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1.Introducció 

NTRODUCCIÓ (1)   
Per començar, durant aquest primer punt, veurem quins són els objectius 

generals del projecte, el seu abast (quins aspectes i coneixements engloba i demana), i 

analitzarem per sobre la complexitat d’aquest tipus de jocs  (jocs d’estratègia en tauler 

basats en el desenvolupament de civilitzacions e imperis). 

1.1 Objectius generals del projecte 
 

L’Objectiu fonamental del projecte es la implementació del Joc de Tauler creat 

per Martin Wallace anomenat Rise of Empires. A partir d’aquí, sorgeixen objectius 

secundaris per tal de fer-ho possible. Bàsicament, la missió consisteix en representar 

gràficament el joc en una pantalla d’ordinador, complir amb les, literalment, mil i una 

regles que formen el joc, fer possible que dues o més persones juguin en el mateix 

ordinador (es a dir, implementar que es pugui jugar en Local), habilitar el joc en xarxa 

per tal de poder fer partides on-line i finalment intentar1 implementar una Intel·ligència 

artificial amb el propòsit de poder jugar contra el propi ordinador.  

Es a dir, l’objectiu es transportar la mateixa experiència de jugar al joc amb el tauler 

que amb un ordinador. Mateixes regles, mateixos elements visuals. En definitiva, 

mateixes possibilitats. 

 

 

 

                                                           
1
 Vull remarcar el fet de “intentar”, doncs més endavant veurem el perquè de l’ús d’aquesta paraula 

I 
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1.2 Abast del projecte 
 

Com hem pogut comprovar en l’anterior apartat, el traslladar aquest tipus de joc 

a un ordinador implica i engloba diversos aspectes i tasques. 

Primerament, l’aspecte gràfic o interfície gràfica. Tots els elements que son visibles en el 

joc de tauler ho han de ser també en l’ordinador. Això implica una feina gens 

menyspreable de grafisme important. En aquest projecte no s’ha utilitzat gairebé res 

per defecte del que proporcionava el propi “editor” d’interfícies, més ben al contrari. 

Quasi tots els elements visuals existents han estat construïts des de 0 i amb un estil 

personalitzat. Eines com el Adobe Fireworks2 han acabat traient fum. No obstant, el joc 

consta de moltes llosetes, cadascuna amb un dibuix i atributs propis, cosa que ha 

propiciat a tenir que escanejar molt de material. Cal destacar, també, que un problema 

fonamental d’aquest joc en particular ha estat el com distribuir per pantalla la immensa 

quantitat de informació visual que hi ha en la versió de tauler. Hi ha hagut una tasca 

important de desenvolupament d’esborralls i storyboards3 molt informals, mirant de com 

enquadrar tota la informació rellevant en una sola finestra. 

En segon lloc,  ens trobem amb el funcionament i la implementació de les regles, pel qual 

es necessari un llenguatge de programació i una notable capacitat d’abstracció de 

dades (i hores i hores de picar codi, es clar). A tot això, s’ha d’afegir la captació 

d’esdeveniments del ratolí/teclat, sense la qual no aconseguiríem cap interacció amb 

l’usuari. 

                                                           
2 Eines informàtiques de creació i edició d’imatges 
3 Conjunts d’il·lustracions en seqüència amb l’objectiu de mostrar el funcionament d’una aplicació 
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De cara al joc on-line es requereix un cert coneixement de tecnologies point-to-point4  

per implementar-ho com per exemple l’ús dels sockets (més endavant en parlarem més 

en detall). 

Finalment, el projecte inclou un petit ús de maneig de fitxers de cara a poder guardar 

l’estat de la partida per tal de poder continuar-la més endavant. 

En el cas de la decisió de la implementació d’una intel·ligència interficial (personalment penso 

que lo fonamental en un joc de taula es jugar contra persones), el joc exigeix un anàlisis força 

exhaustiu i constant per tal de puntuar els millors moviments i les millors jugades (Més 

endavant veurem que, per aquest joc en particular, això es una tasca gens trivial i gairebé 

impossible en un interval de temps força limitat).  

1.3 Jocs basats en imperis i civilitzacions 
 

Com s’ha comentat abans, aquest joc es un joc de tauler orientat al desenvolupament de 

civilitzacions i d’imperis. Els jocs d’aquest tipus solen començar en una edat antiga on el 

que predomina son els imperis i els exèrcits per acabar en edats properes a l’actual o 

inclús en futures/fictícies amb ciutats i tecnologies.  Personalment, i amb perdó dels 

fanàtics i entesos en la matèria, crec que el referent per excel·lència més popular 

d’aquest estil de joc es sens dubte es la saga Civilitzation, sobretot degut a la seva gran 

expansió en el mercat dels PC durant aquests últims 20 anys. 

En aquest tipus de joc el component atzar es gairebé (sinó totalment) inexistent i el que 

prima per damunt de tot es la estratègia. Es per això que els jocs d’aquest tipus son per 

torns. Cada jugador espera a que l’altre acabi la seva jugada.  No es demana habilitat 

                                                           
4
 Protocol que permet establir una comunicación a nivel TCP/IP entre 2 ordinadors. 
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ni rapidesa5. Per guanyar l’únic que es necessita es una bona estratègia i anticipar-se a 

les jugades dels altres jugadors.  

Un altre aspecte particular d’aquest tipus de joc es que ofereixen diverses maneres de 

guanyar. Així per exemple en una partida un jugador pot acabar guanyant conquerint 

imperis i realitzant guerres (per la via militar) o bé investigant noves tecnologies i 

expandint el nivell cultural de les seves ciutats. Les possibilitats son moltes i es en això on 

radica la gràcia d’aquest tipus de joc. Cap partida es igual a l’anterior (i això que no hi 

ha component atzar, insisteixo). 

Son jocs que pretenen englobar gairebé tots els temes en un. Així per exemple ens 

podem trobar amb un Monopoli, un Risk i un SimCity en un únic joc. No es d’estranyar 

per tant, que les regles (instruccions) d’un joc d’aquest tipus arribi a les 15 pàgines amb 

lletra petita, mentre que per la resta de jocs més normalets podria ser de mitja fulla.  

De fet, degut a la gran quantitat d’aspectes que pretenen englobar, es força freqüent 

que el jugador es trobi en una situació en mig d’una partida que no ha estat ni tan sols 

contemplada en les pròpies instruccions del joc, i que, a part dels mal de caps que pugui 

ocasionar i les possibles picabaralles degut a les discrepàncies entre els jugadors, tingui 

que inventar-se e improvisar una solució per poder continuar amb la partida. Sols cal 

fer una visita pels fòrums de la web www.boardgamegeek.com6 per comprovar-ho. Crec 

que el símil més clar pel que fa a aquest problema serien els famosos “buits” legals de 

les lleis, ja que els jugadors en poden treure profit.  

En resum, i tornant al tema anterior, el fet de no partir de la tirada d’un dau que et 

delimiti el teu ventall de possibilitats en un torn, fa que en qualsevol torn puguis fer 

qualsevol cosa i, per tant, fent que la millor estratègia sigui la guanyadora. 

                                                           
5
 Encara que en molts jocs hi ha un límit de temps per torn. Bàsicament per evitar el que ja de per si 

es inevitable en aquest tipus de jocs i es que les partides es facin molt llargues. 
6
 Web especialitzada en jocs de taula. 

http://www.boardgamegeek.com/
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2.El Joc Rise of Empires 

ISE OF EMPIRES (2)  
En aquest següent apartat farem una introducció al joc i veurem de 

que tracta. A continuació es mostrarà un resum7 de les regles del joc i del seu 

funcionament.  

2.1 Origen del Joc 

El Joc Rise of Empires es un joc d’estratègia en tauler de 2-5 jugadors per torns  i amb 

una duració per partida aproximadament de 180 minuts8. La seva data de llançament 

va ser l’any 2009 per la distribuïdora Phalanx Games. 

Es un joc creat per Martin Wallace, dissenyador de jocs de Manchester, Anglaterra, amb 

la participació en la creació d’una vintena de jocs a la seva esquena i fundador de la 

distribuïdora Warfrog/Treefrog Games9 

 

 

 

  

                                                           
7 Degut a que les instruccions i regles del joc constitueixen entorn unes 15 pàgines, crec que es més 
apropiat i saludable per tots fer-ne ara un resum i adjuntar com a annex les instruccions reals. 
8 Cal matisar que aquests 180 minuts son en cas que dominem a la perfecció les regles. 
9 http://www.treefroggames.com/ 

R 

Portada del Joc Rise of Empires 

http://www.treefroggames.com/
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“En el joc Rise of Empires, controles a una civilització que canvia i evoluciona des dels inicis de 

la historia fins l’època actual. Tot i començar sent poca cosa, si jugues bé podràs acumular 

riquesa i territoris mentre vas desenvolupant els elements necessaris per construir un gran 

imperi. “ 

Definició del joc segons les instruccions del mateix 

 

Bàsicament la mecànica del joc consisteix en aconseguir el màxim de Punts de Victoria 

(PV) possible. Per aconseguir punts de victòria o bé podem desenvolupar noves 

tecnologies, o podem conquerir nous territoris, o podem comprar noves ciutats, etc. 

No obstant, no tot es resumeix a això. A part dels punts de victòria, Hi han 4 elements 

bàsics que tot jugador té i que son menjar, recursos, població i  or. Tots 4 estan 

relacionats amb els PV. No tenir suficient estoc de menjar per alimentar els ciutadans de 

les ciutats que posseeixis ocasiona la pèrdua de PV. Tenir excés d’or al finalitzar una 

partida aporta punts de victòria extra. Podem comerciar recursos per obtenir 

Components del joc Rise of Empires 
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directament PV. Tenir molta població afavoreix a un major desplegament pel mapa del 

món i, per tant a la obtenció dels PV que atorga posseir regions. 

Com podem comprovar els casos son molt diversos i cada opció te els seus pros i les 

seves contres. Veiem-ho ara amb més detall en el següent apartat.  

2.2  Regles del Joc 

Començarem per lo bàsic : en aquest joc no hi ha dau. Cada cop que li toca a un 

jugador fer un “moviment”, aquest te el mateix repartiment de jugades possibles que a 

l’anterior. Anem per parts però. El joc té un total de 3 Eres (cada era suposa un avenç 

en el temps de la historia del món). Naturalment, es comença en la Era 1. Cada Era té 2 

torns, que anomenarem torn A i torn B. Sobretot no confondre aquest torn amb el “torn” 

d’un jugador. Cada torn té 6 accions, es a dir, 6 torns per cada jugador. Quan 

s’acaben aquestes 6 accions, comença el torn B. Recordem que cada jugador té 4 

elements que s’han mencionat a l’apartat anterior: menjar, recursos, població i  or. Al 

principi de la partida es reparteixen una quantitat concreta a cadascun  

Al principi de cada era es determina en quin ordre els jugadors faran les seves jugades 

(per la primera Era això es aleatori. Per les 2 restants, es permet als jugadors, amb 

menys possibilitats de guanyar, de pitjor a millor, que esculli torn10 

Així doncs, quan es el torn d’un jugador, aquest pot fer una d’un total de 5 jugades 

possibles: 

 Agafar una lloseta de progrés 

 Agafar una lloseta d’imperi 

 Agafar una lloseta de ciutat 

 Agafar una lloseta de terreny 

 Agafar una lloseta de comerç 

                                                           
10

 No sempre ser el primer en començar les jugades d’una era es el millor. 
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A part de fer 1 de les accions anteriors, també pot utilitzar llosetes de progrés que 

posseeixi.  

Les llosetes de ciutat bàsicament atorguen punts de victòria durant la fase d’ingressos 

(més endavant veurem que es aquesta fase d’ingressos) a canvi d’un manteniment (més 

endavant veurem també això del manteniment i d’un cost d’or concret. Algunes ciutats 

son del tipus “meravella” i atorguen punts de victòria immediats a canvi d’un cost 

superior a lo normal. 

Les llosetes d’imperi et permeten expandir-te pel mapa del món mitjançant cubs de 

població i posseir regions que aportin PV o altres atributs. 

Les llosetes de terreny serien similars a les de ciutat però sense cost immediat i 

focalitzades més a donar recursos, aliment i població en comptes de punts de victòria. 

Les llosetes de comerç atorguen beneficis immediats (normalment or o PV) a canvi de 

tributs (normalment recursos). 

Finalment, les llosetes de progrés son les que afegeixen una major diversitat al joc, ja 

que poden ser de molts tipus diferents. Per fer-nos una idea, n’hi ha una que duplica els 

punts de victòria que dona una ciutat que tinguis (Electricitat). Una altre et permet treure 

un cub de població d’una altre jugador en una regió del mapa (Armes). Hi ha una que 

et dona directament 5 de OR (Banca), etc.  

Donat que el propòsit del joc es el d’anar avançant en el temps, les llosetes disponibles 

a agafar durant la Era 1 serà diferents a les llosetes de la Era 3. (No tindria gaire 

sentit, per exemple, en el mateix moment del joc, tenir la lloseta de progrés Destral de 

Ferro disponible per agafar i la d’Electricitat també). Es per això que cada cop que es 

canvia de torn (recordem, torns A i B) i d’Era, les llosetes disponibles també ho fan.  

 



Marc Ribas Garcia                      Memòria Rise of Empires                          20/06/2013 

 

 

13 
 

Anem ara al tema de la fase d’ingressos que s’ha comentat abans. La majoria de 

llosetes que agafem atorguen beneficis, si, però aquests, en la major part dels casos no 

son immediats. Aquest beneficis es sumen tots en la anomenada Fase d’Ingressos, que 

correspon al final d’un Torn. Es a dir, durant els 6 cops que li toca a un jugador en cada 

Torn A i B, el jugador anirà recol·lectant les llosetes que ell cregui oportunes segons la 

seva estratègia i, serà durant aquesta fase que obtindrà els beneficis de cadascuna (o 

de la major part11). No tot serà beneficis però, ja que segons la lloseta, aquesta pot 

demanar un manteniment específic (per exemple les ciutats solen demanar menjar) per 

tal de poder seguint tenint-les en poder i poder gaudir dels seus beneficis. Es pot dir 

que la fase d’ingressos es un balanç global de despeses i beneficis per cada jugador. 

Per aclarir idees, veiem algunes llosetes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Recordem que hi han algunes que atorguen beneficis immediats, com les ciutats de tipus meravella, 
les llosetes de comerç, o algunes llosetes de progrés 

Lloseta Ciutat Era 2 

Cost de manteniment 

durant la fase d’ingressos. 

Punts de victòria que s’aconsegueixen 

en la fase d’Ingressos. 

Cost immediat per agafar la 

lloseta. Només es paga un cop. 

Lloseta disponible durant el 

torn A de la Era actual. 

Lloseta Imperi Era 1 

Nombre de regions on podem 

ubicar cubs de població. 

Paràmetres de batalla en 

cas que el jugador volgués 

fer-ne una. Atacant perd 0 

cubs, defensor en perd 1 

Hi han llosetes d’imperi amb 

Mar. Això vol dir que podem 

ubicar cubs de població en 

regions que sense Mar no 

podríem. 
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Per diferenciar la Era a la que pertany una lloseta12 , ens haurem de fixar en el color de 

fons. Quan més fosc, més moderna serà la Era. 

 

 

 

                                                           
12

 Hi han llosetes per les quals no cal diferenciació, com les de terreny, les quals son vàlides per 
qualsevol Era. 

Lloseta Terreny tipus Bosc 

Beneficis durant la fase d’Ingressos 

Cost de manteniment durant la fase 

d’Ingressos 

Lloseta Comerç 

Benefici instantani 

Cost instantani 

Llosetes de tipus Progrés 

Armes de Foc 

(permet treure 1 

cub de població 

d’un rival) 

Colònies 

(Intercanvia fins a 

2 cubs de població 

per or 

Agricultura (Reps 2 

punts de menjar 

durant la fase 

d’Ingressos 

Electricitat (Dobla 

els PV que dona 

una ciutat que 

posseeixis. Costa 5 

d’Or  

Progrés d’Era 1 Progrés d’Era 2 Progrés d’Era 3 
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Finalment, per anar acabant amb les regles, falta per comentar una d’important. Totes 

les accions que realitzes durant el torn A (excepte les de utilitzar llosetes de progrés), 

les hauràs de realitzar durant el torn B. Es com si el torn B fos un reflexa del torn A. Per 

poder controlar les accions, existeix el tauler d’Accions, que es com una espècie de 

registre del que ha anat fent cada jugador. Si estem durant el torn A d’una Era i 

agafem una lloseta de territori, aquesta acció es recollirà en el tauler d’Accions de la 

següent manera. Suposem que som els blaus: 

 

 

 

 

 

 

Durant el torn B d’una Era, tots els discs d’acció que un jugador ha anat col·locant, els ha 

d’anar traient agafant el mateix tipus de llosetes a les que correspon la ubicació dels 

seus discs. Es a dir, durant el torn A s’omple el tauler i durant el torn B es buida. No 

obstant, durant el torn B, quan un jugador vol treure un disc es pot veure o no obligat a 

pagar un tribut en funció del nombre de discs d’altres jugadors que té a la seva 

esquerra. 
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Si no pogués pagar el tribut, pot esperar-se a que altres jugadors treguin els seus discs 

o bé, directament, treure el seu disc i no agafar lloseta (es la pitjor jugada possible).  La 

penalització es pot pagar amb qualsevol element (fins hi tot amb PV).  

Per acabar i sent conscient de que probablement s’ha entés la meitat de lo exposat i 

amb prou feines (recordem que son 16 pàgines d’instruccions), s’intentarà amb aquest 

esquema intentar aclarir el funcionament d’una partida. Per descomptat, les regles del 

joc es troben adjuntades a la part final del document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Per cada Era 

Aliment, població, 

recursos, or, PV 

 Agafar lloseta Ciutat 

 Agafar lloseta Comerç 

 Agafar lloseta Progrés 

 Agafar lloseta Territori 

 Agafar lloseta Imperi 

1 opció per jugada. 6 jugades 

Si torn d’Era es A, posar disc d’acció 

Si torn d’Era es B, treure disc d’acció 

Fase 

d’Ingressos 

Sumar beneficis, restar despeses 

Nova 

Era 
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3. Anàlisi 

NÀLISI (3)   
En aquest punt veurem quines metes ens hem de marcar per a dur a 

terme aquest Joc. Per fer-ho, veurem quins són els requisits funcionals i no funcionals que 

ha de complir l’aplicació final. 

3.1 Requeriments funcionals 

 

1. Ha de permetre a un jugador poder jugar al joc Rise of Empires amb totes les 

seves regles. 

2. Ha de possibilitar solament que un jugador pugui fer accions vàlides, sempre 

respectant les regles i l’estat de la partida actual. 

3. Ha de permetre la possibilitat de que puguin jugar diversos jugadors en un 

mateix ordinador per tal de satisfer la condició del joc de taula “de 2 a 5 

jugadors”. 

4. Ha de permetre la possibilitat de que puguin jugar diversos jugadors en la 

mateixa partida en xarxa per tal de satisfer la mateixa condició que la de 

l’apartat anterior 

5. Ha de permetre la possibilitat de poder jugar contra una jugador controlat per 

l’ordinador. En un projecte d’aquesta magnitud, implementar una IA amb uns 

mínims de lucidesa es una tasca molt costosa i que requeriria molt de temps. Per 

això s’implementarà el poder jugar contra la CPU per tal de, de cara a futures 

ampliacions,  incorporar-hi una IA. 

6. Tots els elements gràfics mostrats han de ser els necessaris per poder jugar una 

partida en les mateixes condicions que en el joc de taula. Tota la informació 

A 
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visual de l’estat de la partida que pot tenir un jugador en qualsevol moment ha 

d’estar disponible. 

7. Ha d’estar implementat de tal manera de que permeti la seva execució en 

diversos sistemes operatius : Multi plataforma (Windows, Mac OSX, Linux). 

8. Ha de permetre poder guardar l’estat de la partida actual per poder continuar-

la més endavant. 

9. Ha de disposar d’un sistema de log per tal de poder veure un recull de totes les 

jugades que s’han anat realitzant. 

10. Encara que potser no seria del tot un requeriment, es considera de vital 

importància la implementació d’un xat ja que en la majoria de jocs de taula el 

que prima sobretot es la comunicació entre els jugadors (sigui necessària o no). 

11. Hi ha d’haver un accés ràpid a l’ajuda13. 

 

3.2 Requeriments no funcionals 

 

 Interfície amigable. Fàcil de fer servir (Dintre de lo complicat que es el joc, es un 

requisit força difícil de satisfer. No obstant, els elements gràfics i opcions possibles 

estan implementades de tal forma que haurien de resultar força còmodes e intuïtives 

pel jugador experimentat, o que, com a mínim ja ha jugat a la versió de tauler. 

 Temps de càlcul per realitzar operacions raonable. 

 Integritat de les dades (bàsicament de cara a guardar i carregar partida). 

 Escalabilitat (encara que no sigui un software orientat a patir actualitzacions, ha 

d’estar implementat de tal manera de facilitar la tasca a possibles ampliacions, com 

per exemple, la incorporació d’intel·ligències artificials més sòlides. 

                                                           
13 El joc de taula incorpora unes anomenades “fulles d’ajuda”, les quals son un breu resum de les 
regles del joc. N’hi ha una per jugador. 
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 Senzill i d’execució ràpida. Amb un simple doble clic el joc s’haurà d’executar. Sense 

instal·lacions prèvies (excepte tenir la màquina virtual de Java). 

 En cas de la desconnexió d’un client en mig d’una partida, les seves jugades passaran a ser 

executades per l’Ordinador de cara a poder continuar amb la partida. 

 El joc permetrà iniciar una partida de manera ràpida, sense tenir que configurar 

pràcticament cap paràmetre d’aquesta (El que cada cop s’està posant més de moda 

Partida ràpida14). 

4. Especificació 

SPECIFICACIÓ (4)   
En el següent apartat veurem quin tipus d’actors interactuen amb el joc 

i analitzarem el tipus d’interaccions que aquests poden realitzar. Per fer-ho, es mostrarà 

un llistat dels casos d’ús corresponents amb la seva definició dels fluxos i descripcions 

d’aquests. A l’hora de la realització dels casos d’ús només s’esmentarà els casos d’us 

executats i que tinguin directa relació amb l’usuari “físic” i no pas amb la intel·ligència 

artificial. 

4.1 Actors del sistema 

 

Bàsicament, es podria dir que realment sols hi ha un actor en el sistema, que es 

l’usuari, es a dir, el jugador. No obstant, val la pena destacar que aquest es “tractat” de 

diferent manera segons el seu rol en la partida. Així doncs, per una banda, els privilegis 

i funcionalitats d’un jugador que ha creat una partida (host) poden diferir en alguns 

aspectes de les d’un jugador que s’hi ha unit (client). Per exemple, segons la 

                                                           
14

 Opció utilitzada pels jocs d’avui en dia d’estratègia i que acostumen a tenir moltes opcions per 
configurar una partida abans de jugar-la. Per exemple, amb aquesta opció, com a molt configures el 
nombre, la dificultat dels contrincants i prou.  

E 
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implementació del joc en xarxa emprada en aquest projecte, el jugador host es veu 

obligat a avisar als clients per cada canvi que hi ha hagut en la partida per a que 

aquests reprodueixin aquest canvi en el seu estat de la partida, mentre que els clients 

avisen al host per cada canvi que realitzen.  D’una altra banda, no cal oblidar que el 

joc contempla també la possible ampliació de jugadors controlats per l’ordinador, amb 

una lògica interna totalment diferent a la d’un jugador “físic”. Així doncs,  a partir 

d’aquests fets obtenim el resultat següent. 
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4.2 Casos d’ús 

 

Com s’ha comentat en la introducció d’aquest capítol, ara es procedirà a definir els 

casos d’ús del sistema. Es diferenciarà els casos d’ús que la major part del procés es 

realitza en el menú principal o bé en mig d’una partida ja iniciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuari (jugador) 

Iniciar partida ràpida 

Iniciar partida personalitzada 

Unir-se a una partida 

Visualitzar About del joc 

Tancar el joc (Sortir) 

Obrir ajuda del joc 

Agafar lloseta 

Utilitzar lloseta de progrés 

Confirmar torn 

Passar torn sense agafar lloseta 

Guardar partida 

Carregar partida 

Sortir de la partida actual 

Col·locar cub de població 

Menú Principal 

Partida 

Realitzar guerra 

Treure cub de població 

Obrir instruccions del joc 

Mostrar Mapa 

 Mostrar llosetes 
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A continuació es descriu cada cas d’ús. En cas de que un cas d’ús derivés en diferents 

fluxos, s’especificarà els corresponents funcionaments alternatius. 

4.2.1  Cas d’ús Iniciar partida ràpida 

 

 Actors: Usuari. 

 Descripció: Inicia una partida ràpida (amb pocs paràmetres a configurar) 

 Precondicions:  Partida no iniciada 

 Postcondicions: Es mostra en pantalla la partida en el seu estat inicial. 

 Flux: El jugador clica el botó “Partida Ràpida” del Menú principal. A continuació 

es mostra una pantalla amb el nombre de rivals i la dificultat d’aquests. L’usuari 

configura el que vulgui i li dona al botó “Iniciar partida”. El sistema inicia la 

partida. 

4.2.2 Cas d’ús Iniciar partida personalitzada 

 Actors: Usuari. 

 Descripció: Inicia una partida personalitzada (amb tots els paràmetres 

configurables). 

 Precondicions:  Partida no iniciada 

 Postcondicions: Es mostra en pantalla la partida en el seu estat inicial. 

 Flux: El jugador clica el botó “Crear partida” del Menú principal i es demana el 

nom de l’usuari. A continuació es mostra una pantalla on es pot configurar el tipus 

de cada jugador (local, online o cpu), el nombre de jugadors, i la seva dificultat 

en cas que sigui cpu. Finalment l’usuari li dona al botó “Iniciar Partida” i el joc 

inicia la partida amb els paràmetres establerts. 
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 Flux Alternatiu: Si es vol jugar la partida amb algun jugador online, s’haurà de 

prémer, en la pantalla de configuració, el botó “Esperar Connexions”, per tal 

d’acceptar la entrada de possibles clients a la nostra partida. 

4.2.3 Cas d’ús unir-se a una partida 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  S’uneix a una partida existent creada per un altre jugador en un 

altre ordinador. 

 Precondicions:  Partida no iniciada 

 Postcondicions: Es mostra en pantalla la sala d’espera de la partida 

 Flux: El jugador clica el botó “Buscar partida” del Menú principal. El sistema 

retorna un diàleg on s’hi ha de posar la IP de l’ordinador host i el nom amb el 

que es vol jugar. Un cop omplerts els camps, es mostra la sala d’espera de la 

partida creada pel host. 

 Flux Alternatiu:  Si la IP introduïda es incorrecte (ja sigui perquè no ha trobat 

l’ordinador en qüestió o aquest no té cap socket obert), es mostra un avis d’error. 

4.2.5 Cas d’ús veure About del joc 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Visualitza la informació bàsica sobre el joc. 

 Precondicions:  Partida no iniciada 

 Postcondicions: Es mostra en pantalla l’About del joc 

 Flux: El jugador clica el botó “About” del Menú principal. El sistema mostra la 

pantalla d’About. 

4.2.6 Cas d’ús Obrir ajuda 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Visualitza la fulla d’ajuda del joc de tauler. 
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 Precondicions:  Partida iniciada 

 Postcondicions: Es mostra una nova finestra amb la fulla d’ajuda del joc 

 Flux: L’usuari prem el botó per obrir ajuda del tauler. El sistema mostra la fulla 

d’ajuda reglamentaria del joc de taula. 

4.2.7 Cas d’ús Carregar partida 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Permet continuar una partida anterior sempre que s’hagi desat 

abans 

 Precondicions:  Partida local (sense clients online), partida no iniciada. 

 Postcondicions: S’inicia una partida amb l’estat de la partida que s’havia 

desat prèviament  

 Flux: El jugador clica el botó “Partida ràpida”. En la pantalla de configuració, 

el jugador senzillament prem “Reanuda partida” i escull l’arxiu on està 

guardada la partida en qüestió mitjançant un diàleg. Un cop escollit, prem 

acceptar i el sistema reanuda la partida. 

 Flux Alternatiu: En cas de prémer cancel·lar, el sistema no efectua cap canvi. 

4.2.8 Cas d’ús Sortir 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Permet treure l’aplicació (joc) 

 Precondicions:  -- 

 Postcondicions: Es tanca el joc  

 Flux: L’usuari prem el botó per tancar l’aplicació. El sistema tanca el joc. 
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4.2.9 Cas d’ús Agafar lloseta 

Abans de començar amb el cas d’us, cal destacar que segons la lloseta que agafem 

podem fer unes coses o altres. En termes generals, quan s’agafa una lloseta el que el joc 

fa es desar-la en l’inventari del jugador, col·locar o treure el corresponent disc d’acció i 

aplicar els seus beneficis si es el cas. No obstant, les llosetes de tipus Imperi i algunes de 

progrés permeten col·locar cubs de població pel mapa i a més iniciar guerres.  Aquest 

cas d’´us, però, sols es limitarà a fer referència al procediment general. 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Permet agafar una lloseta sempre que es pugui. 

 Precondicions:  Partida iniciada, torn de jugador 

 Postcondicions: El jugador obté la nova lloseta amb els corresponents efectes 

segons del tipus que sigui. El panell de jugador corresponent s’actualitza amb 

la nova lloseta i es col·loca o es treu el disc d’acció corresponent (segons el torn 

d’Era).  

 Flux: L’usuari clica la lloseta que vol agafar. A continuació es mostra un popup 

a la espera de la confirmació del jugador. En cas afirmatiu, s’afegeix la lloseta 

seleccionada a l’inventari de l’usuari corresponent i el seu panell de jugador 

actualitza la informació dels beneficis obtinguts per la lloseta (en cas que siguin 

immediats).  Si es tracta d’una lloseta de progrés de tipus utilitzable es desa en 

l’inventari de llosetes de progrés per la seva futura utilització. 

 Flux alternatiu:  Si en el popup l’usuari prem cancel·lar, el sistema no efectua 

cap canvi. 
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 Flux alternatiu 2: Com s’ha comentat abans, l’usuari es pot trobar durant el 

torn 2 d’una partida i el seu disc d’acció afectat per la jugada corresponent 

pot tenir altres discs a la seva esquerra. Si aquest fos el cas, un cop l’usuari ha 

confirmat que vol agafar la lloseta, es sistema mostrarà un altre popup que 

permet escollir amb quin tipus de recurs es pagarà la penalització. L’usuari 

n’escull el que vulgui i passa a posseir la lloseta 

4.2.10 Cas d’ús Confirmar torn 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Serveix per confirmar el torn, es a dir, per acabar la nostra 

jugada i donar pas a  un altre jugador. 

 Precondicions:  Partida iniciada, Lloseta agafada 

 Postcondicions:  Passa torn / finalitza jugada. El jugador corresponent no pot 

agafar cap lloseta ni utilitzar cap lloseta de progrés fins que no li torni a tocar.  

 Flux: L’usuari prem el botó “V” (de finalitzar torn) del joc. El sistema finalitza el 

torn del jugador corresponent i dona pas al d’un altre. 

4.2.11 Cas d’ús Passar torn sense agafar lloseta 

 Actors: Usuari. 

 Descripció: Com hem vist anteriorment el torn B d’una Era es com un mirall del 

torn A.  Si agafes una lloseta de ciutat durant el torn A col·locaràs un disc 

d’acció que després l’hauràs de treure agafant una altre ciutat durant el torn B. 

En cas que no es tingués suficient or per comprar cap ciutat durant el torn B, 

com que el joc t’obliga a treure el disc d’acció igualment,  es pot fer sense 

agafar la lloseta de ciutat. Es una mala jugada, ja que treus un disc d’acció 

sense obtenir res a canvi, però així son les normes. 

 Precondicions:  Partida iniciada, torn B de partida 
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 Postcondicions:  Passa torn / finalitza jugada. El jugador corresponent no pot 

agafar cap lloseta ni utilitzar cap lloseta de progrés fins que no li torni a tocar.  

 Flux: L’usuari prem el botó “X” (de finalitzar torn) del joc. El sistema mostra un 

popup permetent escollir de quina fila treure un disc d’acció. Finalment, el 

sistema passa el torn a un altre jugador. 

 Flux alternatiu: Si al seleccionar la fila existís penalització, es mostraria un 

altre popup que permet escollir amb quin recurs pagar-la.  

4.2.12 Cas d’ús Utilitzar lloseta de progrés 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Permet al jugador utilitzar una lloseta de progrés. 

 Precondicions:  Partida iniciada, el jugador té almenys una lloseta de progrés 

de tipus utilitzable en el seu inventari 

 Postcondicions: S’apliquen els beneficis que atorga la lloseta de progrés  

 Flux: L’usuari prem la pestanya per mostrar el seu inventari de llosetes de 

progrés de tipus utilitzables i el sistema les mostra. A continuació l’usuari 

selecciona una i apareix el popup corresponent de confirmació d’ús. Si el 

jugador confirma la acció, el sistema aplica els efectes de la lloseta de progrés 

escollida. 

 Flux alternatiu : En cas de cancel·lar, el sistema no efectua cap canvi. 

4.2.13 Cas d’ús Guardar partida 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Permet desar l’estat de la partida actual 

 Precondicions:  Partida iniciada, Menú d’opcions obert. 

 Postcondicions: Es crea un arxiu amb l’estat de la partida actual  
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 Flux: L’usuari prem el botó “guardar partida” del Menú d’opcions en mig d’una 

partida. El sistema obre un diàleg on l’usuari pot introduir o seleccionar el nom 

de l’arxiu on desar-hi l’estat. Finalment confirma l’acció seleccionant 

“confirmar”. 

 Flux alternatiu : En cas de cancel·lar l’acció, el sistema no efectua cap canvi. 

4.2.14 Cas d’ús Sortir de la partida actual. 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Permet sortir de la partida actual 

 Precondicions:  Partida iniciada, Menú d’opcions obert. 

 Postcondicions: Es mostra el menú principal.  

 Flux: L’usuari prem el botó “Sortir” del Menú d’opcions en mig d’una partida. El 

sistema finalitza la partida actual i mostra el Menú Principal. 

4.2.15 Cas d’ús Obrir instruccions del joc. 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  permet visualitzar les instruccions del joc 

 Precondicions:  Partida iniciada, Menú d’opcions obert. 

 Postcondicions: Es mostra les instruccions del joc 

 Flux: L’usuari prem el botó “Instruccions” del Menú d’opcions en mig d’una 

partida. El sistema mostra les instruccions del joc en una nova finestra. 

4.2.16 Cas d’ús Col·locar cub de població 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Permet col·locar un cub de població en una regió del mapa del joc 

 Precondicions:  Partida iniciada, lloseta d’imperi agafada / lloseta de progrés 

corresponent utilitzada, jugador té almenys 1 cub de població disponible per 

col·locar 
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 Postcondicions: Es mostra un nou cub de població del color del jugador 

corresponent  en la regió del mapa seleccionada (hi ha llosetes de progrés que 

permeten posar 3 de cop però.) 

 Flux: L’usuari selecciona la regió en la que vol col·locar un nou cub de població 

amb el clic esquerra. El sistema mostra el cub en la regió corresponent i 

actualitza la reserva de cubs del jugador . 

4.2.17 Cas d’ús Treure cub de població 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Permet treure un cub de població en una regió del mapa del joc 

 Precondicions:  Partida iniciada, lloseta d’imperi agafada,  jugador té almenys 1 cub 

col·locat en el mapa 

 Postcondicions: Es treu el  cub de població del color del jugador corresponent  en la 

regió del mapa seleccionada.  

 Flux: L’usuari selecciona la regió en la que vol treure un nou cub de població amb el 

clic dret. El sistema esborra el cub de la regió corresponent i actualitza la reserva de 

cubs del jugador . 

4.2.18 Cas d’ús Realitzar guerra 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Permet realitzar una guerra amb un altre jugador. 

 Precondicions:  Partida iniciada, lloseta d’imperi agafada,  jugador té almenys 

1 cub col·locat en el mapa . En la regió on os vol realitzar el conflicte hi ha 

d’haver almenys 1 cub de població del jugador actual i un altre d’un altre 

jugador. 

 Postcondicions: Es realitza la guerra. Es trauran els corresponents cubs de 

població dels 2 jugadors afectats que indica la lloseta d’imperi.  
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 Flux: L’usuari li dona al botó “Realitzar guerra”. El sistema mostra un missatge 

de confirmació. Un cop el jugador confirma, selecciona la regió corresponent on 

la vol realitzar. El sistema mostra un missatge estimant el resultat de la batalla 

juntament amb un botó de confirmació. Si l’usuari confirma, es duu a terme la 

batalla, traient de la regió afectada els cubs que toquen. 

 Flux Alternatiu: Si l’usuari cancel·la, el sistema no realitza cap canvi. 

 Flux Alternatiu 2: Si hi haguessin més de 2 jugadors que tenen cubs de 

població en la regió afectada, el sistema mostrarà un diàleg més on el jugador 

pot triar el rival a qui declarar la guerra. 

4.2.19 Cas d’ús Mostrar Mapa 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Permet veure el mapa del joc 

 Precondicions:  Partida iniciada 

 Postcondicions: Es mostra el mapa del joc. 

 Flux: L’usuari prem la pestanya “veure mapa”. El sistema mostra el mapa del 

joc. 

4.2.20 Cas d’ús Mostrar llosetes 

 Actors: Usuari. 

 Descripció:  Permet veure el tauler de llosetes del joc 

 Precondicions:  Partida iniciada 

 Postcondicions: Es mostra el tauler de llosetes del joc 

 Flux: L’usuari prem la pestanya “veure llosetes”. El sistema mostra el tauler de 

llosetes. 
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5. Disseny 

ISSENY (5)   
Fins ara hem vist la especificació del que seria el projecte. Ara toca 

posar-ho en pràctica. En aquest nou capítol s’explicarà quina arquitectura s’ha seguit a 

l’hora d’implementar el joc (quin patró de disseny s’ha seguit), el disseny de la interfície, 

i el disseny del joc en xarxa. Finalment, també s’introduirà el possible disseny de la 

intel·ligència artificial de cara a futures ampliacions. També veurem un model conceptual 

reduït de tot el conjunt i els diagrames de seqüència dels casos d’ús més destacables15. 

5.1 Arquitectura emprada 

 

Bàsicament, en termes generals, per la implementació del projecte s’ha seguit el patró 

basat en 3 capes: Presentació, domini i dades. No obstant, la capa de dades es podria 

considerar en sentit figurat. Per iniciar una partida no es necessita de cap base de 

dades ni arxius d’on obtenir cap tipus d’informació. De fet, per l’únic que la capa de 

dades cobra un cert sentit es pels casos d’ús de guardar partida i carregar partida, ja 

que es aquí on realment estem obtenint unes dades des de fonts externes al joc. Es a dir, 

la execució no parteix sempre d’una capa de dades estrictament parlant. Per exemple, 

el material bàsic per iniciar una partida seria carregar totes les llosetes i, per fer-ho, 

aquestes no necessiten estar desades en cap base de dades. 

Tornant de nou a les 3 capes, el sentit de cadascuna es el següent: 

 

 Capa de presentació: Mostra tots els elements gràfics necessaris per a permetre 

l’execució de tots els casos d’ús que s’han descrit anteriorment. En altres paraules, 

                                                           
15 Degut a la quantitat de classes, variables i funcions, la memòria es focalitzarà solament en les que 
es  considera més rellevants, tant en el model conceptual com en els diagrames de seqüència. 

D 
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guardarPartida() guardarPartida() 

ha de ser un calc de tota la informació que es mostra en el joc de tauler. A més, 

es la encarregada de recollir totes les peticions del jugador (esdeveniments). 

 Capa de domini: Es la encarregada de gestionar i executar tota la lògica 

interna del programa. Sense capa de domini, literalment, no hi hauria joc. En tot 

moment té que saber quin es l’estat de la partida. 

 Capa de dades: Bàsicament serà l’encarregada d’obtenir les dades necessàries 

per carregar una partida, així com de guardar partida. Com s’ha comentat 

abans, la seva utilitat passa una mica desapercebuda. 

 

La utilització d’aquest model radica fonamentalment en la seva senzillesa, claredat i 

flexibilitat. L’usuari llança un esdeveniment, aquest es recull per la capa de presentació, 

aquesta l’envia a la capa de domini, la qual fa la gestió corresponent (modificar l’estat 

de la partida, enviar la informació nova als clients, enviar a la capa de dades l’ordre 

corresponent si escau, etc.). Per exemple, pel si volem guardar una partida... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació Domini Dades 

clicGuardar() 

Exemple de l’aplicació de les 3 capes al joc 
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5.2 Disseny de la interfície 

 
La creació i el disseny de la interfície, encara que en principi no hagi de suposar un gran 

problema, per aquest joc en qüestió ha estat tot un repte (sempre partint del principi de 

que el resultat fos més que presentable). La quantitat d’elements visuals que hi han 

d’haver en escena es molt gran. A més, tot s’ha de fixar a una mida adequada i adient 

per a que es pugui visualitzar en monitors de mida normal16 i, si tenim en compte la 

imatge que s’ha exposat en el capítol introductori, no es pot dir que hagi estat una tasca 

precisament fàcil. Com es obvi, ha resultat impossible la mostra de tot el que apareix en 

la fotografia a la vegada, així que s’ha intentat sintetitzar al màxim en la mesura de lo 

possible. Per exemple, el tauler de llosetes i tauler del mapa es visualitzen quan es prem 

la corresponent pestanya. 

Un es podria plantejar que un cop dissenyats tots els components del joc, que com hem 

vist no son pocs, ja ho tenim casi fini quitat. L’Error es que no es comptava amb el que 

aleshores es realment el problema d’aquest joc pel que fa al disseny de la GUI17: les 

llosetes de progrés. Com s’ha vist abans, cadascuna es un món. Per a fer-nos una idea 

n’hi ha moltes que a l’hora d’utilitzar-les, l’usuari ha d’especificar com (per exemple, hi 

ha una lloseta que permet canviar un tipus de recurs per un altre. Aquí l’usuari hauria 

d’indicar quin per quin), el que implica dissenyar el popup corresponent per aquella 

lloseta de progrés en concret. Si a això li sumem els popups propis per confirmar accions 

més els popups indicatius del transcurs de la partida (per exemple, popup que indica a 

si es el teu torn, popup que introdueix una nova era, etc.), ens acaben sortint entorn uns 

10 popups extres. I es que aquest joc implementat a ordinador, demana popups per 

gairebé qualsevol acció.  

                                                           
16

 Per normal s’ha entés una mida de 1024x768 
17

 Graphics user interface. Interfície gràfica d’usuari. 
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També, es vol remarcar que pràcticament el 90% de la interfície que s’ha acabat 

dissenyant es totalment personalitzada i no s’ha utilitzat cap aspecte per defecte de cap 

component de l’editor (swing).   

No obstant, anem per parts. El primer i fonamental es construir un menú del joc que ens 

permeti iniciar els casos d’ús bàsics per començar una partida, carregar partida, etc. 

Primer es mostrarà un parell d’imatges del disseny del menú d’entrada (una amb el 

menú principal i una altre el submenú de crear una partida). La resta d’opcions no es 

mostraran degut a la seva redundància (són molt similars o manquen d’interès).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú principal del joc 
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Ara anem realment a lo important: la partida. El primer pas ha estat identificar 

cadascun dels components que s’han de poder visualitzar. En la següent imatge es pot 

veure quins son els més destacables: 

1. Tauler del mapa 

2. Tauler de llosetes 

3. Panell d’accions 

4. Inventari de jugador (llosetes que posseeix + recursos). 

 

 

 

 

Menú de crear partida 
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5.2.1 Tauler del mapa 

 
Pel que fa al primer punt, el tauler del mapa, es pot dir que es el que més treball gràfic 

ha demanat. Com podem veure les dimensions son massa grans com per considerar la 

opció d’escaneig com a viable. El fet d’haver-se tingut que reduir hauria empobrit molt 

la nitidesa de la imatge i a més, una imatge compacta no hauria atorgat cap tipus de 

flexibilitat a l’hora d’implementar les funcions del mapa corresponent. Es va decidir per 

tant, fer-ne un totalment personalitzat.  

1) En primera instància es va dissenyar cada regió del mapa per separat. Això era 

necessari per diferenciar una de l’altre a l’hora d’ubicar-hi cubs, treure’n, etc 

(més endavant ho veurem en la implementació). 
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Cada regió, a més, es va dissenyar en la seva versió desactivada (no hi podem 

posar-hi cubs de població per la raó que sigui) i en la seva versió seleccionada 

(estem passant per damunt amb el ratolí). 

 

 

 

 

 

 

2) El següent pas era mostrar la informació de cada regió. Recordem que segons la 

que sigui, aporta unes bonificacions o unes altres. Per exemple, una pot aportar 

5 punts de victòria i 2 d’aliment en la fase d’Ingressos i una altre, pot aportar 3 

punts de victòria i 2 discs de recursos. A més, no cal oblidar que la quantitat de 

cubs de població que hi té un jugador en una regió ha de ser visible en tot 

moment.  Per fer tot això es va dissenyar un rectangle que s’ompliria 

dinàmicament (en moment d’execució) amb la informació de la regió 

corresponent. 

 
 

Representació gràfica de 3 regions 

Representació gràfica de les bonificacions que atorga una regió. (2 PV pel jugador que hi 
tingui més cubs i 2 d’aliment, i 1 PV pel segon amb més cubs.  

Versió normal, seleccionada i desactivada d’una regió en concret.  
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3) A l’hora d’interactuar amb el mapa, podem diferenciar diversos casos. Per 

exemple, si hem agafat una lloseta d’imperi,  podem col·locar cubs de població 

en certes regions. Si estem utilitzant una lloseta de progrés o volem realitzar una 

batalla, en canvi, la interacció pot ser diferent. Per tant, lo ideal era insertar-hi 

una espècie de missatge informatiu sobre les accions que es un jugador pot 

realitzar. Aquest missatge, al igual que amb el panell informatiu anterior, també 

seria dinàmic i variaria en temps d’execució.  A continuació es mostren 3 casos. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Finalment, es va acabar de perfilar tot amb el disseny de botons que permeten 

iniciar guerres i indicadors del mode en el que ens trobem en el mapa (per 

diferenciar si per exemple només podem explorar-l’ho, si acabem d’agafar una 

lloseta d’imperi, etc). 

Missatge d’informació que es mostra al passar amb el ratolí  per damunt d’una regió.  

Missatge d’informació que es mostra quan agafem una lloseta d’imperi.  

Missatge d’informació que es mostra quan utilitzem la lloseta de progrés Armes de Foc  
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Degut a les mides reduïdes amb les que s’ha enfrontat, es va tenir que incloure 4 

regions de manera separada en uns quadrats per diferenciar-les de la resta. De 

fet, en el propi tauler original aquestes regions (les que corresponen al nou món) 

ja ho estan de separades de manera similar. 

 

Així doncs el resultat de tot plegat ha estat el següent: 

 

 

 

 

Visualització del mapa en mode imperi (es a dir, acabem d’agafar una lloseta d’imperi) en 
mig de la execució del joc.  
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5.2.2 Tauler de llosetes 

Per al disseny del tauler de llosetes, s’ha tingut que obtenir, com es obvi, totes les 

llosetes que hi figurarien. Això s’ha fet a partir de l’escaneig de les pròpies llosetes del 

joc. La idea ha estat tenir la lloseta en versió petita per ubicar-la al tauler i en versió en 

gran per tal de veure-la en detall cada cop que hi passem el ratolí pel damunt.  

 

 

A continuació s’ha procedit al disseny del tauler en si. Per fer-ho s’ha intentat adoptar 

una distribució similar a la del tauler del joc. A part, la idea era reservar-hi un espai on 

poguéssim veure amb major claredat la lloseta que s’està consultant en aquell moment. 

En aquest espai hi anirà una breu descripció de tot el que aporta la lloseta (en cas de 

ciutats, les bonificacions i manteniment que demana, per exemple. O en cas de llosetes 

de progrés, la descripció total del que dona). Aquest espai, òbviament, seria omplert en 

temps d’execució, no es estàtic.  

 

 

 

 

 

Versions petita i gran d’una lloseta de ciutat. 

Tauler de llosetes del joc 
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Disseny del tauler de llosetes 

Tauler de llosetes omplert 
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5.2.3 Panell d’accions 

Per a fer el panell d’accions, el més complicat ha estat representar els icones que indiquen el 

tipus de cada fila ja que l’espai disponible era força petit. A més, es va decidir que fos així ja 

que en la implementació del joc, a diferència del joc de taula, l’usuari no ha de col·locar o 

treure els discs d’acció. Solament té que agafar una lloseta i el propi programa ja s’encarrega 

del disc d’acció. Es a dir, es com si fes la funció de log d’una partida (enregistra les accions que 

han anat fent els jugadors durant al llarg de la partida), per tant, degut a la quantitat 

d’elements a mostrar, amb que tingués un espai petit era suficient. 

 

 

 

 

 

 

Un cop finalitzat el disseny, el contingut s’ompliria de manera dinàmica en temps 

d’execució. Per fer-ho s’ha tingut que crear el aspecte dels discs d’acció prèviament, es 

clar. 

 

 

  

 

Disseny panell d’accions 

Panell d’accions en mig d’una partida 
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5.2.4 Panell de jugador 

El fet de com mostrar totes les possessions d’un jugador ha estat difícil. Bàsicament difícil en el 

sentit de no saber com representar-ho.  Recordem que un jugador té 4 tipus d’elements: 

Aliment, recursos, població i or. A més dels PV, es clar. A això cal afegir-hi les llosetes que 

posseeix, que han de ser visibles en tot moment pels demés jugadors. Tot plegat, no hi havia 

manera de trobar com fer-ho. Finalment, va ser un altre joc18 el que va donar la idea. 

Aquest joc tenia una espècie de panell del “heroi” que l’usuari manejava. En aquest 

panell es podia observar els paràmetres del jugador (defensa, poder d’atac, etc.) i els 

objectes que duia equipat, amb un total de 6 espais. Quan passaves el ratolí per sobre 

dels objectes equipats apareixia un popup informant de les característiques d’aquest.  

 

 

 

 

 

Pensant-hi objectivament,  doncs, aquest tipus de panell era ideal pel projecte. Sols era 

necessari aplicar una mica d’imaginació i els següents canvis: 

 Canviar les barres de vida i manà pel nom i tipus de jugador 

 Canviar els paràmetres del jugador per la quantitat d’aliment, or, etc.  

 Adaptar els 6 espais al nostre joc, utilitzant-los per mostrar-hi la quantitat de 

ciutats que té, la quantitat de territoris, etc. 

                                                           
18 El joc es el League of Legends. Es totalment gratuït (només pagues per extres) i actualment es el 
joc en xarxa amb més jugadors actius del món. 

Panell de jugador en el que s’ha inspirat 
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Finalment, l’avatar es va decidir conservar ja que realment no hi feia cap mal al 

projecte. Els jugadors seguirien identificant-se pel color, bàsicament, però afegiria més 

opcions de personalització. El resultat final ha estat el següent: 

 

 

Cada cop que passem el ratolí pel damunt d’un dels 5 espais del jugador, se’ns llista 

cada lloseta d’aquell tipus. 

No obstant, encara no estava solucionat el tema de la utilització de llosetes de progrés 

(aquelles que agafes però no s’usen immediatament). Per fer-ho, i degut al poc espai 

disponible es va incorporar una pestanya al panell d’accions que permet canviar entre 

aquest i l’inventari de llosetes de progrés de tipus utilitzable que té el jugador. Aquest, 

com es obvi, també seria omplert de manera dinàmica. 

 

 

Es pot dir que amb aquests 4 apartats s’ha explicat gairebé tot lo destacable pel que 

fa al disseny de la interfície. Òbviament no s’ha tingut en compte altres components 

Panell de jugador propi 

Inventari de llosetes de progrés de tipus utilitzable d’un jugador. 
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totalment personalitzats com alguns botons i opcions que realment no estan directament 

relacionats amb el funcionament del joc (com per exemple el xat). 

A part d’això tampoc s’explicarà la creació de la gran quantitat de popups que hi ha 

en el joc ja son una mica més mecànics i sinó no acabaríem mai.  

Així doncs, el resultat global del disseny explicat es el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar, hi ha una pestanya pel mapa i una altre pel tauler d’accions (les 

altres 3 estan orientades a possible ampliacions). L’indicador que hi ha a la part inferior 

Resultat de l’aplicació del disseny de la interfí cie al joc. 
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esquerra serveix per complir una de les regles del joc consistent en que en partides de 3 

o més jugadors, es poden agafar llosetes d’eres i torns anteriors. 

5.3 Disseny del multijugador en xarxa 

 

Pel que fa al multijugador , el multijugador local no té gaires complicacions i no s’hi ha 

d’afegir cap altre aspecte que no sigui el de la pròpia implementació que comentarem 

més endavant (tenir en compte en tot moment de qui es el torn). No obstant, pel que fa 

joc en xarxa, s’ha hagut de dissenyar un sistema per fer possible les comunicacions entre 

jocs executats en diferents ordinador.  

Per fer-ho, la idea es que sempre hi existeixi un host (en aquest cas, el creador d’una 

partida). Aquest estarà obert a rebre clients sempre que ho desitgi. Cada cop que un 

client es connecti amb el host es crearà automàticament un fil comunicatiu que permeti la 

transmissió de dades d’un a l’altre. Els moviments que faci un client mai s’enviaran a un 

altre client, sino que sempre ho farà al host (que es el que exercirà de servidor) i serà 

aquest el que repartirà aquesta informació a la resta de clients. Bàsicament: 

 

 

 

 

 

 

Host 

Client Client Client 
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Degut a la gran quantitat d’accions que pot fer un jugador (escriure en el xat, agafar 

lloseta, usar lloseta de progrés, col·locar cubs de població, etc.) i al fet de que cada 

acció pot requerir més o menys dades d’un tipus determinat o d’un altre, el que es farà 

sempre es abans de tot avisar a l’altre màquina què es el que s’ha fet (per exemple si 

s’escriu un missatge en el xat se li enviarà el nom de la acció, per exemple, 

“nouMissatgeChat” i a continuació el missatge corresponent), així la màquina destí ja 

sap de què es tracta i què ha de llegir. 

Per la realització d’aquest sistema s’utilitzarà els sockets de Java. Més endavant veurem 

amb més detall la seva implementació. 

5.4 Proposta al disseny de la intel·ligència artificial 

 

Com s’ha comentat amb anterioritat, aquest projecte no inclourà la implementació d’una 

intel·ligència artificial degut al volum de treball i d’hores que això hauria acabat 

implicant. Personalment, crec que la implementació d’una intel·ligència artificial d’un joc 

d’aquestes característiques podria ser perfectament el Projecte de final de carrera d’un 

quadrimestre sencer. Insisteixo, sols la implementació de la IA. Quan es comença a saber 

com jugar i com guanyar, et dones compte que hi ha moltes maneres diferents. Al cap i a 

la fi, per guanyar sols cal aconseguir Punts de victòria, però la manera d’aconseguir-los 

son molt diverses (ja s’ha explicat en apartats anteriors). 

Quan convé realment obtenir menjar? Quan convé realment obtenir població? Vaig 

malament de recursos, hauria d’agafar llosetes que me’n donessin? Em convé utilitzar 

aquesta lloseta de progrés ara? Un altre jugador té una lloseta de progrés que li 

aportar recursos extres per tenir territoris de tipus Illa, hauria d’intentar agafar les 

màximes illes possibles doncs? ... Són preguntes que ni tan sols un jugador “humà” ni amb 

20 partides podria saber-ho amb un 100% de certesa. 
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La proposta que a termes pràctics requeriria menys temps i pot arribar a ser més 

senzilla es dissenyar diferents tipus d’intel·ligència artificial basant-se en un patró de  

comportament. Per exemple, possible dissenys serien:  

 Una IA pacífica : Mai realitza guerres. 

 Una IA equilibrada : Busca sempre tenir una mica de tot (Aliment, recursos, 

població, ciutats, territoris, etc.). 

 Una IA agressiva : Intenta realitzar guerres amb molta freqüència. 

 Una IA que es decanti per llosetes d’un cert tipus : Busca sempre agafar llosetes 

d’un cert tipus  

 Etc. 

El problema d’aquests dissenys es que això no es realment intel·ligència artificial amb 

totes les seves lletres. La CPU intentarà sempre realitzar un tipus determinat d’acció, 

independentment de l’estat de la partida (o tenint-lo en compte molt poc). Aquest tipus 

d’IA no haurien de suposar cap repte per a un jugador amb un mínim d’experiència. 

Si es cert que podríem implementar una IA que tingues en compte gairebé tots els casos 

de tots els casos possibles que hi pot haver en una partida, cosa que acabaria tenint 

més línies de codi que el propi projecte. 

El que realment s’ha de fer aquí es, en la meva opinió, una bona aplicació de Mineria 

de dades. Obtenir conclusions a partir de dades. Una lloseta de ciutat que atorga molts 

punts de victoria no té perquè ser molt bona, al contrari que una que n’aporta molt pocs 

si que en pot ser molt bona amb combinació amb altres de progrés. Per exemple, hi ha 

llosetes de progrés que bonifiquen més o menys en funció de quantes llosetes de territori 

tinguis d’un cert tipus. Aleshores, si una lloseta amb molts punts de victoria no es sinònim 

de bona, com es determina quant de bona es una lloseta?. O més ben dit, quines 

llosetes fan guanyar partides? 
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El procediment a realitzar ha d’atorgar puntuacions a cada lloseta en funció de si amb 

elles s’ha guanyat moltes parties. Aquí es on entraria la mineria de dades.  

 El primer a realitzar seria, amb intel·ligències artificials aleatòries, centenars o 

potser milers de partides.  

 De cada partida s’hauria de recollir, en termes generals, tots els paràmetres 

amb els que el jugador ha finalitzat la partida. 

 Un cop recollides totes les dades aplicar mineria de dades sobre cadascun dels 

paràmetres. Per exemple, atorgar major puntuacions a les llosetes que posseïen 

els jugadors que han guanyat o crear regles d’associació (per exemple, aquesta 

lloseta amb combinació amb aquella duplica el valor de la primera). 

A partir de totes aquestes puntuacions, la intel·ligència artificial aniria aprenent a partir 

de les dades de les partides anteriors. No sols seria fixa, sino que aniria millorant. 

Com es pot veure, és clar que per a la realització de tot aquest treball cal profunditzar 

en conceptes estadístics i tota la sistemàtica de minera de dades, a part de ser necessari 

molt de temps. Aquí no hi ha un Minimax ràpid i eficient per aplicar. 

Es per això, doncs, que el projecte contempla la incorporació futura d’una intel·ligència 

artificial ja que existeix el tipus de jugador CPU, però aquesta no està implementada. 

Es deixa per a possibles ampliacions.   
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5.5 Disseny de la persistència 

 

Com s’ha vist abans, les úniques dades que s’obtenen o es guarden en fonts externes 

serà les dades per carregar o guardar una partida. Per guardar una partida caldrà 

desar en algun lloc totes les estructures de dades i variables que tinguin a veure amb 

l’estat de la partida actual. El més pràctic serà guardar totes aquestes dades en un 

arxiu (les dades abans passaran per un procés de serialització que veurem més 

endavant en la implementació). El fet que sigui un arxiu permet que es pugui guardar en 

qualsevol lloc, posar-li qualsevol nom i moure’l sense cap problema. 

Per carregar partida la idea es elegir un arxiu amb el contingut de les dades de la 

partida anterior, per tant serà tant senzill com la selecció i lectura del arxiu 

corresponent. 

Recordem que les llosetes no estan desades  en cap base de dades i que per tant, no 

intervenen en la persistència de les dades a l’hora d’iniciar una partida. 

5.6 Model conceptual 

 

A continuació es mostra 2 models conceptuals. Un per la capa de domini i un altre per la 

capa de presentació. S’ha dividit en 2 models per motius d’espai. Tampoc s’ha inclòs el 

nom dels mètodes i els atributs de les vistes també per motius d’espai 
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Domini (i persistencia) 
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5.7 Diagrames de seqüència 

 

A continuació es llista els diagrames de seqüència dels casos d’ús més rellevants que 

s’han vist anteriorment. Els diagrames han estat simplificats degut a la manca d’espai i 

algunes operacions han sigut sintetitzades. Alguns diagrames no es mostren degut a que 

el seu procediment es molt similar al d’altres i son, exceptuant algun diàleg o funció 

intermitja, casos pràcticament iguals.  

També cal notar que degut a que cada cas d’ús pot tenir diversos fluxos alternatius, els 

diagrames realitzats mostren un cas en concret (per exemple, segons quina lloseta 

s’agafa es poden realitzar diverses accions. Aquí sols es tindrà en compte el diagrama 

per un tipus/cas determinat). 

 

5.7.1 Iniciar partida personalitzada 

L’usuari clica el botó Crear Partida. El sistema mostra el menú de la sala d’espera per 

crear una partida. Si el jugador vol realitzar una partida online clica en “Esperar 

jugadors” i es crea i s’executa un thread19 per rebre nous clients. Per cada client 

connectat  es crea un thread d’escolta. Un cop ja hi son tots els clients, l’usuari prem el 

botó iniciar partida. S’avisa al controlador de joc que s’ha d’iniciar una partida i se li 

envia la configuració de la sala d’espera. Es crea una nova partida amb tots els seus 

components i es mostra el tauler del joc al jugador.  

Iniciar partida ràpida es el mateix cas però sense la creació de threads ja que sols es 

juga contra jugadors tipus CPU. 

 

 

                                                           
19

 Fil d’execució totalment independent que es pot executar concurrentment amb altre codi. 
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5.7.2 Buscar Partida 
 

L’usuari prem el botó de Buscar Partida. Apareixen dos diàlegs. El primer es per posar 

el seu nom i el segon per posar la IP  de la màquina host. Si s’accepta la connexió es 

crea i s’executa un thread per tal de poder escoltar/escriure al host i es mostra la 

pantalla d’espera de crear una partida. 
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5.7.3 Carregar Partida 
 

L’usuari prem el botó partida ràpida i el sistema mostra la pantalla de configuració per 

partides ràpides. L’usuari clica en carregar partida i es mostra un diàleg per seleccionar 

l’arxiu que conté les dades de la partida a carregar. Un cop escollit, l’usuari prem 

acceptar i se li comunica al controlador de joc que té que iniciar una nova partida. La 

diferencia està en que les dades d’aquesta (llista de jugadors, etc.) no serà agafada 

del menú principal, sinó de l’arxiu escollit. Tots els components que crea la partida s’han 

obviat degut a que ja s’han vist en el primer diagrama. 
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5.7.4 Tancar 
 

L’usuari prem el botó per tancar l’aplicació. Es treu el joc. 
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5.7.5 Visualitzar About 
 

L’usuari prem el botó per visualitzar l’About. El sistema mostra la pantalla 

corresponent 

 

 
 

 

 

Mostrar Ajuda es un diagrama similar. 

5.7.6 Agafar lloseta (tipus territori) 
 

L’exemple mostrat a continuació es el d’agafar una lloseta de tipus territori durant el 

torn B i amb penalització.  

El jugador clica sobre una pila de llosetes del tauler de llosetes. A continuació es 

comprova totes les condicions per veure si aquella lloseta es pot agafar. En cas 

afirmatiu es mostra el popup per confirmar l’acció d’agafar-la. L’usuari prem el botó 

confirmar i degut a que té un disc d’una altre jugador a la seva esquerra (existeix 

penalització), apareix el popup per escollir com pagar aquesta penalització. L’usuari 

selecciona un recurs i la lloseta passa a formar part del seu poder. S’actualitza el panell 

de jugador corresponent amb la nova informació, el taulell d’accions amb el disc d’acció 

que el jugador acaba de treure i finalment s’actualitza el tauler de llosetes per mostrar 

que aquella lloseta ha estat agafada. 
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5.7.7 Confirmar Torn 
 

L’exemple mostrat suposa el cas que el jugador en qüestió es l’últim en fer la jugada del 

torn actual i que, per tant, a part del fet de confirmar el torn, el sistema mostrarà a tots 

els jugadors la pantalla de fase d’ingressos.  

L’usuari prem el botó per finalitzar el seu torn (s’ha hagut de retirar o treure un disc 

d’acció abans). El sistema mostra la pantalla de la fase d’ingressos primer amb els 

beneficis obtinguts i al cap d’uns segons amb els beneficis sumats als recursos de cada 

jugador. La partida actualitza els panells de cada jugador amb les noves quantitats.  
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5.7.8 Passar Torn sense agafar lloseta 
 

L’usuari prem el botó per passar torn sense agafar lloseta i es mostra un popup per seleccionar 

de quina fila del tauler d’accions es vol treure el disc corresponent. Un cop escollida, el sistema 

treu el disc d’acció, actualitza el tauler d’accions i finalitza el torn del jugador actual.  
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5.7.9 Guardar Partida 
 

L’usuari obre el menú i clica en guardar partida. El sistema mostra un diàleg on es pot 

seleccionar o crear un arxiu on guardar-hi les dades. A continuació, quan l’usuari prem 

acceptar,  s’obté un canal d’escriptura aquest fitxer i s’hi escriu la instància d’una classe 

serialitzable amb totes les dades que cal desar (més endavant s’explica amb més detall).  
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5.7.10 Col·locar cub de població 
 

L’usuari  fa clic amb el botó esquerra a una regió (clic dret es per treure cubs). El sistema 

enregistra el canvi i actualitza el mapa i la informació de la regió corresponent per tal que 

indiqui el nombre de cubs actualitzat. Finalment, l’usuari ha gastat un cub de població i això 

s’ha de reflectir en el seu panell.   

Treure cubs i fer guerra son casos similars. El primer es obvi i el segon en comptes de treure 

cubs d’un jugador en treu els de dos. 
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6 Implementació 

MPLEMENTACIÓ (6)   
En aquest apartat veurem com s’ha dut a terme tot el que s’ha 

especificat fins ara (excepte la intel·ligència artificial, es clar). Primer s’explicarà les 

eines i llenguatge amb el que s’ha realitzar el codi així com els requisits mínims per a la 

seva correcta execució. A continuació es descriurà, de forma general, com s’ha 

implementat la lògica del joc, la presentació i la persistència. Degut a la magnitud del 

projecte s’explicarà solament el que sigui realment rellevant. 

6.1 Llenguatge i entorn de desenvolupament 

 

Pel desenvolupament del projecte s’ha optat per la utilització del llenguatge Java i la 

llibreria Swing. Bàsicament, la raó es degut a les facilitats que dona aquesta combinació 

per a la realització de GUIs de manera “ràpida i fàcil”. En segon lloc, programant en 

Java, també assegures que la aplicació sigui multiplataforma (sols cal tenir la versió de 

Java adequada). Finalment, també era el llenguatge que es tenia més fresc i amb el 

que es tenia més experiència, sobretot pel fet d’haver programat una aplicació en 

android (El qual treballa amb Java) i per la realització de l’assignatura de la carrera 

Projecte de programació (que consistia en fer una aplicació en Java també amb Swing). 

Un concepte important, a més, es que amb Java es molt senzill la creació i la utilització 

de threads20, eina fonamental que es farà servir sobretot de cara al online.   

La eina utilitzada per a la creació de interfícies ha estat el WindowBuilder, el qual 

permet ubicar components de manera ràpida i senzilla. No obstant, cal destacar que 

aquesta fàcil col·locació de components es solament estàtica. Si es vol afegir nous 

                                                           
20

 Fil d’execució totalment independent que es pot executar concurrentment amb altre codi. 

I 
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botons, opcions, imatges, etc. en meitat de la execució d’un joc (es a dir, dinàmics), 

aquests s’han d’implementar a mà.  

El programa utilitzat per a la realització de tot el projecte ha estat l’Eclipse. 

 

 

Tornant un altre cop al online, per implementar-ho, s’utilitzarà les llibreries socket i 

serverSocket. 

 

 

Captura d’exemple de la edició d’una classe mitjan¡ant windowBuilder. 
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6.2 Requisits per a la seva correcta execució 

 

Els requisits mínims per a l’execució del joc són els següents:  

 Sistema Operatiu: Windows XP, 7,8 / Mac OSX 10.7.3 o superior / Linux 

 Memoria RAM: 512 MB (Es recomana 1GB+) 

 Java : 1.7 o superior 

 Online : Cal accedir al router per redirigir correctament el port concret a la IP 

de la màquina que vol ser el host (crear partida). En cas d’usar Windows 7 es 

recomana desactivar el firewall o habilitar una excepció per el joc. En cas 

contrari hi pot haver problemes de comunicació entre jugadors. 

 

6.3 Implementació del domini i de la lògica del joc 

 

A l’hora d’implementar el joc, s’ha diferenciat clarament 2 situacions: Menú principal i 

Partida.  

Tota la execució comença amb un controlador de joc que inicialitza i crea un menú 

principal i espera a que l’usuari inici una partida. Aquest controlador està dedicat sols i 

exclusivament a això, a iniciar partides quan toca. 

Un cop l’usuari comença una partida, el controlador crea la classe Partida i la executa. 

Tota  la lògica d’una partida esta controlada per aquesta classe, la qual s’encarrega de 

coordinar i gestionar tots els components del joc, així com la comunicació amb la capa 

de presentació. Simplificant, es pot dir que la classe Partida es el nucli i motor del joc. 

Serà la que executarà les funcionalitats i farà que tot rutlli.  
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Anem per parts, però. Es destacarà les classes més rellevants pel que fa al domini i la 

lògica del joc i les estructures de dades més importants. 

6.3.1 Classe Partida 

Com s’ha comentat, la classe Partida es el nucli del joc, la que conté l’estat de totes les 

estructures de dades que s’utilitzen i la que fa que el joc avanci. Cal remarcar que cada 

jugador online tindrà la seva pròpia classe Partida. Es a dir, tot jugador que participa 

en una partida (excepte els jugadors locals), té una classe Partida pròpia que li indica 

l’estat de la partida actual. Com es obvi, la classe Partida dels clients realment no 

executarà gaire cosa ja que l’únic que farà es aplicar els canvis que rebi del host per a 

que tots els jugadors tinguin el mateix estat d’una partida en tot moment. 

Estructures de dades a destacar en serien les següents: 

 Llista de tots els jugadors de la partida. Cada jugador esta format per una 

classe que conté diversos components que veurem més endavant 

 Ordre en el que els jugadors faran la seva jugada (recordem que l’ordre de 

torns ve determinat per la quantitat de bonificacions que té un jugador al 

començar un torn i/o Era). 

      
 
 

 Variable que indica en tot moment de qui es el torn. Aquesta ha estat de gran 

utilitat i ha facilitat molt les coses. Aquesta variable sempre que s’actualitza 

s’envia per online per a que tot client sàpiga de qui es el torn. 

 Variables que indiquen en quina Era i Torn d’era de la partida ens trobem 

      

      

    private int tornJugador; 
 private int Era = 1; 
 private int Torn = 1; 

 

ArrayList<JugadorPartida> vJugadors = new ArrayList<JugadorPartida>(); 
int[] vOrdre; 
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 Llistat de llosetes i regions.  Es té una llista per cada tipus de lloseta que hi ha. 

Aquestes llistes es disposaran en el tauler de llosetes21. Cada tipus de lloseta té 

una atributs determinats. Mai es traurà una lloseta de d’una llista, sempre es 

mantindrà intactes. Tal i com el joc indica, a l’hora d’ubicar les llosetes, s’ha de 

fer apilant-les (segons el tipus que sigui). Per exemple, per les ciutats, son 8 piles, 

cada pila amb 6 ciutats (1 per torn d’era). Les llosetes de territori, que no 

distingeixen de Era o torn, l’únic que cal fer es crear 10 piles desordenades. El 

procés d’omplir cada llista de manera correcta es fa amb l’ús de la classe 

PreparacióLlosetes.  

 Índex que apunti sempre quina lloseta de cada pila s’està visualitzant. Per 

exemple, quan comença la partida, aquest valdrà 0 ja que les llosetes visibles 

son les primeres de cada pila. Quan s’arribi al torn B de la Era 1, s’haurà de 

mostrar les que pertanyen a aquest torn, i per tant incrementarem en 1 aquest 

índex. 

 
 
 

 Com s’ha dit a l’anterior punt, aquestes llistes son immutables, no s’hi afegeix ni 

es treu cap lloseta durant la execució. Aleshores, com sabem les que han estat 

agafades? Mitjançant unes taules que indiquen l’estat en el que es troba una 

                                                           
21

 Seguint les directrius de les instruccions del joc de taula. Per exemple, per llosetes de tipus territori, la 
seva disposició es totalment aleatòria, mentre que per llosetes de tipus progrés, la disposició es 
aleatòria però respectant la Era a la que pertanyen. Per veure la disposició exacta es recomana consultar 
l’Annex amb les instruccions del joc 

//  
 public ArrayList<LlosetaCiu> selCIU[] = new ArrayList[8]; 
 public ArrayList<LlosetaTer> selTER[] = new ArrayList[10]; 
 public ArrayList<LlosetaPro> selPRO[] = new ArrayList[8]; 
 public LlosetaImp[] vIMP = new LlosetaImp[8]; 
 public LlosetaImp[] vIMP2 = new LlosetaImp[8]; 
 public LlosetaCom[] vCOM = new LlosetaCom[17]; 
 public Regio[] vREG = new Regio[16]; 

private int indexLlosetes; 
 
pr 
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lloseta. S’ha utilitzat un codi en que un 1 representa boca vall, un 2 representa 

boca amunt i un 0 representa fora de la pila (agafada). 

 Per les regions, la cosa es diferent. No son llosetes. Cada posició representa 

quants cubs de població té un jugador en una regió determinada (16 regions, 5 

jugadors màxim).   

 

 
 
 
 

El joc inicialitza amb un 2 totes les primeres llosetes de cada pila i amb un 1 a la  

resta. Quan un jugador agafa una lloseta, l’estat d’aquesta passa a ser 0, i es 

mostra la imatge de la lloseta que hi ha sota, es a dir,  normalment es mostrarà 

la imatge d’una lloseta boca vall. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

//  
 private int[][] selEstatCIU = new int[8][6]; 
 private nt[][] selEstatTER = new int[10][4]; 
 private int[][] selEstatPRO = new int[8][6]; 
 private int[] vEstatIMP = new int[8]; 
 private int[] vEstatCOM = new int[17]; 
       private int[][] estatREG = new int[16][5]; 

 
pr 

 

selPRO[0] 

(conté 6 

llosetes) 

 

selPRO[1] 

(conté 6 

llosetes) 

 

Jugador agafa lloseta -> selEstatPRO[4][indexLlosetes] = 0 

… 

 

Exemple de l’aplicació de les estructures de dades de les llosetes 
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 private int[][] taulaAccions = new int[5][10]; 
 

pr 

 

 Estat del panell d’accions el qual permet tenir en tot moment quin jugador té un 

disc col·locat en una fila concreta. Quan un jugador agafi una lloseta, 

automàticament es posarà un enter amb el seu nombre de jugador en la casella 

corresponent de la taulaAccions. El tauler d’accions varia la seva mida en funció 

del nombre de jugadors que hi hagi en una partida, per tant, cada casella 

tindrà un codi que representarà un estat: Un -1 significa casella deshabilitada     

(per exemple, en partides de 2 jugadors sols han d’estar disponibles 4 

columnes). Un 0 indica buida. Un nombre major que 0 representa la fitxa d’un 

jugador. 

 
 
 
 
 
 
 

Pel que fa la execució d’una partida complerta, la classe Partida s’encarrega de que tot 

avanci. Bàsicament el funcionament extremadament simplificat es el següent. Recordem 

que aquesta execució només es dona a terme en la classe Partida del host. 

 

Des de Era = 1 fins a 3 

  Des de torn = 1 fins a 2  // Recordem, torns A i B 

 

   Des de acció = 1 fins a 6   // Cada jugador fa 6 accions 

    
     Des de jug = 1 fins a 5   // Passar per tots els jugadors 
 
       
      Si (jug == local) Esperar(); 
       
      Si (jug == CPU) Esperar(); 
 
      Si (jug == Online){ 
 
        Avisar(); 
              Esperar(); 
      }  
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Quan s’acaba un torn d’una Era, com s’ha comentat en apartats anteriors, entrem en la 

fase d’Ingressos. En el joc de taula, durant aquesta fase, els jugadors han de calcular 

quins i quants recursos i bonificacions han obtingut a partir de les llosetes que han anat 

agafant. En el cas del joc implementat, com es obvi, els càlculs es fan interns amb la 

funció CàlculFiTornBeneficis i es mostra, mitjançant una taula anomenada beneficis, els 

beneficis obtinguts i els costos pagats de tots els jugadors de la partida. 

D’aquest manera, cada jugador pot veure que ha guanyat i que ha perdut cada 

jugador.  

 

     

     

     

     

     

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regions 

 Ciutats 

 

Progressos 

 

Territoris 

 

TOTAL 

 

ALI 

 

REC 

 

POB 

 

OR 

 

PV 

 

Càlcul de pèrdues i beneficis d’un jugador, tot classificat segons el tipus de lloseta i tipus de recurs 
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 private int numJugador; 
  
 private int tipus; // HUMA, CPU 
 private int subtipus; // HUMA: HOST, LOCAL, XARXA | CPU: DIFICULTAT  
 private String nom; 
 private int color; 
 private int avatar; 
  
 private int aliat; 
  
 private int pPV;  
 private int pOR; 
 private int pALI; 
 private int pREC; 
 private int pPOB; 

 

  

 private List<LlosetaCiu> lCIU; 
 private List<LlosetaPro> lPRO; 
 private List<LlosetaImp> lIMP; 
 private List<LlosetaTer> lTER; 
 private List<LlosetaCom> lCOM; 
 private List<LlosetaPro> invPRO; 

 

 

6.3.2 Classe JugadorPartida 

Com s’ha vist abans, els jugadors de la partida son del tipus “JugadorPartida”. Aquesta 

classe conté tot el necessari que ha de tenir tot jugador en el joc com el nombre de 

recursos que té i llistes de llosetes de cada tipus que posseeix.  

De cara a la implementació pròpiament dita, cada jugador té un nombre que l’identifica 

(fonamental per saber qui a fet que), el color escollit en la pantalla de configuració de 

partida i el tipus i subtipus de jugador que es (Humà, CPU i Local, Xarxa, Dificultat,  

respectivament. 

Com hem vist abans també farà falta tenir un inventari amb totes les llosetes de tipus 

utilitzable per jugador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Marc Ribas Garcia                      Memòria Rise of Empires                          20/06/2013 

 

 

73 
 

  
// Lloseta  
public class Lloseta implements Serializable { 
  
 public String nom; 
 public String desc;   
 public ImageIcon imatge; 
 public ImageIcon imatgeGran; 

 

  
// Lloseta de tipus ciutat 

public class LlosetaCiu implements Serializable { 
  
 private int id; 
 private int era; 
 private int torn; 
 private int pPV; 
 private int cOR; 
 private int cALI; 
 private int cREC; 
 private int cPOB; 
 private boolean maravella; 

 

6.3.3 Classe Lloseta 

Com hem vist en punts anteriors, el joc parteix de llistes de llosetes pel seu funcionament. 

Cada tipus de lloseta es diferent a la resta. Per exemple, les llosetes de ciutat i de 

territori atorguen en la majoria dels casos bonificacions diferents. No obstant, de cara a 

la implementació hi ha uns aspectes que tota lloseta comparteix. 

 Tota lloseta ha de tenir un nom, una descripció, una imatge gran (la que va 

situada a l’espai superior esquerra del tauler de llosetes) i una imatge petita (la 

que anirà en les caselles del tauler de llosetes). 

 Un cop establerts els aspectes principals i comuns per a totes, segons el tipus de 

lloseta s’assignarà una sèrie d’atributs concrets. Per fer-ho s’ha creat 5 subtipus 

de lloseta amb 5 classes filles que el primer que han fet en la seva creador es un 

super amb els atributs generals. Pel que fa a les regions, la mecànica es similar 

sols que no hi ha subtipus i per tant no parteixen de cap classe pare. 
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        // Part de creadora de lloseta Ciutat 

super(nom, desc, imatge, imatgeGran); 
this.id = id; 
this.era = era; 
this.torn = torn; 
this.pPV = pVIC; 
this.cOR = cORO; 
this.cALI = cALI; 
this.cREC = cREC; 
this.cPOB = cPOB; 
this.maravella = maravilla; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En termes generals es pot dir que el que s’ha mostrat amb aquestes 3 classes suposa la 

part més important i destacable de la lògica del programa.  

 
 

6.4 Implementació de la interfície 

 
Cal a dir, abans de començar amb la interfície, que per la realització d’aquest joc s’ha 

utilitzat posicions absolutes per col·locar els diferents elements. Les raons han estat 

primer tenir més flexibilitat i llibertat a l’hora d’ubicar els diferents components i, en 

segon lloc, el fet que la mida de la finestra on s’executa el joc sigui de mida fixa (la 

quantitat de treball que hauria donat adaptar el joc a varies resolucions hauria estat 

molt gran. Hauria requerit dissenyar els gràfics en les seves versions baixa-normal-alta 

resolució i recalcular i adaptar components a les noves mides). Per tant es pot dir que no 

s’ha utilitzat cap layout22. 

                                                           
22 Espècie de plantilla que determina la distribuicó d’una serie d’elements sobre una superficie 
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 // XAT Button ENVIAR 
 btnEnviar = new JButton(""); 
 btnEnviar.setOpaque(false); 
 btnEnviar.setToolTipText("Enviar chat"); 
 btnEnviar.setBounds(16, 120, 80, 24); 
 btnEnviar.setFocusPainted(false);  //No es pinta focus 
 btnEnviar.setContentAreaFilled(false); //No es pinta l’interior 
       btnEnviar.setBorderPainted(false);  //No es pinta el marc 

 

A l’hora d’ubicar diferents components es pot fer de diferents maneres com per exemple 

utilitzar un arxiu .xml amb les posicions absolutes de cada element. En aquest projecte 

però, s’ha utilitzat eines pròpies de l’editor per fer-ho. En els següents punts ho podem 

veure. 

6.4.1 Components personalitzats 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat de disseny, pràcticament el 90% dels components 

del joc implementat són personalitzats i no s’utilitza res per defecte de l’editor 

windowBuilder. En el cas dels botons, per posar un exemple, també s’ha dissenyat la 

seva versió seleccionada i en alguns casos, la versió premuda. 

 

 
 

 

 

 

 

Per poder implementar aquest canvi, s’ha tingut que establir uns paràmetres pel botó en 

qüestió per tal de deixar-lo totalment buit (transparent), sense cap tipus de component 

afegir pel propi editor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Això s’ha fet per pràcticament cada botó i/o component que s’ha volgut personalitzar al 

100%. A continuació falta afegir les imatges personalitzades per cada cas: Normal, 

seleccionat i pitjat. 

Aspecte per defecte d’un botó 

Botó personalitzat d’enviar missatge pel xat amb els seus estats normal, seleccionat, 
i premut 
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btnEnviar.setIcon(“/images/button-enviar-normal.png")); 
btnEnviar.setRolloverIcon(images/button-enviar-select.png")); 
btnEnviar.setPressedIcon(images/button-enviar-pressed.png")); 
 

JLabel skin = new JLabel(""); 
skin.setIcon(/images/panel-llosetes.png"))); 
skin.setBounds(0, 0, 704, 560); 
add(skin); 

 

 

   
 
 
 

Pel que fa a l’aspecte estàtic (que no varien) de components més grans, com el tauler, i 

altres panells,  el funcionament es similar. S’ha creat un label de la mateixa mida exacta 

del panell en qüestió, la funció de la qual es fer de skin23. L’únic que cal fer es assignar-

li la imatge desitjada i llestos.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Sèrie d’elements gràfics que al aplicar-se sobre un determinat software modifiquen la seva 
aparença externa 

Exemple del resultat d’aplicar un “skin” al panell de llosetes 
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6.4.2 Creació dinàmica dels elements de la interfície. 

Com s’ha vist en l’apartat anterior, els skins que s’utilitzen son estàtics. Es una imatge que 

no canviarà.  

Pel cas del tauler de llosetes, hem d’omplir cada casella amb la pila (o no) de llosetes 

corresponents (Ja s’ha vist per sobre en un en un apartat anterior). A més s’ha de poder 

interactuar amb aquest pila en cas que es vulgui agafar una lloseta. Es per això que 

s’ha de distribuir per sobre d’aquest skin una sèrie de components que ens ho permetin 

fer.  L’ús de botons totalment transparents serà ideal. 

Per exemple, pel cas d’ubicar les llosetes de territori el que es fa es obtenir la posició 

d’on ha d’anar la primera pila segons el skin. Aleshores s’hi ubica un botó que 

representarà la primera pila posant-li la imatge de la lloseta que pertoca segons la era 

i torn actuals (també se n’ha parlat abans). Al principi de la partida, es mostrarà les 

llosetes que pertanyen a la Era 1 torn A. Mitjançant la posició del primer botó, les mides 

del marge de distància entre casella i casella i la mida de la lloseta en si, podem anar 

col·locant els demés botons (es a dir, les demés pil·les). 

 

 

 

 

 

 

 

private void ubicarBotonsTerritori(){ 
   
        //48x48 
        int pX = 376; 
 int pY = 312+8; 
 int espai = 8; 
   
 for (int i=0;i<10;i++){ 
    
      this.btnTerritoris[i] = new JButton(); 
      if (i>=5) this.btnTerritoris[i].setBounds(pX+((48+espai)*(i 5)),pY+48+espai,48,48); 
      else this.btnTerritoris[i].setBounds(pX+((48+espai)*i),pY,48,48); 
             this.btnTerritoris[i].setOpaque(false); 
             this.btnTerritoris[i].setActionCommand(String.valueOf(i)); 
      this.btnTerritoris[i].setIcon(partida.selTER[i].get(indMostrar).imatge); 
      this.btnTerritoris[i].setFocusPainted(false); 
      this.btnTerritoris[i].setContentAreaFilled(false); 
      this.btnTerritoris[i].setBorderPainted(false); 
      this.btnTerritoris[i].setBorder(null); 
      add(this.btnTerritoris[i]); 

 } 

} 
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Cada botó (pila), a més, tindrà assignat un listener24 per tal de percebre quan un 

jugador premi una lloseta.  Aquest listener serà l’encarregat de comprovar si el jugador 

compleix els requisits per agafar una lloseta d’aquell tipus (per exemple, en el cas de 

les ciutats, que tingui or per comprar-la) i obrirà un popup de confirmació. Si el jugador 

accepta agafar la lloseta, la imatge del botó es substituirà per la imatge de la de la 

lloseta de sota, que, segons el seu estat, el més normal es que estigui boca avall (codi 1). 

Com el tauler de llosetes, hi ha altres components gràfics que també demanaven una 

creació en temps d’execució i el mecanisme emprat ha estat pràcticament molt similar al 

que d’ aquest tauler (per exemple, es el cas del panell d’accions, al qual també se li 

assignen les caselles disponibles en temps d’execució). 

Un altre cas destacable, però, es el tauler del mapa. La idea des de un principi era que 

quan l’usuari passés el ratolí per sobre d’una regió, aquesta es destaqués per sobre la 

resta i, per tant s’ha dissenyat cada regió per separat. Es a dir, similarment al cas de les 

llosetes, que cada regió fos un botó o label. El problema ha estat fet que els botons i 

                                                           
24

 Eina per a escoltar esdeveniment de l’usuari des de la capa de presentació (per exemple, quan l’usuari 
fa un clic amb el ratolí o prem una tecla del teclat). 

Resultat d’aplicar el codi anterior 
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Opció triada. Es el panell informatiu el que rep l’esdveniment 

labels de l’editor tenen forma rectangular, quant lo ideal era poder adaptar la silueta 

a la regió corresponent. Per fer-nos una idea, si volem que quan es passi el ratolí per 

sobre d’una regió, aquesta s’il·lumini, el component que capta l’esdeveniment hauria de 

tenir la mateixa forma que la regió, cosa difícil. Com es pot veure en la següent imatge, 

el label que capta l’esdeveniment es rectangular, mentre que la regió te una forma 

determinada. Com veiem, pot passar que es situï el ratolí per sobre del label, però no 

de la regió, i tenint en compte que les regions van enganxades les unes amb les altres, 

podríem tenir un enrenou considerable.  

 

 

 

 

 

Es per això que al final s’ha optat per posar el component encarregat d’obtenir 

l’esdeveniment en el panell informatiu que s’ha comentat durant l’apartat del disseny. 

 

 

Es per això que al final s’ha optat per posar el component encarregat d’obtenir 

l’esdeveniment de “regió seleccionada” en el panell informatiu. 

 

Capta l’esdeveniment 

Regió 

Opció d’aplicar un label per regió 

Capta l’esdeveniment i il·lumina 

la regió corresponent 
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Un cop resolt això, calia posar tots els panells informatius i totes les regions en les seves 

respectives coordenades per tal de representar un mapa similar al del tauler. Per tant 

es diferencien 2 components: La regió (la imatge) i el botó (que capta esdeveniment 

sobre aquella regió). A l’hora d’ubicar totes les regions, s’ha fet a partir d’un disseny 

previ amb el fireworks, posant les coordenades adequades de on tenia que anar 

cadascuna. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Els panells informatius (botons) es situen amb la mateixa mecànica però variant les 

coordenades al centre de cada regió a la que pertanyen. 

Així, amb tot plegat, el resultat ha estat el següent. 

 

 

 
// Imatges regions normals 
iconRegNor[0] = new ImageIcon(VistaMapa.class.getResource("/images/mapa-regio-01-a.png")); 
iconRegNor[1] = new ImageIcon(VistaMapa.class.getResource("/images/mapa-regio-02-a.png")); 
iconRegNor[2] = new ImageIcon(VistaMapa.class.getResource("/images/mapa-regio-03-a.png")); 

… 
 
for (int i=0; i<16; i++) { 
 lblRegions[i] = new JLabel(""); 
 lblRegions[i].setIcon(iconRegNor[i]); 
} 
 
lblRegions[0].setBounds(79, 131, 268, 167); 

  lblRegions[1].setBounds(290, 164, 157, 148); 
  lblRegions[2].setBounds(412, 225, 186, 74); 
  lblRegions[3].setBounds(480, 286, 108, 110); 
  lblRegions[4].setBounds(578, 247, 97, 141); 
  lblRegions[5].setBounds(263, 328, 265, 112); 
  lblRegions[6].setBounds(58, 278, 226, 162); 
  lblRegions[7].setBounds(111, 180, 406, 184); 
  lblRegions[8].setBounds(77, 40, 212, 151); 
  lblRegions[9].setBounds(257, 30, 230, 169); 
  lblRegions[10].setBounds(36, 343, 122, 91); 

lblRegions[11].setBounds(109, 426, 69, 100); 
lblRegions[12].setBounds(188, 401, 168, 122); 
lblRegions[13].setBounds(188, 388, 185, 65); 
lblRegions[14].setBounds(420, 31, 254, 233); 
lblRegions[15].setBounds(510, 332, 165, 107); 
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Moment en el que es passa de tenir assignat un simple skin, a omplr el mapa emprant, en part, el codi anterior. 
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6.4.3 Actualització dels diferents components 

Durant una partida, tot canvi que fa un jugador ha de quedar plasmat en l’estat actual 

de la partida (ho hem vist abans. La classe Partida amb totes les seves estructures de 

dades s’encarrega d’això). Però es clar, aquesta acció requereix dos passos: Modificar 

l’estat i mostrar-lo. Que es vegi en el tauler els canvis realitzats. Per això cada cop que 

es modifica l’estat d’un component, es crida a la funció que pinta el nou estat.  

Pel que fa a la implementació, es té una acció d’actualització per component. 

 Panell jugador: Necessària una funció que representa obté les possessions d’un 

jugador i les plasma en el seu panell corresponent. Per exemple, suposem que 

hem agafat una lloseta de ciutat de tipus meravella (els beneficis i costos de la 

lloseta s’apliquen immediatament, no cal esperar a la fase d’ingressos). 

 

 

 

 

 Fins ara s’ha afegir o restat aquests atributs al jugador, pero la GUI no ha 

 canviat. Caldrà fer pintaJugador per actualitzar els camps del panell de 

 jugador amb els nous valors. 

 

 

 

 

 

 

 

//Aplicar beneficis i costos instantanis 
if (ciu.getMaravella()){ 
 vJugadors.get(tornJugador-1).addOR(-costOr); 
 vJugadors.get(tornJugador-1).addREC(-costRec); 
 vJugadors.get(tornJugador-1).addPOB(-costPob); 
 vJugadors.get(tornJugador-1).addPV(pPV); 
} 
 
 

//Actualitza camps del panell de jugador 
pintaJugador(tornJugador); 
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 Panell d’accions: Necessària una funció anomenada actPanelAccions que 

adapti la matriu de taulaAccions (la qual conté en cada cel·la un enter indicant 

el nombre de jugador) a un tauler de caselles ocupades per fitxes amb diferents 

colors segons al jugador a qui pertanyen.  

 

 

 

 

 

 Panell de llosetes: Com hem vist abans, per cada tipus de lloseta tenim una 

matriu que representa el seu estat (boca vall, boca amunt, agafada). El que es 

necessita es una funció que actualitzi en el tauler de llosetes el nou l’estat de 

cada lloseta. Per posar un exemple, quan agafem una lloseta, es crida a la 

funció actLlosetaRec, la qual es fixa en la lloseta que hi ha sota i en funció del 

seu estat mostra una imatge o una altre. En el cas de llosetes de territori sempre 

es mostrarà una lloseta boca avall fins que s’agafi la ultima, que no es mostrarà 

cap. 

 

  

 

 

 
 

// Actualitzar 
public void actPanelAccions(int[][] taula, List<JugadorPartida> jugadors) { 
 this.taulaAccions = taula; 
 for (int i=0; i<5; i++) { 
  for (int j=0; j<10; j++) { 
   if (taulaAccions[i][j] > 0 && taula[i][j] < 6) 
taulaButtons[i][j].setIcon(getIcona(jugadors.get(taulaAccions[i][j]-1).getColor())); 
    else 
taulaButtons[i][j].setIcon(getIcona(taulaAccions[i][j])); 
  } 
 } 
} 

 

// Territori 
case 4: 
{ 
   if (ind+1 < partida.selEstatTER[pos].length && this.indMaxim==this.indMostrar) { 
     btnTerritoris[pos].setIcon(/images/llosetes/llosetap-ter-back.png")); 
   } else { 
      btnTerritoris[pos].setIcon(null); 
   } 
break; 
} 
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  A part, hi ha una altra funció anomenada actLlosetes que sempre s’executa 

quan es canvia de torn i era. El que fa es mostrar les llosetes de cada pila que toquen 

per la nova era/torn. Normalment s’executa amb combinació amb voltejarLlosetes, la 

qual s’encarrega d’assignar l’estat 2 (boca amunt) a totes les llosetes que toca mostrar. 

Es a dir, com si s’avancés per la pila i si abans es mostrava la primera lloseta, ara es 

mostra la segona. 

 Tauler del mapa: Aquest cas es una mica més peculiar. Cada cop que un 

jugador vol afegir o treure un cub de població d’una regió, es cridarà una funció 

anomenada actualitzaPob. Aquesta funció transformarà el nombre de cubs que 

hi ha en una regió de la nostra estructura de dades estatReg (recordem que 

cada cel·la representava quantitat de cubs que té un jugador en una regió). 

 

 

  5              

  4              

                

                

                

 

 

 El que la funció farà es primer esborrar tots  els cubs que hi havia en cada regió 

(sinó es fa es pot omplir la memòria ràpidament) i reomplirà tots els panells d’informació 

amb el nou nombre de cubs. Cal destacar a més que es dinàmic, es a dir, el panell d’una 

regió on s’hi ubica els cubs de població variarà de mida en funció de la quantitat de 

cubs que hi hagi. La raó per la qual es fa d’aquesta manera (s’actualitza sempre totes 

les regions), es el fet que hi ha regles del joc (com per exemple una que exigeix reduir 

Regions 

 

Jugadors 

 

Representació de estatReg 
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Resultat d’aplicar actualitzaPob 

a la meitat el nombre de cubs de totes les regions al finalitzar una Era), que afecten a 

totes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per exemple, suposant la taula de la pàgina anterior ( el jugador 1 es vermell i el 

jugador 2 es blau), i suposant que la regió 3 es la següent, amb aquesta funció s’obté el 

següent: 

 

 

 
 
 
 

public void actualitzaPob(int[][] pob, int[] col) { 
      // col es un vector que conté el color de cada jugador 
 this.estReg = pob; 
 for (int i=0; i<16; i++) { 
 // Eliminar anteriors 
 pnlPoblacio[i].removeAll(); 
 JLabel lblPobBack = new JLabel(""); 
 lblPobBack.setIcon(new ImageIcon("/images/mapa-detall-back-pob.png")); 
 lblPobBack.setBounds(0, 0, 56, 44); 
 // Afegir 
 int suma = 0; 
 int afeg = 0; 
 for (int j=0; j<5; j++) { 
  for (int n=1; n<=pob[i][j]; n++) { 
   JLabel cub = new JLabel(""); 
    cub.setBounds(9*(afeg%6)+2, 9*(afeg/6)+2, 8, 8); 
         if (col[j] > 0 && col[j] < iconCub.length)  
         cub.setIcon(iconCub[col[j]]); 
         else cub.setIcon(null); 
         pnlPoblacio[i].add(cub); 
         afeg ++; 
    } 
    suma += pob[i][j]; 
   } 
   int line = suma/6; 
   if (suma%6 > 0) line ++; 
   if (suma > 0) pnlPoblacio[i].setSize(56, 9*line+4); 
   else pnlPoblacio[i].setSize(56, 0); 
   pnlPoblacio[i].add(lblPobBack); 
   pnlPoblacio[i].repaint(); 
    
  } 
   
 } 
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Representació Fase d’ingressos a partir cada taula de beneficis de cada jugador. 

 Altres: Finalment, encara que no sigui un component pròpiament dit, cal destacar 

la representació de la fase d’ingressos. Mitjançant la funció MostrarIngressos, 

s’utilitza el vector que hem vist abans, de beneficis per obtenir la següent 

pantalla: 
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6.5 Implementació del joc en xarxa 

 

Pel que fa a la implementació del joc en xarxa, es seguirà el que s’ha explicat en 

l’apartat anterior on es parlava del disseny. 

Recordem: El host es comunica amb tots i els clients solament es comuniquen amb el 

host. 

La estructura de dades bàsica que gestionarà les comunicacions en xarxa serà: 

 

 

 

6.5.1 Part del host.  
 

Anem per passos. Quan un jugador crea una partida es converteix en el host de la 

partida. Si ha configurat la partida de tal manera que espera jugadors online, 

s’executarà un thread anomenat EsperarConexions. El funcionament bàsic d’aquest 

thread es el següent: esperar les connexions de clients. Quan es connecti un client li 

assignarà un canal d’entrada per rebre dades del client i un canal de sortida per 

enviar-li. També li assignarà un numero de jugador per identificar-lo i obtindrà el seu 

nom. S’esperaran tants jugadors com espais per jugadors online hi ha en la configuració 

de la partida. Si tot això no es fes en un fil independent l’aplicació quedaria literalment 

congelada fins que no s’haguessin connectat el nombre de clients necessaris. Aquí radica 

l’ús d’un thread. 

El host ha de ser capaç de rebre peticions de qualsevol client a la vegada. Es per això 

que es molt important crear un fil d’execució pel host per escoltar cada jugador que 

es connecti. Es a dir, un fil per client. Si no es fes així, a l’hora d’enviar o rebre dades 

public ComunicacioJugador[] comJug = new ComunicacioJugador[5]; 
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in 

ç 

 

out 

ç 

 
in 

ç 

 

out 

ç 

 

out 

ç 

 

in 

ç 

 

no es sabria a quin jugador enviar-li o  de quin llegir. Creant un fil d’execució per cada 

jugador, no ens hem de preocupar de qui es la petició, sinó que s’atendrà 

automàticament.  

El codi simplificat d’aquest procés seria el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gràcia d’aquest sistema, a més, es que atenem la petició d’un client mentre seguim 

escoltant els demés. Es el que es coneix com multiThreading. 

 

 

serverSocket = new ServerSocket(7777): // Creació serverSocket  
 
for (int i=0;i<num_jugadorsXarxa;i++){ 
 

   socket = serverSocket.accept(); // S’ha connectat un jugador 
 
   out = new ObjectOutputStream(menuPrincipal.socket.getOutputStream()); 
   in = new ObjectInputStream(menuPrincipal.socket.getInputStream()); 
 

   nom = (String) in.readObject();   
 

   // Es guarda el jugador online amb el canal in i out creats. 
   comJug[i] = new ComunicacioJugador(num, nom, in, out); 
    
   // Es crea un fil d’execució exclusiu per escoltar peiticons                
   d’aquell jugador. 
   Thread escoltarJug = new Thread(comJug[i]); 
   escoltarJug.start() 

} 

Host 

 

Client 1 (comJug[0]) 

ç 

 

Client 2 (comJug[1]) 

ç 

 

Client 3 (comJug[2]) 

ç 
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6.5.2 Part del client 

Similarment al que passa amb el cas del host, quan un client es connecta a una partida 

creada,  ho fa mitjançant un socket (en aquest cas no es un server socket). En el socket ha 

d’especificar la IP a la que es vol connectar (i el port per que s’utilitzarà) i un cop la 

connexió ha estat un èxit, s’ha de crear un canal d’entrada i de sortida per comunicar-se 

amb el host. 

 

 

Per tal de poder rebre peticions del host, cada client també tindrà un thread la funció 

del qual serà estar escoltant permanentment el host (thread ConsultarCanvis). 

Es a dir, quan un client vulgui escriure enviar unes dades al host, ho farà a través del 

canal out2 i, a la seva vegada, el host rebrà aquestes dades mitjançant el canal in del 

comJug[i] corresponent. Quan sigui el host el que vulgui enviar alguna dada a un client, 

aquest ho farà a través del comJug[i] corresponent i el client destinatari rebrà les dades 

a través del seu in2. 

6.5.3 Enviament d’informació 

Com s’ha vist durant el transcurs de la memòria, son molts els components que afecten al 

joc. Per un costat hi ha el tauler el mapa, les llosetes, el panell d’accions, el xat,... per 

tant, si s’agafa una lloseta, o s’escriu un missatge en xat, com s’envia aquest 

esdeveniment a la resta de jugadors? Mitjançant un codi. 

Tant el thread d’escolta del host com el del client consisteixen en un bucle infinit esperant 

a que un altre jugador faci alguna cosa.  Així, quan un jugador en xarxa realitzi 

alguna acció, s’enviarà la informació essencial del canvi encapçalada per un codi.  

 socket2 = new Socket(TxTFieldIP.getText(),7777); 
 in2 = new ObjectInputStream(socket2.getInputStream()); 
 out2 = new ObjectOutputStream(socket2.getOutputStream()); 
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Gràcies a que el primer que rebrà la màquina destinatari es el codi, aquesta sabrà 

exactament quines dades té que esperar. Per exemple, suposem el cas de que un client 

escriu un missatge en el xat. Segons el xat que s’ha implementat, aquest mostra un 

missatge amb el nom del jugador que l’ha escrit i el seu color. El que farà el client es el 

següent: 

 

 

 

 

Ara el host, mitjançant el thread d’escolta que té per cada client, rebrà per un en 

concret el següent codi. En funció del codi, durà a terme unes accions o altres. Un cop 

dutes a terme, haurà de reenviar aquesta informació a la resta de clients per a que 

aquests apliquin el nou canvi (recordem que comunicació client-client no exixteix). 

Les comunicacions seran sempre de la següent manera: 

 Client          host          clients 

 Host          clients 

Aleshores, el host farà el següent: 

 

 

 

 

// Enviar missatge de chat al HOST 
public void enviarMissatgeAHost(String text) throws IOException { 
 
  out.writeObject("NouMissChatPartida");       // S’envia el codi 
  out.writeObject(thisNom);     // S’envia el nom 
  out.writeObject(thisCol);                // S’envia el color 
  out.writeObject(text);           // S’envia el missatge 
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Es a dir, el host rep el missatge i l’escriu en el seu xat. A continuació envia el missatge als 

demés clients per a que cadascun pugui escriure en els seus xats respectius el missatge i 

així tots els jugadors de la partida tinguin el xat amb el mateix estat. 

 

La mecànica es idèntica per la resta d’accions que pot dur a terme un client. Un fa una 

acció, envia l’acció que ha fet i la resta la reprodueix en la seva partida.  

 

// Bucle infinite del thread d’escolta 
while(true){ 
    
 codi = (String) in.readObject();     // Obtenim codi 

 

 if (codi.equals("ChangeColor")){  
  ... 
 } 
 if (codi.equals("llosetaAgafada")){  
  ... 
 } 
  
 if (codi.equals("NouMissChatPartida")){ 
      // Llegim tot el que s’ha enviat.  
      String nom = (String) in.readObject(); 
      int color = (int) in.readObject(); 
      String miss = (String) in.readObject(); 
       
      // Escriure el missatge en el xat. 
      partida.escriureMissatge(nom, color, miss); 
 
      // Reenviar información a la resta. 
      for (int i=0;i<partida.comJug.length;i++){ 
     if (partida.comJug[i]!=null){    
   comJug[i].out.writeObject("NouMissChatPartida");       
   comJug[i].out.writeObject(nom); 

 comJug[i].out.writeObject(color); 
 comJug[i].out.writeObject(miss);    

   } 
  } 
 
 } 
 if (codi.equals("posarCub")){  
  ... 
 } 
 
 ... 
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6.6 Persistència 

 

Per acabar amb la implementació, ens queda per veure el tema de la persistència. Amb 

l’únic que afecta al joc es a la possibilitat de carregar i guardar partida. Així doncs, 

l’objectiu es traslladar l’estat de la partida a un arxiu per tal que, quan escaigui llegir-

lo per recuperar aquest estat i continuar amb la partida. 

Quan es vol guardar una partida, el primer que es fa es mostrar un diàleg a l’usuari del 

directori de fitxers per a que seleccioni o faci un arxiu on guardar aquestes dades. A 

continuació el sistema crea un canal de comunicació amb el fitxer (similar als canals de 

comunicació del online) i hi escriu la major part de les estructures de dades de la classe 

Partida que s’ha vist en abans i que es considera que son de vital rellevància per a 

poder continuar amb una partida. Abans de fer-ho, però, cal crear una instància d’una 

classe (que s’anomena DadesAGaurdar) amb totes aquestes dades i es fonamental que 

aquesta classe sigui de tipus Serialitzable25. Gràcies a això, totes les dades d’aquesta 

classe son aptes per a ser guardades en un arxiu. 

public class DadesAGuardar implements Serializable{ 
 
 public ArrayList<JugadorPartida> vJugadors = new    
 ArrayList<JugadorPartida>(); 
 public int[] vOrdre; 
  
 public ArrayList<LlosetaTer> selTER[] = new ArrayList[10]; 
 public ArrayList<LlosetaPro> selPRO[] = new ArrayList[8]; 
 public int[][] estatREG = new int[16][5]; 
  
 public int[][] selEstatCIU = new int[8][6]; 
 public int[][] selEstatTER = new int[10][4]; 
 public int[][] selEstatPRO = new int[8][6]; 
 public int[] vEstatIMP = new int[8]; 
 public int[] vEstatCOM = new int[17]; 
 public int[][] taulaAccions = new int[5][10]; 
  
 public int fe; 
 public int ft; 

                                                           
25 En el context de l’emmagatzematge i transmissió de dades , la serialització es un procés que 
transforma estructures de dades o objectes en un format que pot ser guardar (per exemple en un 
arxiu , buffer ) o transmès per la xarxa, amb la possibilitat de, quan escaigui, “deserialitzar-lo” per 
obtenir un altre cop les dades en el format inicial.  
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 public int fa; 
 public int fj; 
 public boolean llosetaAgafada; 
 public boolean navegacio; 

Així, quant un jugador prem el botó de guardar:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El procés de carregar partida es similar al que s’ha vist, sols que en comptes 

d’inicialitzar certes estructures de dades com es faria al iniciar una partida normal, 

aquestes obtenen el seu valor inicial a partir de la lectura del arxiu que conté l’estat 

anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// Arxiu on guardar.  
FileOutputStream f_out = new FileOutputStream(selectedFile); 
 
// Canal per escriure en l’arxiu 
ObjectOutputStream obj_out = new ObjectOutputStream (f_out); 
 
// Creació de la instancia de DadesAGuardar amb totes les estructures útils 
dades = new DadesAGuardar(partida.getJugadors(), 
  partida.getvOrdre(), 
  partida.selTER, 
  partida.selPRO, 
  partida.getEstatReg(), 
  partida.selEstatCIU, 
  partida.selEstatPRO, 
  partida.selEstatTER, 
  partida.vEstatIMP, 
  partida.vEstatCOM, 
  partida.getTaulaAccions(), 
  partida.getFe(), 
  partida.getFt(), 
  partida.getFa(), 
  partida.getFj(), 
  partida.getLlosetaAgafada(), 
  partida.getNavegacio() 
); 
 
// Escriu les dades en l’arxiu on guardar. 
obj_out.writeObject(dades); 
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7 Planificació 

LANIFICACIÓ (7)   
En aquest penúltim apartat, es veurà el volum de treball final que ha 

suposat el projecte. Com es podrà comprovar, respecte a la planificació que es va 

proposar cap allà a finals del mes de març els canvis han sigut molts ja que, degut a 

que s’ha volgut des de bon principi crear un joc més que presentable, el projecte ha 

suposat força més hores de les esperades.  

Pel que fa als components de la interfície més rellevants, s’especifica les hores invertides 

en el seu disseny (creació de gràfics, idees preliminars, ...) i en la seva implementació 

per separat. Per la resta, les hores mostrades formen part tant del disseny com de la 

implementació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
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7.1 Duració actualitzada de tasques 

 
Tasca 
 

 
Duració (hores) 

  

 Anàlisi de requisits 10h 

 Elecció i aprenentatge d’eines i entorn de treball 5h 

 Creació e implementació de vistes 293h 

 Menú principal: Disseny 5h 

 Menú principal: Implementació 20h 

 Tauler del joc 184h 

 Panell d’accions: Disseny 7h 

 Panell d’accions: Implementació 15h 

 Tauler de mapa: Disseny 30h 

 Tauler de mapa: Implementació 40h 

 Tauler de llosetes: Disseny 15h 

 Tauler de llosetes: Implementació 30h 

 Panell de jugadors: Disseny 5h 

 Panell de jugadors: Implementació 7h 

 Panell de ll. de progrés usables 15h 

 Resta de components 20h 

 Menú partida 3h 

 Pantalla de càrrega 3h 

 Cursor personalitzat 2h 

 Popups (i similars) i funcions 77h 

 Popup agafar lloseta 10h 

 Popup Inici de joc 3h 

 Popup manteniment 11h 

 Popup Nova era 1h 

 Popup Torn jugador 1h 

 Popup passar torn 2h 

 Popup penalització 5h 

 Popup progrés Calendari 10h 

 Popup progrés Colònies 3h 

 Popup progrés Diplomàcia 5h 

 Popup progrés Port (3) 5h 
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 Popup progrés Vaixells 3h 

 Panell fase d’ingressos 10h 

 Panell fase final 7h 

 Diàlegs de carregar i guardar partida 1h 

 Lògica i funcionament del joc 376h 

 Implementació controlador del joc 10h 

 Implementació preparació de llosetes 10h 

 Implementació classe Partida 230h 

 Inicialització i creació d’estructures de dades 40h 

 Execució de partida 60h 

 Implementació i compliment de regles 100h 

 Funcions d’actualització d’estat de partida 30h 

 Implementació classe Lloseta (5) 5h 

 Implementació classe Regió 1h 

 Implementació classe JugadorPartida 10h 

 Implementació online del host 30h 

 Implementació online del client 20h 

 Gestió de comunicacions host-client 60h 

 Implementació classe DadesAGuardar 10h 

 Proves i correcció de bugs 40h 

 Redactar memòria 60h 

 TOTAL 794h 

  

Definició de cada tasca: 

 Anàlisi de requisits: Estudi previ dels requisits del projecte 

 Elecció eines i entorn de treball: Escollir llenguatge de programació, entorn i llibreries. 

També inclou la recerca i l’aprenentatge de l’ús d’un software per a la realització de 

diagrames de seqüència i model conceptual 

 Menú principal: Disseny: Recull disseny de fons de pantalla, disseny de colors, inclusió 

d’avatars, icones de jugador i CPU i contingut de pantalla About. 

 Menú principal: Implementació: Obtenció de jugadors d’una partida, creació de threads 

del host i clients, creació de menú configurar partida personalitzada i ràpida. Inclusió 

codi per carregar partida. Escolta d’esdeveniments. 

 Panell d’accions: Disseny: Creació i disseny vectoritzat d’icones de tipus de lloseta. 

Disseny dels discs d’acció amb colors diferents. Disseny del panell de fons. 

 Panell d’accions: Implementació: Omplert dinàmic del tauler. Funció de pintat del taulell 

en funció del seu estat.  

 Tauler de mapa: Disseny: Creació prèvia del mapa totalment fet a ma. Obtenció 

individual de cada regió cadascuna en els 3 modes comentats. Disseny de icones de les 
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bonificacions que aporta cadascuna. Fons del mapa (skin), disseny de cubs de població, 

disseny de botons i missatge per funcions específiques del mapa. 

 Tauler de mapa: Implementació: ubicació correcta de cada regió i dels panells 

d’informació corresponents de cadascuna. Implementació dels diferents modes amb els 

que es pot accedir al mapa (mode imperi, mode Armes, mode navegació, etc.). 

Implementació de funcions de ubicar un cub, treure un cub, realitzar guerra, i similars. 

 Tauler de llosetes: Disseny: Creació de skin de fons pel tauler de llosetes. Escaneig de 

llosetes i creació de 2 mides per cadascuna.  

 Tauler de llosetes: Implementació: Distribució dinàmica de les piles de llosetes. 

Implementació dels listeners per agafar una lloseta. Actualització de les llosetes en 

funció de la era i torn corresponents. Implementació veure llosetes anteriors per partides 

de +2 jugadors. 

 Panell de jugadors: Disseny: Adaptació del disseny previ del panell obtingut d’un altre 

joc. Creació d’icones de recursos, barra de color i espais per avatars i llosetes. 

 Panell de jugadors: Implementació: Agrupa les funcions encarregades del pintat del 

tipus de jugador i del subtipus. També les funcions per a actualitzar l’indicador de cada 

recurs (menjar, pob,...) quan aquests s’han vist modificats 

 Panell de ll. de progrés usables: Disseny i implementació de l’inventari de llosetes de 

tipus usables del jugador. Implementació pàgines dinàmiques i usar lloseta. 

 Resta de components: Disseny i implementació del label que indica de qui es el torn 

actual. Labels que marca el temps, era i torn. Creació de botons i pestanyes. Creació e 

implementació xat. 

 Menú partida: Disseny e implementació del menú d’una partida. Funcions guardar 

partida, sortir, tornar a la partida. 

 Pantalla de càrrega: Disseny del fons i creació dels consells. Implementació estat en el 

que es troba el procés de càrrega. 

 Cursor personalitzat: Adaptació d’un cursor existent d’un altre joc. Retocament de cada  

imatge del cursor. Implementació del bucle que rota per cada imatge (cursor animat). 

 Popups: Disseny e implementació del popup corresponent. 

 Diàlegs de carregar i guardar partida: Creació e implementació dels diàlegs 

encarregats d’escollir un fitxer on desar (o carregar) les dades d’una partida 

 Implementació controlador del joc: controlador encarregat d’atendre partides. Es 

l’encarregat de rebre una petició d’una nova partida i canviar el frame principal del 

menú principal pel tauler del joc. 

 Implementació preparació de llosetes: Classe destinada a la creació de cada lloseta del 

joc i de formar les piles de llosetes corresponents 

 Implementació classe Partida: Com s’ha vist abans, es la classe que controla la lògica del 

joc. Es la més complexa. Aplica els canvis i actualitza la gui. També ordena enviar els 

canvis realitzats per online si escau. 

 Inicialització i creació d’estructures de dades: Disseny e implementació de totes les 

estructures que s’utilitzen per controlar la lògica del joc. 

 Execució de partida: Totes les funcions i procediments que fan referència a la execució 

del joc de taula, es a dir, a que la partida avanci. 

 Implementació i compliment de regles: Recull tota la implementació encarregades de 

complir amb les instruccions i regles del joc. 

 Funcions d’actualitzar l’estat de la partida: Tot el que fa referència a modificar l’estat 

de la partida. 
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 Implementació online del host: Creació de sockets i threads d’escolta esperarConnexions 

i comunicacióJugadors (un per cada client). El primer es l’encarregat de rebre els clients i 

el segon d’escoltar-los i atendre les seves peticions 

 Implementació online del client: Implementació thread d’escolta al host (sockets). 

 Gestió de comunicacions host-client: Implementació de tot l’enviament i recull 

d’informació tant per part del host com el del client. 

 Implementació classe Lloseta (5): implementació de la classe de cada tipus de lloseta. Es 

tenen 5 en total, una per cada tipus de lloseta 

 Implementació classe Regió: Implementació de la classe que representa una regió del 

tauler del mapa. 

 Implementació classe JugadorPartida: Representació d’un jugador de la partida. Amb 

els seves llistes de llosetes i quantitat d’indicadors (aliment, or,...). 

 Implementació classe DadesAGuardar: Implementació de la classe per guardar les 

dades. Ha de ser de tipus serialitzables i engloba totes les estructures de dades  
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8 Pressupost 

RESSUPOST (8)   
En aquest penúltim apartat veurem el cost econòmic del projecte 

suposant que s’hagués tingut treballadors encarregats de fer les tasques que s’han 

enumerat l’anterior punt. Primer veurem el cost econòmic que hauria comportat l’ús de les 

eines escollides per a realitzar el projecte i a continuació veurem el cost del personal en 

funció de les hores de treball dedicades. 

 

8.1 Cost de les eines utilitzades 

 

 
Software 
 

 
Cost (Euros) 

  

 Eclipse SDK (Entorn de desenvolupament) 0 € 

 Adobe Fireworks (Editor gràfic) 73,77 €  (24.59 € x 3 mesos) 

 WindowBuilder (Creador i editor de GUI) 0 € 

 ObjectAid (Creació de diagrames) 14,99 €  (Llicència per 1 mes) 

 Microsoft Office Word 119 € 

 TOTAL 207.76 € 

 

Cal destacar que pel desenvolupament del projecte s’ha utilitzat versions gratuïtes dels 

programes esmentats. 

 

 

 

 

P 
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8.2 Cost dels treballadors 

 

S’ha suposat que es tindria un Grafista per la realització i edició dels gràfics usats, un 

analista programador pel desenvolupament del codi i finalment un becari per a testejar 

el joc, comunicar els bugs i redactar la memòria. 

No s’ha cregut necessari la incorporació d’un cap de projecte degut a que s’ha obviat 

tota la part client - venedor (reunions, acords, etc.). A més el rol d’analista ja es suficient 

per cobrir la major part de necessitats. 

 
Rol 
 

 
Sou per hora (Euros) 

 
Cost (Euros) 

   

 Analista / Programador 17 € 10115 €  (595 h) 

 Grafista 15 € 1785 €  (119h) 

 Becari 9 € 720 €  (80h) 

 TOTAL  12620 € 

 

8.3 Cost total del projecte 

 

 
Tipus de cost 
 

 
Cost (Euros) 

  

 Eines i software 207.76 € 

 Treballadors 12620 € 

 TOTAL 12827.76 € 
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9 Conclusions 

ONCLUSIONS (9)   
Realitzar aquest projecte ha estat tot un repte. Com s’ha comentat al 

llarg d’aquesta memòria, no s’ha tractat de la implementació d’un joc de taula normal i 

corrent. El gènere al que pertany aquest joc de taula (civilitzacions i creacions d’imperis) 

sempre ha estat famós per la complexitat i la quantitat de regles i normes que hi ha. Es 

per això que el procediment i la implementació per a complir cadascuna ha suposat 

molt de temps. Cada regla era un món. El fet que no fos un joc clàssic que partís de la 

tira d’un dau ha complicat molt les coses.  

També cal a dir que les llosetes de progrés han contribuït de manera brutal a l’augment 

d’hores de feina (cosa que ni de broma s’havia previst amb anel·lació). Cadascuna 

requeria d’una implementació particular i de la seva finestra corresponent. També, al 

ser un joc en torns, calia afegir molta informació visual extra de cara a indicar de qui es 

el torn, quan li toca a un jugador, en quina Era estem, etc. 

Gràcies a tot això es pot dir que he aprés moltíssim. Per una part, ja havia tingut 

contacte amb el Swing però cal a dir que gràcies al projecte s’ha acabat dominant 

força millor, així com la habilitat a l’hora de programar (major flexibilitat, agilitat). Per 

una altra part, plasmar en codi un joc d’aquestes característiques ha exigit un treball 

notable d’anàlisi i absorció de conceptes degut a la quantiat de regles, cosa que ha 

contribuït a la millor d’ambdues aptituds. 

Això sense parlar del tema del joc en xarxa, ja que no m’hagués vist mai implementant 

d’una manera tant senzilla (dintre de les hores que ha demanat, es clar) l’apartat online 

d’un joc. 

C 
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Pel que fa al disseny, si ha dedicat també molt d’esforç (sempre ho he considerat un 

aspecte molt important) i estic força satisfet amb l’aparença del joc.  

En definitiva, es el primer cop en la carrera que se m’ha donat total llibertat i no he 

tingut unes pautes a seguir a l’hora d’implementar un programa. Jo he escollit les eines i 

la manera com fer-ho. El resultat, en la meva opinió, es molt notable. El joc llueix força i 

estic molt satisfet d’haver complert cadascuna de les regles del joc (recordem, 16 

pàgines d’instruccions). 

L’única espina clavada que m’ha quedat es la de la intel·ligència artificial, però com 

s’ha vist abans, implementar-la hagués requerit que la duració del projecte s’ampliés a 

límits fora d’abast. 

9.1 Ampliacions 

 

La principal i obvia ampliació es la inclusió d’una intel·ligència artificial que permeti duu 

a terme partides contra l’ordinador. 

Un altre possible ampliació seria la inclusió d’estadístiques (molts jocs d’ordinador 

bastats en civilitzacions tenen estadístiques). 

Finalment, es podria implementar variants del joc. M’explico. Molts fanàtics de jocs de 

taula s’inventen variacions de les regles oficials per tal d’afegir nous modes de joc. En 

els fòrums de la web http://boardgamegeek.com/ s’hi pot trovar un bon recull. 

 

 

 

 

 

http://boardgamegeek.com/
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10 Annex 
 

10.1 Versió traduïda de la fulla d’ajuda oficial 

10.2 Versió traduïda de les instruccions oficials 

 

 

 

ANNEX 









  2 
  

  

  

  

1.0 INTRODUCCIÓN 
 
En Rise of Empires controlas una civilización que cambia y evoluciona desde los albores de la historia hasta la época 
actual. A pesar de empezar siendo poca cosa, si juegas bien podrás acumular riqueza y territorios, mientras vas 
desarrollando progresivamente los demás elementos necesarios para construir un gran imperio. 

Rise of Empires se divide en tres Eras. Cada Era consta de dos Turnos de juego. 

El núcleo del juego es la Tabla de Acciones, donde registrarás cada Acción que realices durante un Turno de juego. El 
primer Turno de juego de una Era será el Turno “A”, y el segundo el Turno “B”. De alguna forma, el Turno “B” se 
puede considerar una imagen reflejada del Turno “A”. 

Tu objetivo será acumular más Puntos de Victoria que el resto de jugadores al final de la partida. Consigues Puntos por 
construir Ciudades, por tener un Imperio y por comerciar Productos. 

A diferencia de otros juegos de civilizaciones, Rise of Empires puede jugarse en apenas tres horas. 

Este Reglamento incluye al final un Turno de Ejemplo bastante exhaustivo, para que los nuevos jugadores se 
familiaricen rápidamente con las mecánicas del juego. 

 
 

2.0 COMPONENTES 
 

 1 Tablero de juego (que incluye la Tabla de Acciones). 

 1 Tablero de Losetas. 

 40 discos negros de Recursos. 

 150 cubos de Población para los jugadores (30 cubos en cada uno de los 5 colores). 

 45 discos de Acción (9 discos en cada uno de los 5 colores). 

 8 losetas de Imperio. 

 40 losetas de Territorio. 

 48 losetas de Progreso. 

 36 losetas de Ciudad. 

 100 Monedas de Oro (75 de valor 1, 25 de valor 5). 

 5 peones de Alianza (1 en cada uno de los 5 colores). 

 5 hojas de Ayuda (1 para cada jugador). 

 Este Reglamento. 

 
 

22..11  EELL  TTAABBLLEERROO  
 
La mayor parte del Tablero representa el mundo “conocido” y lo denominaremos 
simplemente “Mapa”. El Mapa está dividido en Regiones. El esquema de colores utilizado 
para las Regiones representa qué Regiones son utilizables durante cada Era.  

 

 

 

 

  Era I    Era II       Era III 
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Las Regiones de la Era I se pueden utilizar desde el comienzo 
de la partida, las Regiones de la Era II se introducen en la Era 
II, mientras que las Regiones de la Era III sólo entran en juego 
en la última Era. 

Nota: Escandinavia no puede utilizarse, así que ha sido pintada de 
negro (sin querer ofender a Escandinavia; en términos del juego, la 
Región se considera parte de Europa del Norte). 
 
 
Cada Región incluye un banderín con dos valores de Puntos 
de Victoria (ver 9.0). Además, cada Región de la Era I y de la 
Era II incluye un símbolo. Si controlas dicha Región al final de 
un Turno de juego, recibirás un beneficio en función de dicho 
símbolo: cubos de Población, Oro, Recursos o Comida. 

 
 
 
 
 

Colocas tus cubos de Población (ver 2.4) en el Mapa, en una 
Región que ya tenga algún cubo tuyo o en una Región 
adyacente. Una Región se considera adyacente a otra si 
comparte con ella una frontera común o si ambas Regiones 
están conectadas con una flecha. América del Norte y 
América del Sur no son adyacentes y la Región del Mar 
Mediterráneo no tiene conexión con el Mar Negro. 

Bordeando el Tablero se encuentra el Registro de Puntos de 
Victoria, donde puedes llevar el control de los Puntos de 
Victoria que vayas consiguiendo. 

En la Tabla de Acciones impresa en el Tablero marcarás cada 
una de las Acciones que realices y su tipo. En el Registro de 
Orden de Juego se lleva el control de quién juega primero, 
segundo, etc. en un Turno de juego. 

Por último, el control de los Puntos de Comida acumulados 
se hace en el Registro de Comida. 

 
 

 

22..22  EELL  TTAABBLLEERROO  DDEE  LLOOSSEETTAASS  
 
Inicialmente, todas las losetas de Progresos, Territorios, Ciudades e Imperios se colocan en el Tablero de Losetas, que 
también incluye impresa la Tabla de Comercio. 
 
 

22..33  AAYYUUDDAASS  PPAARRAA  LLOOSS  JJUUGGAADDOORREESS  
 
Cada jugador recibe una Hoja de Ayuda que incluye la Secuencia de Juego y una lista de todos los Progresos que 
aparecen en el juego. 
 
 

Puntos de  Oro         Discos de 

Victoria            Recursos 

 

     Puntos de Comida    Cubos de Población 

Registro de 

Puntos de 

Victoria 

 

Registro de 

Comida 

 

 

Tabla de 

Acciones 

 

 

Registro de 

Orden de 

Juego 
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22..44  LLOOSS  CCUUBBOOSS  DDEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  
 
Se incluyen 150 cubos de madera, 30 de cada uno de los 5 colores de los jugadores (blanco, 
rojo, azul, verde y amarillo). Estos cubos se utilizan como Población: para ocupar Regiones 
en el Mapa y para combatir en las Batallas. 
 
 

22..55  LLAASS  LLOOSSEETTAASS  
 
En Rise of Empires hay losetas de cuatro tipos: Progresos, Territorios, Ciudades e Imperios. 
 
 

22..55..11    PPRROOGGRREESSOOSS  

Hay 48 losetas de Progreso (ver 6.1). Puedes utilizarlas para registrar los 
“progresos” conseguidos por tu civilización y los “avances” en la partida. 
 
Nota: el color de cada loseta se corresponde con una Era del juego. Las losetas de la 
Era I están disponibles en la primera Era, las losetas de la Era II aparecen en la 
segunda Era y las losetas de la Era III estarán disponibles en la última Era. 
 
 

22..55..22    TTEERRRRIITTOORRIIOOSS  

Hay 40 losetas de Territorio (ver 6.2). Cada una muestra uno de los diferentes 
tipos de terreno. En general, por cada Territorio conseguirás cubos de 
Población (o algún otro beneficio) y ganarás o perderás Comida. 
 
 

22..55..33    CCIIUUDDAADDEESS  

Hay 36 losetas de Ciudad (ver 6.3). Para la mayor parte de ellas, tendrás que 
pagar un coste en Oro cuando la compres (el número en la esquina superior 
izquierda de la loseta). Por cada Ciudad que tengas, conseguirás Puntos de 
Victoria (indicados en la loseta), aunque algunas Ciudades también te 
costarán Comida y/o Recursos (ver 6.3). 
 
Nota: el color de cada loseta se corresponde con una Era del juego. Además, cada 
loseta de Ciudad indica si va a estar disponible en el Turno “A” o en el Turno “B” 
de su Era. 
 
 

22..55..44    IIMMPPEERRIIOOSS  

Hay 8 losetas de Imperio (ver 6.4). Uno de los lados de la loseta se utiliza 
durante la Era I, mientras que el otro lado sirve para las Eras II y III (observa 
los colores). El número grande en la mitad superior de la loseta indica el 
número de Regiones en las que puedes colocar cubos de Población cuando 
uses ese Imperio. Los cubos que aparecen en la parte inferior se utilizan 
durante las Batallas (ver 6.4.4). 
 
 

22..66  LLOOSS  DDIISSCCOOSS  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  
 
Hay 40 discos negros de Recursos. Ganas Recursos al controlar ciertas Regiones y al 
poseer ciertos Territorios. Los discos de Recursos puedes colocarlos en la Tabla de 
Comercio (ver 6.6) para conseguir Ingresos o Puntos de Victoria. 

Era I 

Era II 

Era III 
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22..77  OORROO  
 
Hay Oro en dos denominaciones distintas: Monedas de valor “1” y Monedas de valor “5”. 

 Puedes ganar Oro de diferentes formas durante la partida. Y gastarás Oro para poder 
realizar ciertas Acciones.  
 
 

22..88  LLOOSS  DDIISSCCOOSS  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  
 
Se incluyen 45 discos de Acción. Cada jugador tiene 9 discos de su color: 6 se utilizan para 
señalar las distintas Acciones en la Tabla de Acciones, 1 para el Registro de Puntos de Victoria, 1 
para el Registro de Comida y 1 para el Registro de Orden de Juego. 
 
 

22..99  LLOOSS  PPEEOONNEESS  DDEE  AALLIIAANNZZAASS  
 
Hay 5 peones de Alianzas.  

Con tu peón de Alianza señalarás una Alianza con otro jugador, después de coger la loseta 
de Progreso Diplomacia (ver la Hoja de Ayuda). 
 

 

3.0 PREPARACIÓN 
 
Se coloca el Tablero en el centro de la mesa, y el Tablero de Losetas junto a él. 

El Oro se separa por tipos en dos montones. A su lado se coloca otro montón con los discos negros de Recursos. Todo 
esto será la “banca”. 

Cada jugador recibe: una Hoja de Ayuda, 30 cubos de Población, 9 discos de Acción y 1 peón de Alianza (del mismo 
color). Cada jugador coloca: un disco de Acción en el Registro de Puntos de Victoria (en la casilla “0”), otro en el 
Registro de Comida (casilla “16”) y otro junto al Registro de Orden de Juego del Tablero. Esto indica que cada jugador 
empieza la partida con ningún Punto de Victoria y con 16 Puntos de Comida. 

5 cubos de Población se dejan como reserva. Los restantes 35 cubos se dejan aparte, como almacén general. Además, cada 
jugador recibe 5 Oros y 2 discos de Recursos. 

Preparación del Tablero de Losetas: se mezclan los Progresos de la Era III y se colocan, boca abajo, 2 Progresos en cada 
casilla del Registro de Progresos. Se hace lo mismo con los Progresos de la Era II, y lo mismo con los Progresos de la 
Era I. Al final, en cada casilla habrá 6 Progresos (2 de cada Era: encima los de la Era I, en medio los de la Era II y al 
fondo los de la Era III). 

Se mezclan los Territorios y se colocan, boca abajo, 4 Territorios en cada casilla del Registro de Territorios. 

En el Registro de Ciudades se colocan, boca abajo, las 8 losetas del Turno “B” de la Era III, una loseta en cada casilla. 
Encima se colocan las 8 losetas de Ciudad del Turno “A” de la Era III (una por casilla). Del mismo modo, se colocan 
encima las 5 Ciudades del Turno “B” de la Era II, encima las 5 Ciudades del Turno “A” de la Era II, luego las 5 
Ciudades del Turno “B” de la Era I y, encima del todo, las 5 Ciudades del Turno “A” de la Era I. Observa que las 
losetas de Ciudad de las Eras I y II sólo se colocan en las 5 casillas superiores del Registro de Ciudades. 

Nota: hay 6 losetas de Maravillas entre las Ciudades. Se mezclan y colocan como las demás Ciudades (ver 6.3). 

Se coloca 1 loseta de Imperio en cada casilla del Registro de Imperios, con el lado de la Era I hacia arriba. Da lo mismo 
en qué casilla se ponga cada loseta. 

Determinar el Orden de Juego: se determina al azar el Jugador Inicial. Se coloca el disco de Acción de dicho jugador 
en la casilla “1” del Registro de Orden de Juego. El disco del jugador a su izquierda se pone en la casilla “2” y así 
sucesivamente, respetando el sentido horario. 
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4.0 DESARROLLO DEL JUEGO 
 
Rise of Empires se juega en 3 Eras. A su vez, cada Era se divide en 2 Turnos de juego: un Turno “A” y un Turno “B”. 

Nota: cada Era tiene su propio color. 

Cada uno de los Turnos de juego consta de las siguientes Fases: 

1. Nuevas losetas (ver 5.0). 

2. Acciones de los jugadores (ver 6.0). 

3. Comida (ver 7.0). 

4. Ingresos (ver 8.0). 

5. Puntos de Victoria (ver 9.0). 

6. Determinar el Orden de Juego (ver 10.0). 
 
 

5.0 NUEVAS LOSETAS 
 
Para empezar la partida, gira boca arriba 
los 8 primeros Progresos, los 10 
primeros Territorios y las 5 primeras 
Ciudades (sólo las Ciudades de la fila 
superior). 

Al comienzo de cada uno de los 
siguientes Turnos de juego: se quita 
primero cualquier loseta descubierta 
que quede sobre el Tablero de Losetas: 
los Progresos, Territorios y Ciudades 
retiradas se dejan a un lado del Tablero 
de Losetas (todavía pueden ser 
seleccionados), pero las Maravillas se 
retiran definitivamente del juego. 
Seguidamente, se descubren el 
siguiente grupo de losetas. 

Excepción: consulta el punto 5.1 si juegan 
sólo 2 ó 3 jugadores. 

Nota: a partir del quinto Turno de juego (el Turno “A” de la Era III), se giran 8 Ciudades en vez de 5 (se incluye también la fila 
inferior del Registro de Ciudades). 

Otra Nota: el suministro de losetas de Territorios se acabará en el Turno “B” de la Era II. Esto es correcto, es intencionado. 

Todas las losetas de Imperio se devuelven a las casillas del Registro de Imperios, sin importar qué loseta se coloque en 
cada casilla. A partir del tercer Turno (el Turno “A” de la Era II), cada loseta de Imperio se coloca con el lado de las 
Eras II y III hacia arriba. 

Por último, se devuelven a la banca todos los discos de Recursos de la Tabla de Comercio. 

55..11    LLOOSSEETTAASS  SSIINN  SSEELLEECCCCIIOONNAARR  EENN  UUNNAA  PPAARRTTIIDDAA  DDEE  22--33  JJUUGGAADDOORREESS  
 
Como excepción, en una partida de 2-3 jugadores, todas las losetas de Progresos, Territorios y Ciudades sin seleccionar 
se retiran definitivamente del juego. 

Nota: no se eliminan nunca las losetas que tengan la parte inferior de color rojo. Esas losetas estarán disponibles para usarlas en el 
siguiente Turno de juego (ver la Hoja de Ayuda). 

Registro de 

Progresos 
Registro de 

Territorios 

Registro de 

Ciudades 

Registro de Imperios 

Tabla de 

Comercio 
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6.0 ACCIONES DE LOS JUGADORES 
 
En cada Turno de juego, cada jugador puede realizar 6 Acciones. Siguiendo el orden marcado por el Registro de Orden 
de Juego, los jugadores se van alternando para realizar 1 Acción cada vez, hasta que cada jugador haya completado sus 
6 Acciones. 

En el Turno “A” de una Era, seleccionas una Acción colocando uno de tus discos de Acción en la fila correspondiente a 
la Acción de la Tabla de Acciones, y luego llevas a cabo la Acción elegida. Sólo puedes seleccionar una Acción que 
puedas llevar a cabo. Por ejemplo, no puedes “bloquear” una casilla de la Tabla de Comercio si no tienes suficientes 
Recursos para poder hacer el intercambio comercial. 

Importante: los discos de Acción se colocan en una fila de derecha a izquierda, un disco en cada círculo. 

Puedes colocar tantos discos de Acción como quieras en la 
misma fila. Sin embargo, el número de círculos de cada fila 
limita el número total de veces que esa Acción puede ser 
realizada entre todos los jugadores. 

En una partida de 5 jugadores, cada fila tiene 10 círculos 
disponibles, lo que quiere decir que cada Acción puede 
realizarse como mucho 10 veces entre todos los jugadores 
(Excepción: como sólo hay 8 losetas de Imperio, los jugadores sólo 
pueden elegir esta Acción 8 veces). En una partida de 4 
jugadores, cada fila tiene disponibles 8 círculos; con 3 
jugadores, cada fila tiene 6 círculos; y con 2 jugadores, cada 
fila cuenta con 4 círculos disponibles. Observa que en la 
Tabla de Acciones del Tablero aparecen unos números 
encima y debajo de algunos círculos, precisamente para 
indicar el número de jugadores. 

En el turno “B” de una Era, seleccionas una Acción retirando uno 
de tus discos de Acción de una fila, y luego llevas a cabo la 
Acción. 

Al retirar un disco de Acción en el Turno “B”, debes procurar 
retirar un disco que no tenga ningún otro disco a su izquierda para 
que te salga gratis. Si hubiera algún disco de Acción a su 
izquierda, tendrás que pagar 1 Oro, 1 cubo de Población, 1 disco 
de Recurso, 1 Punto de Comida o 1 Punto de Victoria por cada 
disco (pero no tienes que pagar nada por los círculos vacíos). 

Durante un Turno “B” puedes retirar un disco de Acción, pero 
luego no hacer nada. Eso sí, aunque no hagas nada, para poder 
retirar tu disco tendrás que pagar el coste completo por los discos 
que queden a su izquierda. 

Nota: si tienes el Progreso Imprenta, no tendrás que pagar por retirar un disco de Acción. 

Las diferentes losetas de Territorio, Ciudad y algunos Progresos, y algunas Regiones del Mapa te otorgan (o cuestan) 
Puntos de Comida, discos de Recursos, cubos de Población y Puntos de Victoria. Todos los pagos y ajustes deben 
resolverse de la siguiente forma: 

 Las losetas de Maravillas (ver 6.3) y Comercio (6.6) otorgan Oro o Puntos de Victoria en cuanto se elige la Acción. 

 El Registro de Comida se actualiza en la Fase de Comida (7.0). 

 Los discos de Recursos se cogen de la banca y los cubos de Población se pasan desde el almacén general a la reserva 
del jugador en la Fase de Ingresos (8.0). 

 Luego se actualizan los Puntos de Victoria (9.0). 

Importante: mantén todas tus losetas a la vista de los demás jugadores en todo momento; nadie puede esconderlas o girarlas. 

David es el primer jugador en una partida de 5 

jugadores. En su segunda Acción del Turno “A” 

coloca su disco azul en el segundo círculo por la 

derecha de la fila de Territorios. 

María, la jugadora roja, está en el segundo Turno de 

la partida. Podría coger una loseta de Imperio, pero 

eso le costaría 2 Oros, Puntos de Comida, Puntos de 

Victoria, cubos de Población o discos de Recursos, 

así que decide esperar a que los jugadores verde y 

blanco retiren pronto sus discos. 



  8 
  

  

  

66..11  CCOOGGEERR  UUNNAA  LLOOSSEETTAA  DDEE  PPRROOGGRREESSOO  
 
Coge uno de los Progresos que estén a la vista y coloca la loseta boca arriba frente a ti. Puede ser una loseta que se 
acabe de descubrir al comienzo del Turno en curso o una loseta de un Turno anterior que haya quedado sin seleccionar 
(ver 5.1 para partidas de 2-3 jugadores). Sin embargo, si la loseta era de la Era anterior, debes pagar a la banca 1 Oro, o 2 
Oros si se trataba de un Progreso de la Era I y estás en la Era III. 

Nota: los jugadores no pueden tener el mismo Progreso duplicado. 

Algunos Progresos permiten una “Acción extra” (ver la Hoja de Ayuda). Esas losetas pueden utilizarse para hacer otra 
Acción durante tu Turno, además de la Acción habitual. Puedes usar el Progreso antes o después de realizar la Acción 
normal. 

Puedes utilizar tantos Progresos como quieras de esta forma, pero cada uno sólo puede emplearse una vez por Turno 
(gira la loseta boca abajo cuando la utilices). 

Importante: no puedes coger una loseta de Progreso y utilizarla inmediatamente; debes esperar hasta que los demás jugadores 
hayan podido realizar al menos una Acción cada uno. 

Ejemplo: es el Turno de Javier. Coloca un disco de Acción en la fila de Progresos de la Tabla de Acciones y coge la loseta 
Agricultura. Después de utilizar la loseta Armas (que había conseguido antes) y retirar un cubo verde del Mapa, da la vuelta a la 
loseta Armas. 

Para una relación de Progresos, consulta la Hoja de Ayuda del jugador. 
 
 

66..22  CCOOGGEERR  UUNNAA  LLOOSSEETTAA  DDEE  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
 
Coge uno de los Territorios que estén a la vista y coloca la loseta boca arriba frente a ti. Puede ser una loseta que se 
acabe de descubrir al comienzo del Turno en curso o una loseta de un Turno anterior que haya quedado sin seleccionar 
(ver 5.1 para partidas de 2-3 jugadores). No hay que pagar ningún coste extra para recoger un Territorio de un Turno 
anterior. 
 
Nota: los jugadores sí pueden tener Territorios duplicados (por ejemplo, puedes tener 3 Bosques). 
 
 
 
 
 
 
 
 

66..22..11    LLLLAANNUURRAASS  
Cada Llanura que tengas te otorga 1 cubo de Población y 2 Puntos de Comida. 
 

66..22..22    IISSLLAASS  
Cada Isla que tengas te proporciona 1 cubo de Población y 1 Punto de Comida. 
 

66..22..33    BBOOSSQQUUEESS  
Cada Bosque que tengas te otorga 2 cubos de Población y te cuesta 2 Puntos de Comida. 
 

66..22..44    MMOONNTTAAÑÑAASS  
Cada Montaña que tengas te proporciona 3 cubos de Población y te cuesta 3 Puntos de Comida. 
 

66..22..55    PPUUEEBBLLOOSS  
Hay 6 Pueblos diferentes. Cada uno de ellos produce un beneficio diferente: cada Pueblo que tengas te otorga 1 Punto 
de Victoria y, además, 1 Oro, 1 disco de Recurso, 1 Punto de Comida o 1 cubo de Población. 
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66..33  CCOOGGEERR  UUNNAA  LLOOSSEETTAA  DDEE  CCIIUUDDAADD  
 
Coge una de las Ciudades que estén a la vista y coloca la loseta boca arriba frente a ti. Pero primero debes pagar a la 
banca el coste en Oro que se indica en la esquina superior izquierda de la loseta (puede ser gratis). Si no pudieras pagar 
el coste, tampoco puedes coger la Ciudad.  
 
Puede ser una loseta que se acabe de descubrir al comienzo del Turno en curso o una loseta de un Turno anterior que 
haya quedado sin seleccionar (ver 5.1 para partidas de 2-3 jugadores). No hay que pagar ningún coste extra para recoger 
una Ciudad de un Turno anterior. 
 
Ciertas Ciudades también tienen un coste de mantenimiento que debe pagarse en la Fase de Comida (7.0) o en la Fase de 
Ingresos (8.0). En el momento en que no puedas o no quieras pagar dicho coste, tendrás que descartar la Ciudad, antes 
de contar los Puntos de Victoria (en 9.0). 
 
Nota: los jugadores sí pueden tener Ciudades duplicadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: entre las losetas de Ciudad, también se incluyen 6 Maravillas, que sólo estarán disponibles en el Turno “B” de una Era. 
Para poder coger una Maravilla, lo normal es que tengas que pagar Oro, discos de Recursos y cubos de Población (de tu reserva). A 
cambio, la Maravilla te otorga inmediatamente Puntos de Victoria (debes actualizar el Registro de Puntos de Victoria para 
registrarlos) y luego la loseta de Maravilla se descarta definitivamente del juego. 
 
 

66..44  CCOOGGEERR  UUNNAA  LLOOSSEETTAA  DDEE  IIMMPPEERRIIOO  
 
Coge uno de los Imperios y coloca la loseta boca arriba frente a ti.  

Coloca inmediatamente cualquier número de cubos de Población 
de tu reserva (¡ojo!, no de tu almacén general) sobre el Mapa. 
Puedes elegir no colocar ningún cubo.  

Puedes colocar los cubos de Población en tantas Regiones del 
Mapa como el número que figura en la loseta de Imperio que 
acabas de coger (entre 1 y 4). Todos los cubos deben colocarse 
en Regiones que ya contengan cubos del mismo color o en 
Regiones adyacentes a aquéllas. 

Ejemplo: estamos en el primer Turno de la partida. David (el jugador azul) ha elegido una loseta de Imperio “2” sin agua. Coloca 
dos cubos de Población en África del Noroeste y otros dos cubos en África del Noreste. Deja un cubo en su reserva para después. 

Coste: 

2 Oros 

Coste: 1 Recurso 

(Fase de Ingresos) 
Coste: 2 Puntos de 

Comida (Fase Comida) 

1 Punto de Victoria Turno “A” 

CCIIUUDDAADD  MMAARRAAVVIILLLLAA  

Coste: 

3 Oros 

Coste: 3 Recursos 
Coste: 2 cubos  

de Población 

8 Puntos de Victoria 
Turno “B” 



  10 
  

 
 

Si no tienes ningún cubo de Población sobre el Mapa, puedes colocar cubos en cualquier Región permitida por la Era 
(ver 6.4.1 y 6.4.4), incluso Regiones controladas por otros jugadores. Una vez que hayas puesto algún cubo en una 
Región, ya sólo podrás poner cubos de Población en las Regiones adyacentes (siempre que puedas poner cubos en más 
de una Región). En los Turnos posteriores, sólo podrás colocar cubos de Población en Regiones que ya estén ocupadas 
por cubos de tu color o en Regiones adyacentes a aquéllas, antes de que empiece la colocación actual. 

Ejemplo: en el Turno anterior, María (la jugadora roja) ha colocado 
3 cubos de Población en Europa del Suroeste (España/ 
Francia/Italia). En este Turno, a María le gustaría colocar cubos 
tanto en África del Noreste como en África del Noroeste, pero no 
puede hacerlo en África del Noroeste, puesto que esta Región no es 
adyacente a Europa del Suroeste antes de empezar la colocación de 
cubos. 

Antes de empezar a colocar cubos, puedes retirar 
voluntariamente todos los cubos de Población que tengas en el 
Mapa para devolverlos a tu reserva. A continuación, podrás 
iniciar un “Imperio” nuevo en cualquier Región (o Regiones), 
conforme a las reglas anteriores. 

 

66..44..11    CCOOLLOOCCAACCIIÓÓNN  YY  EERRAASS  

Los jugadores sólo pueden colocar cubos de Población en Regiones cuyo color se corresponda con el color de la Era 
actual o de las anteriores. En la Era I sólo son las Regiones alrededor del Mediterráneo, en la Era II se incorporan las 
Regiones del Nuevo Mundo, el Lejano Oriente y algunas Regiones de Europa, y en la Era III se puede utilizar cualquier 
Región del Mapa. 

66..44..22    CCOONNTTRROOLL  DDEE  RREEGGIIOONNEESS  

Tienes el control de una Región si tienes en dicha Región más cubos de Población que cualquier otro jugador 
individualmente. Si dos o más jugadores comparten el control de una Región (tienen el mismo número de cubos en 
ella), también comparten sus beneficios: Puntos de Victoria, Oro, Puntos de Comida, discos de Recursos o nuevos 
cubos de Población, de manera equitativa, descartando cualquier fracción (si son dos los jugadores que comparten el 
control, cada uno consigue la mitad, redondeando hacia abajo). 

Si controlas una Región durante la Fase de Puntos de Victoria, consigues el número de la izquierda de Puntos de Victoria 
(el número mayor) que figura en el banderín de la Región. Si tienes el segundo mayor número de cubos en la Región, 
consigues el número de la derecha (el más pequeño) de Puntos de Victoria. 

En caso de empate por el control de una Región, se suman ambos números del banderín y se divide el total entre el 
número de jugadores, descartando las fracciones. Si en una Región el control es compartido, el segundo lugar no recibe 
nada. 

Si hubiera empate para el segundo lugar, se distribuyen los Puntos entre los jugadores empatados, descartando 
igualmente las fracciones. 

Ejemplo: David (el jugador azul) controla la Región de África del 
Noroeste, con dos cubos. Javier (el jugador verde) tiene un cubo en 
esa misma Región. Al tener el control, David recibe 2 cubos de 
Población (ver 8.0) y 2 Puntos de Victoria (ver 9.0). Javier recibe 1 
Punto de Victoria por el segundo lugar. 

María (la jugadora roja) y Blanca (la jugadora amarilla) tienen cada 
una dos cubos de Población en la Región de África del Noreste, 
mientras que Javier (el jugador verde) tiene sólo un cubo. María y 
Blanca han empatado en el control de la Región y consiguen 1 Punto 
de Comida cada una (ver 7.0) y 1 Punto de Victoria (3 dividido 
entre dos y redondeando hacia abajo). Por el contrario, Javier no se 
lleva nada. 

  
  



  11 
  

 
 
 

66..44..33    EELL  MMEEDDIITTEERRRRÁÁNNEEOO  

Puedes colocar cubos de Población en la Región del Mediterráneo sólo si el número de la loseta de Imperio está 
parcialmente dentro del “agua”. Se trata de la única Región Marítima del juego (Nota: también es la única Región de mar 
que incluye un banderín de Puntos de Victoria). 
 
 

66..44..44    EELL  NNUUEEVVOO  MMUUNNDDOO  YY  EELL  LLEEJJAANNOO  OORRIIEENNTTEE  

En las Eras II y III, cada loseta de Imperio que muestre agua también permite que coloques cubos de Población en una 
Región del Nuevo Mundo o del Lejano Oriente (dos partes del Mapa que incluyen dos Regiones cada una), como si se 
tratara de una Región adyacente. Eso será, dependiendo del número que aparezca en la loseta de Imperio, además de 
los cubos colocados en la parte del Mapa correspondiente a Europa, Norte de África y Oriente Próximo.  

En el Turno “A” de la Era II, los jugadores sólo pueden colocar cubos de Población en el Nuevo Mundo o el Lejano 
Oriente si algún jugador ha utilizado ya el Progreso Navegación, aunque no es preciso que sea el jugador que entra en el 
Nuevo Mundo o el Lejano Oriente quien haya utilizado  la loseta de Navegación. 

Esta restricción se elimina durante el Turno “B” de la Era II. 

Si no tienes ningún cubo en el Viejo Mundo (Europa, África y Oriente Próximo), pero sí tienes al menos un cubo de 
Población en el Nuevo Mundo o en el Lejano Oriente, puedes utilizar una loseta de Imperio que incluya agua para 
colocar cubos de Población en una Región cualquiera (incluso ocupada por otros jugadores) del Viejo Mundo 
permitida por la Era (ver 6.4.1), además de los cubos que puedas colocar en la parte del Mapa correspondiente al 
Nuevo Mundo o el Lejano Oriente. 

66..44..55    BBAATTAALLLLAASS  

Tras coger una loseta de Imperio y colocar los cubos de Población en el Mapa (aunque no se ponga ningún cubo), 
puedes entablar una o más Batallas. Para hacerlo, selecciona una Región donde haya cubos de Población tuyos y de 
otro jugador. En esa Región, retira primero el número de cubos del otro jugador (defensor) que figuran en la parte 
inferior de la loseta de Imperio, a la derecha. Luego, retira el número de cubos tuyos (atacante) que figuran en la parte 
inferior izquierda de la loseta de Imperio. Los cubos de Población eliminados se devuelven al almacén general. 

Ejemplo: Javier quiere tomar el control del Mediterráneo, así que 
coge la loseta de Imperio “2” (agua) y coloca 3 de sus cubos verdes 
en la Región. María (la jugadora roja) controla actualmente la 
Región, con 2 cubos de Población. Después de la colocación, Javier 
anuncia que va a atacar a María: María pierde sus dos cubos (según 
la parte inferior derecha de la loseta de Imperio) y Javier pierde un 
cubo (según la parte inferior izquierda de la loseta).  

No estás obligado a iniciar una Batalla. Y la Batalla no tiene 
que iniciarse necesariamente en una Región en la que el 
jugador activo acabe de colocar sus cubos de Población: un 
jugador puede combatir en una Región sin haber colocado en 
ella ningún cubo gracias a la loseta de Imperio actual. 

Nota: hay dos losetas que te permiten luchar en dos Batallas separadas (pero la segunda Batalla 
sólo puede darse en la Era III). 

Con la loseta de Imperio apropiada, podrás empezar ninguna, 1 ó 2 Batallas en la Era 
III. Si usas esa misma loseta en la Era II, sólo podrás hacer una Batalla (utilizando la fila 
superior para la retirada de cubos). 

Si decides hacer sólo 1 Batalla en la Era III, puedes elegir cualquiera de las dos filas de 
retirada de cubos. Y si decides hacer ambas Batallas, debes iniciarlas en diferentes 
Regiones, en el orden que quieras. 

En la Región del Mediterráneo también pueden darse Batallas. 
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66..55  CCOOMMEERRCCIIOO  
 
Selecciona una casilla de la Tabla de Comercio y coloca en ella el número de discos de Recursos requeridos, para recibir 
inmediatamente de la banca la cantidad de Oro especificada en la casilla o para anotarte el número de Puntos de 
Victoria indicados (avanzando tu marcador). 
 
Nota: cada casilla de la Tabla de Comercio sólo puede ser seleccionada por un 
jugador en cada Turno de juego. 

Otra Nota: cada casilla de la Tabla de Comercio incluye los colores asociados 
con las distintas Eras. Un jugador sólo puede seleccionar una casilla si el 
color de la Era actual está presente en dicha casilla (es decir, por ejemplo, un 
jugador no puede elegir en la Era I una casilla que no incluya el color crema 
característica de dicha Era. 

Ejemplo: estamos en la Era I del juego. David tiene dos discos de Recursos y 
los coloca en la casilla 2-4 de la Tabla de Comercio. Consigue con ello 4 
puntos de Oro de la banca. 

En la Era III, Javier tiene muchos discos de Recursos: coge 7 Recursos y los 
coloca en la casilla 7-6, para anotarse 6 Puntos de Victoria y ponerse en 
primera posición… 

7.0 COMIDA 
 
Siguiendo el Orden de Juego, cada jugador actualiza sus Puntos de Comida en el Registro de Comida. 

La mayoría de los Territorios y Ciudades proporcionan 
Puntos de Comida adicionales o cuestan Puntos de Comida. 
El icono del “pez” con un número blanco indica Puntos de 
Comida positivos (adicionales), mientras que un “pez” con un 
número rojo indica Puntos de Comida negativos (a restar). 

Ciertas Regiones del Mapa también proporcionan Puntos de 
Comida. Para ganar los Puntos de Comida de una Región 
tienes que controlarla (ver 6.4.2). 

Por último, también puedes ganar Puntos de Comida con 
ciertos Progresos. 

Suma todos los Puntos de Comida “blancos” y luego réstale los Puntos “rojos”. Actualiza tu disco de Acción en el 
Registro de Comida, avanzando o retrocediendo en función del total obtenido. 

Regla Importante: en el último Turno de juego, la cantidad de Puntos de Comida ganados / perdidos se duplica. 

Si alcanzas la casilla “0” del Registro de Comida, perderás un 
Punto de Victoria por cada Punto de Comida que no puedas 
bajar. Un jugador nunca puede tener menos de “0” Puntos de 
Victoria ni menos de “0” Puntos de Comida. 

Ejemplo: si tienes 2 Puntos de Comida y tienes que perder 4, 
moverás tu disco de Acción hasta el “0” en el Registro de Comida y 
luego perderás 2 Puntos de Victoria.  

Por el contrario, si alcanzas el máximo de Puntos de Comida, 
ganarás un Oro por cada dos Puntos de Comida que no puedas 
subir. 

Ejemplo: si tienes 19 Puntos de Comida y tienes que añadir 4 más, moverás tu disco hasta el “20” y cogerás 1 Oro (el Punto de 
Comida restante se pierde). 

El jugador gana 2 

Puntos de Comida 

El jugador gana 1 

Punto de Comida 

El jugador pierde 1 

Punto de Comida 
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8.0 INGRESOS 
 
Siguiendo el Orden de Juego, los jugadores reciben Oro, Recursos y cubos de Población. 

Ganas Oro y Recursos por ciertas Ciudades, Territorios y por controlar algunas Regiones. 

En las losetas, la cantidad de Oro ganada se indica con una moneda dorada, el número de Recursos obtenidos se 
muestra en un disco negro y el número de cubos de Población conseguidos aparece en un cubo gris. El Mapa muestra 
de modo similar los respectivos beneficios de cada Región. 

Para conservar las losetas de algunas Ciudades, debes pagar un Recurso por cada Turno de juego. Si no pudieras 
pagarlo, tendrás que descartar definitivamente del juego la loseta. Sin embargo, puede que primero recibas discos de 
Recursos como Ingresos (del Mapa o de algún Territorio) antes de que tengas que pagar por la Ciudad en cuestión. 

Todo el Oro, discos de Recursos y cubos de Población que tengas disponibles deben estar en todo momento a la vista 
de los demás jugadores. 

 

9.0 PUNTOS DE VICTORIA 
 
Los jugadores consiguen Puntos de Victoria por las Ciudades, algunos Territorios, algunos Progresos y por controlar 
Regiones (ver 6.4.2). 

Siguiendo el Orden de Juego, cada jugador ajusta sus Puntos de Victoria en el Registro de Puntos de Victoria. Consulta 
también 11.0. 

 

10.0 DETERMINAR EL ORDEN DE JUEGO 
 
Hay que determinar el Orden de Juego para el siguiente Turno: el jugador con menos Puntos 
de Victoria elige la posición que quiere en el Registro de Orden de Juego y coloca su disco de 
Acción en el círculo correspondiente. En orden de menos a más Puntos de Victoria, los 
demás jugadores van escogiendo su posición en el Orden de Juego. Obviamente, los círculos 
ocupados del Registro de Orden de Juego no pueden ser elegidos.  

Ejemplo: es una partida de 4 jugadores. María es la que menos Puntos de Victoria tiene, y elige en 
primer lugar. Espera que salgan unas buenas losetas de Progresos y Ciudades al comienzo del 
siguiente Turno y quiere coger las “mejores”, así que coloca su disco de Acción en la posición “1” del 
Registro de Orden de Juego. Blanca va en tercer lugar, pero prefiere observar lo que los demás 
jugadores van a hacer; por eso, pone su disco amarillo en la posición “4”. Le toca a Javier (el jugador 
verde), que selecciona la posición “3”. Por último, David, que va en cabeza en la partida, no tiene otra 
opción que colocar su disco azul en la posición “2”. 

En caso de empate, el jugador que tenga menos “marcadores” elige primero. Por 
“marcadores” se entiende: Oro, cubos de Población y discos de Recursos. Si el empate 
persiste, irá primero aquel jugador entre los empatados que estaba más retrasado en el 
Orden de Juego del Turno anterior. 

 

11.0 FINAL DE UNA ERA Y FINAL DE LA PARTIDA 
 
Rise of Empires se divide en tres Eras. Una Era termina después de la Fase de “Puntos de Victoria”, pero antes de 
“Determinar el Orden de Juego”. 
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FFIINNAALL  DDEE  UUNNAA  EERRAA  
 
Al finalizar una Era no deben quedar discos de Acción en la Tabla de Acciones. 

Los jugadores, en principio, deben descartar sus Progresos y Ciudades, cuyas losetas se retiran definitivamente del 
juego, con las siguientes excepciones: 

 Puedes optar por conservar Progresos, pero tendrás que pagar un Oro a la banca por cada loseta que quieras 
mantener. 

 Puedes optar por conservar Ciudades, pero tendrás que pagar un cubo de Población (pasarlo de tu reserva a tu 
almacén general) por cada loseta que quieras mantener. 

Los jugadores mantienen sus Territorios. 

Por último, cada jugador retira la mitad (redondeando hacia arriba) de los cubos de Población que tenga en cada Región 
del Mapa. 

Nota: el “mantenimiento” que acabamos de explicar para las losetas y cubos no tiene lugar al finalizar la Era III. 
 
 

FFIINNAALL  DDEE  LLAA  PPAARRTTIIDDAA  
 
La partida concluye al finalizar la Era III (después del sexto Turno de juego), después de registrar los Puntos de 
Victoria normales (ver 9.0). 

En ese momento, los jugadores reciben Puntos de Victoria adicionales: 

 Cada jugador recibe 1 Punto de Victoria por cada 3 Oros que tenga, redondeando hacia abajo (pero el Oro se 
mantiene en posesión de los jugadores, para poder deshacer posibles empates). 

 Cada jugador recibe también 1 Punto de Victoria por cada 3 discos de Recursos que tenga (redondeando hacia abajo). 

 Los jugadores no reciben Puntos de Victoria por los cubos de Población que tengan en su reserva, ni por los 
Puntos de Comida. 

Cada jugador actualiza sus Puntos de Victoria. El jugador que tenga más Puntos de Victoria gana la partida. En caso 
de empate, gana el jugador que tenga más Oro. 
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12.0 UN TURNO DE EJEMPLO 
 
Esta sección muestra un Turno de juego detallado en una partida de 4 jugadores de Rise of Empires. Como es la primera 
partida para estos jugadores, tampoco esperes un “juego perfecto”. De todas formas, te ayudará a aprender el juego. 

Iván es el jugador blanco, Javier el verde, María la jugadora roja y David el azul. Como es su primera partida, recurren 
a la sección “3.0 Preparación” de la página 5. Cuando terminan, el Tablero de Losetas muestra el siguiente aspecto: 

El azar ha determinado que sea Iván quien debe comenzar. Tras ella, el Orden de Juego respeta el sentido horario para 
el primer Turno: el Turno “A” de la Era I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRRIIMMEERRAA  AACCCCIIÓÓNN  

Iván quiere incrementar su Población inicial. Observa que hay 
varios Territorios de Montaña disponibles. Pero también se 
fija en el Progreso “Minería” (que te da 1 disco de Recurso por 
cada Montaña durante la Fase de Ingresos de cada Turno), así 
que decide cogerlo. Iván coloca su primer disco de Acción en 
el círculo situado en el extremo derecho de la fila de Progresos 
de la Tabla de Acciones.  

Javier coge la loseta de la Ciudad que otorga 1 Punto de 
Victoria y que no cuesta Puntos de Comida, ni discos de 
Recursos. Paga 2 Oros a la banca. 
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María es la siguiente. Como se siente “agresiva” decide coger el Progreso “Armas de Hierro” y coloca un disco de 
Acción a la izquierda del de Iván. 

David es el último. Coge la única loseta de Llanura (Territorio) disponible para el primer Turno de juego. Con ella, 
ganará 2 Puntos de Comida y 1 cubo de Población en cada Turno. 

 

SSEEGGUUNNDDAA  AACCCCIIÓÓNN  

Iván va a intentar aprovechar el Progreso “Minería” que cogió 
en la primera ronda. Así que coge una loseta de Territorio: una 
Montaña.  

Javier quiere empezar la ocupación del Mapa, así que selecciona 
uno de los Imperios “2” (agua) que le permiten colocar cubos 
de Población en el Mediterráneo. Pone 2 cubos en el 
Mediterráneo y otros 2 cubos en la Región de Europa del 
Sureste, justo encima, dejando un único cubo en su reserva.  

María coge el Progreso “Puerto” que le va a venir bien más 
tarde. 

David intenta aumentar su Población inicial y, para ello, coge 
un Territorio: un Bosque. 

 

TTEERRCCEERRAA  AACCCCIIÓÓNN  

Iván prosigue con su estrategia y coge otro Territorio: otra 
Montaña. 

Javier coge una de las dos Montañas que quedan. Le costará 3 
Puntos de Comida más tarde, pero también conseguirá 3 cubos 
de Población. 

María elige la otra loseta de Imperio “2” (agua), que le permite 
colocar Población en el Mediterráneo. En primer lugar, coloca 2 
cubos en la Región del Mediterráneo y luego otros 2 cubos en 
Europa del Suroeste. Inicia una Batalla y elimina uno de los 
cubos de Javier en el Mediterráneo. Por último, gira su loseta de 
“Armas de Hierro” para eliminar el otro cubo que le quedaba a 
Javier allí. Los dos cubos de Población eliminados se devuelven 
al almacén general de Javier. 

David coge una loseta de Progreso: el “Hacha de Hierro”. 

 

CCUUAARRTTAA  AACCCCIIÓÓNN  

Iván coge la última loseta de Montaña que queda, con lo que ya tiene 3 
Montañas en su poder. 

Javier, todavía disgustado con la pérdida de su posición central en el 
Mapa, coge una loseta de Progreso: “Agricultura”.  

María se dedica al Comercio. Gira su loseta de “Puerto” y cambia 1 Oro 
por 1 Recurso. A continuación, gasta los 3 discos de Recursos que tiene 
para comprar 2 Puntos de Victoria. Su marcador de Puntos de Victoria 
avanza dos casillas en el Registro correspondiente. 
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David está ansioso por conseguir Puntos de Victoria también, así que coge la Ciudad que proporciona 2 Puntos de 
Victoria por Turno, pagando por ella 4 Oros a la banca. 

 

QQUUIINNTTAA  AACCCCIIÓÓNN  

Iván se dedica a comerciar. Cambia sus 2 Recursos por 4 Oros, 
que recibe de la banca. 

Javier recoge una loseta de Territorio: una Isla. 

María coge otro Territorio: un Bosque. Como es la octava 
Acción de Territorios que se hace (justo el límite de Acciones 
para una partida de 4 jugadores), nadie más podrá coger 
nuevos Territorios en este Turno. 

David selecciona la loseta de Imperio “3” y coloca sus 5 cubos 
de Población entre las tres Regiones más orientales del Mapa 
(Anatolia, Oriente Próximo y el Suroeste de Asia).  

 

SSEEXXTTAA  AACCCCIIÓÓNN  

A Iván no le quedan cubos en el Mapa. Así que decide 
seleccionar la loseta de Imperio “2” que tiene la línea de Batalla 
“0-1” y coloca 3 cubos de Población en Europa del Suroeste y 
otros 2 cubos en África del Noroeste. También inicia una Batalla 
y elimina uno de los cubos rojos de María en Europa del 
Suroeste, devolviéndolo a su almacén general. 

A Javier le queda un cubo de Población y vuelve a coger otro 
Imperio. Selecciona una loseta “2” con la línea de Batalla “0-2” 
y coloca su último cubo en Anatolia (Turquía), que es una 
Región adyacente a sus anteriores colocaciones. 

María decide ir a por otro Progreso: la segunda loseta de 
“Agricultura”. 

David termina la Fase de Acciones, decidiéndose por el 
Comercio: cambia 2 Recursos por 3 Oros.  

 

AAJJUUSSTTAANNDDOO  EELL  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  CCOOMMIIDDAA  

Iván pierde un montón (9 Puntos por culpa de sus 3 Montañas), así que mueve su marcador hasta la casilla “7” del 
Registro de Comida. Definitivamente va a tener que aumentar su producción de Comida para el próximo Turno. 

Javier tiene una Montaña (-3), pero también una Isla (+1) y el Progreso “Agricultura” (+2), así que su marcador no 
varía de posición en el Registro de Comida. 

María tiene un Bosque (-2) y el Progreso “Agricultura” (+2) que se compensan mutuamente. Sin embargo, la Región 
del Mediterráneo que está controlando le proporciona otros 2 Puntos de Comida, así que su marcador se desplaza 
hasta la casilla “18” del Registro de Comida. 

David pierde 3 Puntos por culpa de su Ciudad y otros 2 
Puntos por su Bosque, pero gana 2 Puntos por su Llanura. En 
total, pierde 3 Puntos de Comida, así que desplaza su 
marcador hasta la casilla “13” del Registro de Comida. 
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RREECCIIBBIIEENNDDOO  IINNGGRREESSOOSS  

Iván recibe 9 cubos de Población por sus 3 Montañas, 2 cubos más por África del Noroeste y 2 Recursos por Europa 
del Suroeste. Gracias al Progreso “Minería”, también consigue 3 discos de Recursos por sus 3 Montañas (un Recurso 
por cada una). 

Javier consigue 1 cubo de Población por su Isla y otros 2 cubos más por su Montaña (3 cubos en total). También recibe 
2 Oros por controlar la Región de Europa del Sureste. 

María sólo recibe 2 cubos de Población por su Bosque. 

David gana 2 cubos de Población por su Bosque, 1 cubo más por su Llanura y 2 más por la Región de Anatolia 
(Turquía), 5 cubos en total. Por la Región de Oriente Próximo recibe 2 Recursos y por su Progreso “Hacha de Hierro” 
un tercer disco de Recurso (un Recurso por cada Bosque). La Región más oriental del Mapa le proporciona 2 Oros. 

 

RREEGGIISSTTRRAANNDDOO  PPUUNNTTOOSS  DDEE  VVIICCTTOORRIIAA  

Iván consigue 4 Puntos de Victoria por controlar Europa del Suroeste y África del Noroeste. 

Javier controla Europa del Sureste (2 Puntos), es segundo en Anatolia (Turquía) (1 Punto más) y recibe un cuarto 
Punto de Victoria por su Ciudad. 

María gana 2 Puntos de Victoria por el Mediterráneo y 1 Punto 
más por ser segunda en Europa del Suroeste. Junto con los 2 
Puntos que ganó antes gracias al Comercio, acaba con 5 Puntos 
de Victoria.  

David controla tres Regiones orientales (=6 Puntos). Junto con su Ciudad (2 Puntos) termina el Turno con 8 Puntos de 
Victoria. 

 

DDEETTEERRMMIINNAARR  EELL  OORRDDEENN  DDEE  JJUUEEGGOO  PPAARRAA  EELL  SSIIGGUUIIEENNTTEE  TTUURRNNOO  

Iván y Javier son los que menos Puntos de Victoria tienen. Como Javier tiene menos “marcadores” 
(Oro + Población + Recursos), elige posición para el segundo Turno de juego en primer lugar: se 
decide por el “2”. 

Iván decide volver a ser primero, así que coloca su disco en la casilla “1”. Como tiene mucho Oro (9), 
espera poder coger las losetas más valiosas antes de que lo hagan los demás. 

María prefiere esperar a ver qué pasa, así que escoge la posición “4” para el Turno siguiente. 

Y David no tiene opción, sólo le queda el “3”. 

 

FFIINNAALL  DDEELL  TTUURRNNOO  YY  CCOOMMIIEENNZZOO  DDEELL  SSIIGGUUIIEENNTTEE  

El siguiente Turno, el Turno “B” de la Era I puede comenzar. 

Todas las losetas de Imperio se devuelven a sus casillas del Tablero de Losetas. Los jugadores vuelven a poner boca 
arriba los Progresos utilizados. Los discos de Recursos de la Tabla de Comercio se devuelven a la banca. Las Ciudades, 
Progresos y Territorios que no se hayan cogido en el primer Turno de juego se colocan aparte, a un lado del Tablero de 
Losetas: podrán ser escogidos en los Turnos posteriores. 

Finalmente, se descubren nuevas losetas de Ciudades, Progresos y Territorios. 
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