algun 0 > 65% 

Si es compleix aquesta regla voldrà dir que molt probablement hi hauran jugadors que 

trauran cartes altes i que també pot sortir un 0. Per tant, es tractarà d'un bon moment 

per treure un zero i perjudicar als que han tret cartes altes, ja que, segons les regles de 

Critèrium de Figueres, cap jugador mourà, de manera que aquests jugadors hauran 

desaprofitat les seves millors cartes. 
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El quart cas es quan no es dóna cap dels anteriors. Llavors el que es fa és donar a cada 

carta una puntuació i retornar-ne la que en tingui més punts. Aquesta puntuació es 

calcula com: 

puntuació carta i = p1 + p2 
p1 = a * probabilitat que surti almenys una carta amb el mateix número que la carta i  
p2 = b * (número de la carta i / 10) 
a = 0'4 
b = 0'6 

Aquesta probabilitat, que necessitem per calcular p1 es calcula mitjançant la funció 

privada  

double probabilidad(Jugador jugador, int carta_i,String [][] matriuDesc)  

que es pot trobar a la classe JugadaAvanzada, i que implementa el càlcul de la formula 

descrita a l'apartat d'estudi previ. 

Dins d'aquest cas, si es tracta d'un jugador CPU cautelós nomes hi han un parell de 

diferencies. La primera és que a = 0'6 i b = 0'4, ja que com s'ha explicat anteriorment, 

el jugador cautelós prioritza el fet que puguin sortir cartes iguales. L'altre diferencia és 

que a l'hora d'escollir una carta alta com el 5 o el 6, té en compte el risc de que surtin 

dos zeros. Aquest risc es calcula amb la formula explicada a l'apartat d'estudi previ. La 

funció  

boolean riesgoCeros(Jugador jugador, String matriuDesc, String [] txtProb)  

fa aquest càlcul i retorna un booleà. Si el valor calculat és superior al 45%, retornarà 

cert. En cas contrari retornarà fals. 

Patró endarrerit ( case Constantes.PAT_REZAGADO ) 

Es crida la funció  

int rezagado(Jugador jugador, Jugador primero, int[] cartes, int[][] matriuDesc, String [] txtProb)  

que es troba a la classe JugadaAvanzada. 
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Aquesta funció té en compte quatre escenaris possibles. El primer d'ells es dona quan 

el torn de la partida no ha arribat al 3. En aquest cas s'aplica un patró de 

comportament ascendent. La segona possibilitat és que el jugador CPU en qüestió vagi 

guanyant la partida, llavors jugarà la carta més alta que tingui. La tercera possibilitat és 

que el jugador CPU en qüestió disposi d'un zero a la seva mà i pugui perjudicar al que 

va primer. Per saber això últim, s’utilitza la funció privada  

boolean puedeFastidiarAlPrimero(Jugador jugador, Jugador primer, int[][] matriuDesc, String[] 

txtProb) 

 que es troba a la classe JugadaAvanzada. Aquesta retorna cert si hi ha més d'un 30% 

de probabilitats de que surti un 5 o un 6, i hi ha més, hi ha un 55% de probabilitats de 

que un altre jugador tregui un 0. Si no es dóna cap de les possibilitats anteriors, llavors 

el jugador CPU endarrerit escull una carta que ja hagi jugat el primer jugador. Per fer-

ho, s'utilitza la funció  

int escogerDescartesDelPrimero(int idJugador, int idPrimerJugador, int [] cartes, int[][] 

matriuDesc)  

que es troba a la classe JugadaAvanzada. El funcionament és el següent. Primer 

ordena creixentment (algoritme quicksort) els arrays de descarts del jugador que va 

primer i l'array de cartes de la mà del jugador CPU. Després, comprova, per cada 

nombre del 6 al 0, si es troba en tots dos arrays (cerca dicotòmica). En cas afirmatiu, la 

funció retorna aquest número. 

Patró aleatori (default) 

En aquest cas només es crida a la funció privada  

int aleatorio(Jugador jugador)  

que podem trobar a la classe JugadaAvanzada. El que fa es escollir una carta de la mà 

del jugador CPU, i retornar-ne la posició que ocupa dins d'aquesta mà. 
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7.6 Partida en xarxa 

Tal i com s'ha explicat amb anterioritat, es basa en un sistema host <-> client. De 

manera que hi ha un jugador host que és qui crea la partida, i n jugadors que s'hi 

connecten a ell. El host rep els moviments de cada jugador (les cartes que juguen cada 

torn), resol el torn i envia els resultats als clients. A nivell de codi, el host i el client 

estan implementats amb les classes de JAVA ServerSocket i Socket respectivament. 

ServerSocket permet crear un socket, que no es més que un canal de comunicació 

entre dues màquines en la xarxa. El host, un cop crea el socket es queda en mode 

“escoltant”, esperant a que els clients s'hi connectin. Un socket treballa sobre el 

protocol TPC/IP, de manera que cal fixar un adreça IP i un port. La classe Socket 

permet, donada una IP i un port, connectar-se a un socket existent.  

Sobre això últim cal comentar el tema el tema dels routers. Per poder crear una 

partida i que la resta de jugadors s'hi connectin, es necessari configurar el nostre 

router. De sèrie, els routers d'avui en dia porten un tallafocs que barra el pas a les 

connexions entrants a ports no estàndards. A més, també existeix el problema de les 

NAT (Network Addres Translation). Pot ser que la màquina del host es trobi darrere 

d'una NAT, i que els clients no hi s'hi puguin connectar. 

Un cop que s'ha establert un canal de comunicació entre les dues màquines, cal 

acordar un codi de missatges que ambdues puguin entendre. Al subapartat 7.6.1 això 

detalladament. Altres aspectes que es veuran als següents apartats són, com està 

implementada la creació d'una partida en xarxa per part del jugador host, com s'uneix 

un jugador client a una partida, i els passos que segueix una partida en xarxa. 

7.6.1 Protocol de comunicacions 

En aquesta taula es presenten els parells petició <-> resposta que s'envien un host i els 

seus clients durant el transcurs d'una partida. La mecànica es basa en que el host envia 

un tag al client demanant-li quelcom, i el client respon, o bé amb un tag de resposta 

rebuda, o bé amb una cadena. 
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Host 
“<nick>” 

Demana el nickname 

Client 
“Nickname del client”. 

Host 
“<empezar>” 

Indica que tots els jugadors client s'han connectat  

correctament i que es pot començar la partida. 

Client 
“</empezar>” 

Host 
“<nueva_partida>nick_jugador1,nick_jugador2, 
nick_jugadorN<br>tipus_jugador1,tipus_jugador2, 

tipus_jugadorN<br>color_jugador1, color_jugador2,color_jugadorN<br> 

patró_jugador1,patró_jugador2,patró_jugadorN<br> 

primer_jugador, segon_jugador, n_jugador ” 

El tag “<crear_partida>” és per informar sobre les característiques de la partida. 
Com es pot veure es concatenen varies llistes, separades pel tag “<br>”. Cada 
element de la llista es separa de la resta amb “,”. La primera és la llista de nicks. La 
segona és la llista de tipus de jugadors (són enters). La tercera és de colors 
associats als jugadors (són enters). La quarta es una llista de patrons de 
comportament (són enters). La cinquena és una llista de nicks que representa 
l'ordre de sortida. 

Client 
”</nueva_partida>” 

Host 
“<carta>” 

Demana als clients que les seves cartes escollides. 

Client “carta_x.jpeg” 

Host 
“<resultado>carta1.jpeg,carta2.jpeg,cargaN.jpeg” 
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Envia una llista de les cartes que han sacat tots el jugadors  

Client 
“</resultado>“ 

Host 
“<cerrar>” 

Servie per indicar als clients que la partida ha finalitzat i, que per tant, han de 
tancar el socket. 

Client 
“</cerrar>” 

 

7.6.2 Crear una partida en xarxa 

Per crear una partida en xarxa el primer cal obrir la finestra de multijugador (Joc-

>Multijugador), seleccionar “Crear partida” i escollir els jugadors Al clicar, apareix 

informació a la finestra sobre la IP del jugador host, el nombre de jugadors, el nombre 

de jugadors CPU, i quants clients resten per connectar: 
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El jugador host es queda esperant a que els jugadors client s'hi connectin. D'això 

s'encarrega el controlador de partida online, CtrolPartidaOnline. Per fer-ho, aquest 

crea una nova instància de CtrlHost i l'inicia cridant a un dels seus mètodes iniciar(int 

nclients)  

public void iniciar(int nclientes){ 

     host = new Host[nclientes]; 

     this.nclientes = nclientes; 

     buffer = new String(); 

     start(); 

} 

A la primera línia es crea un array de n canals de comunicació, un per cada client. A la 

tercera s'inicialitza el buffer. A l'última línia es posa en marxa un altre fil d'execució per 

esperar als clients i inicialitzar els n canals de comunicació (CtrlHost és una extensió de 

Thread). El mètode start() executa el següent en un altre fil: 

public void run() { 

     try { 

          ss = new ServerSocket(Constantes.PUERTO); 

          for (int i = 0; i < nclientes; i++) { 

               host[i] = new Host(ss.accept(), this); 

               ctrlPO.actualizarInfoCClientes((i+1) + "/" +  

               nclientes + ctrlPO.getTxtNJconectados() ); 

           } 

           ctrlPO.ordenesHost(Constantes.ORDEN_NICK); 

     } catch (IOException e) { 

        e.printStackTrace(); 

     } 

} 

 

En cada iteració del bucle s'inicialitza el canal de comunicació passant-li com a 

paràmetre una acceptació del ServerSocket. Això representa un client que s'hi ha 

connectat al socket del host. El ss.accept() es bloquejant. Dit d'altre manera, l'aplicació 

es bloqueja mentre que no arribi l'acceptació. És per això que aquest codi es troba en 

un fil d'execució apart. Gracies a això, el fil principal continua normalment i l'usuari pot 

seguir interactuant amb les finestres. 
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Cada cop que un client accepta i es connecta al socket, el controlador de partida online 

actualitza la finestra de multijugador amb el nombre de clients connectats. Quan 

s'hagin connectat tots, se surt del bucle i s'envia un missatge a tots els clients 

conforme que es pot començar la partida. Per fer-ho, es fa servir l'acció de la classe 

CtrlPartidaOnline. A continuació es pot veure el seu codi: 

public void ordenesHost(final String orden){ 

     if(orden.contains(Constantes.ORDEN_NICK)){ 

          ctrlHost.enviarOrden(Constantes.ORDEN_NICK); 

          String str = txtTodosCon + ventanaMultijugador.getNumJugOnline()  

                        + "/"+ ventanaMultijugador.getNumJugOnline() 

                        + ")<br><br>"; 

         ventanaMultijugador.setInfoCClientes(str + txtListaJug +  ctrlHost.getBuffer()); 

         ventanaMultijugador.hostListo(); 

         nicks = ctrlHost.getBuffer().split(Constantes.TOKEN_FIN); 

     } 

     else if(orden.contains(Constantes.ORDEN_CERRAR)) { 

          ctrlHost.enviarOrden(orden); 

          ctrlHost.parar(); 

     } 

     else ctrlHost.enviarOrden(orden); 

} 

Aquesta acció delega la feina d'enviar els missatges al mètode enviarOrden(String str) de 

CtrlHost. L'únic que fa es verificar el tipus de missatge que vol enviar el host 

(nomenclatura ordre) i actua segons els cas. Si l'ordre es demanar els nicks, després 

d'obtenir-los s'actualitza la finestra multijugador amb al seva llista. També s'actualitza 

aquesta finestra per tal que indiqui el fet que tots els clients s'hi han connectat, 

mitjançant l'acció hostListo() que es troba a VentanaMultijugador. Si es una ordre per 

tancar la partida, llavors s'envia l'ordre i es tanca el fil d'execució del host. La resta 

d'ordres no requereixen res addicional. A continuació es presenta l'acció enviarOrden 

de la classe CtrlHost. 

public void enviarOrden(String str){ 

     buffer = ""; 

     boolean b = true; 

     for(int i = 0; i < nclientes; i++)  

          if(host[i]!=null) host[i].hostEscribe(str); 

     for(int i = 0; i < nclientes; i++) 

          if(host[i]!=null) b &= host[i].hostLee(); 

      if(!b) buffer = "error";  

} 
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El que fa aquesta acció és escriure un missatge a tots els canals de comunicació oberts 

(host[i]), amb la instrucció host[i].hostEscribe(str). Després, es bloqueja fins que tots els 

clients li hagin respost, amb la instrucció host[i].hostEscribe(str). Si es produeix un error, 

per exemple que un client s'hagi desconnectat, s'entrarà dins del if i el buffer ho 

guardarà. 

En aquest moment la finestra de multijugador indicarà al host que tots els clients s'han 

connectat: 

 

 

 

 

 

 

 

Com s'hi pot veure, la finestra indica que s'han connectat 2/2 clients. Ara el que li resta 

al host és clicar al botó “Començar” per generar la partida i enviar les seves 

característiques als jugadors clients. Al fer-hi clic, es llença un event de tipus 

actionCommand nomenat ACCION_EMPEZAR_PARTIDA_HOST. Aquest event, al igual 

que tots els events produïts a la finestra de multijugador, és capturat per l'acció 

actionPerformed(ActionEvent event) de la classe CtrlPartidaOnline.  

public void actionPerformed(ActionEvent event) { 

... 

     case Constantes.ACCION_EMPEZAR_PARTIDA_HOST: 

          ventanaMultijugador.setVisible(false); 

          esperar(Constantes.H_ESPERA_EMPEZAR); 

     break; 

... 

} 
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Dins, l'únic que es fa és ocultar la finestra de multijugador i cridar a l'acció esperar(final 

int operació) de la classe CtrlPartidaOnline. 

private void esperar(final int op){ 
 
Thread t = new Thread(){ 
     public void run() { 
          switch(op){ 
               case Constantes.H_ESPERA_EMPEZAR: 

                    ctrlPartida.msjEspera(); 
                    ordenesHost(Constantes.ORDEN_EMPEZAR); 
                    esperar(Constantes.H_ESPERA_CREAR_PARTIDA_R); 
                    break; 

...  
} 

 

L'acció esperar s'executa en un altre fil per evitar deixar a l'usuari bloquejat. Dins s'hi 

troben diferents case pels diversos cassos d'espera. Els tipus d'espera són: 

1. El host espera a que els altres jugadors facin clic a començar partida. 

2. El client espera a que els altres jugadors facin clic a començar partida. 

3. El client espera que el host li envii les característiques de la partida. 

4. El host espera que els clients confirmin que han rebut les característiques de la 

partida. 

5. El client, després d'enviar una carta, espera a que els altres clients enviïn les 

seves. 

6. El host espera que tots els clients enviïn les seves cartes. 

7. El client espera a rebre el resultat del torn. 

Per tant, en cas ens trobem en l'espera de tipus 1. Amb la instrucció 

ctrlPartida.msjEspera() apareixerà un missatge al tauler per informar d'aquest fet: 
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La instrucció ordenesHost(Constantes.ORDEN_EMPEZAR) indica als clients que ja poden 

fer clic al botó de començar partida (el botó es se'ls-hi posarà enabled). Quan tots ho 

facin, s'executarà esperar(Constantes.H_ESPERA_CREAR_PARTIDA_R). 

private void esperar(final int op){ 

... 

     switch (op){ 

          case Constantes.H_ESPERA_CREAR_PARTIDA_R: 

             ctrlPartida.crearPartida(generarNombres(), 

                        ventanaMultijugador.obtenerTipoJugadores(),  

                        ventanaMultijugador.obtenerColoresJugadores(), 

                        ventanaMultijugador.obtenerPatrones(),  

                        Constantes.HOST, null); 

             ordenesHost(Constantes.ORDEN_CREAR_PARTIDA + 

                         empaquetarInfoNP(generarNombres(),  

                         ventanaMultijugador.obtenerTipoJugadores(),  

                         ventanaMultijugador.obtenerColoresJugadores(), 

                         ventanaMultijugador.obtenerPatrones(),  

                         ctrlPartida.ordenJugadores()) ); 

             inicioPartidaHost(); 

          break; 

... 

}  



107 

 

En aquest punt es produirà una espera de tipus 4. Dins del case el primer serà 

demanar al controlador de partida que crei una nova partida amb el mètode 

crearPartida. Els paràmetres d'aquest mètode s'obtenen de manera similar a lo vist en 

crear partida local. Això és cridar a funcions de la finestra que generin arrays de valors 

llegits dels input items. Un cop creada la partida, cal enviar-ne les característiques als 

clients. Es fa servir l'acció ordenesHost passant-li com a paràmetre una cadena que 

conté lo vist a l'apartat 7.6.1. La cadena alfanumèrica que conté les llistes de nicks, 

colors, tipus de jugadors, etc. es crea amb la funció privada  

String empaquetarInfoNP(String[] nicks, int[] tipusJug, int[] colors, int[] patrons, String [] ordre)  

de la classe CtrlPartidaOnline. Quan el host rep el tag </crear_partida> de tots el 

clients, voldrà dir que tots ho han rebut correctament, i que han creat una partida 

d'idèntiques característiques.  

A continuació, el host podrà inicialitzar la partida com si fos local mitjançant la crida al 

mètode inicioPartidaHost() de la classe CtrlPartidaOnline. 

private void inicioPartidaHost() { 

     ctrlPartida.nuevaPartida(generarNombres(),  

                       ventanaMultijugador.obtenerTipoJugadores(),  

                       ventanaMultijugador.obtenerColoresJugadores(),              

                       ventanaMultijugador.obtenerPatrones(), Constantes.HOST, null); 

} 

Tal i com es pot veure, únicament es crida a nuevaPartida de la classe CtrlPartida, 

explicada a 7.4.1. 
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7.6.3 Unir-se a una partida en xarxa 

Per unir-se a una partida en xarxa s'ha d'obrir la finestra de multijugador (Joc-

>Multijugador). Dins, s'ha de seleccionar “Unir-se a una partida”, introduir-ne un nick i 

una direcció IP. 

 

 

 

 

 

 

 

Al clicar el botó “Connectar” de la finestra, es llançarà l'event actionPerformed 

anomenat ACCION_EMPEZAR_PARTIDA_CLIENTE . Com en els cassos anterior, això 

ens porta a l'acció actionPerformed de la classe CtrlPartidaOnline. 

public void actionPerformed(ActionEvent event) { 

... 
     case Constantes.ACCION_EMPEZAR_PARTIDA_CLIENTE: 
          ventanaMultijugador.setVisible(false); 
          esperar(Constantes.CL_ESPERA_EMPEZAR); 
          break; 
... 
} 

Al igual que passava a l'hora de crear una partida en xarxa, l'únic que es fa dins del 

case es ocultar la finestra de multijugador, i cridar a la funció esperar de la classe 

CtrlPartidaOnline passant-li com a paràmetre el tipus d'espera pertinent, en aquest cas 

CL_ESPERA_EMPEZAR.  

 



109 

 

private void esperar(final int op){ 

...  

     case Constantes.CL_ESPERA_EMPEZAR: 

          ctrlPartida.msjEspera(); 

          ctrlCliente.setPuedeEmpezar(true); 

          while (ctrlCliente.puedeEmpezar()); 

          esperar(Constantes.CL_ESPERA_CREAR_PARTIDA); 

break; 

... 

} 

Aquesta espera, tal i com s'explicava en l'apartat anterior (espera #2 de la llista), 

succeeix quan el client ha d'esperar a que els altres clients facin clic a començar. 

Abans, el client ha enviat al host el tag </empezar> per avisar de que ell ja està llest 

per començar (veure 7.6.1). Un cop que tots els clients hagin fet això, el client en 

qüestió esperarà que el host li envii els atributs de la partida: 

esperar(Constantes.CL_ESPERA_CREAR_PARTIDA). 

private void esperar(final int op){ 
... 
     case Constantes.CL_ESPERA_CREAR_PARTIDA: 
          while (!ctrlCliente.nuevaPartidaRecibido()); 
          ctrlCliente.setNuevaPartidaRecibido(false); 
          inicioPartidaCliente(); 
         break; 
... 
} 

El client finalitza aquesta espera un cop que rebi el missatge amb el tag 

<crear_partida> (veure 7.6.1). D'Això s'encarrega la instrucció 

while(!ctrlCliente.nuevaPartidaRecibido()). La funció  

boolean nuevaPartidaRecibido()  

de la classe CtrlCliente no es més que un get que retorna el valor d'una variable 

booleana. Aquesta variable es posa a true quan al fil de lectura del client es llegeix un 

missatge que contingui ORDEN_CREAR_PARTIDA (recordem que CtrlClient executa un 

bucle que està sempre llegint, de manera que cal fer-ho en un fil a part per no 

bloquejar l'aplicació). Un cop rebuda la informació que descriu la partida, toca 

inicialitzar-la amb l'acció void inicioPartidaCliente() de la classe CtrlPartinaOnline. 
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private void inicioPartidaCliente() { 

     String info = ctrlCliente.getBuffer(). 

     replaceAll(Constantes.ORDEN_CREAR_PARTIDA, ""); 

     int n = Integer.valueOf(info.split(Constantes.TOKEN_FIN)[0]); 

     ctrlCliente.setNumJugadores(n); 

     String [] nombres = new String[n]; 

     int [] tipoJug = new int[n]; 

     int [] colores = new int[n]; 

     int [] patrones = new int[n]; 

     String [] orden = new String[n]; 

     desempaquetarInfoNP(info, nombres, tipoJug, colores, patrones,orden); 

     ajustarTipoJugador(tipoJug, nombres, ctrlCliente.getNombre()); 

     ctrlPartida.nuevaPartida(nombres, tipoJug, colores, patrones, 

                  Constantes.CLIENTE, orden); 

} 

 

En aquesta acció, primer es desempaqueta la informació empaquetada pel host. Això 

s'aconsegueix amb l'acció privada 

void desempaquetarInfoNP(String info, String[] noms, int[] tipusJug, int[] colors, int[] patrons, 

String [] ordre)  

de la classe CtrlPartidaOnline. El primer paràmetre, info , és una cadena que conté els 

atributs de la partida (verure apartat 7.6.1). La resta de paràmetres són de sortida, és a 

dir, són els arrays que es generen a partir de info.  

A continuació, amb l'acció privada  

void ajustarTipoJugador(int[] tipusJug, String [] noms, String nomClient)  

de la classe CtrlPartidaOnline, es designa com a jugador local aquell jugador amb el 

mateix nom que el jugador client en qüestió. L'antic jugador local (el host) es designa 

com a jugador online.  

Per últim, nomes resta demanar al CtrlParida que creï la partida amb els arrays 

obtinguts anteriorment, és a dir, d'igual manera que quan es creava una partida local. 
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7.6.4 Jugar un torn 

Cas d'ús 5.2.11 

Diagrama de seqüencia 6.4.11 

Els passos que segueix un torn online i què s'explicaran en aquest apartat són:  

1. Seleccionar carta 

2. Confirmar selecció 

3. Enviar carta seleccionada  

4. Esperar altres jugadors  

5. Esperar resultats 

6. Resolució 

7. Mostrar resultat 

8. Següent torn 

Els passos 1 i 2 no cal comentar-los ja que són exactament igual que en una partida 

local (apartat 7.4.2). Al pas 3, és a dir, un cop confirmada la carta seleccionada, 

l'execució del programa es trobarà al punt: 

public void mouseClicked(MouseEvent arg0) { 

... 

     switch(modo){ 

          case Constantes.CLIENTE: 

               ctrlPO.clienteEnviaCartaYReciveResult(txtRes, 

                      miCarta.getName()+"X"+partida.getJugadorLocal().getId()); 

          break; 

          case Constantes.HOST: 

               cartasRivales = partida.calcularJugadas(txtRes); 

               ctrlPO.hostReciveCartasYEnviaResultados(txtRes, miCarta.getName()  

                  + "X" +  partida.getJugadorLocal().getId(), cartasRivales); 

               break; 

               default: 

                    cartasRivales = partida.calcularJugadas(txtRes); 

                    siguiente(txtRes, miCarta.getName(), cartasRivales); 

     } 

... 
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Anteriorment s'havia explicat que en una partida local, dins d'aquest switch 

s'executaria el default. En una partida en xarxa hi han dos casos possibles, depenent de 

si estem jugant com a host o com a client. 

 

Jugant com a client 

Si estem jugant com a clients, s'executarà l'acció  

void clienteEnviaCartaYReciveResult(String [] txtRes, String cartaEscollidaClient)  

de la classe CtrlPartidaOnline.  

public void clienteEnviaCartaYReciveResult(String [] txtRes, String cartaCliente) { 

     if(!cartaCliente.contains("avit"))  

          cartaCliente = cartaCliente.substring(0, cartaCliente.indexOf("X")); 

     ctrlCliente.setTxtRes(txtRes); 

     ctrlCliente.setCarta(cartaCliente); 

     ctrlCliente.setPuedeEnviarCarta(true); 

     esperar(Constantes.CL_ESPERA_ENVIAR_CARTA);  

} 

Aquest acció s'encarrega d'enviar al host un missatge amb la seva carta. Aquest 

enviament no es pot fer quan es vulgui, sinó quan el host ho demani. Es per això que 

cal cridar a esperar. 

private void esperar(final int op){ 
... 
     case Constantes.CL_ESPERA_ENVIAR_CARTA: 
          ctrlPartida.msjEspera(); 
          while (!ctrlCliente.cartaEnviada()); 
          ctrlCliente.setCartaEnviada(false); 
          esperar(Constantes.CL_ESPERA_RESULTADO); 
          break; 

... 
} 

Aquí l'execució es bloqueja al while fins que no s'hagi enviat la carta. Això succeirà 

quan CtrlClient, que està sempre llegint, llegeixi un missatge amb el tag <carta> (veure 

7.6.1). El següent serà esperar a que el host enviï el resultat de la partida, és a dir, les 

cartes que han escollit tots els jugadors.  
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private void esperar(final int op){ 

… 
          case Constantes.CL_ESPERA_RESULTADO: 
               while (!ctrlCliente.resultadoRecibido()); 
                    ctrlCliente.setResultadoRecibido(false); 
                    siguienteTurno(ctrlCliente.getTxtRes(), ctrlCliente.getCarta(),  
                                    desempaquetarResultado(ctrlCliente.getBuffer())); 
                   break; 
} 

Dins d'aquest case, l'execució es bloqueja altre cop fins que CtrlClient no llegeix un 

missatge amb el tag <nueva_partida> (veure apartat 7.6.1). Un cop desbloquejada, es 

prepara el següent torn amb l'acció privada void siguienteTurno(String [] txtRes, String 

miCarta, String[] cartasRivales) de la classe CtrlPartida. 

 

private void siguienteTurno(String [] txtRes, String miCarta, String[] cartasRivales){ 

     for(int i = 0; i < cartasRivales.length; i++) { 

          if(cartasRivales[i].contains("X")) { 

               cartasRivales[i] = cartasRivales[i].substring(0, cartasRivales[i].indexOf("X")); 

          } 

     } 

     if(miCarta.contains("avit"))  

          miCarta = miCarta.substring(0, miCarta.indexOf("X")); 

     ctrlPartida.siguiente(txtRes, miCarta, cartasRivales); 

} 

 

Aquesta acció, abans de res, fa un renombrament de les cartes rivals que es puguin 

confondre amb les pròpies. Després crida a l'acció void siguiente(String [] txtRes, String 

miCarta, String [] cartasRivales) de la classe CtrlPartida. 

public void siguiente(String [] txtRes, String miCarta, String [] cartasRivales){ 

     if(txtRes!=null) escribirDebug(txtRes[0]); 

     ventanaPrincipal.dibujarCartas(miCarta, cartasRivales); 

     JoptionPane.showMessageDialog(ventanaPrincipal.getContentPane(), 

          resumenMovimientos(miCarta, cartasRivales)); 

     siguienteTurno(miCarta, cartasRivales); 

} 

Aquesta acció s'encarrega de cridar a l'acció dibujarCartas de VentanaPrincipal per tal 

que dibuixi sobre el tauler totes les cartes utilitzades. A continuació mostra una 
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finestra amb el resultat de la informació. Per últim, conclou com un torn de patida 

local cridant a siguienteTurno de la classe CtrlPartida. 

 

Jugant com a host 

Tornant al punt descrit a principi d'aquest apartat, veiem que jugant com host 

s'executava el següent: 

public void mouseClicked(MouseEvent arg0) { 

... 

          case Constantes.HOST: 

               cartasRivales = partida.calcularJugadas(txtRes); 

               ctrlPO.hostReciveCartasYEnviaResultados(txtRes, miCarta.getName()  

                                      + "X" + partida.getJugadorLocal().getId(), cartasRivales); 

               break; 

... 

} 

 

El primer és cridar a la funció calcularJugadas de la classe Partida per tal de calcar les 

jugades dels jugadors CPU. El segon es cridar a l'acció void 

hostReciveCartasYEnviaResultados(String [] txtRes, String cartaHost, String[] cartasRivales) de 

la classe CtrlPartidaOnline.  

 

public void hostReciveCartasYEnviaResultados(String [] txtRes, String cartaHost,  

                            String[] cartasRivales) { 

     if(!cartaHost.contains("avit"))  cartaHost = cartaHost.substring(0, cartaHost.indexOf("X")); 

     String [] aux = new String [cartasRivales.length+1]; 

     aux[0] = cartaHost; 

     for(int i = 1; i < aux.length; i++) aux[i] = cartasRivales[i-1];  

     ctrlHost.setCartaAux(cartaHost); 

     ctrlHost.setCartasRivAux(aux); 

     esperar(Constantes.H_ESPERA_RECIVIR_CARTAS); 

} 

Aquesta acció bàsicament crida de la classe esperar CtrlPartidaOnline per tal d'esperar 

les cartes jugades pels clients.  
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private void esperar(final int op){  

... 

          case Constantes.H_ESPERA_RECIVIR_CARTAS: 

               ctrlPartida.msjEspera(); 

               ordenesHost(Constantes.ORDEN_CARTA); 

               String [] cartasR = hostDesempCartas(ctrlHost.getBuffer(), 

                                                   ctrlHost.getCartasRivAux()); 

               ordenesHost(hostEmpaqResultado(hostDesempCartas(ctrlHost.getBuffer(),  

                                                   cartasR))); 

              String arrayAux [] = new String[cartasR.length-1]; 

              for (int i = 0; i < arrayAux.length; i++) arrayAux[i] = cartasR[i+1]; 

             siguienteTurno(ctrlHost.getTxtRes(), ctrlHost.getCartaAux(), arrayAux); 

             break; 

… 

} 

Aquí el host envia el missatge “<carta>” als clients i espera la resposta de tots. Aquesta 

resposta es un String amb totes les cartes. Per exemple: “verde_0, azul_2,rojo_3 ...” lo 

qual indica que el jugador 1 ha tret una carta verda amb el número 0, el jugador 2 ha 

tret una carta blava amb el número 2, etc.. La funció:  

String[] hostDesempCartas(String buffer, String [] crivales)  

de CtrlPartidaOnline  extreu un array a partir del String de cartes. Amb el String de 

cartes rebudes envia als clients un missatge de la forma “<resultado>carta1.jpeg, 

carta2.jpeg, cargaN.jpeg” i espera a rebre </resultado> per part dels clients (veure 

apartat 7.6.1).  

Un cop fet això, nomes queda preparar el següent torn. La manera és la mateixa que 

amb client, cridar a l'acció de la classe siguienteTurno CtrlPartidaOnline. 
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8. TESTEIG 

Durant el desenvolupament d'aquest projecte s'han dut a terme moltes proves , tant a 

petita com a gran escala. És a dir, s'ha testejat des de algoritmes fins a funcionalitats 

completes. Posar totes aquestes proves té poc interès i seria massa engorros. Per tant, 

s'ha optat per mostrar el transcurs, d'inici a fi, d'una partida. A continuació s'anirà 

veient el que passa a cada torn. 

8.1 Començant la partida 

El primer de tot és configurar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas es tracta d'una partida de 5 jugadors (Jugador 1, Jugador 2, Jugador 3,  
Jugador 4 i Jugador 5) + 1 ciclista neutre (Cicl. neutre 1 ). Les característiques dels 
jugadors són: 

 Jugador 1: Controlat pel usuari. 
 Jugador 2: Controlat per la CPU. Segueix un patró de comportament 

'ascendent'. 
 Jugador 3: Controlat per la CPU. Segueix un patró de comportament 'cautelós'. 
 Jugador 4: Controlat per la CPU. Segueix un patró de comportament 'temerari'. 
 Jugador 5: Controlat per la CPU. Segueix un patró de comportament 

'endarrerit'. 
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8.2 Torn 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre inicial es Jugador 2 (verd), Jugador 1 (blau), Jugador 3 (taronja), Ciclista neutre 

1 (morat), Jugador 5 (vermell), Jugador 4 (gris). Això vol dir, que el primer a moure es 

Jugador 2, després Jugador 1, etc. 

Al primer torn, tots els jugadors artificials escollien a l’atzar del 0 al 6, tret del Jugador 

2 (verd) que nomes podia treure un 0 o un 1 perquè segueix un patró ascendent. 

Resultat torn 1 
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La següent taula mostra un resum de moviments: 

Jugador Posició actual Carta jugada Moviment Nova posició 

Jugador 1 0 3 3 3 

Jugador 2 0 1 1 + 2 3 

Jugador 3 0 5 5 5 

Jugador 4 0 4 4 4 

Jugador 5 0 1 1 + 2 3 

Jugador 6 0 2 2 2 

Les cel·les de moviment amb sumes volen dir que el jugador ha obtingut moviment 

extra perquè hi ha un altre que a tret la mateixa carta. A la columna de nova posició, el 

número subratllat és qui va guanyant la partida. 

8.3 Torn 2 
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A continuació es descriu, per cada jugador artificial, els càlculs que el porten a escollir 

una carta u altre. Aquest càlculs apareixen a la finestra de depuració. El jugador 2 

(verd) no surt perquè segueix un patró de comportament “ascendent”, el qual no 

requereix cap càlcul. Aquest càlculs corresponen lo explicat a l’apartat 7.5.2 

 
Jugador 3 (taronja) : cautelós  
Probabilitat de que surti algun 0 = 0.598 
Probabilitat de que surti algun 5 = 0.598 
Probabilitat de que surti algun 6 = 0.59 
Probabilitat de que surtin al menys 2 zeros = 0.517  risc de ceros: cert 
puntuació carta 6 = 0.358 + 0.24 = 0.598 
puntuació carta 4 = 0.310 + 0.160 = 0.470 
puntuació carta 3 = 0.310 + 0.12 = 0.430 
puntuació carta 2 = 0.310 + 0.080 = 0.390 
puntuació carta 1 = 0.252 + 0.040 = 0.292 
MAXIMA: carta 4 = 0.470  

 escull el 4 
 
Jugador 4 (gris): temerari  
Probabilitat de que surti algun 0 = 0.598 
Probabilitat de que surti algun 5  = 0.517 
Probabilitat de que surti algun 6 = 0.598 
puntuació carta 6 = 0.239 + 0.36 = 0.599 
puntuació carta 5 = 0.207 + 0.3 = 0.507 
puntuació carta 3 = 0.207 + 0.18 = 0.387 
puntuació carta 2 = 0.207 + 0.12 = 0.327 
puntuació carta 1 = 0.168 + 0.06 = 0.228 
MAXIMA: carta 6 = 0.599  

  escull el 6 
 
Jugador 5 (vermell) : endarrerit   
Fins al tercer torn segueix escull creixentment. 

 escull el 1 
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Resultat torn 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum de moviments: 

Jugador Posició actual Carta jugada Moviment Nova posició 

Jugador 1 3 2 2 + 3 8 

Jugador 2 3 2 2 + 3 8 

Jugador 3 5 4 4 9 

Jugador 4 4 6 6 10 

Jugador 5 3 2 2 + 3 8 

Jugador 6 2 5 5 7 
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8.4 Torn 3 

 

Jugador 3 (taronja): cautelós 
Probabilitat de que surti algun 0 = 0.672 
Probabilitat de que surti algun 5 = 0.590 
Probabilitat de que surti algun 6 = 0.590 
Probabilitat de que surtin almenys 2 zeros = 0.590  risc de zeros: cert 
puntuació carta 6 = 0.354 + 0.24 = 0.594 
puntuació carta 3 = 0.354 + 0.12 = 0.474 
puntuació carta 2 = 0.119 + 0.080 = 0.199 
puntuació carta 1 = 0.292 + 0.040 = 0.332 
MAXIMA: carta 3 = 0.474  

 escull el 3 
 
Jugador 4 (gris) : temerari   
Probabilitat de que surti algun 0 = 0.672 
Probabilitat de que surti algun 5 = 0.487 
Probabilitat de que surti algun 6 = 0.672 

 pot entorpir  
 

Jugador 5 (vermell) : endarrerit 
Probabilitat que surti algun 0 = 0.672 
Probabilitat de que el primer (Jugador 4 ) tregui un 5 o un 6 = 0.2 

 escull el 6 
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Resultat torn 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els jugadors es queden a la mateixa posició. 

8.5 Torn 4 
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Jugador 3 (taronja): cautelós  
Probabilitat de que surti algun 0  = 0.578 
Probabilitat de que surti algun 5 = 0.683 
Probabilitat de que surti algun 6 = 0.578 
Probabilitat de que surtin almenys 2 ceros = 0.437  risc de ceros: fals 
puntuació carta 6 = 0.346 + 0.24 = 0.586 
puntuació carta 2 = 0.15 + 0.080 = 0.23 
puntuació carta 1 = 0.262 + 0.040 = 0.3025 
MAXIMA: carta 6 = 0.586  

 escull el 6 
 
Jugador 4 (gris) : temerari   
Probabilitat de que surti algun 0= 0.683 
Probabilitat de que surti algun 5= 0.578 
Probabilitat de que surti algun 6= 0.683 
puntuació carta 5 = 0.231 + 0.3 = 0.531 
puntuació carta 3 = 0.231 + 0.18 = 0.411 
puntuació carta 2 = 0.1 + 0.12 = 0.22 
MAXIMA: carta 5 = 0.531  

 escull el 6 
 
Jugador 5 (vermell) : endarrerit   
Probabilitat de que surti algun 0= 0.578 
Probabilitat de que el primer (Jugador 4 ) tregui un 5 o un 6 = 0.25 

 escull el 4 

Resultat torn 4 
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Jugador Posició actual Carta jugada Moviment Nova posició 

Jugador 1 8 6 6 + 3 17 

Jugador 2 8 6 6 + 3 17 

Jugador 3 9 6 6 + 3 18 

Jugador 4 10 5 5 15 

Jugador 5 8 4 4 12 

Ciclista neutre 7 1 1 8 

El jugador 1 travessa la casella d’avituallament (15) i roba el 2. 

8.6 Torn 5 
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Jugador 3 (taronja): cautelós  
Probabilitat de que surti algun 0 = 0.578 
Probabilitat de que surti algun 5 = 0.578 
Probabilitat de que surti algun 6 = 0.25 
Probabilitat de que surtin almenys  2 ceros = 0.437  risc de ceros: fals 
Puntuació carta 2 = 0.15 + 0.080 = 0.23 
Puntuació carta 1 = 0.15 + 0.040 = 0.19 
Puntuació carta 1’ = 0.15 + 0.040 = 0.19 
MAXIMA: carta 2 = 0.23 

 escull el 2 
 
Jugador 4 (gris) : temerari 
Probabilitat de que surti algun 0 = 0.683 
Probabilitat de que surti algun 5 = 0.578 
Probabilitat de que surti algun 6 = 0.25 
Puntuació carta 3 = 0.231 + 0.18 = 0.411 
Puntuació carta 3 = 0.231 + 0.18 = 0.411 
Puntuació carta 2 = 0.1 + 0.12 = 0.22 
MAXIMA: carta 3 = 0.411 

 escull el 3 
 
Jugador 5 (vermell) : endarrerit  
Probabilitat de que surti algun 0= 0.703 
Probabilitat de que el primer (Jugador 3 ) tregui un 5 o un 6 = 0.0 

 escull el 4 

Resultat torn 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

Han aparegut dos ceros, de manera que cap jugador mou. 
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8.7 Torn 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugador 3 (taronja) : cautelós 
Probabilitat de que surti algun 0 = 0.333 
Probabilitat de que surti algun 0 = 0.555 
Probabilitat de que surti algun 0 = 0.0 
Probabilitat de que surtin almenys dos ceros = 0.0  risc de ceros: fals 
puntuació carta 1 = 0.2 + 0.040 = 0.240 
puntuació carta 1 = 0.2 + 0.040 = 0.240 
MAXIMA: carta 1 = 0.240 

 escull el 1 
 
Jugador 4 (gris) : temerari  
Probabilitat de que surti algun 0 = 0.555 
Probabilitat de que surti algun 5 = 0.555 
Probabilitat de que surti algun 6 = 0.0 
puntuació carta 3 = 0.281 + 0.18 = 0.461 
puntuació carta 2 = 0.0 + 0.12 = 0.12 
MAXIMA: carta 3 = 0.461  

 escull el 3 
 
Jugador 5 (vermell): endarrerit  
Probabilitat de que surti algun 0 = 0.5 
Probabilitat de que el primer (Jugador 3 ) tregui un 5 o un 6 = 0.0 

 escull el 3 
 



127 

 

Resultat torn 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugador Posició actual Carta jugada Moviment Nova posició 

Jugador 1 17 5 5 22 

Jugador 2 17 3 3 + 3 23 

Jugador 3 18 1 1 19 

Jugador 4 15 3 3 + 3 21 

Jugador 5 12 3 3 + 3 18 

Ciclista neutre 8 4 4 12 
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8.8 Torn 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugador 3 (taronja) : cautelós  
Probabilitat de que surti algun 0 = 0.5 
Probabilitat de que surti algun 5 = 0.5 
Probabilitat de que surti algun 6 = 0.0 
Probabilitat de que surtin almenys dos ceros = 0.0  risc de ceros: fals 
puntuació carta 1 = 0.3 + 0.040 = 0.339 
MAXIMA: carta 1 = 0.339  

 escull el 1 
 
Jugador 4 (gris) : temerari  
Probabilitat de que surti algun 0 = 0.75 
Probabilitat de que surti algun 5 = 0.5 
Probabilitat de que surti algun 6 = 0.0 
puntuació carta 2 = 0.0 + 0.12 = 0.12 
MAXIMA: carta 2 = 0.12  

 escull el 2 
 
Jugador 5 (vermell) : endarrerit   
Probabilitat de que surti algun 0= 0.5 
Probabilitat de que el primer (Jugador 2 ) tregui un 5 o un 6 = 0.5 

 escull el 1 
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Resultat torn 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jugador 2 (verd), avança una casella extra degut a que va el primer i el jugador 5 

(vermell) ha travessat la meta volant (casella 21, veure 2.2 regles). 

Jugador Posició actual Carta jugada Moviment Nova posició 

Jugador 1 22 2 2 + 2 26 

Jugador 2 23 5 5 + 1 ext. 29 

Jugador 3 19 1 1 + 2 23 

Jugador 4 21 2 2 + 2 25 

Jugador 5 18 1 1 + 2 21 

Ciclista neutre 12 3 3 15 
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8.9 Torn 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest torn nomes els hi resta una carta a cada jugador. Per tant, l’elecció es obvia. 
 
Jugador 3 (taronja): cautelós   

 escull el 0 
 
Jugador 4 (gris): temerari 

 escull el 1 
 
Jugador 5 (vermell) : endarrerit   

 escull el 0 
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Resultat torn 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han sortit dos ceros, per tant, cap jugador avança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com que s’han esgotat els vuit torns i cap jugador ha arribat a la meta, guanya el que 

hi es més a prop (veure 2.2 regles). Així doncs, guanya el jugador 2. 
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9. ESTUDI ECONÒMIC 

A continuació es tracta el tema de la planificació del projecte. Al primer subapartat es 

fa una explicació de les tasques que composen el projecte. Al segon subapartat, per 

mitjà d’un diagrama de Gantt, es mostra la planificació inicialment prevista al 

començament del projecte. També s’inclou un desglossament d’hores i costos. Al 

tercer subapartat s’exposa la planificació real que ha resultat finalment. 

9.1 Descripció de les tasques 

A continuació es fa una breu descripció sobre que consisteix cada tasca.  

Estudi del joc: Aconseguir el material necessari i preparar-lo per jugar a Critèrium de 

Figueres. Jugar varies partides para entendre les regles y l’estratègia. 

Anàlisis objectiu i abast: Analitzar quins objectius entraran dins del projecte i quins no, 

quines funcionalitats oferirà l’aplicació. 

Preparació entorn de treball: Preparar les eines necessàries per al desenvolupament 

de l’aplicació. Això vol dir, instal·lació i configuració de Eclipse i de la seva extensió SWT 

Designer, de la màquina virtual JAVA i de GIMP. 

Tractament d’imatges: Totes les imatges, tant el tauler com les fitxes i les cartes, s’han 

extret de diversos arxius PDF. Per poder fer-les servir dins l’aplicació, cal tractar les 

imatges extretes. Per tant, aquestes s’han de retallar, redimensionar, aplicar 

transparències, canviar brillantors i formats. 

Disseny model de dades: Analitzar el model conceptual e implementar les classes i/o 

associacions que representen el model de dades del qual es nodreix el controlador. 

Recordar que l’aplicació segueix el patró MVC. 

Desenvolupament interfície: Tasca consistent en crear les diferents finestres amb les 

que interactua l’usuari, mitjançant la ajuda de la extensió de Eclipse, SWT Designer. 

Això inclou gestió i captura d’events, i feina amb les llibreries gràfiques Swing/AWT. 
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Implementació jugades simples CPU: Es tracta d’implementar les cartes que farà servir 

cada jugador controlat per la CPU. En aquest cas, el jugador CPU escollirà a l’atzar una 

carta de la seva mà. 

Implementació canvi d’idioma: Permetre que l’usuari pugui seleccionar l’idioma de 

l’aplicació entre el castellà, el català i l’anglès (tant dels menús como de les regles). 

Test joc bàsic: Verificació de lo fet fins al moment. 

Implementació jugades avançades CPU: Afegir patrones de comportament als 

jugadors CPU, per tal que tinguin en compte els descarts rivals. 

Disseny modalitat online: Consisteix en afegir la opció que varis jugadors puguin 

compartir una partida a través de la xarxa, mitjançant protocol TCP/IP.  

Test final: Última proba general par verificar el correcte funcionament de tota 

l’aplicació. 

Redacció de la memòria: Redacció d’aquest document 
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9.2 Planificació inicial 

9.2.1 Diagrama de Gantt 

Aquest diagrama de Gantt mostra les tasques i subtasques de las que es composa 

el projecte, així com la duració en dies de cadascuna. Cada columna representa una 

setmana de 5 dies laborables. 

Duració: del 16/7/2012 al 18/12/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada columna representa una setmana laboral (5 dies). Els rombes representen fites 

importants: Joc bàsic completat (no inclou mode online), i joc completat.  
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9.2.2 Desglossament d’hores  

Tasca Perfil € / hora dies hores/dia total hores preu (€) 

1 Estudi del joc Analista 30 2 4 8 240 

2 Anàlisis de l'objectiu i l'abast Cap de projecte 40 2 4 8 320 

3 Preparació entorn de treball Programador 20 2 4 8 160 

4 Disseny del model de dades Analista 30 7 5 35 1050 

5 Tractament d'imatges 
      

5.1 Extracció imatges PDF Programador 20 1 4 4 80 

5.2 Conversió d'imatges Programador 20 2 5 10 200 

6 Desenvolupament interfície 
      

6.1 Finestra principal Programador 20 10 5 50 1000 

6.2 Controlador partida Programador 20 7 5 35 700 

6.3 Gestió events Programador 20 5 5 25 500 

6.4 Finestra nova partida local Programador 20 5 5 25 500 

6.5 Implementació del tauler Programador 20 8 5 40 800 

6.6 Finestra regles Programador 20 2 5 10 200 

6.7 Finestra 'sobre …' Programador 20 1 5 5 100 

6.8 Look & Feel Programador 20 1 4 4 80 

7 Impl. jugades simples CPU Programador 20 2 5 10 200 

8 Implementació canvi d'idioma Programador 20 4 5 20 400 

9 Redacció informe previ Analista 20 3 5 15 300 

10 Test joc bàsic Programador 20 1 2 2 40 

11 Joc bàsic completat 
      

12 Impl. jugades avançades CPU Programador 20 12 5 60 1200 

13 Desenv. modalitat online 
      

13.1 Finestra nova partida online Programador 20 5 5 25 500 

13.2 Implementació jugador-host Programador 20 6 5 30 600 

13.3 Implementació jugador-client Programador 20 6 5 30 600 

13.4 Implementació comunicacions Programador 20 10 5 50 1000 

14 Test general Programador 20 2 4 8 160 

15 Joc completat 
      

16 Redacció de la memòria Analista 20 18 5 90 1800 

       

 
Total 

   
607 h 12730 € 

 

Aquesta taula s’ha fet tenint en compte els recursos humans:  

 Cap de projecte : 40€ / hora 

 Analista: 30 € / hora 

 Programador: 30 € / hora 
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9.3 Planificació real 

9.3.1 Diagrama de Gantt 

 

Duració: del 16/7/2012 al 7/1/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta planificació ha resultat un parell de setmanes més llarga que la prevista 

inicialment. La raó principal es haver afegit tasques d’anàlisi, especificació i disseny. 

També hi ha hagut tasques que han durat més hores de les previstes.  
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9.3.2 Desglossament de costos 

 
Tasca Perfil € / hora dies hores/dia total hores preu (€) 

1 Estudi del joc Analista 30 2 4 8 240 

2 Anàlisis de l'objectiu i l'abast Cap de projecte 40 2 4 8 320 

3 Preparació entorn de treball Programador 20 2 4 8 160 

4 Anàlisi de requeriments Analista 30 7 5 35 1050 

5 Especificació casos d'ús Analista 30 7 5 35 1050 

6 Disseny 
      

6.1 Model conceptual Analista 30 3 5 15 450 

6.2 Estructurar classes Analista 30 3 5 15 450 

6.3 Diagrames de seqüència Analista 30 6 5 30 900 

7 Tractament d'imatges 
      

7.1 Extracció imatges PDF Programador 20 1 4 4 80 

7.2 Conversió d'imatges Programador 20 2 5 10 200 

8 Desenvolupament interfície 
      

8.1 Finestra principal Programador 20 8 5 40 800 

8.2 Controlador partida Programador 20 8 5 40 800 

8.3 Gestió events Programador 20 5 5 25 500 

4.4 Finestra nova partida local Programador 20 5 5 25 500 

8.5 Implementació del tauler Programador 20 7 5 35 700 

8.6 Finestra regles Programador 20 2 5 10 200 

8.7 Finestra 'sobre …' Programador 20 1 5 5 100 

8.8 Look & feel Programador 20 1 4 4 80 

9 Impl. Jugades simples CPU Programador 20 2 5 10 200 

10 Impl. canvi d'idioma Programador 20 8 5 40 800 

11 Redacció informe previ Analista 20 3 5 15 300 

12 Test joc bàsic Programador 20 1 2 2 40 

13 Joc bàsic completat 
      

14 Impl. jugades avançades CPU Programador 20 10 5 50 1000 

15 Desenv. modalitat online 
      

15.1 Finestra nova partida online Programador 20 5 5 25 500 

15.2 Impl. jugador-host Programador 20 6 5 30 600 

15.3 Impl. jugador-client Programador 20 6 5 30 600 

15.4 Impl. comunicacions Programador 20 10 5 50 1000 

16 Test general Programador 20 1 4 4 80 

17 Joc completat 
      

18 Redacció de la memòria Analista 20 19 5 95 1900 

       

 
Total 

   
703 15600 € 

 

Com a conseqüència de l’increment d’hores, òbviament el preu ha crescut 

proporcionalment. 

 

 



138 

 

10. CONCLUSIONS 

Finalitzat el projecte, toca veure si s’ha complert el que es demanava. Bàsicament, es 

demanava traslladar un joc d’estratègia a aplicació d’escriptori. Per tant, l’objectiu era 

clar i ben definit: desenvolupar una aplicació, que permetés jugar a Critèrium de 

Figueres contra la CPU o contra altres jugadors, respectant la jugabilitat i les regles.  

En aquest sentit, el projecte ha complert amb els criteris demanats inicialment. El 

sistema creat ofereix una experiència de joc semblant a lo que seria el joc original. Els 

canvis són mínims i poc importants. Les regles es segueixen al peu de la lletra i les 

possibilitats de joc són les mateixes. 

A l’inici del projecte s’explicaven els diversos temes didàctics que abastava. Aquests 

eren programació orientada a objectes, disseny d’interfícies gràfiques, implementació 

d’una petita IA, i comunicacions en xarxa. Tots aquests temes s’han tocat molt i han 

requerit més o menys les hores estipulades, tret del disseny d’interfícies que ha 

necessitat més hores de les previstes.  

Així doncs, la implementació de les finestres ha resultat ser més complexa del que 

s’esperava. Tot i que l’eina Swing Designer resulta molt útil en dissenys estàtics, a 

l’hora de fer dissenys dinàmics la cosa canvia i cal fer-ho tot manualment. A més a 

més, han aparegut diferencies en l’aspecte de les finestres depenent de l’entorn 

d’execució Linux, Windows XP o Windows 7. Afortunadament, s’ha aconseguit el 

mateix aspecte independentment de la plataforma. 

Altre cosa a destacar es l’apartat de partida en xarxa. La seva implementació no ha 

resultat tant complicadíssima com es preveia. És a dir, ha portat moltes hores de feina i 

no ha estat gens fàcil, però les expectatives no eren gaire favorables. L’únic però ha 

estat el tema de configurar el router. Tal i com s’ha explicat,  les comunicacions són 

punt a punt, sense cap servidor públic de per mig. Això resulta molt inconvenient, 

perquè normalment, aquest tipus de comunicacions no es poden fer. Els routers de 

casa o bé “capen” les connexions no estàndards, o bé no es pot accedir a la IP de la 
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màquina per temes de xarxa. Per tant, a la pràctica al multijugador no sempre s’hi pot 

jugar. 

10.1 Futures ampliacions 

L’aplicació es pot ampliar en tres aspectes. El primer seria la IA. Es poden incloure més 

patrons de comportament als jugadores artificials. També s’hi poden millorar el 

patrons existents, experimentant valors. 

El segon aspecte a ampliar és la interfície gràfica. Es poden posar més elements visuals 

i/o animacions per fer l’aplicació més agradable a la vista. Per exemple, es podria 

veure el desplaçament de les fitxes sobre el tauler, o el gir de les cartes. Una altre 

opció es fer servir imatges de creació pròpia en comptes de les extretes dels PDF.  

El tercer i últim aspecte a ampliar seria el joc en xarxa. En comptes de fer 

comunicacions punt a punt, es podria utilitzar un servidor públic. Aquest servidor a 

més de controlar la partida, podria oferir funcionalitats de gestió. Per exemple, els 

clients podrien accedir a una llista de partides creades pendents de començar. Podrien 

haver partides publiques per tothom o privades per coneguts. Això vindria a ser al que 

podem trobar als jocs comercials. A part d’això, també seria interessant afegir un chat 

per a que els jugadors s’hi comuniquin durant el joc. 

 

 


