
Autor: Chiou Wang, Jia Haur 

Titulació: Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió 

Director: Barceló Garcia, Miquel 

Departament del Director: Enginyeria de Serveis i 
Sistemes d’Informació 

Universitat: Universitat Politècnica 
de Barcelona (UPC) 

Centre: Facultat d’informàtica 
de Barcelona (FIB) 

Data: 2013/06/14 

Implementació de jocs de tauler: 
Citadels 

Memòria 



PROJECTE FINAL DE CARRERA: memòria 
IMPLEMENTACIÓ DE JOCS DE TAULER: Citadels 

Pàgina 2 
 

  



PROJECTE FINAL DE CARRERA: memòria 
IMPLEMENTACIÓ DE JOCS DE TAULER: Citadels 

Pàgina 3 
 

1  Índex 
 

1  Índex ..................................................................................................................................... 3 

2 Introducció ............................................................................................................................ 8 

2.1 Objectius........................................................................................................................ 8 

2.2 Tecnologia ...................................................................................................................... 8 

2.3 Abast .............................................................................................................................. 8 

3 El Joc .................................................................................................................................... 10 

3.1 Origen .......................................................................................................................... 10 

3.2 Regles .......................................................................................................................... 10 

3.2.1 Personatges ......................................................................................................... 10 

3.2.2 Districtes .............................................................................................................. 11 

3.2.3 Partida ................................................................................................................. 13 

3.3 Expansions ................................................................................................................... 14 

3.3.1 The Dark City ....................................................................................................... 14 

3.3.2 Circus ................................................................................................................... 15 

4 Anàlisi de requisits .............................................................................................................. 16 

4.1 Funcionals.................................................................................................................... 16 

4.2 No Funcionals .............................................................................................................. 19 

5 Especificació ........................................................................................................................ 20 

5.1 Actors del sistema ....................................................................................................... 20 

5.2 Casos d’ús .................................................................................................................... 22 

5.2.1 Jugador ................................................................................................................ 22 

5.2.2 Usuari .................................................................................................................. 25 

5.3 Diagrames de seqüència ............................................................................................. 28 

6 Disseny ................................................................................................................................ 33 

6.1 Arquitectura ................................................................................................................ 33 

6.2 Model .......................................................................................................................... 34 

6.2.1 Model Conceptual ............................................................................................... 35 

6.2.2 Descripció de les classes ...................................................................................... 37 

6.3 Vista ............................................................................................................................. 38 

6.4 Controlador ................................................................................................................. 40 

6.4.1 Vista ..................................................................................................................... 40 

6.4.2 Dades ................................................................................................................... 40 

6.4.3 Xarxa .................................................................................................................... 40 

6.4.3.1 Servidor ........................................................................................................... 40 



PROJECTE FINAL DE CARRERA: memòria 
IMPLEMENTACIÓ DE JOCS DE TAULER: Citadels 

Pàgina 4 
 

6.4.3.2 Client ............................................................................................................... 41 

6.5 IA(Intel·ligència Artificial) ............................................................................................ 45 

6.5.1 AIdummy ............................................................................................................. 45 

6.5.2 AIevol ................................................................................................................... 45 

6.5.3 AIspeed ................................................................................................................ 47 

7 Implementació .................................................................................................................... 49 

7.1 Model .......................................................................................................................... 49 

7.1.1 SimpleGame ........................................................................................................ 49 

7.1.1.0 STATE ............................................................................................................... 49 

7.1.1.1 Game ............................................................................................................... 50 

7.1.1.2 GameClient ...................................................................................................... 52 

7.1.2 SimplePlayer ........................................................................................................ 52 

7.1.2.0 TYPE ................................................................................................................. 53 

7.1.2.1 Player ............................................................................................................... 53 

7.1.2.1.0 MoC ........................................................................................................... 54 

7.1.2.1.1 AI ............................................................................................................... 55 

7.1.2.1.1.0 AI_TYPE .............................................................................................. 55 

7.1.2.1.1.1 AIdummy ............................................................................................ 55 

7.1.2.1.1.2 AIevol .................................................................................................. 56 

7.1.2.1.1.3 AIspeed ............................................................................................... 56 

7.1.2.1.2 User ........................................................................................................... 57 

7.1.2.1.2.1 UserServer .......................................................................................... 59 

7.1.3 Character ............................................................................................................. 59 

7.1.3.0 Enumeration .................................................................................................... 61 

7.1.3.0.1 CHARACTER ............................................................................................... 61 

7.1.3.0.2 STATUS ....................................................................................................... 62 

7.1.3.0.3 TARGET ...................................................................................................... 62 

7.1.3.1 Assassin ........................................................................................................... 62 

7.1.3.2 Thief ................................................................................................................. 63 

7.1.3.3 Magician .......................................................................................................... 63 

7.1.3.4 King .................................................................................................................. 64 

7.1.3.5 Bishop .............................................................................................................. 64 

7.1.3.6 Merchant ......................................................................................................... 64 

7.1.3.7 Architect .......................................................................................................... 64 

7.1.3.8 Warlord ............................................................................................................ 65 

7.1.4 Deck ..................................................................................................................... 66 



PROJECTE FINAL DE CARRERA: memòria 
IMPLEMENTACIÓ DE JOCS DE TAULER: Citadels 

Pàgina 5 
 

7.1.5 Hand .................................................................................................................... 66 

7.1.6 City ....................................................................................................................... 67 

7.1.7 District ................................................................................................................. 67 

7.1.7.1 CATEGORY ........................................................................................................ 67 

7.1.7.2 IDs .................................................................................................................... 68 

7.1.8 Score .................................................................................................................... 68 

7.2 Vista ............................................................................................................................. 70 

7.2.0 CSS ....................................................................................................................... 70 

7.2.1 MainMenu ........................................................................................................... 72 

7.2.2 Options ................................................................................................................ 73 

7.2.3 Network ............................................................................................................... 73 

7.2.4 Connecting........................................................................................................... 74 

7.2.5 GameOptions....................................................................................................... 75 

7.2.6 Game ................................................................................................................... 76 

7.2.6.1 GameCardMini ................................................................................................ 76 

7.2.6.2 GameCenter .................................................................................................... 76 

7.2.6.3 GameCenterMenu ........................................................................................... 76 

7.2.6.4 GameOptionBar ............................................................................................... 77 

7.2.6.5 GamePlayer ..................................................................................................... 77 

7.2.6.6 GameHand ....................................................................................................... 78 

7.2.7 GameOver ........................................................................................................... 78 

7.3 Controlador ................................................................................................................. 79 

7.3.1 Citadels ................................................................................................................ 79 

7.3.2 Vista ..................................................................................................................... 81 

7.3.2.1 CtrlMainMenu ................................................................................................. 81 

7.3.2.2 CtrlOptions ...................................................................................................... 82 

7.3.2.3 CtrlNetwork ..................................................................................................... 83 

7.3.2.4 CtrlGameOptions ............................................................................................. 84 

7.3.2.5 CtrlGame ......................................................................................................... 86 

7.3.2.5.1 CtrlGameCardMini..................................................................................... 86 

7.3.2.5.2 CtrlGameCenter ........................................................................................ 87 

7.3.2.5.3 CtrlGameCenterMenu ............................................................................... 88 

7.3.2.5.4 CtrlGameOptionBar ................................................................................... 89 

7.3.2.5.5 CtrlGamePlayer ......................................................................................... 90 

7.3.2.5.6 CtrlGamePlayerUser .................................................................................. 91 

7.3.2.5.7 CtrlGameHand ........................................................................................... 92 



PROJECTE FINAL DE CARRERA: memòria 
IMPLEMENTACIÓ DE JOCS DE TAULER: Citadels 

Pàgina 6 
 

7.3.2.6 CtrlGameOver .................................................................................................. 93 

7.3.3 Dades ................................................................................................................... 93 

7.3.3.1 CtrlData ........................................................................................................... 93 

7.3.3.2 CtrlImageLoader .............................................................................................. 94 

7.3.3.3 Ctrllanguage .................................................................................................... 95 

7.3.3.4 CtrlWindowOptions ......................................................................................... 95 

7.3.4 Xarxa .................................................................................................................... 96 

7.3.4.1 Servidor ........................................................................................................... 96 

7.3.4.1.1 CtrlGameOptionsServer ............................................................................ 96 

7.3.4.1.2 CtrlServer................................................................................................... 97 

7.3.4.1.3 ClientHandler ............................................................................................ 97 

7.3.4.1.4 CtrlPlayerServer ......................................................................................... 98 

7.3.4.1.5 CtrlGameServer ......................................................................................... 99 

7.3.4.2 Client ............................................................................................................... 99 

7.3.4.2.1 CtrlClient .................................................................................................... 99 

7.3.4.2.2 CtrlConnecting ......................................................................................... 100 

7.3.4.3 Comandes ...................................................................................................... 100 

8 Estudi econòmic ................................................................................................................ 105 

8.1 Perfils ......................................................................................................................... 105 

8.2 Valors esperats .......................................................................................................... 106 

8.3 Valors reals ................................................................................................................ 108 

8.4 Comparativa esperat- real ......................................................................................... 110 

8.4.1 Hores ................................................................................................................. 110 

8.4.2 Cost .................................................................................................................... 112 

9 Conclusió ........................................................................................................................... 114 

10 Bibliografia..................................................................................................................... 116 

 



PROJECTE FINAL DE CARRERA: memòria 
IMPLEMENTACIÓ DE JOCS DE TAULER: Citadels 

Pàgina 7 
 

  



PROJECTE FINAL DE CARRERA: memòria 
IMPLEMENTACIÓ DE JOCS DE TAULER: Citadels 

Pàgina 8 
 

2 Introducció 

2.1 Objectius 
L’objectiu d’aquest projecte és crear una aplicació d’escriptori a partir del joc de cartes Citadels1. 

Aquesta aplicació pretén ser una representació del joc original afegint algunes funcionalitats que 

no serien possibles amb el joc físic. 

Aquesta aplicació proveeix dues modalitats de joc: 

 Partida local: partida on com a molt hi ha un usuari (poden ser tots els jugadors 

màquines) jugant contra la IA (Intel·ligència Artificial) 

 Partida en línia: partida que dóna la possibilitat de jugar contra altres usuaris, el 

funcionament d’aquest serà d’un usuari actuant com a host mentre que els demés 

actuen com a client connectant-se a aquest. 

Altres opcions que proporciona aquesta aplicació són2: 

 Multi-llenguatge: l’aplicació proporciona un total de tres idiomes (català, castellà i 

anglès) i donant la possibilitat d’utilitzar un arxiu propi per l’idioma. 

 Configuració de cartes: el joc té la seva pròpia configuració de cartes amb el seu cost i 

tipus, aquesta aplicació dóna la possibilitat de crear cartes personalitzades amb la seva 

pròpia imatge, cost i tipus3 i jugar amb aquestes. 

 Ús de plantilles personalitzades per la interfície: de la mateixa manera que es pot 

configurar el llenguatge i les cartes, també es pot configurar l’aparença de l’aplicació. 

Més endavant es proporcionarà amb més detall el funcionament i com s´ha arribat a obtenir els 

objectius en aquesta aplicació. 

2.2 Tecnologia 
Aquesta aplicació ha estat programada en un llenguatge orientat a objectes, Java 4 , més 

precisament, en la versió 7 i la part gràfica en JavaFX5 2.2, per tant l’aplicació podrà ser utilitzada 

per qualsevol usuari que tingui la versió de Java 7u13 o superior, que inclou JavaFX 2.2. 

2.3 Abast 
Aquest projecte abasta diversos àmbits. Una primera separació seria l’aplicació i les fases de 

desenvolupament. 

Per part de l’aplicació, podem trobar: 

 Motor del joc: el motor del joc seria el cor de l’aplicació on trobem implementades les 

regles del joc, per tant, es qui proporciona al jugador (ja sigui comunicant-se a traves de 

la interfície gràfica, a través de la xarxa o la decisió d’un càlcul generat per la màquina, 

IA) quines accions pot fer o quan és el torn d’aquest, com també és qui decideix quan 

acaba la partida. 

                                                           
1 Les regles del joc es poden trobar en el punt 3.2 d’aquest document o en el [3] de la bibliografia. 
2 Totes aquestes opcions donen la possibilitat d’utilitzar configuracions pròpies amb l’ús d’arxius externs, 
per més informació sobre l’ús d’aquests arxius, es pot trobar en el punt 7.3.3. 
3  Les cartes personalitzades tenen certes limitacions pel fet de com està implementat els districtes 
especials. Per més informació sobre aquestes limitacions, consultar el punt 7.3.3.1. 
4Per descarregar el software de Java, veure [6] de la bibliografia 
5 Documentació i guies de JavaFX es poden trobar en el [7] de la bibliografia. 
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 Interfície gràfica: la interfície gràfica és la representació gràfica dels esdeveniments del 

motor i la configuració d’aquest, així doncs, es l’element que fa de pont entre el usuari 

que utilitza l’aplicació i el motor; donat que aquest interactua directament amb l’usuari 

final, la interfície ha de proporcionar els elements necessaris perquè l’usuari pugi tot el 

que s’hagi especificat en els seus casos d’us i, per últim, la interfície ha de ser el més 

senzill i agradable d’utilitzar possible. 

 Comunicació aplicació-dades: tant la informació requerida pel motor (dades de les 

cartes) com per la interfície (majoritàriament imatges) són guardades externament de 

l’aplicació, dintre de fitxers, per tant s’ha d’implementar un sistema per comunicar 

l’aplicació amb aquests elements externs. 

 Comunicació entre diversos usuaris: aquesta aplicació dóna la possibilitat de jugar 

contra altres usuaris, així doncs s´ha de desenvolupar i definir un protocol per 

comunicar-se entre diferents usuaris. 

I, per les fases de desenvolupament trobem: 

 Estudi previ: al començament del projecte, s’ha de fer un estudi previ del projecte, en 

aquest cas, del joc, per tant s’ha d’aprendre les regles i fer partides per conèixer el seu 

funcionament. 

 Anàlisi de requisits: una vegada fet l’estudi previ, s’ha d’analitzar el que tindrà aquest 

projecte i així obtenim els casos d’ús i les funcionalitats de la nostra aplicació. 

 Disseny: decisió de l’arquitectura software, disseny del model conceptual, definició de 

classes i diagrames de seqüencia. 

 Implementació: escriptura del codi de l’aplicació i funcions i accions. 

 Test: comprovar que cadascuna de les classes implementades funcionen individualment 

i col·lectivament amb les altres implementades, per tant, els tests es faran cada vegada 

que s’hagi implementat alguna fase crítica o una part de codi complex i per últim un test 

final per veure que funciona en la seva totalitat. 

 Finalització: encara que normalment els projectes no tendeixen a acabar, en aquest cas, 

es podria implementar expansions, noves cartes, etc., s’ha de definir el moment en que 

s’acaba. 

 Estudi econòmic: planificació del cost del projecte i comparar el cost especulat 

inicialment amb el cost final. 
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3 El Joc 

3.1 Origen 
Citadels es un joc de cartes creat per Bruno Faidutti6 l’any 2000. 

3.2 Regles 
Citadels és un joc per 2-7 jugadors. Una partida està dividida per un inici, diverses rondes i un 

final; existeixen diferents personatges i tipus de cartes (districtes). 

3.2.1 Personatges 
El joc ofereix un total de vuit personatges, cadascun amb diferents habilitats7 que el jugador que 

posseeixi el personatge podrà utilitzar; a la cantonada superior esquerre apareix un número que 

indica l’ordre en que jugaran una ronda. 

1. Assassí: l’assassí pot assassinar a un personatge, el jugador que posseeixi el personatge 

assassinat perdrà el torn i no es revelarà el personatge assassinat fins al final de la ronda. 

2. Lladre: el lladre pot robar a un personatge, aquest no pot ser ni l’assassí ni el personatge 

assassinat. El jugador que tingui el personatge li donarà totes les seves monedes al lladre 

al principi del seu torn. 

3. Mag: el mag pot realitzar una de les següents accions: 

 Canviar totes les cartes de la seva mà amb els d’un jugador de la seva elecció. 

 Descartar qualsevol nombre de cartes de la seva mà i robar el mateix nombre 

de cartes de la baralla. 

4. Rei: el rei obté monedes igual al nombre de districtes nobles que tingui en la seva ciutat. 

Quan el rei es revelat8, obté la corona. 

                                                           
6Més informació i jocs sobre Fauditti, veure [2] de la bibliografia. 
7 A no ser que es digui el contrari, les habilitats es poden utilitzar en qualsevol moment del seu torn i no 
més una vegada. 
8 Si el rei es assassinat, obté la corona al final de la ronda, quan tots els jugadors revelin quin personatge 
tenen. 

Imatge 1: Carta del rei, podem veure a la 
part inferior una descripció de la seva 
habilitat i a la part superior esquerre el seu 
número. 
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5. Bisbe: el bisbe obté monedes igual al nombre de districtes religiosos que tingui en la 

seva ciutat. No pot rebre atacs del condottiero9. 

6. Mercader: el mercader obté monedes igual al nombre de districtes comercials que tingui 

en la seva ciutat. Al principi del seu torn, una vegada revelat el mercader, el jugador obté 

una moneda10. 

7. Arquitecte: pot construir fins a tres districtes en el seu torn en comptes d’un11. Al principi 

del seu torn, una vegada revelat l’arquitecte, el jugador obté dos districtes. 

8. Condottiero: el condottiero obté monedes igual al nombre de districtes militars que 

tingui en la seva ciutat. Al final del seu torn, pot destruir un districte d’una ciutat de la 

seva elecció (aquest districte no pot ser d’un jugador que ja hagi acabat de construir tots 

els seus districtes), el cost a pagar del condottiero per destruir-lo es el cost de 

construcció del districte menys u. 

3.2.2 Districtes 
El joc té un total de 67 cartes de districte, aquestes es diferencien en cinc tipus indicat en la 

cantonada inferior esquerre amb una gema de diferent color i el seu cost en la cantonada 

superior esquerre. 

 Blau: eclesiàstic. 

 Groc: noble. 

 Verd: comercial. 

 Vermell: militar. 

 Violeta: meravella o edifici especial.  

                                                           
9 Si el bisbe ha sigut assassinat, llavors pot rebre atacs del condottiero perquè no ha sigut revelat. 
10 Aquesta moneda no es robada pel lladre. 
11 Si pot finalitzar la seva ciutat construint amb menys de tres districtes, encara pot construir els 
districtes restants. 

Imatge 2: Carta meravella o especial indicat 
a la part inferior esquerre amb una gema 
violeta, com a districte especial, inclueix un 
text amb el seu efecte. A la part superior 
esquerre es pot veure es pot veure el seu 
cost amb quatre monedes. 
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Els districtes especials o meravelles tenen efectes especials beneficiosos pel propietari que el 

tingui en la seva ciutat, aquests efectes es poden fer efectius durant el joc o al finalitzar12. 

 Pati dels miracles: a l’hora de comptar els punts, aquest districte compta del color de la 

teva elecció. Aquest efecte es invàlid si s’ha construït en l’ultima ronda de la partida. 

 Torrassa: aquest districte no pot ser destruït pel condottiero. 

 Tresor imperial: apart dels punts obtinguts pel seu cost, s’obté punts addicionals per 

cada moneda que es posseeix. 

 Cantera: anul·la la restricció de no poder construir districtes iguals13. 

 Laboratori: una vegada al torn el propietari pot descartar una carta de la seva mà per 

rebre una moneda. 

 Fàbrica: una vegada al torn el propietari pot pagar dues monedes a canvi d’obtenir tres 

cartes. 

 Observatori: al principi del torn, si es decideix seleccionar districte, en comptes de poder 

seleccionar entre dues cartes, es pot seleccionar entre tres cartes. 

 Cementiri14 : quan el condottiero destrueixi un districte, pots pagar una moneda per 

recollir el districte destruït. 

 Font dels desitjos: apart dels punts obtinguts pel seu cost, s’obté punts addicionals per 

cada districte especial que es posseeix15. 

 Biblioteca16: al principi del torn, si es decideix seleccionar districte, en comptes de poder 

agafar una carta, es poden agafar dues. 

 Gran muralla: el condottiero ha de pagar una moneda més per destruir districtes del 

propietari de la Gran muralla. 

 Escola de màgia: a l’hora d’utilitzar les habilitats del rei, bisbe, mercader o condottiero, 

aquest districta compte com un districte del tipus que reporta beneficis, per tant, es rep 

una moneda per aquest també. 

 Universitat: proporciona dos punts extres. 

 Porta del Drac: proporciona dos punts extres. 

  

                                                           
12 El nom de les cartes han sigut traduïdes de la versió castellana del joc. 
13 Si es destruït pel condottiero, els districtes repetits es mantenen en la ciutat. 
14 No es pot fer ús d’aquest districte si el jugador que posseeix el cementiri és el condottiero. 
15 Si el Pati dels miracles es utilitzat com a districte d’altre tipus, llavors, no es compta. 
16 Si un jugador té tant el Observatori com la Biblioteca, pot escollir dues cartes entre les tres que permet 
seleccionar l’Observatori. 
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3.2.3 Partida 
Citadels és un joc per 2-7 jugadors17. Una partida es divideix en un inici, diverses rondes i un final. 

1. Inici 

A l’inici de la partida, cada jugador obté quatre cartes de districte i dues monedes i un jugador a 

l’atzar obté la carta de la corona. 

2. Ronda 

Una ronda es divideix en dues fases. 

2.1. Selecció de personatges 

Es remenaran les cartes de personatges i es descartaran un cert nombre de personatges segons 

el nombre de jugadors: 

Nombre de 
jugadors 

Personatges 
descartats: 
boca dalt 

Personatges 
descartats: 
boca baix 

Personatges descartats boca baix: 
després d’elecció dels personatges 

2-3 0 1 1 

4 2 

5 1 

6-7 0 

El Rei no pot estar descartat boca dalt, però si boca baix. 
En una partida de tres o set jugadors, l’últim en elegir personatge només té la 
opció d’un personatge, per tant, agafa també la carta descartada boca baix i 
elegeix un entre aquests dos. 

El jugador amb la carta de la corona començarà elegint un dels personatges no descartats (sense 

mostrar-ho als demés) i pesarà la resta dels personatges al següent jugador i així fins arribar a 

l’últim, l’últim deixarà la carta que no ha escollit boca baix. 

2.2. Torn dels jugadors 

Per ordre del número del personatge, cada jugador farà les seves accions, aquestes són18: 

1. Escollir entre: 

 Obtenir dues monedes. 

 Robar dues cartes de districte i descartar una d’aquestes. 

2. Construir un districte pagant el seu cost de construcció, però no podrà construir dos 

districtes amb el mateix nom. 

Per una partida de dos o tres jugadors les regles es veuen lleugerament alterades. 

 Com en una partida normal, el jugador que tingui la corona començarà elegint un dels 

personatges i així fins arribar a l’últim jugador, però aquest donarà les cartes restants al 

jugador de la corona per elegir uns segon personatge. 

 Per tant cada jugador actuarà dues vegades per ronda, un per cada personatge, les 

monedes, la mà i la ciutat pertanyen al jugador per tant els dos personatges que 

posseeixi el jugador, tenen accés a aquests. 

                                                           
17 Regles especials son requerides per partides de dos o tres jugadors. 
18  Aquestes accions i efectes d’aquests poden ser alterats per les habilitats de les meravelles o dels 
personatges. 
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Donat que cada jugador té dos personatges dóna la possibilitat de fer estratègies de joc més 

elaborades, com per exemple obtenir monedes amb el primer personatge i construir un 

edifici molt costós amb el segon. 

3. Fi 

Una partida finalitza al final de la ronda on un jugador ha construït vuit19 districtes en la seva 
ciutat. Llavors es comptaran els punts i guanyarà aquell qui obtingui més punts. Per comptar els 
punts es farà de la següent manera20: 

 Suma del cost de construcció de tots els districtes de la ciutat. 

 +3 punts si es té almenys un districte de cadascuna de les categories. 

 +4 per al primer que hagi finalitzat el seu vuitè districte. 

 +2 per els demés que hagin finalitzat el seu vuitè districte. 

3.3 Expansions 

3.3.1 The Dark City 
L’any 2004 es va treure la primera expansió del joc, aquest inclou 10 nou personatges i onze nous 

districtes especials. Aquesta expansió ve amb la tercera edició del joc. 

Els nous personatges substitueixen els ja existents (tenen el mateix número) i, apareix un novè 

personatge, pel que es pot fer partides de fins vuit jugadors. 

Incloent aquest novè personatge, la taula de personatges mostrats es veu afectada 

Nombre de 
jugadors 

Personatges 
descartats: 
boca dalt 

Personatges 
descartats: 
boca baix 

Personatges descartats boca baix: 
després d’elecció dels 
personatges 

4 3 1 1 

5 2 

6 1 

7 0 

8 0 

El Rei no pot estar descartat boca dalt, però si boca baix. 
En una partida de vuit jugadors, l’últim en elegir personatge només té l’opció 
d’un personatge, per tant, agafa també la carta descartada boca baix i elegeix 
un entre aquests dos. 

Aquests nous personatges són: 

1. Bruixa 

2. Recaptador 

3. Bruixot 

4. Emperador 

5. Abad 

6. Alquimista 

7. Navegant 

8. Diplomàtic 

9. Artista 

9. Reina 

                                                           
19 Es possible jugar amb menys districtes per acabar la partida més ràpidament, com set o sis districtes. 
20 El recompte de punts es pot veure afectat per els efectes de les meravelles. 
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3.3.2 Circus 
Aquesta nova expansió poca informació es pot trobar donat que es una nova expansió que ha 

sortit l’any 2012 en Alemanya. 

La principal novetat d’aquesta expansió són un nou tipus de cartes anomenades “cartes d’acció”, 

hi ha un total de 15, aquestes poden ser utilitzades una vegada per torn sense cap cost i ofereixen 

certs beneficis. 

  

Imatge 3: Districte especial de la expansió, 
a la part superior dret es pot veure una 
estrella indicant que aquest districte es de 
l’expansió. 

Imatge 4: Personatge de la expansió amb 
el novè número. 
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4 Anàlisi de requisits 

4.1 Funcionals 
Requisit Multi-idioma 

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

Condició de 
satisfacció 

Tot els texts del joc ha d’estar disponible en els tres idiomes. 
Es pot canviar d’idioma en qualsevol moment. 

Dificultat Mig 

 

Requisit Crear partida local 

Descripció L’aplicació ha de permetre a l’usuari fer partides locals ja sigui contra 
màquines o que només hi hagin màquines. 

Condició de 
satisfacció 

Donar la possibilitat a l’usuari de crear partides amb els nombres de jugadors 
i districtes per guanyar que desitgi. 

Dificultat Alt 

 

Requisit Crear partida en xarxa 

Descripció L’aplicació ha de permetre a l’usuari fer partides en xarxa i poder jugar contra 
altres usuaris. 

Condició de 
satisfacció 

Igual que en la partida local, però també s’ha de configurar els protocols de 
comunicació. 

Dificultat Alt 

 

Requisit Unir-se a una partida en xarxa 

Descripció L’aplicació ha de permetre unir-se a una partida d’un altre usuari que hagi 
creat una partida en xarxa. 

Condició de 
satisfacció 

Com a l’hora de crear una partida en xarxa, s’ha de configurar els protocols i 
que l’aplicació sàpiga desxifrar les dades rebudes i saber quan enviar dades. 

Dificultat Alt 

 

Requisit Pantalla de resultats al final de la partida 

Descripció L’aplicació ha de permetre, una vegada acabada la partida, consultar el 
resultat de la partida jugada. 

Condició de 
satisfacció 

S’ha de generar una nova finestra al acabar la partida mostrant informació 
de la puntuació. 

Dificultat Mig 

 

Requisit Abandonar partida 

Descripció L’aplicació ha de donar la possibilitat d’abandonar una partida ja iniciada. 

Condició de 
satisfacció 

S’ha de controlar que al abandonar una partida no deixi rastres d’aquest en 
memòria21. 

Dificultat Mig 

 

                                                           
21 Es poden donar problemes de Memory leak o Thread executant-se de fons si no s’ha eliminat 
correctament. 



PROJECTE FINAL DE CARRERA: memòria 
IMPLEMENTACIÓ DE JOCS DE TAULER: Citadels 

Pàgina 17 
 

Requisit Control de les accions dels jugadors 

Descripció L’aplicació ha de controlar que els jugadors no puguin fer jugades il·legals. 

Condició de 
satisfacció 

Limitar les accions dels jugadors al mínim possible, per tant, en comptes de 
controlar, limitar les accions que pot fer. 

Dificultat Baix 

 

Requisit Indicar qui té la corona 

Descripció En una partida, l’aplicació ha de mostrar a l’usuari qui té la corona. 

Condició de 
satisfacció 

Indicar amb una corona al jugador que la posseeix. 

Dificultat Baix 

 

Requisit Mostrar districtes de la ciutat dels jugadors 

Descripció En una partida, l’aplicació ha de poder mostrar les cartes que un jugador té 
en la seva ciutat. 

Condició de 
satisfacció 

En tot moment de la partida s’ha de poder consultar els districtes que té 
construïts qualsevol dels jugadors. 

Dificultat Alt 

 

Requisit Mostrar mà de l’usuari 

Descripció En una partida, l’aplicació ha de mostrar les cartes de la mà de l’usuari. 

Condició de 
satisfacció 

En tot moment de la partida s’ha de mostrar la mà de l’usuari. 
S’ha de controlar que només es mostra la mà de l’usuari i no de altres 
jugadors. 

Dificultat Alt 

 

Requisit Mostrar dades dels jugadors 

Descripció En una partida, l’aplicació ha de poder mostrar les dades dels jugadors. 

Condició de 
satisfacció 

En tot moment de la partida, s’ha de poder mostrar de manera actualitzada 
totes les dades dels usuaris (nom, nombre de cartes en la mà, nombre de 
cartes en la ciutat, punts, etc.). 

Dificultat Alt 

 

Requisit Notificació de desconnexió 

Descripció En una partida en xarxa, l’aplicació ha de saber qui s’ha desconnectat i 
informar als altres usuaris. 

Condició de 
satisfacció 

Si es un client, marcar el nom del usuari com desconnectat. 
Si es el servidor, tots els clients es veuen forçats a abandonar la partida. 

Dificultat Baix 

 

Requisit Personalització del nom d’usuari 

Descripció L’aplicació ha de donar la possibilitat de que l’usuari pugui utilitzar el nom 
que vulgui durant les partides. 

Condició de 
satisfacció 

S’ha de poder canviar el nom abans de una partida i en cas de canviar el nom 
durant la partida, no fer-se efectiu fins la següent partida. 

Dificultat Baix 
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Requisit Personalització de la interfície 

Descripció L’aplicació ha de permetre l’usuari crear la seva pròpia interfície gràfica i 
utilitzar-la. 

Condició de 
satisfacció 

Utilitzar sistemes de fitxers css i enllaçar-los a l’aplicació. 
Utilitzar una carpeta especial per modificar algunes de les imatges del joc. 

Dificultat Baix 

 

Requisit Personalització de les cartes 

Descripció L’aplicació ha de incloure la possibilitat de crear cartes de districte propis i 
establir una baralla personalitzada. 

Condició de 
satisfacció 

Enllaçar fitxers externs amb les dades de les noves cartes i imatges. 

Dificultat Alt 

 

Requisit Personalització de l’idioma 

Descripció L’aplicació ha de donar la possibilitat d’utilitzar arxius d’idiomes propis. 

Condició de 
satisfacció 

Permetre enllaçar fitxers externs a l’aplicació. 

Dificultat Baix 

 

Requisit Guardar configuració 

Descripció L’aplicació ha de poder guardar i carregar les configuracions modificades 
(requisits de personalització). 

Condició de 
satisfacció 

Utilitzar un fitxer per guardar aquestes dades en disc i saber interpretar-les. 

Dificultat Mig 

 

Requisit Selecció de la IA 

Descripció L’aplicació ha d’oferir diferents tipus d’Intel·ligència Artificial (IA) a l’hora de 
crear una partida. 

Condició de 
satisfacció 

Al seleccionar el tipus de jugador com a IA, poder seleccionar una de les IAs 
disponibles. 

Dificultat Mig 

 

Requisit Velocitat de la IA 

Descripció En una partida, l’aplicació ha de permetre modificar la velocitat en que 
jugaran les IAs. 

Condició de 
satisfacció 

Donar la possibilitat de modificar la velocitat de les IAs ja sigui abans  durant 
la partida. 

Dificultat Baix 
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4.2 No Funcionals 
Requisit Interfície uniforme 

Descripció L’aplicació ha de tenir una interfície uniforme per tal que no desentoni cap 
element d’aquesta. 

Condició de 
satisfacció 

Crear un css d’aparença homogènia i uniforme per totes les finestres. 

Dificultat Mig 

 

Requisit Navegació senzilla i intuïtiva entre finestres 

Descripció La navegació entre les diferents finestres ha de ser senzilla i intuïtiva per 
l’usuari final. 

Condició de 
satisfacció 

Per arribar a qualsevol finestra s’ha de poder arribar en pocs passos. 
Pocs botons de canvi de a un altre finestra en la mateixa. 

Dificultat Baix 

 

Requisit Multi-plataforma 

Descripció L’aplicació ha de poder funcionar en diferents sistemes. 

Condició de 
satisfacció 

Implementar l’aplicació en Java. 

Dificultat Baix 

 

Requisit Finestra de mida variable 

Descripció L’aplicació ha de permetre el canvi de mida de la finestra. 

Condició de 
satisfacció 

Implementar un sistema que permeti el canvi de mida i que els elements de 
la finestra creixin o encongeixin proporcionalment. 

Dificultat Alt 

 

Requisit Pantalla completa 

Descripció L’aplicació ha de funcionar en pantalla completa 

Condició de 
satisfacció 

Donar l’opció de pantalla completa. 

Dificultat Baix 
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5 Especificació 

5.1 Actors del sistema 
L’actor del sistema principalment serà el jugador, però, quest es pot dividir tal com es mostra en 

el següent diagrama: 

  

Figura 1: Un jugador es pot separar entre de tipus IA o un usuari (humà); aquest 
usuari pot esta jugant tant en local o en xarxa; a l’hora de jugar en xarxa l’usuari 
es diferenciarà entre si és host o client. 
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Com es pot veure, tots els actors son un subtipus de “Jugador”: 

 Jugador: el jugador es qualsevol entitat que està fent una partida, per tant les seves 

accions es centren única i exclusivament a moviments de la partida. Els jugadors es 

poden diferenciar entre si són controlats per la màquina o per un humà: 

 IA: jugador controlat per la màquina, les accions que pot fer són les mateixes que les 

d’un jugador (només accions durant la partida), al contrari d’un jugador humà, aquest 

no es controlat per una persona, sinó, basat en uns algoritmes, tria diferents decisions 

durant la partida. 

 Usuari: jugador controlat per un humà, aquest, al contrari de la IA, les accions no es 

veuen restringides a només en la partida, per tant pot fer altres accions com canviar 

l’idioma de l’aplicació o la mida d’aquesta, aquest tipus de jugador es pot diferenciar 

entre si fa partides en local o en xarxa: 

 Usuari local: un usuari local es aquell que a pres com a decisió fer una partida local, 

per tant podrà decidir si vol jugar o no (tots els jugadors seran IA si no vol jugar) i 

podrà configurar la partida. 

 Usuari en xarxa: l’usuari en xarxa es aquell que a pres com a decisió fer una partida 

multi-jugador, aquest es pot diferenciar segons si és el creador de la partida o si 

s’uneix a una ja creada. 

 Usuari Host: el host es aquell qui crea la partida, similar a l’usuari local, però amb 

la possibilitat de que usuari clients s’uneixin. 

 Usuari Client: el client es aquell que decideix unir-se a una partida creada per un 

host. 
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5.2 Casos d’ús 

5.2.1 Jugador 

  

Figura 2: les accions del jugador són només efectives durant una partida. 



PROJECTE FINAL DE CARRERA: memòria 
IMPLEMENTACIÓ DE JOCS DE TAULER: Citadels 

Pàgina 23 
 

Cas Seleccionar personatge 

Descripció Al principi d’una ronda, el jugador ha d’elegir un dels personatges oferts per 
l’aplicació. 

Actor Jugador 

Pre-condició Només es pot seleccionar un personatge i aquest el proveeix el motor del 
joc. 

Post-condició Personatge seleccionat. 
Següent torn de la partida (altre jugador selecciona un personatge o ja ha 
finalitzat i es disposa el torn dels personatges). 

Flux Pas Actor Sistema 

1  Dóna un llistat de personatges per 
seleccionar. 

2 Selecciona dels personatges un 
d’ells. 

 

3  Actualitza les dades necessàries i 
continua la seva execució. 

 

Cas Elegir: Monedes o Cartes 

Descripció Primera acció en el torn dels personatges, s’ha de seleccionar ja sigui una 
moneda o una carta entre les dues donades. 

Actor Jugador 

Pre-condició Si es selecciona carta, el sistema ofereix dues cartes per seleccionar. 
El personatge del jugador no pot estar assassinat. 

Post-condició Si es selecciona monedes, la quantitat  de monedes del jugador augmenta 
en dos. 
Si es selecciona carta, la carta seleccionada passa a mà del jugador. 

Flux Pas Actor Sistema 

1  Queden Cartes en la baralla? 

 Si (Pas 2) 

 No (Pas 6) 

2  Dóna les opcions d’elegir entre 
cartes o monedes. 

3 Elegeix: 

 Carta (Pas 4) 

 Monedes (Pas 6) 

 

4  Mostra una sèrie de cartes. 

5 Elegeix una d’aquestes.  

6  Actualitza les dades necessàries i 
continua la seva execució. 
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Cas Jugar Torn 

Descripció Segona acció del torn dels personatges, en el que es pot construir, utilitzar 
habilitats (dels personatges o d’alguns districtes especials). 

Actor Jugador 

Pre-condició S’ha d’haver finalitzat el cas de ”Elegir: Monedes o Cartes” del jugador. 
Pot realitzar alguna acció. 

Post-condició - 

Flux Pas Actor Sistema 

1  Dona permís per jugar el seu torn. 

2 Fa una de les següents accions: 

 Construir 

 Utilitzar habilitat 

 Finalitzar Torn 

 

3  Comprova si pot realitzar l’acció, 
actualitza dades i continua la seva 
execució. 

 

Cas Finalitzar Torn 

Descripció Ultima acció dels personatges, on el jugador decideix finalitzar el seu torn. 

Actor Jugador 

Pre-condició Si el personatge es el condottiero, la primera acció de finalitzar el torn, serà 
utilitzar la seva habilitat de destruir districtes, seguidament, si es capaç de 
destruir o cancel·la l’acció, finalitza el torn. 

Post-condició Finalitzar Ronda 

Flux Pas Actor Sistema 

1  Ha rebut un ordre de finalitzar torn 
o el jugador no pot realitzar cap 
acció. 

2  Es el personatge el condottiero? 

 Si (Pas 3) 

 No (Pas 4) 

3 Selecciona un districte d’una 
ciutat a destruir. 

 

4  Comprova si pot realitzar l’acció, 
actualitza dades i continua la seva 
execució. 
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5.2.2 Usuari 

  

Figura 3: Les accions dels usuaris són de moure’s entre diferents finestres de l’aplicació i 
configurar l’aplicació. 
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Cas Crear partida local 

Descripció Inicia una nova partida, la configuració d’aquesta és decidida per l’usuari 

Actor Usuari 

Pre-condició - 

Post-condició Si la configuració es correcta, es mostra es mostra la pantalla de joc. 
En cas contrari, la pantalla no canvia. 

Flux Pas Actor Sistema 

1 Prémer en “Nou Joc.”  

2  Mostra pantalla de configuració de 
la partida. 

3 Configura la Partida. Actualitza dades. 

4 Prémer 

 “Començar” (Pas 5) 

 “Retrocedir” (Pas 7) 

 

5  Configuració correcta? 

 Si (Pas 6) 

 No (pas 4) 

6  Mostra pantalla de la partida (Fi). 

7  Mostra pantalla principal. 

 

Cas Crear partida en xarxa 

Descripció Inicia una nova partida on altres usuaris (Usuari Client) poden unir-se, com 
crear una partida local, l’usuari pot configurar la partida. 

Actor Usuari 

Pre-condició El port de comunicació no ha d’estar sent utilitzat. 

Post-condició Si la configuració es correcta, es mostra es mostra la pantalla de joc. 
En cas contrari mostra un missatge d’error. 

Flux Pas Actor Sistema 

1 Prémer en “Multijugador”.  

2  Mostra pantalla de multi-jugador. 

3 Configura les dades (Port i 
Nom). 

 

4 Prémer “Nou Joc”  

5  S’ha pogut crear partida? 

 Si (pas 6) 

 No (Pas 7) 

6  Mostra pantalla de Configuració de 
la partida (anar a Crear partida 
Local). 

7  Mostra missatge d’error (pas 3). 
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Cas Unir-se a una partida en xarxa 

Descripció S’uneix a una partida en xarxa creada per un altre usuari (Usuari Host). 

Actor Usuari 

Pre-condició La partida en xarxa al qual l’usuari s’uneix ha d’existir 

Post-condició Una vegada iniciada la partida (per part de l’usuari Host), es mostra la 
pantalla de joc. 

Flux Pas Actor Sistema 

1 Prémer en “Multijugador”.  

2  Mostra pantalla de multi-jugador. 

3 Configura les dades (IP, Port i 
Nom). 

 

4 Prémer “Unir-se”.  

5  S’ha pogut unir-se a la partida? 

 Si (pas 7) 

 No (Pas 6) 

6  Mostra missatge d’error (pas 3). 

7  Mostra un missatge d’espera. 

 

Cas Abandonar partida 

Descripció Es decideix abandonar una partida ja iniciada. 

Actor Usuari 

Pre-condició - 

Post-condició Partida local: - 
Partida en Xarxa: 

 Host: tots els clients són desconnectats. 

 Client: avisa als altres jugadors que a abandonat la partida. 

Flux Pas Actor Sistema 

1 Prémer en “Menú Principal”.  
2  Elimina dades i mostra la pantalla 

principal. 

 

Cas Fi del joc 

Descripció Final de totes les rondes, el motor decideix acabar el joc en comptes de 
tornar un altre cop a la selecció de personatges. 

Actor Usuari 

Pre-condició Un jugador ha finalitzat la seva ciutat. 

Post-condició Mostra els resultats. 

Flux Pas Actor Sistema 

1  Comprova que el joc ha finalitzat. 

2 Selecciona “Continuar”.  

3  Mostra pantalla de resultats 
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Cas Configurar opcions de l’aplicació 

Descripció Es modifiquen dades de l’aplicació, com idioma, pantalla completa, etc. 

Actor Usuari 

Pre-condició - 

Post-condició L’aplicació s’actualitza amb les noves dades. 

Flux Pas Actor Sistema 

1 Prémer en “Opcions”.  

2  Mostra finestra d’opcions. 

3 Configura les opcions.  

4 Prémer 

 “Guardar” (Pas 5) 

 “Cancel·lar” (Pas 6) 

 

5  Guarda els canvis i els fa efectius. 

6  Torna a la pantalla anterior. 

 

Cas Sortir 

Descripció Surt de l’aplicació. 

Actor Usuari 

Pre-condició - 

Post-condició Si l’usuari estava en una partida, primer abandona la partida. 
L’aplicació es tanca i cessa el funcionament del procés. 

Flux Pas Actor Sistema 

1 Prémer en “Sortir”.  

2  Fi de l’aplicació. 

 

5.3 Diagrames de seqüència 
Donat que la majoria de diagrames són iguals o amb lleugeres diferencies, presentem mètodes 

generals per cada cas: 

 Canvi de finestra: Figura 4 

 Generar partida: Figura 5 

 Partida local: elecció del jugador: Figura 7 

 Partida local: actualització de la vista: Figura 6 

 Partida en xarxa: elecció del jugador: Figura 9 

 Partida en xarxa: actualització de la vista: Figura 8 
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Figura 4: Diagrama de seqüència de com es canvia de vista.  
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Figura 5: Generació d’una partida (moment de prémer el botó de començar. 
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Figura 7: Dins d’una partida, el model en moments concrets dóna opcions a elegir a l’usuari. 

Figura 6: En una partida, actualització de la vista quan el model fa algun canvi. 



PROJECTE FINAL DE CARRERA: memòria 
IMPLEMENTACIÓ DE JOCS DE TAULER: Citadels 

Pàgina 32 
 

  

Figura 9: En una partida en xarxa, el model també ha de donar opcions a usuaris remots. 

Figura 8: Actualització de la vista d’un usuari remot en partides en xarxa. 
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6 Disseny22 

6.1 Arquitectura 
L’arquitectura de l’aplicació s’ha decidit utilitzar una arquitectura MVC (Model-Vista-

Controlador). 

La característiques d’aquesta arquitectura són: 

 Model: el model s’encarrega de guardar dades, fer càlculs, etc., per tant, el motor del 

joc es troba en aquesta part. 

 Vista: la vista es la part de l’aplicació que l’usuari veu, per tant, es la interfície gràfica i  

finestres, en principi en MVC el model actualitza la vista, però donat el funcionament de 

la part gràfica de JavaFX el que realment es fa, es el model cridar al controlador i aquest 

a la vista per efectuar els canvis23. 

 Controlador: el controlador es l’element que rep les accions de l’usuari i informa al 

model d’aquestes accions. També hi ha altres controladors en l’aplicació que no formen 

part de l’arquitectura, com controladors de accés a disc o de connexions en xarxa, 

aquests, en l’aplicació, estan separats dels controladors de la vista. 

  

                                                           
22 Tots els UML d’aquesta secció no contenen les, variables, ni funcions ni les accions, per trobar aquesta 
informació anar al punt 7 d’aquest document; aquests UML estan separats segons la capa en la que es 
troben (Domini/Model, Controlador i Vista); les úniques variables que apareixeran son les que guarden 
dades de classes d’altres capes. 
23 Més informació sobre la manera de generar vistes en el punt 7.2. 

Figura 10: Model bàsic del funcionament de l’arquitectura MVC. 
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6.2 Model 
El disseny de l’aplicació s’ha fet mentre s’anava avançant amb el projecte adaptant-se els canvis 

necessaris. 

Primer es va fer un disseny UML del model tal com apareix en la Figura 11; a mida que l’aplicació 

anava creixent, s’ha arribat al model que apareix en la Figura 12. 

Els principals canvis realitzats, han sigut: 

 S’ha eliminat la classe Options donat que era únic en la classe game i no gaire 

complexitat algorítmica. 

 S’ha afegit les classes “Simple” (SimpleGame i SimplePlayer), aquestes només guarden 

dades que es volen mostrar per pantalla, útil per l’hora de generar les partides multi-

jugador donat que el client les úniques dades que necessita són aquelles que pot veure. 

 Per part del host s’ha afegit UserServer24 aquests son els clients que es connecten al host. 

 Mentre que pel client s’ha afegit GameClient que es una versió més simple del Game 

però afegint funcionalitats que no proporciona SimpleGame. 

  

                                                           
24 Les classes que contenen en els seus noms “Server” o “Client” signifiquen que funcionen exclusivament 
per part del host (“Server”) o client (“Client”) i no que actuïn com client o host. 
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6.2.1 Model Conceptual25 

  

                                                           
25  Tant les classes IA com Character no apareixen els seus fills, en aquests casos, són diferents tipus 
d’estratègia de joc de les IAs o els personatges del joc respectivament, en el punt 7.1 apareixeran com han 
estat implementats. 

Figura 11: UML inicial del model. 
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Figura 12: UML final resultant de la finalització de l’aplicació. 
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6.2.2 Descripció de les classes 
A continuació es donarà una breu descripció de les classes tal com han quedat en la Figura 12, 

és a dir el resultat final; cal recordar que les classes dels personatges ni les IAs sortiran donat que 

la implementació es pot trobar en el punt 7.1 i el funcionament dels personatges en el punt 3.2.1 

i les IAs al punt 6.5. 

 SimpleGame: conté les dades bàsiques d’una partida, principalment són les dades que 

es mostren per pantalla (personatges mostrats i ocults i propietari de la corona). 

 Game: esquelet del joc, guarda dades dels personatges, jugadors, baralla, etc. i també 

conté el motor del joc, és a dir el procés que decideix quan i a qui li toca jugar i les accions 

que pot fer. 

 GameClient: aquesta classe és especifica del client, es la partida que utilitza, pel que 

apart de les dades de SimpleGame conté la llista de jugadors. 

 SimplePlayer: com “SimpleGame”, conté les dades més bàsiques i que es mostren per 

pantalla (nom, diners, punts, etc.). 

 Player: jugadors d’una partida, aquests es poden diferenciar tant en IAs o usuaris. 

 AI: tipus de jugador controlat per la màquina, per tant inclouen una intel·ligència per 

saber com actuar, es subdivideixen segons el tipus d’intel·ligència que es vol.. 

 User: tipus de jugador controlat per un humà. 

 UserServer: subtipus de User, aquests són els clients que es connecten a una partida 

multi-jugador. 

 Character: personatges del joc, aquests es divideixen en assassí, lladre, mag, rei, bisbe, 

mercader, arquitecte i condottiero. 

 Deck: és l’element que proporciona les cartes, també gestiona les cartes tant les que 

queden o les que s’han descartat; i remena les cartes descartades si no en queden cap. 

 Hand: cartes que un jugador té en la seva mà. 

 City: cartes que un jugador té en la seva ciutat. 

 District: són les cartes del joc, per tant contenen la informació necessària d’aquestes26. 

 Score: gestor de punts d’un jugador, calcula els punts dels districtes com dels districtes 

especials i els punts extres. 

  

                                                           
26 Els efectes dels districtes especials estan directament implementats en el codi. 
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6.3 Vista 
Per generar la vista, primer s’ha estudiat quines vistes són necessàries per l’aplicació i s’ha arribat 

a fer les següents: 

 MainMenu: és la finestra principal, la primera finestra que apareix a l’hora d’arrancar el 

programa. 

 Options: finestra d’opcions, per configurar l’idioma, pantalla completa, interfície, nom 

d’usuari, velocitat de les IAs, dades de les cartes i el port. 

 Network: finestra intermedi a l’hora de les partides multi-jugador que permet ja sigui 

crear una nova partida en xarxa o unir-se’n a una ja creada. 

 Connecting: pantalla d’espera una vegada s’ha connectat al host, està en espera de que 

comenci la partida. 

 GameOptions: finestra per configurar la partida27, tant els jugadors, com el nombre de 

districtes per guanyar. 

 Game: finestra del joc on es juga la partida, aquesta conté diversos elements 

 GameCardMini: són els elements que representen les cartes del joc, ja siguin districtes 

o personatges, en una versió petita. 

 GameCenter: zona central del joc on apareix els personatges mostrats, la ciutat dels 

jugadors i lloc on apareix la versió gran de les cartes. 

 GameCenterMenu: menú del joc dins d’una partida que permet configurar les opcions, 

abandonar la partida o sortir del joc. 

 GameOptionBar: barra que conté diferents botons, com per accedir al menú o utilitzar 

les habilitats tant dels personatges com d’alguns districtes especials. 

 GamePlayer: en una partida hi ha d’aquest element tants com jugadors hi hagi, mostra 

el nom, monedes, cartes en la ciutat i altre informació sobre el jugador. Si el jugador és 

l’usuari, inclou també la mà. 

 GameHand: cartes de la mà del usuari. 

 GameOver: una vegada acabada una partida, es mostra aquesta finestra, on apareixen 

els punts obtinguts durant la partida, desglossats en punts de districte, punts generats 

per districtes especials, si s’ha construït dels cinc tipus, i si ha acabat primer o acabat de 

construir tots els districtes. 

El flux entre les finestres el podem trobar en la Figura 13. 

  

                                                           
27 En una partida en xarxa, s’utilitza la mateixa vista, però el controlador es diferent. 
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Figura 13: Flux entre les diferents finestres. 
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6.4 Controlador 
Per dissenyar els controladors de l’aplicació s’ha subdividit en diferents apartats depenent de la 

seva funció en: 

 Controladors de vista: aquests son els controladors de les vistes mencionades 

anteriorment. 

 Controladors de dades: controladors que requereixen accés a dades i gestionen 

aquestes dades. 

 Controladors de xarxa: controladors per el multi-jugador, tant de host com de client, 

també inclou alguns controladors de vista pel fet de variar de l’original per poder 

suportar partides en xarxa. 

6.4.1 Vista 
Els controladors de les vistes controlen les accions donades per els usuaris i els efectes que 

produeixin aquestes accions sobre l’aplicació. 

Per tant, cada vista té el seu propi controlador, aquests contenen en el seu nom, el nom de la 

vista més el prefix “Ctrl”. Amb l’afegit de CtrlGamePlayerUser, que només hi pot haver un en la 

partida com a molt, donat que es el jugador que identifica a l’usuari que està utilitzant l’aplicació. 

En la Figura 14 apareix com serien les relacions sense tenir en compte les parts de xarxa. 

6.4.2 Dades 
Els controladors d’accés a dades són singletons que poden utilitzar qualsevol de les classes de la 

nostra aplicació. 

Aquests controladors, podem trobar: 

 CtrlData: a partir d’un arxiu “CardData” carrega la baralla. 

 CtrlImageLoader: controlador que carrega les imatges a memòria i les gestiona. 

 CtrlLanguage: a partir d’un arxiu d’idiomes gestiona un idioma de l’aplicació, per tant, 

carrega únicament un idioma i aquest pot ser canviat per un altre. 

 CtrlWindowOptions: a partir d’un arxiu “config” configura la finestra de l’aplicació i 

decideix altres opcions que es troben en la finestra de Options. 

6.4.3 Xarxa 

6.4.3.1 Servidor 

Mentre que gran part del sistema es manté igual, apareixen el següents controladors: 

 CtrlServer: controlador del host aquest és qui controla les connexions, els clients que es 

connecten i també té la capacitat d’enviar i rebre dades dels clients. 

 ClientHandler: cadascun dels usuaris que es connecten obtenen un d’aquests elements 

que permeten ja sigui tancar la connexió o enviar o rebre dades. 

 CtrlGameOptionsServer: controlador semblant al CtrlGameOptions, però afegint la 

funcionalitat de que usuaris remots es poden connectar a la partida. 

 CtrlGamePlayerServer: controlador semblant al CtrlGamePlayerUser, però en comptes 

de mostrar les opcions que pot fer l’usuari i la mà, envia aquestes opcions a un usuari 

remot. 

 CtrlGameServer: versió del “CtrlGame” amb alteracions per que funcioni en xarxa. 
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En la Figura 15 apareix les relacions que afecten a un host, per tant s’ha eliminat les classes que 

no tenen relació en crear i jugar una partida en xarxa sent host. 

6.4.3.2 Client 

Aquest es l’usuari remot que es connecta a una partida creada per un host. 

En la Figura 16, es pot veure les relacions que nomes afecten al client; per tant observem que 

apareixen les següents classes: 

 CtrlClient: gestor de la connexió amb el servidor, per tant és l’element que rep i envia 

dades al host. 

 CtrlConnecting: punt intermedi entre el moment d’unir-se a una partida i jugar-la, 

aquest espera a que el host comenci una partida en espera i una vegada s’ha decidit que 

s’ha començat, gestiona les dades que rep del host i actualitza la vista. 
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Figura 14: UML dels controladors de vista, excloent les que requereixen l’element de la xarxa. 
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Figura 15: UML dels controladors que afecten a un host. 
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Figura 16: UML dels controladors que afecten a un client. 
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6.5 IA(Intel·ligència Artificial) 
En aquesta aplicació es poden trobar un total de 3 IAs diferents. 

A continuació es poden trobar les IAs segons la seva capacitat de joc. 

Tenen certa predictibilitat a l’hora d’elegir personatges, però en partides de vuit jugadors AIevol 

i AIspeed es tornen en oponents bastant versàtils. 

6.5.1 AIdummy 
La IA més simple de l’aplicació, utilitzat principalment per fer tests. 

No utilitza cap tipus d’habilitat ni de personatges ni de districtes especials. 

Elecció de personatge 

Tria el primer personatge que li donen. 

Monedes o Cartes 

Si en la mà té algun districte que no tingui en la ciutat, llavors tria monedes, en cas contrari, tria 

carta. 

Selecció de cartes 

Comença buscant si alguna de les cartes el cost és menor que les monedes que té; en cas que 

no hagi pogut triar suficients, agafa les primeres cartes que troba. 

Jugar Torn 

Per ordre de les cartes de la mà, intenta construir-les totes; quan no pugi més, finalitza el seu 

torn. 

6.5.2 AIevol 
Segona IA implementada, aquesta es molt més versàtil que la primera i intenta obtenir la major 

quantitat de punts possibles. 

Elecció de personatge 

Quan falten dos districtes per completar la ciutat tria entre el bisbe o el condottiero, per tal de 

protegir-se d’atacs del condottiero, això es degut a que les probabilitats de ser atacat quan 

només falta un districte per acabar la ciutat són altes (el condottiero es l’últim en jugar, per tant, 

veurà que quest jugador li faltarà només un districte). 

Si no li falten dos districtes, llavors, compta el nombre de districtes que pot construir. 

Si no pot construir cap i la quantitat de monedes és baix (menor o igual a dos), llavors tria al 

mercader. 

Si pot construir almenys dos districtes o la quantitat de monedes és alt (major o igual a cinc), 

llavors tria a l’arquitecte. 

Si no pot construir cap districte i el nombre de cartes en la mà és baix (menor o igual a u), llavors 

tria al mag. 

Si no pot construir cap i la quantitat de monedes és baix (menor o igual a dos), llavors tria al 

lladre. 
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Si hi ha algun jugador que li falten dos o menys districtes per acabar, llavors tria al condottiero. 

Si està l’assassí, tria l’assassí. 

Si no pot cap de les anteriors, tria un a l’atzar. 

Monedes o Cartes 

Si té la carta de la Fàbrica, llavors tria monedes. 

Calcula el nombre de cartes que pot jugar (sense tenir en compte el cost) i les que pot pagar. 

Si les que pot jugar és major a dos i les que pot pagar menor dos, llavors tria monedes. 

Si les que pot jugar és menor a dos llavors tria carta. 

Si cap de les anteriors, llavors tria moneda. 

Selecció de cartes 

Comença buscant si són del tipus Fàbrica, Laboratori, Cantera, Font dels desitjos o Pati dels 

miracles (si no ha arribat als cinc tipus de districtes) o si és un districte especial que pot pagar. 

Llavors, si encara pot seleccionar, selecciona un tal que no tingui d’aquesta categoria. 

Si encara en pot seleccionar selecciona les primeres que troba. 

Jugar Torn 

Si té algunes de les següents cartes: Fàbrica, Laboratori, Cantera, Font dels desitjos, Pati dels 

miracles, intenta construir-les. 

Després intenta utilitzar la habilitat del personatge i torna a intentar construir les cartes abans 

mencionades. 

Si no té dels cinc tipus de districtes, intenta construir-ne d’alguna categoria que no hagi construït. 

Després, intenta construir qualsevol districte de tipus especial. 

I per últim, intenta construir un de qualsevol, però aquell amb major cost i pugui pagar-ho. 

Si no ha pogut construir-ne cap, intenta utilitzar l’habilitat de la Fàbrica o del Laboratori i torna 

a intentar un altre vegada a jugar el torn. 

Habilitat del personatge 

Si és l’assassí o el lladre utilitza teoria de conjunts: 

 Si els personatges que podia seleccionar eren dos, llavors del conjunt remou aquests dos 

(diferència) i prova un a l’atzar. 

 Sinó, dels pels personatges que pot seleccionar selecciona a l’atzar tal que es trobin tant 

en els possibles a seleccionar i aquells que podia seleccionar (unió). 

Les habilitats d’obtenir monedes del rei, bisbe, mercader o condottiero, primer intenta construir 

un edifici de la categoria i del menor cost possible, i després utilitza l’habilitat. 

Per l’habilitat de destruir districtes del condottiero, comença amb el jugador que li falti 2 o menys 

districtes per acabar de construir, després, amb el qui té més puntuació destruint el districte amb 
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el cost tal que sigui menor a les monedes o suficient per que la puntuació d’aquest jugador sigui 

menor que el d’aquest. 

L’habilitat del mag és bastant més complex: 

 Primer calcula el nombre de cartes que són possibles de jugar (sense tindre en compte 

el cost) i el nombre de tipus especial 

 Si la mà és petita (menor o igual a tres) i com a molt hi ha un districte especial, llavors 

selecciona el jugador que té més cartes en la mà. 

 Sinó selecciona les cartes de la mà que no pot construir (per repetició) o aquelles que si 

encara afegint dues monedes tampoc es poden construir. 

Cementerio 

Accepta la carta si és un districte especial o si el pot pagar i no en té cap d’aquesta categoria. 

Millores 

Si se li donés certa aleatorietat a les seves accions (especialment a l’hora d’elegir personatges) 

es podria tornar una IA més versàtil pel fet que es molt previsible. 

6.5.3 AIspeed 
Molt semblant a AIevol, però amb la diferencia que intenta construir la major quantitat de 

districtes en el menor temps possible, per tant, construirà els districtes més barats possibles. 

Elecció de personatge 

Compta el nombre de cartes que es poden jugar (tenint en compte el cost), si el nombre de cartes 

que es poden jugar es major a u, llavors selecciona al arquitecte. 

Després si no ha funcionat la condició, intenta seleccionar en el següent ordre: mercader, 

arquitecte, bisbe, rei i aleatori. 

Monedes o Cartes 

Funcionament idèntic a AIevol. 

Selecció de cartes 

Igual que AIevol, comença buscant si són del tipus Fàbrica, Laboratori, Cantera, Font dels 

desitjos o Pati dels miracles o si es algun districte especial que pot pagar. 

Si encara en pot seleccionar, selecciona començant pels de menor cost fins a major. 

Jugar Torn 

Si té algunes de les següents cartes: Cantera o Pati dels miracles intenta construir-les. 

Després intenta construir els districtes de menor cost i utilitza l’habilitat. 

Si no ha pogut construir-ne cap, intenta utilitzar l’habilitat de la Fàbrica o del Laboratori i torna 

a intentar un altre vegada a jugar el torn. 

Habilitat del personatge 

La mecànica de l’ús de l’habilitat es igual a IAevol, però amb la diferencia que a l’hora de destruir 

un edifici, trairà el de menor cost possible de qualsevol jugador. 
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Cementerio 

Accepta la carta si és un districte especial o si el pot pagar i no en té cap d’aquesta categoria. 

Millores 

Igual que AIevol, el seu comportament es molt previsible. 
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7 Implementació 
L’aplicació ha estat programada en Java però s’intentarà utilitzar llenguatge Java el mínim 

possible en aquesta secció, només en casos puntuals on es vegi necessari, tampoc es donarà 

explicacions dels setters i getters per la seva senzillesa. Tot allò que faci referencia a districtes 

especials, el text estarà en cursiva. 

Les classes apareixeran en cursiva, les variables subratllades i els mètodes en negreta. 

7.1 Model 
En aquesta secció bastants de les classes, en l’aplicació real, utilitzen IntegerProperty(int), 

BooleanProperty(bool), StringProperty(String), ObjectProperty(qualsevol altre objecte) i 

ObservableList(llistes) pel fet que permeten fer ús de listeners en les vistes i actualitzar 

automàticament les dades mostrades; que apart dels gets que hi ha ara mateix, apareixen els 

get-Property() per obtenir l’objecte. 

7.1.1 SimpleGame 
Variables 

 crown indica la ID del jugador que té 

la corona. 

 shown són les cartes de personatges 

que queden mostrats en la partida. 

 Hidden funciona com shown, però 

són les que estan ocultes. 

 state indica l’estat actual de la 

partida. 

 

Mètodes 

 SimpleGame() constructora de la classe; inicialitza: 

 crown = -1 

 state = STOP 

 getSctore() retorna la classe Score de tots els jugadors de la partida. 

 isSet() retorna si la partida esta preparada per començar (només utilitzat pel host i per 

partides individuals). 

7.1.1.0 STATE 

<<enumeration>> 
STATE 

START 
STOP 
GAMEOVER 

STATE indica l’estat de la partida, ens podem trobar amb els següents estats: 

 START: és una partida que esta en marxa. 

 STOP: una partida encara no començada o abandonada. 

 GAMEOVER: finalització de la partida amb el resultat d’algun guanyador. 

  

SimpleGame 

# crown: int 
# shown: CHARACTER[*] 
# hidden: CHARACTER[*] 
# State: STATE 
+ SimpleGame() 
+ getShownChara(): CHARACTER[*] 
+ getHiddenChara(): CHARACTER[*] 
+ getCrown(): int 
+ setCrown(playerID:int): void 
+ getPlayer(playerID:int): SimplePlayer 
+ getPlayerSize(): int 
+ getScore(): Score[4..7] 
+ getScore(): Score[4..7] 
+ isSet(): bool 
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7.1.1.1 Game 

Variables 

 p són els jugadors de la partida. 

 startMoney es el diner amb que 

comencen els jugadors. 

 startDistricts és el nombre de 

districtes que es reparteixen al 

principi de la partida. 

 firstFinish es la ID del primer jugador 

que ha acabat de construir la seva 

ciutat. 

 nDistricts són els districtes 

necessaris per completar la ciutat. 

 patio marca si s’ha construït el 

districte Pati dels miracles en el torn 

que actualment s’està efectuant la 

partida (condició: ” Aquest efecte es 

invàlid si s’ha construït en l’ultima 

ronda de la partida”). 

 

 

 

 

 

Mètodes 

 Game() constructora de la classe; inicialitza: 

 Crida a la constructora de la superclasse SimpleGame() 

 startMoney = 2 

 startDistricts = 4 

 firstFinish = -1 

 nDistricts = 8 

 d = CtrlData.loadDeck(), d.shuffle() 

 c = Character[8], per tot c[i] es carrega un Character, on i es el número que té el 

personatge –1 

 patio = fals 

 setFirst(id:int) si firstFinish = -1, llavors 

1. firstFinish = id 

2. Per a tot jugador p2 amb el número del seu personatge menor o igual al de 

p[id].getCharacter(); llavors p2.getScore().setFirst(cert). 

 setSeed(seed:long) si seed = 0, llavors 

 d.shuffle() 

 Sinó, d.shuffle(seed); retorna d.getSeed() 

<<extends SimpleGame 
implements Runnable>> 

Game 
- p: Player[*] 
- startMoney: int 
- startDistricts: int 
- firstFinish: int 
- nDistricts: int 
- d: Deck 
- c: Character[8] 
- patio: bool 
+ Game() 
+ getStartDistricts(): int 
+ setStartDistricts (i: int): void 
+ getStartMoney(): int 
+ setStartMoney (i: int): void 
+ setFirst(id:int) 
+ getDistrictsEnd(): int 
+ setDistrictsEnd(i:int): void 
+ getDeck(): Deck 
+ setSeed(seed: long): long 
+ addPlayer(name:String): void 
+ addPlayerServer(name:String, 
socketID:int):void 
+ addAI(AItype:AI_TYPE): void 
+ getPlayer(playerID:int): SimplePlayer 
+ getPlayerSize(): int 
+ getScore(): Score[4..7] 
+ isSet(): bool 
- characterSelection(): void 
- playerTurn(): void 
- isGameOver(): bool 
+ stopListener(t:Thread): void 
+ run(): void 



PROJECTE FINAL DE CARRERA: memòria 
IMPLEMENTACIÓ DE JOCS DE TAULER: Citadels 

Pàgina 51 
 

 addPlayer(name:String) afegeix a la posició p[p.size] un User, aquest es crida de la següent 

forma: User(name, startMoney, p.size, nDistricts, patio) (només hi pot haver un per partida). 

 addPlayerServer(name:String, socketID:int) afegeix a la posició p[p.size] un UserServer, es 

a dir un client que s’ha connectat), aquest es crida de la següent forma: UserServer(name, 

startMoney, p.size, nDistricts, patio, socketID). 

 addAI(AItype:AI_TYPE) afegeix a la posició p[p.size] una AI, el tipus d’IA canvia segons 

AItype, per regla general, es construeix de la següent manera: AI(AItype.toString +  “_” + 

p.size, startMoney, p.size, nDistricts, patio). 

 isSet() si [4,7]⊆p.size, llavors 

 Retorna cert. 

 Sinó, retorna fals. 

 characterSelection() part de la ronda per seleccionar un personatge. 

1. Primer fa per a tot character en c, character.reset(). 

2. Després es preparen els shown i el hidden, si en shown es troba la carta del rei, llavors 

es torna a preparar 

3. Començant per p[crown], iterant sobre tot p, p[i].selectCharacter(chaList) on chaList són 

els personatges encara no seleccionats i no estan ni en shown ni en hidden 

4. Per últim, s’oculten els personatges de tots els jugadors (p[i].hideCharacter()) 

 playerTurn() itera sobre tots els personatges c en ordre i cridant el mètode c[i].play(). 

 isGameOver() comprova si la partida ha acabat (un dels jugadors j retorna cert al mètode 

j.getScore().FirstFinisher(); i mostra els personatges de tots els jugadors28. 

 stopListener(t:Thread) aquesta crida es exclusiva de Java, donat que no es possible obtenir 

el Thread que esta executant run(), aquest mètode el que fa és afegir una aturada al Thread 

t quan state = STOP. 

Perquè aquest codi funcioni, en tots els mètodes ha d’incloure “throws Exception” i, en 

run recollir la excepció que genera t.inerrupt(). 

 run() sobreescriu el run() del Runneable, aquest fa els següents passos: 

1. si isSet() = fals, llavors acaba. 

2. state = START 

3. Per a tot jugador j en p , j.getHand().add(d.getCard()) tantes vegades com 

startDistricts. 

4. crown = un ID aleatori d’entre tots els p 

5. Mentre isGameOver() = fals fer 

1. patio = cert 

2. characterSelection() 

3. playerTurn() 

6. state = GAMEOVER 

                                                           
28 Un personatge no s’ha mostrat prèviament si ha sigut assassinat per l’assassí, en aquest moment 
queda mostrat quin personatge té, per tant si és el rei, aquest rep la corona. 

 public void stopListener(final Thread t){ 

  this.state.addListener(new ChangeListener<STATE>(){ 

   @Override public void changed(ObservableValue<? extends STATE> 

observable, STATE oldValue, STATE newValue){ 

    if(newValue == STATE.STOP) 

     t.interrupt(); 

   } 

  }); 

 } 

Codi 1: codi Java del mètode stopListener. 
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7.1.1.2 GameClient 

Variables 

 p són els jugadors de la partida, en 

aquest cas s’utilitza un Map, pel fet 

de que poden entrar desordenats. 

 

 
Mètodes 

 GameClient() constructora de la classe; crida a la constructora de la superclasse 

SimpleGame(). 

 addPlayer(name:String, id:int) aquest jugador representa al client que utilitza l’aplicació, 

p[id] = : User(name, 0, id, 0, fals). 

 addSimplePlayer(name:String, id:int) la resta dels jugadors que estan en la partida es 

representen amb SimplePlayer. p[id] = : SimplePlayer(name, id). 

7.1.2 SimplePlayer 
Variables 

 name és el nom del jugador. 

 id és l’identificador únic del jugador. 

 money són les monedes que té el 

jugador. 

 handSize és la quantitat de cartes en 

la mà. 

 citySize és la quantitat de cartes en la 

ciutat. 

 character personatge que 

actualment s’està mostrant (si esta 

ocult es NOCHARA) 

 special nombre de districtes 

especials en la ciutat. 

 noble nombre d’edificis nobles en la 

ciutat. 

 religious nombre d’edificis religiosos 

en la ciutat. 

 trade nombre d’edificis comercials 

en la ciutat. 

 military nombre d’edificis militars en 

la ciutat. 

 h mà del jugador. 

 c ciutat del jugador. 

 controller controlador que utilitza la 

classe per comunicar-se amb la 

interfície o màquina remota. 

<<extends SimpleGame>> 
GameClient 

- p: Map<int, Player> 

+ GameClient() 
+ getPlayer(playerID:int): SimplePlayer 
+ getPlayerSize(): int 
+ getScore(): Score[4..7] 
+ isSet(): bool 
+ addPlayer(name:String, id:int): void 
+ addSimplePlayer(name:String, id:int): 
void 

SimplePlayer 

# name: String 
# id: int 
# Money: int 
# handSize: int 
# citySize: int 
# character: CHARACTER 
# special: int 
# noble: int 
# religious: int 
# trade: int 
# military: int 
# h: Hand 
# c: City 
# s: Score 
# controller: CtrlGamePlayer 
+ SimplePlayer(name:String, id:int) 
+ getType(): TYPE 
+ getName(): String 
+ setName(name:String): void 
+ getId(): int 
+ getPoints(): int 
+ setPoints(points:int): void 
+ getScore(): Score 
+ getMoney(): int 
+ setMoney(m:int): void 
+ getHandSizey(): int 
+ setHandSize(s:int): void 
+ getCitySize(): int 
+ setCitySize(s:int): void 
+ getCharacter(): CHARACTER 
+ setCharacter(CHARACTER c): void 
+ setSpecial(i:int): void 
+ getSpecial(): int 
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Mètodes 

 SimplePlayer(name:String, id:int) constructora de la classe; inicialitza: 

 name = name 

 id = id 

 h = Hand() 

 c = City() 

 s = Score(SimplePlayer) 

 La resta de variables s’inicialitzen a 0: money, handSize, citySize, character, special, noble, 

religious, trade, military 

 cementerio(d:District) no utilitzat en aquest punt, però s’utilitzarà més endavant per 

demanar al jugador, que té la carta del Cementiri, per si vol quedar-se amb la carta 

destruïda per el condottiero. 

7.1.2.0 TYPE 
<<enumeration>> 

TYPE 
USER 
AI 
CLIENT 
SIMPLE 

TYPE el tipus de jugador que esta darrere de cadascun d’ells: 

 USER: és l’usuari que controla al jugador. 

 AI: indica que el jugador és una IA. 

 CLIENT: utilitzat exclusivament pel host, indica que el jugador és un client. 

 SIMPLE: utilitzat exclusivament pel client, són tots els jugadors que no és l’usuari. 

7.1.2.1 Player 

Variables 

 Character és el personatge que té el 

jugador. 

 fabrica indica que el jugador té la 

carta de la Fàbrica. 

 fabricaUsed indica si el jugador ha 

utilitzat l’habilitat de la Fàbrica. 

+ setNoble(i:int): void 
+ getNoble(): int 
+ setSpecial(i:int): void 
+ getSpecial(): int 
+ setReligious(i:int): void 
+ getReligious(): int 
+ setTrade(i:int): void 
+ getTradel(): int 
+ setMilitary(i:int): void 
+ getMilitary(): int 
+ getHand(): Hand 
+ getCity(): City 
+ getController (): CtrlGamePlayer 
+ setController (c: CtrlGamePlayer): 
void 
+ cementerio(d:District): bool 

<<extends SimplePlayer>> 
Player 

# cha: Character 
+ fabrica: bool 
+ fabricaUsed: bool 
+ laboratorio: bool 
+ laboratorioUsed: bool 
+ Player(name:String, startMoney:int, 
id:int, nDists:int, patio:bool) 
+ setCharacter(cha: Character): void 
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 Laboratorio indica que el jugador té 

la carta del Laboratori. 

 LaboratorioUsed indica si el jugador 

ha utilitzat l’habilitat del Laboratori. 

 

 

 

Mètodes 

 Player(name:String, startMoney:int, id:int, nDists:int, patio:bool) constructora de la classe; 

inicialitza: 

 Crida a la constructora de la superclasse SimplePlayer(name, id) 

 s = Score(Player, nDists, patio) 

 S’afegeixen listeners a h, c i Money per quan aquests hagin estat modificats per 

actualitzar s (s.update()), en h, actualitza handSize, mentre que en c, actualitza els valors 

de citySize, special, noble, religious, trade i military com també decideix si fabrica o 

laboratorio són certs en cas de que c contingui els districtes FABRICA o LABORATORIO 

respectivament. 

 showCharacter() mostra el personatge (character = cha.getCharacter()). 

 hideCharacter() amaga el personatge (character = NOCHARA). 

 getSocketID() no utilitzat per aquest punt, però utilitzat per UserClient es el identificador de 

socket que utilitza en CtrlServer. 

 selectCharacter(c:CHARACTER[*]) c és una llista de personatges dels quals el jugador ha 

d’elegir-ne un. 

 moneyORcards() el jugador decideix entre obtenir monedes o cartes. 

 selectDistrict(d:District[N], selection:int) si el jugador a elegit CARD, llavors ha d’elegir les 

cartes que es quedarà; selection es menor que N; el jugador ha de retornar una llista de 

bool amb mida N on si la quantitat de cert es igual a selection. 

Els mètodes selectCharacter, moneyORcards, selectDistrict, playTurn i cementerio utilitzen la 

IA de AIdummy (punt 6.5.1) això es degut a que quan un usuari es desconnecta, utilitza aquesta 

intel·ligència (consultar el punt7.3.4.1.4) 

7.1.2.1.0 MoC 
<<enumeration>> 

MoC 
MONEY 
CARD 

MoC indica la elecció del jugador en el mètode moneyORcards, aquest pot ser: 

 MONEY: el jugador obté monedes. 

 CARD: el jugador llavors ha de decidir quines cartes anirà a triar. 

  

+ showCharacter(): void 
+ hideCharacter(): void 
+ getType():TYPE 
+ selectCharacter(c:CHARACTER[*]): 
CHARACTER 
+ moneyORcards(): MoC 
+ selectDistrict(d:District[N], 
selection:int): bool[N] 
+ playTurn(): void 
+ cementerio(d:District): bool 
+ getSocketID(): int 
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7.1.2.1.1 AI 

Les IAs d’aquesta secció només apareixeran els mètodes i les variables, les explicacions del 

funcionament d’aquestes IAs, es troben al punt 6.5 d’aquest document. 

<<extends Player>> 
AI 

 

+ AI(name:String, startMoney:int, 
id:int, nDists:int, patio:bool) 
+ getType():TYPE 
+ getAIType(): AI_TYPE 
# sleep(): void 

Mètodes 

 AI(name:String, startMoney:int, id:int, nDists:int, patio:bool) constructora de la classe; crida 

a la constructora de la superclasse Player(name, startMoney, id, nDists, patio). 

 sleep() donat que els càlculs de les IAs són molt ràpides per l’usuari, aquest mètode el que 

fa es que s’aturi l’execució durant un període de temps; aquest període equival a 1/4 de 

segon per CtrlWindowOptions.SPEED. 

7.1.2.1.1.0 AI_TYPE 
<<enumeration>> 

AI_TYPE 
DUMMY 
EVOL 
SPEED 

AI_TYPE el tipus de IA amb que funciona el jugador: 

 DUMMY: indica que la IA en execució es AIdummy. 

 EVOL: indica que la IA en execució es AIevol. 

 SPEED: indica que la IA en execució es AIspeed. AIdummy 

<<extends AI>> 
AIdummy 

 

+ AIdummy(name:String, startMoney:int, 
id:int, nDists:int, patio:bool) 
+ getAIType(): AI_TYPE 
+ selectCharacter(c:CHARACTER[*]): 
CHARACTER 
+ moneyORcards(): MoC 
+ selectDistrict(d:District[N], 
selection:int): bool[N] 
+ playTurn(): void 
+ cementerio(d:District): bool 

Mètodes 

 AIdummy(name:String, startMoney:int, id:int, nDists:int, patio:bool) constructora de la 

classe; crida a la constructora de la superclasse AI(name, startMoney, id, nDists, patio). 
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7.1.2.1.1.1 AIevol 

Variables 

 nDists és el nombre de districtes 

necessaris per finalitzar la partida. 

 charaList són els CHARACTERS que 

ha pogut veure durant el seu torn de 

selectCharacter. 

 

 

 

Mètodes 

 AIevol(name:String, startMoney:int, id:int, nDists:int, patio:bool) constructora de la classe: 

 crida a la constructora de la superclasse AI(name, startMoney, id, nDists, patio) 

 nDists = nDists 

7.1.2.1.1.2 AIspeed 

Variables 

 nDists és el nombre de districtes 

necessaris per finalitzar la partida. 

 charaList són els CHARACTERS que 

ha pogut veure durant el seu torn de 

selectCharacter. 

 

 

 

Mètodes 

 AIspeed(name:String, startMoney:int, id:int, nDists:int, patio:bool) constructora de la classe; 

inicialitza: 

 Crida a la constructora de la superclasse AI(name, startMoney, id, nDists, patio) 

 nDists = nDists 

  

<<extends AI>> 
AIevol 

- nDists: int 
- charaList: CHRACATER[*] 
+ AIevol(name:String, startMoney:int, 
id:int, nDists:int, patio:bool) 
+ getAIType(): AI_TYPE 
+ selectCharacter(c:CHARACTER[*]): 
CHARACTER 
+ moneyORcards(): MoC 
+ selectDistrict(d:District[N], 
selection:int): bool[N] 
+ playTurn(): void 
+ cementerio(d:District): bool 

<<extends AI>> 
AIspeed 

- nDists: int 
- charaList: CHRACATER[*] 
+ AIevol(name:String, startMoney:int, 
id:int, nDists:int, patio:bool) 
+ getAIType(): AI_TYPE 
+ selectCharacter(c:CHARACTER[*]): 
CHARACTER 
+ moneyORcards(): MoC 
+ selectDistrict(d:District[N], 
selection:int): bool[N] 
+ playTurn(): void 
+ cementerio(d:District): bool 
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7.1.2.1.2 User 

<<extends Player>> 
User 

 

+ User(name:String, startMoney:int, 
id:int, nDists:int, patio:bool) 
+ getType():TYPE 
+ selectCharacter(c:CHARACTER[*]): 
CHARACTER 
+ moneyORcards(): MoC 
+ selectDistrict(d:District[N], 
selection:int): bool[N] 
+ playTurn(): void 
+ cementerio(d:District): bool 
- power(): void 

Mètodes 

 User(name:String, startMoney:int, id:int, nDists:int, patio:bool) constructora de la classe; 

crida a la constructora de la superclasse Player(name, startMoney, id, nDists, patio). 

 selectDistrict(d:District[N], int:selection) 

1. comptador = 0 

2. seleccionats = bool[N](fals) 

3. Mentre comptador < selection, fer 

1. sel = controller.selectDistrict(d, seleccionats) 

2. seleccionats [sel] = ! seleccionats [sel] 

3. Si seleccionats [sel] = cert, llavors 

 comptador = comptador + 1 

 Sinó, comptador = comptador - 1 

4. Retorna seleccionats 

 playTurn() l’usuari toma una acció, aquesta acció es representa amb un número (des del 

controlador) aquestes accions, si el nombre és positiu indica la selecció d’alguna carta 

mentre que una negativa és una acció tomada per l’usuari (utilitzar habilitat, , acabar el torn, 

etc.). 

1. Si cha.getStatus() = END i cha.getPower() = cert, llavors 

 acció = -10 

 Sinó, acció = controller.buidTurn(cha.getStatus() = PLAY, cha.getPower(), !fabricaUsed 

i fabrica, !laboratorioUsed i laboratorio) si acció = -10, crida power() 

2. Si acció = -20, llavors crida  cha.setStatus(END) 

3. Si acció = -110, llavors crida cha.fabrica() 

4. Si acció = -110, llavors 

1. acció = controller.laboratorio(cha.getPower(), !fabricaUsed i fabrica) 

2. Si acció = -10, llavors crida power() 

3. Si acció = -20, llavors crida cha.setStatus(END) 

4. Si acció = -110, llavors crida cha.fabrica() 

5. Si acció = -120, llavors crida playTurn() 

6. Si cap de les anteriors, llavors crida cha.laboratorio(h.getCards()[acció]) 

5. Si cap de les anteriors, llavors crida cha.buildDistrict(h.getCards()[acció]) 
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 power() gestiona el tipus d’objectiu a l’hora d’utilitzar l’habilitat del personatge. 

1. Si cha.getPower() = fals, llavors retorna 

2. objectiu = cha.getTargetType() 

3. Si objectiu = CHARACTER, llavors 

1. charas = cha.getHiddenCharacters() 

2. acció = controller.targetCharacter(charas) 

3. Si acció = -10, llavors retorna 

4. Si acció = -20, llavors cha.setStatus(END) 

5. Si cap de les anteriors, llavors 

1. cha.setTarget(charas[acció]) 

2. Si cha.power() = fals, llavors crida power() 

4. Si objectiu = CITY, llavors 

1. pc = controller.targetDistrict() 

2. Si pc[1] = 110, llavors retorna 

3. Si acció = -20, llavors cha.setStatus(END) 

4. Si cap de les anteriors, llavors 

1. cha.setTarget(pc[0]) 

2. cha.setTarget(cha.getCity(pc[0])[pc[1]]) 

3. Si cha.power() = fals, llavors crida power() 

5. Si objectiu = HAND, llavors 

1. selecció = bool[h.getSize()](fals) 

2. Mentre acció >= 0, fer 

1. acció = controller.getTargetHand(selecció) 

4. Si acció = -10, llavors cha.setTarget(-1) 

2. Si acció = -20, llavors cha.setStatus(END) 

3. Si acció = -30 

1. Si selecció[i] = cert, llavors cha.setTarget(h.getCards()[i]) 

2. Si cha.power() = fals, llavors crida power() 

4. Si cap de les anteriors, llavors selecció[acció] = !selecció[acció] 

6. Si objectiu = NOONE, llavors 

 Si cha.power() = fals, llavors crida power() 

7. Si objectiu = PLAYER, llavors 

1. acció = controller.targetPlayer() 

2. Si acció = -10, llavors retorna 

3. Si acció = -20, llavors cha.setStatus(END) 

4. Si cap de les anteriors, llavors 

1. cha.setTarget(action) 

2. Si cha.power() = fals, llavors crida power() 

Els mètodes selectCharacter, moneyORcards, selectDistrict, playTurn i cementerio criden als 
mètodes amb el mateix nom de CtrlGamePlayer, si aquestes per algun problema retornen nul o 
-1, els mètodes d’User passen a cridar els de la seva superclasse Player (intel·ligència IAdummy), 
en cas de que funcionin, els mètodes selectCharacter, moneyORcards i cementerio retornen els 
resultats, metre que selectDistrict i playTurn tracten la informació obtinguda. 
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7.1.2.1.2.1 UserServer 

<<extends User>> 
UserClient 

- socketID: int 

+ User(name:String, startMoney:int, 
id:int, nDists:int, patio:bool, 
socketID:int) 
+ getType(): TYPE 
+ getSocketID(): int 

Mètodes 

 UserClient(name:String, startMoney:int, id:int, nDists:int, patio:bool, socketID:int) 

constructora de la classe; inicialitza: 

 crida a la constructora de la superclasse User(name, startMoney, id, nDists, patio) 

 socketID = socketID 

7.1.3 Character 
Constants 

 MONEY és la quantitat de monedes 

que el jugador obté si decideix 

escollir per les monedes. 

 NUMCARDS és la quantitat de cartes 

que pot escollir el jugador si decideix 

escollir per les cartes. 

Variables 

 g és la partida en la que està el 

personatge. 

 selected és el jugador que té el 

personatge. 

 power indica si encara es possible 

utilitzar l’habilitat del personatge. 

 status indica l’estat del personatge. 

  

<<extends User>> 
Character 

+ MONEY: int = 2 
+ NUMCARDS: int = 2 
# g: Game 
# selected: Player 
# power: boolean 
# status: STATUS 
+ Character(g:Game) 
+ reset(): void 
+ play(): void 
# init(): void 
# moneyORcards(): void 
# turn(): void 
# end(): void 
# money(): void 
# card(): void 
+ buildDistrict(d:District): bool 
+ getPlayer(): Player 
+ setPlayer(selected:Player): void 
+ getCharacter(): CHARACTER 
+ getTargetType(): TARGET 
+ getStatus(): STATUS 
+ setStatus(STATUS status): void 
+ getPower(): bool 
+ power(): bool 
+ setTarget(player:int): void 
+ setTarget(chara:CHARACTER):void 
+ setTarget(d:District):void 
+ getCity(player:int): District[*] 
+ getHiddenCharacters(): CHARACTER[*] 
+ getPlayerList(): SimplePlayer[*] 
# districtGold(cat:CATEGORY): bool 
+ fabrica(): bool 
+ laboratorio(d:District): bool 
+ ListToString(c:CHARACTER[*]): String 
+ StringToList(String): CHARACTER[*] 
+ CharacterToString(c:CHARACTER): String 
+ StringToCharacter(c:String):CHARACTER 
+ MOCTOString(moc:MoC):string 
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Mètodes 

 Character(g:Game) constructora de la classe; inicialitza: 

 g = g 

 Crida reset() 

 reset() restaura els valors predeterminats de la classe: 

 status = HIDDEN 

 power = cert 

 selected = buit 

 play() fa al jugador jugar el seu torn, per fer-ho, es fa amb les següents crides: 

1. Si init() = fals, llavors retorna 

2. moneyORcards() 

3. turn() 

4. end() 

 init() comprova si el jugador ha estat assassinat o que selected = buit, llavors, retorna fals, 

en cas contrari, mostra el personatge, després, comprova si ha estat robat, si ho ha estat, 

les seves monedes passen a ser del lladre i status=PLAY; i per últim retorna cert. 

 moneyORcards() crida a selected.moneyOrCards() en cas d’haver elegit MONEY, crida a 

money(), en cas contrari a card(). 

 turn() mentre el jugador pugui fer alguna acció(no comprova si el cost de construcció és 

major al total de monedes que té) crida a selected.playTurn(). 

 end() comprova si ha acabat de construir la seva ciutat i actualitza la puntuació del jugador 

(selected.getScore().update()). 

 money() incrementa les monedes del jugador en MONEY. 

 card() agafa fins a dues cartes de la baralla (tres si el jugador té la carta de la Biblioteca) 

amb la crida g.getDeck().getCard() (en cas de que no hi hagi cap carta, crida a money() i 

retorna) i deixa al jugador elegir una d’elles (si té la carta de l’Observatori rep les dues 

automàticament, si també te la carta de la Biblioteca, el jugador ha d’elegir fins a dos 

d’aquestes tres) amb la crida selected.selectDistrict(llista de cartes, nombre de cartes a 

elegir) i col·loca de la llista retornada, aquelles que siguin cert a la mà de selected. 

 buildDistrict(d:District) comprova si encara pot construir durant el torn (status = PLAY), si té 

suficients monedes (d.getCost() <= selected.getMoney()), si té d en la mà 

(selected.getHand().contains(d)) i si no té d en la ciutat (!selected.getCity().contains(d)) o 

que té la carta de la Cantera llavors treu d de la mà, col·loca d en la ciutat, resta el cost de 

d al total de monedes del jugador, status passa a estar en POWER i retorna cert; en cas de 

no es compleixi alguna de les condicions, retorna fals. Si el districte construït es el Cementiri 

llavors, g.getCharacter(WARLORD).cementerio = selected.getId(). 

 power() activa l’habilitat del personatge, si ha pogut utilitzar l’habilitat satisfactòriament, 

retorna cert, sinó fals. 

 setTarget(...) marca com a objectiu de l’habilitat del personatge, no són tots utilitzats per 

tots els personatges, per tant, aquells que el personatge no utilitza, no fa res. 

 getCity(playerID:int) si selected != buit, llavors retorna g.getPlayer().getCity.getDistricts(), 

sinó, retorna una llista de zero elements. 

 getHiddenCharacters() retorna tos els personatges amb character.getStatus() = HIDDEN i 

que no es troben en g.getShownChara().  

 getPlayerList() retorna una llista amb tots els jugadors de g. 



PROJECTE FINAL DE CARRERA: memòria 
IMPLEMENTACIÓ DE JOCS DE TAULER: Citadels 

Pàgina 61 
 

 districtGold(cat:CATEGORY) utilitzat pel rei, bisbe, mercader i condottiero, si power = cert, 

llavors afegeix monedes igual al nombre districtes d de la ciutat tal que d.getCategory() = 

cat (si el jugador té en la seva ciutat l’Escola de màgia, llavors afegeix un altre moneda). 

 fabrica() si el jugador té al menys dues monedes, té la carta de la Fàbrica i no ha utilitzat 

aquesta habilitat en el torn (selected.fabricaUsed = fals), llavors intercanvia dues monedes 

per tres cartes. 

 laboratorio(d:District) si el jugador té la carta d en la seva mà, té la carta del Laboratori i 

no ha utilitzat aquesta habilitat en el torn (selected.laboratorioUsed = fals), llavors 

intercanvia d monedes per una moneda. 

Els mètodes getCity, getHiddenCharacters i getPlayerList són utilitzats pel jugador perquè no 

tenen accés a g. 

Funcions estàtiques 

 ListToString(c:CHARACTER[*]) transforma una llista de CHARACTER a una llista de String 

entre cada CHARACTER separats per “:”. 

 StringToList(String) transforma un String separat per “:” a una llista de CHARACTER(invers 

de ListToString). 

 CharacterToString(c:CHARACTER) transforma un CHARACTER a un String. 

 StringToCharacter(c:String) transforma un String a un CHARACTER (invers de 

CharacterToString). 

 MOCTOString(moc:MoC) transforma un MoC a un String. 

Totes les funcions estàtiques serveixen per transformar els text per ser enviats o descodificats al 

rebre d’un client. 

7.1.3.0 Enumeration 

7.1.3.0.1 CHARACTER 
<<enumeration>> 

CHARACTER 
NOCHARA 
ASSASSIN 
THIEF 
MAGICIAN 
KING 
BISHOP 
MERCHANT 
ARCHITECT 
WARLOD 

CHARACTER és el tipus de personatge de Character: 

 NOCHARA: cap personatge, s’indica com a valor “buit”. 

 ASSASSIN: assassí. 

 THIEF: lladre. 

 MAGICIAN: mag. 

 KING: rei. 

 BISHOP: bisbe. 

 MERCHANT: mercader. 

 ARCHITECT: arquitecte. 

 WARLOD: condottiero. 
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7.1.3.0.2 STATUS 

<<enumeration>> 
STATUS 

HIDDEN 
DEAD 
STOLEN 
PLAY 
POWER 
END 

STATUS és l’estat en que es troba un Character: 

 HIDDEN: el personatge encara està ocult, és a dir, encara no a jugat el torn en la ronda. 

 DEAD: el personatge ha estat assassinat per l’assassí. 

 STOLEN: el personatge ha estat robat pel lladre. 

 PLAY: el personatge està jugant el seu torn. 

 POWER: el personatge ha arribat al límit de districtes que pot construir. 

 END: finalitza el torn29.  

7.1.3.0.3 TARGET 
<<enumeration>> 

TARGET 
CHARACTER 
HAND 
PLAYER 
CITY 
NOONE 

TARGET és l’objectiu de un Character: 

 CHARACTER: l’objectiu es un altre personatge. 

 HAND: l’objectiu són les cartes de la mà del propietari del personatge. 

 PLAYER: l’objectiu és un jugador30. 

 CITY: l’objectiu és un districte d’una ciutat. 

 NOONE: no hi ha cap objectiu. 

7.1.3.1 Assassin 

Variables 

 target és el personatge objectiu de la 

habilitat. 

 

 

Mètodes 

 Assassin(g:Game) constructora de la classe; crida a la constructora de la superclasse 

Character(g). 

 reset() crida a reset() de la superclasse i target = NOCHARA. 

                                                           
29 El condottiero la primera vegada que finalitza el torn, passa a poder utilitzar la seva segona habilitat de 
destruir un districte. 
30 En el mag, una vegada es selecciona a si  mateix com a objectiu, l’objectiu passa a ser de tipus HAND 

<<extends Character>> 
Assassin 

- target: CHARACTER 

+ Assassin(g:Game) 
+ reset(): void 
+ power(): bool 
+ getCharacter(): CHARACTER 
+ getTargetType(): TARGET 
+ setTarget(target:CHARACTER): void 
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 power() si power = cert i target != NOCHARA i g.getCharacter(target).getStatus() = HIDDEN, 

llavors g.getCharacter(target).setStatus(DEAD). 

 getTargetType() retorna CHARACTER. 

7.1.3.2 Thief 

Variables 

 target és el personatge objectiu de la 

habilitat. 

 

 

Mètodes 

 Assassin(g:Game) constructora de la classe; crida a la constructora de la superclasse 

Character(g). 

 reset() crida a reset() de la superclasse i target = NOCHARA. 

 power() si power = cert i target != NOCHARA i g.getCharacter(target).getStatus() = HIDDEN, 

llavors g.getCharacter(target).setStatus(STOLEN). 

 getTargetType() retorna CHARACTER. 

7.1.3.3 Magician 

Variables 

 target és la ID del jugador objectiu de 

la habilitat. 

 removed són les cartes que es 

descartaran de la mà en cas de que 

target = selected.getId(). 

 

Mètodes 

 Magician(g:Game) constructora de la classe; crida a la constructora de la superclasse 

Character(g). 

 reset() crida a reset() de la superclasse i target = -1. 

 power() si power = cert i target != -1, llavors 

 si target = selected.getId(), llavors 

 descarta de selected.getHand().getCards() removed i afegeix removed.size cartes a 

selected.getHand(). 

 Sinó intercanvia selected.getHand() i g.getPlayer(target).getHand() 

 getTargetType() si target = selected.getId(), llavors retorna HAND, sinó retorna PLAYER. 

 setTarget(target:District) afegeix a removed target. 

  

<<extends Character>> 
Thief 

- target: CHARACTER 

+ Thief(g:Game) 
+ reset(): void 
+ power(): bool 
+ getCharacter(): CHARACTER 
+ getTargetType(): TARGET 
+ setTarget(target:CHARACTER): void 

<<extends Character>> 
Magician 

- target: int 
- removed: District[*] 
+ Magician(g:Game) 
+ reset(): void 
+ power(): bool 
+ getCharacter(): CHARACTER 
+ getTargetType(): TARGET 
+ setTarget(target:int): void 
+ setTarget(target:District): void 
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7.1.3.4 King 

<<extends Character>> 
King 

 

+ King(g:Game) 
+ power(): bool 
+ getCharacter(): CHARACTER 
+ getTargetType(): TARGET 

Mètodes 

 King(g:Game) constructora de la classe; crida a la constructora de la superclasse 

Character(g). 

 power() crida a districtGold(CATEGORY.NOBLE). 

 getTargetType() retorna NOONE. 

7.1.3.5 Bishop 

<<extends Character>> 
Bishop 

 

+ Bishop(g:Game) 
+ power(): bool 
+ getCharacter(): CHARACTER 
+ getTargetType(): TARGET 

Mètodes 

 Bishop(g:Game) constructora de la classe; crida a la constructora de la superclasse 

Character(g). 

 power() crida a districtGold(CATEGORY.RELIGIOUS). 

 getTargetType() retorna NOONE. 

7.1.3.6 Merchant 

<<extends Character>> 
Merchant 

 

+ Merchant(g:Game) 
+ power(): bool 
+ getCharacter(): CHARACTER 
+ getTargetType(): TARGET 
+ moneyORCards(): void 

Mètodes 

 Merchant(g:Game) constructora de la classe; crida a la constructora de la superclasse 

Character(g). 

 power() crida a districtGold(CATEGORY.MERCHANT). 

 getTargetType() retorna NOONE. 

 moneyORcards() afegeix una moneda a selected i crida a moneyORcards() de la superclasse. 

7.1.3.7 Architect 

Variables 

 buildTimes és la quantitat de 

vegades que pot construir durant el 

torn. 

<<extends Character>> 
Architect 

- buildTimes: int 

+ Architect(g:Game) 
+ reset(): void 
+ power(): bool 
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Mètodes 

 Architect(g:Game) constructora de la classe; crida a la constructora de la superclasse 

Character(g). 

 reset() crida a reset() de la superclasse i power = -fals, buildTimes = 3 

 power() retorna fals. 

 getTargetType() retorna NOONE. 

 buildDistrict() crida a la superclasse buildDistrict(), si retorna cert, llavors buildTimes = 

buildTimes – 1, si buildTimes > 0, llavors status = PLAY. 

 moneyORcards() afegeix dues cartes a selected i crida a moneyORcards() de la superclasse. 

7.1.3.8 Warlord 

Variables 

 pTarget és la id del jugador objectiu. 

 dTarget és la carta del jugador 

objectiu que es vol destruir. 

 cementerio indica la id del jugador 

propietari de la carta del Cementeri. 

 

 
Mètodes 

 Warlord(g:Game) constructora de la classe; crida a la constructora de la superclasse 

Character(g), inicialitza cementerio = -1. 

 reset() crida a reset() de la superclasse i pTarget = -1 i dTarget = buit. 

 destroy(cost:int) si selected.getMoney() >= cost-1 i que g.getPlayer(pTarget).getScore(). 

getMaxDistricts() = fals, llavors remou el districte dTarget de pTarget i les monedes de 

selected resten en dTarget.getCost() – 1; si cementerio != -1 i cementerio != selected.getId(), 

llavors, es crida a g.getPlayer(cementerio), si retorna cert, llavors dTarget passa a la mà de 

g.getPlayer(cementerio) i aquest jugador, se li resta una moneda. 

 power() 

 si status = END 

 si dTarget.getId() = District,TORREON o g.getPlayer(pTarget).getCharacter() = 

CHARACTER.BISHOP, llavors retorna fals 

 sinó si g.getPlayer(pTarget).getCity().contains(District,MURALLA), llavors 

 retorna destroy(dTarget.getCost() + 1) 

 sinó retorna destroy(dTarget.getCost()) 

 sinó crida a districtGold(CATEGORY.MILITARY). 

 getTargetType() si status = END, llavors retorna CITY, sinó NOONE. 

 end() crida a la superclasse end(), power = cert i  crida a selected.playTurn(). 

 

+ getCharacter(): CHARACTER 
+ getTargetType(): TARGET 
+ buildDistrict(): void 
+ moneyORCards(): void 

<<extends Character>> 
Warlord 

- pTarget: int 
- dTarget: District 
+ cementerio: int 
+ Warlord(g:Game) 
+ reset(): void 
- destroy(cost:int): bool 
+ power(): bool 
+ getCharacter(): CHARACTER 
+ getTargetType(): TARGET 
+ end(): void 
+ setTarget(playerID:int): void 
+ setTarget(d:District): void 
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7.1.4 Deck 
Variables 

 cards conjunt de parelles de id i carta 

de districte. 

 discarded conjunt de parelles de id i 

nombre de cartes descartades 

d’aquest tipus. 

 deckCards conjunt de parelles de id i 

nombre de cartes que hi ha en la 

baralla. 

 deck llista de cartes que es troben en 

la baralla en el moment. 

 seed “llavor” utilitzada per 

l’algoritme d’aleatorietat. 

Mètodes 

 Deck(cards:Map<int, District>, nCards: Map<int, int>) constructora de la classe, inicialitza: 

 cards = cards 

 deckCards = nCards 

 crida a shuffle() 

 shuffle() baralla totes les cartes de Deck; genera un nombre aleatori per seed i crida a 

shuffle(seed). 

 shuffle(seed:long) baralla totes les cartes de Deck en funció de seed; seed = seed, neteja 

deck i discarded, i crida a shuffle(seed, deckCards) 

 shuffle(seed:long, d:Map<int, int>) baralla les cartes de d en funció de seed i les col·loca al 

final de deck. 

 getCard() retorna una carta de deck, si no queda cap cap, retorna buit; si getSize() = 0, 

llavors crida a shuffle(seed, discarded) per barallar les cartes descartades. 

 discard(d:District) descarta una carta(discarded[d.getId()] = discarded[d.getId()] + 1). 

 getSize() retorna deck.size. 

7.1.5 Hand 
Variables 

 cards és una llista de les cartes que 

té el jugador en la seva mà. 

 

 

 

En Java, getHand() en retorna un ObservableList per poder utilitzar listerners. 

  

Deck 

- cards: Map<int, District> 
- discarded: Map<int, int> 
- deckCards: Map<int, int> 
- deck: Queue<District> 
- seed: long 
+ Deck(cards:Map<int, District>, nCards: 
Map<int, int>) 
+ getSeed(): long 
+ shuffle(): void 
+ shuffle(seed:long): void 
+ shuffle(seed:long, d:Map<int, int>): 
void 
+ getCard(): District 
+ discard(d:District): void 
+ getSize(): int 

Hand 

- cards: District[*] 

+ Hand() 
+ getHand(): District[*] 
+ getSize(): int 
+ getCards(): District[*] 
+ remove(d:District): bool 
+ add(d:District): bool 
+ contains(d:District): bool+ 
getCard(id:int): District 
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7.1.6 City 
Variables 

 cards és una llista de les cartes que 

té el jugador en la seva ciutat. 

 

 

 

Mètodes 

 getSizeByCategory(cat:CATEGORY) retorna el nombre de districtes en cards tal que 

cards[i].getCategory() = cat. 

En Java, getCity() en retorna un ObservableList per poder utilitzar listerners. 

7.1.7 District 
Variables 

 id és l’identificador del districte. 

 category és el tipus de districte. 

 cost és el cost necessari per construir 

el districte. 

 

Mètodes 

 District(id:int, category:CATEGORY, cost:int) constructora de la classe, inicialitza: 

 id = id 

 category = category 

 cost = cost 

7.1.7.1 CATEGORY 
<<enumeration>> 

CATEGORY 
SPECIAL 
NOBLE 
RELIGIOUS 
TRADE 
MILITARY 

CATEGORY és el tipus de un districte: 

 SPECIAL: el districte és de tipus especial. 

 NOBLE: el districte és de tipus noble. 

 RELIGIOUS: el districte és de tipus religiós. 

 TRADE: el districte és de tipus comercial. 

 MILITARY: el districte és de tipus militar. 

City 

- cards: District[*] 

+ City() 
+ getCity(): District[*] 
+ getSize(): int 
+ getDistricts(): District[*] 
+ getSizeByCategory(cat:CATEGORY): int 
+ destroy(d:District): bool 
+ build(d:District): bool 
+ contains(d:District): bool 

District 

- id: int 
- category: CATGEORY 
- cost: int 
+ District(id:int, category:CATEGORY, 
cost:int) 
+ getId (): int 
+ getCategory(): CATEGORY 
+ getCost(): int 
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7.1.7.2 IDs 

Tots els districtes del joc tenen una id en aquesta aplicació, els edificis especials tenen un efecte 

en el joc, per tant es necessari identificar aquests districtes, per fer-ho, s’han reservat unes ids, 

per tal que aquests efectes funcionin: 

0. PATIO: Pati dels miracles. 

1. TORREON: Torrassa. 

2. TESORO: Tresor imperial. 

3. CANTERA: Cantera. 

4. LABORATORIO: Laboratori. 

5. FABRICA: Fàbrica. 

6. OBSERVATORIO: Observatori. 

7. CEMENTERIO: Cementiri. 

8. FUENTE: Font dels desitjos. 

9. BIBLIOTECA: Biblioteca. 

10. MURALLA: Gran muralla. 

11. ESCUELA: Escola de màgia. 

12. UNIVERSIDAD: Universitat. 

13. DRAGON: Porta del Drac. 

7.1.8 Score 
Constants 

 FIVE_TYPES indica els punts que 

s’obté si es construeixen els cinc 

tipus de districtes. 

 MAX_DISTRICTS indica els punts que 

s’obté si es construeixen el nombre 

de districtes necessaris per guanyar. 

 FIRST_FINISHER indica els punts que 

s’obté al ser el primer en finalitzar la 

ciutat. 

Variables 

 first marca que serveix per identificar 

si és candidat a ser el primer en 

haver finalitzat la seva ciutat. 

 nDistricts són els districtes 

necessaris per completar la ciutat. 

 p és el jugador de la classe. 

 playerName és el nom del jugador p. 

 fiveTypes indica si el jugador ha 

construït dels cinc tipus de districtes. 
 

 maxDistricts indica si el jugador ha 

construït el nombre necessaris de districtes per finalitzar la partida. 

 firstFinisher indica si el jugador ha sigut el primer en finalitzar la seva ciutat. 

 districtPoints indica la quantitat de punts obtinguts amb el cost dels districtes. 

 specialPoints indica la quantitat de punts obtinguts generats amb els districtes especials. 

Score 

+ FIVE_TYPES: int = 3 
+ MAX_DISTRICTS: int = 2 
+ FIRST_FINISHER: int = 2 
# first: bool 
# nDists: int 
# p: SimplePlayer 
# playerName: String 
# fiveTypes: bool 
# maxDistricts: bool 
# firstFinisher: bool 
# districtPoints: int 
# specialPoints: int 
# totalPoints: int 
# patio: bool 
+ Score(p:SimplePlayer) 
+ Score(p:SimplePlayer, nDists:int, 
patio:bool) 
+ setFirst(first:bool): void 
+ update(): void 
+ getPlayer(): simplePlayer 
+ getName(): String 
+ getFiveTypes(): bool 
+ getMaxDistricts(): bool 
+ getFirstFinisher(): bool 
+ getDistrictPoints(): int 
+ getSpecialPoints(): int 
+ getTotalPoints(): int 
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 totalPoints indica el total de punts obtinguts pel jugador. 

 patio marca si s’ha construït el districte Pati dels miracles en el torn que actualment s’està 

efectuant la partida (condició: ” Aquest efecte es invàlid si s’ha construït en l’ultima ronda 

de la partida”). 

Mètodes 

 Score(p:SimplePlayer) constructora de la classe; inicialitza: 

 p = p 

 playerName = p.getName() 

 first = fals 

 Score(p:SimplePlayer, nDists:int, patio:bool) constructora de la classe; inicialitza: 

 Crida a la constructora Score(p) 

 nDists = nDists 

 patio = patio 

 Crida a update() 

 setFirst(first:bool) first = first i crida a update(). 

 update() actualitza les dades de la classe. 

1. Si p.getCity().getSize() >= nDists, llavors 

 maxDistricts = cert i firstFinisher = first 

 Sinó maxDistricts = fals i firstFinisher = fals 

2. S’inicialitza districtPoints a 0 i, per tot d en p.getCity(), fer districtPoints = districtPoints 

+ p.getCity().getCost() 

3. Si p.getCity() conté tots els cinc tipus de districtes, llavors fiveTypes = cert, sinó fals; si 

patio = cert i p.getCity().contains(PATIO), llavors, si falta una i únicament una de les 

categories, llavors fiveTypes = cert. 

4. Es compten els punts de specialPoints, districtes que afecten a aquest, són: 

 DRAGON 

 UNIVERSIDAD 

 TESORO 

 FUENTE 

5. totalPoints = districtPoints + specialPoints; si fiveTypes, llavors totalPoints + FIVE_TYPES; 

si maxDistricts, llavors totalPoints + MAX_DISTRICTS; si firstFinisher, llavors totalPoints + 

FIRST_FINISHER 
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7.2 Vista 
JavaFX permet utilitzar arxius .fxml per les posicions dels elements en la interfície; fxml utilitza 

tags com a html/xml però aquests són propis del llenguatge amb notacions pròpies com fx:id 

que indica que el controlador que utilitza la vista, té una variable que fa referència a aquest 

element de de la vista i permet editar-lo. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<?import javafx.scene.control.*?> 

<?import javafx.scene.layout.*?> 

<?import javafx.scene.text.*?> 

<?import javafx.scene.*?> 

 

<fx:root type="AnchorPane" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml" 

         id="MainMenuView"> 

 <children> 

  <GridPane xmlns:fx="http://javafx.com/fxml" alignment="center" 

            AnchorPane.topAnchor="0.0" 

            AnchorPane.bottomAnchor="128.0" 

            AnchorPane.leftAnchor="0.0" 

            AnchorPane.rightAnchor="0.0" 

            hgap="10" vgap="10" maxWidth="Infinity"> 

   <Text fx:id="Title" GridPane.columnIndex="0" 

         GridPane.rowIndex="0" id="title"/> 

   <VBox spacing="8" GridPane.columnIndex="0" 

         GridPane.rowIndex="1" alignment="center"> 

    <Button fx:id="NewGame" onAction="#NewGame" 

            prefWidth="128"/> 

    <Button fx:id="Multiplayer" 

            onAction="#Multiplayer" prefWidth="128"/> 

    <Button fx:id="Options" onAction="#Options" 

            prefWidth="128"/> 

    <Button fx:id="Quit" onAction="#Quit" 

            prefWidth="128"/> 

   </VBox> 

  </GridPane> 

 </children> 

</fx:root> 

Codi 2: Exemple d’un arxiu .fxml. 

7.2.0 CSS 
Per l’aspecte de la interfície, JavaFX permet l’ús d’arxius .css, aquests serveixen per donar 

l’aspecte que es vol a les finestres, aquests arxius css són molt semblants al d’un de html, amb la 

diferència de que tant els noms dels selectors i les declaracions31. 

Els selectors del css permeten ja sigui utilitzant els tags32 de l’arxiu fxml o la notació id en aquests 

tags. 

Les ids utilitzades han sigut les següents33: 

 MainMenuView 

 OptionsView 

 OptionsViewGame: menú d’opcions, però dintre de una partida. 

                                                           
31 Les declaracions del css es pot trobar en [12] de la bibliografia. 
32 La baixa documentació i que el nom del selector és diferent del nom del tag, pot resultar ser difícil 
esbrinar quin selector pertany a quin tag (per exemple: el tag <ScrollPane> no s’identifica per .ScrollPane, 
sinó per .scroll-pane). 
33 Tots els que contenen –View indiquen que són utilitzats per la vista en qüestió, per tant, permeten 
modificar el fons d’aquest element de la vista. 
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 NetworkView 

 NewGameView 

 GameView 

 GameUserView 

 GameCenterView 

 GameCenterMenuView 

 GameOverView 

 GameBar 

 CardView 

 title: utilitzat pel nom del joc. 

 tittle2: utilitzat per altres títols (Nova partida, Opcions, etc.). 

 CenterText: utilitzat pel text en GameCenter. 

 error: utilitzat pels texts d’error. 

 PlayerDataText: utilitzat pels texts de GamePlayer. 

 highlight: serveix per marcar cartes (com seleccionar cartes de la mà amb l’habilitat del 

mag) 

 add: botó per incrementar. 

 subs: boto per reduir. 

  

Imatge 5: Partida amb css. 
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7.2.1 MainMenu 
Menú principal del joc, aquest conté el títol del joc i quatre botons, “Nou Joc”, “Multijugador”, 

“Opcions" i “Sortir”. 

 

Imatge 6: Partida sense css. 

Imatge 7: Pantalla del menú principal. 
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7.2.2 Options 

Pantalla per modificar les opcions del joc, entre aquests, es troben “Pantalla”, “Idioma”, 

“Template”, “Nom d’usuari”, “Velocitat”, “Dades de les cartes” i “Port”; i també inclou dos botons, 

“Cancel·lar” i “Guardar”. 

7.2.3 Network 
Pantalla per crear o unir-se a una partida en xarxa; permet editar els valors del port (per el host), 

la IP (per el client) i el nom d’usuari. 

Imatge 8: Pantalla de les opcions del joc fora d’una partida. 

Imatge 9: Pantalla de les opcions del joc dins  d’una partida, com es pot observar, no es pot editar les “Dades de les 
cartes”. 
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7.2.4 Connecting 
Pantalla utilitzada pel client per indicar que s’està esperant a que el host comenci la partida. Dóna 

la opció de cancel·lar per si es vol abandonar abans de començar la partida. 

Imatge 10: Pantalla de les opcions de multi-jugador. 

Imatge 11: Pantalla entremig  entre Network i la partida, esperant que el host comenci. 
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7.2.5 GameOptions 

Pantalla de configuració de la partida, permet canviar el nom de l’usuari, modificar el nombre de 

districtes per finalitzar la partida, els tipus de jugadors, ja sigui un usuari (obert en el jugador 1 

indica l’usuari, en els altres, jugadors són per partides en xarxa, on apareixen el clients que es 

connecten) o una IA (al seleccionar IA, permet modificar el seu tipus de comportament) 

Imatge 12: Pantalla de configuració de la partida, tant és per una partida multi-jugador o individual. En aquesta 
imatge es pot veure que el jugador 1 es el host, mentre que el 3 es un client i el 2 i el 4 són IAs. 

Imatge 13: Pantalla de una partida, es poden veure les diferents seccions de la pantalla, aquests són: bottom(1), left(2), 
top(3), right(4), center(5) i options(6). 
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7.2.6 Game 
Pantalla del joc, aquesta es divideix en varies seccions, i cadascuna d’aquestes tenen un altre 

fxml que podem trobar més endavant. 

Per veure les seccions en que està compost aquesta vista, consultar la Imatge 13. 

7.2.6.1 GameCardMini 

Imatge de les cartes (en petit) aquestes tenen la possibilitat de seleccionar-les. 

7.2.6.2 GameCenter 

Aquesta secció de la pantalla mostra els personatges (tant ocults com mostrats), una versió en 

gran de una carta i una part variable en funció del que es vulgui mostrar. 

Aquesta part variable, és la que mostra la ciutat dels personatges, demana a l’usuari seleccionar 

un personatge, etc. 

7.2.6.3 GameCenterMenu 

Substitueix la part central del joc per un menú amb els botons de “Tornar” (tanca el menú), 

“Opcions” (porta a la finestra d’opcions), “Menú Principal” (abandona la partida i retorna al 

menú principal), “Sortir” (surt de l’aplicació). 

Imatge 14: en aquesta imatge es poden veure múltiples cartes, entre aquestes es poden també 
veure que hi han de seleccionades, aquelles que tenen un contorn groc. 

Imatge 15: Secció central de la partida, es pot veure una carta en gran (1), els personatges mostrats (2), ocults (3) i en 
la part variable(4), es pot veure la ciutat d’un jugador. 
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7.2.6.4 GameOptionBar 

Barra inferior de la partida, aquesta permet utilitzar les habilitats tant de la carta de la Fàbrica, 

com del Laboratori i, també permet utilitzar les habilitats del personatge, finalitzar el torn i 

accedir al menú de la partida. 

A excepció del botó del menú, els demés botons només s’activen el moment en que el jugador 

té permís d’utilitzar-los. 

7.2.6.5 GamePlayer 

Identificador del jugador en una partida, cada jugador en té un d’aquests; mostra les dades que 

es poden trobar en un SimplePlayer (punt 7.1.2) i la corona (en cas de que el jugador la tingui). 

Com es pot observar en la Imatge 18, es pot veure a la part esquerra una carta oculta, aquesta 

representa el personatge (en aquest cas, encara no s’ha mostrat), a la part superior es pot veure 

el nom del jugador; i, de dalt a baix i de esquerre a dreta, es pot veure la corona (en cas de tenir-

la, en cas contrari no apareix res en aquesta secció), el nombre de monedes, el nombre de cartes 

en la mà, el nombre de cartes en la ciutat, el total de punts; i a la part dreta, es pot observar, el 

nombre de districtes especials, nobles, religiosos, comercials i militars que té el jugador en la 

seva ciutat. 

Imatge 16: Pantalla del menú de la partida. 

Imatge 17: barra d’accés a les habilitats, finalitzar torn i al menú. 

Imatge 18: Dades d’un jugador. 
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7.2.6.6 GameHand 

Mostra les cartes en la mà del jugador, donat que en nombre de cartes de la mà es il·limitat34 

s’ha utilitzat un ScrollPane en la mà per així poder veure-les totes. 

7.2.7 GameOver 
Pantalla final després haver acabat una partida, mostra el resultats de la partida feta. 

  

                                                           
34 Encara que és bastant difícil arribar a tindre moltes cartes en la mà a causa de l’habilitat del mag. 

Imatge 20: Pantalla final amb la puntuació obtinguda per cadascun dels jugadors. 

Imatge 19: Exemple de cartes en la mà, com es pot veure, hi ha una barra horitzontal per veure totes les cartes. 
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7.3 Controlador 

7.3.1 Citadels 
Constants 

 initHeight altura predeterminat. 

 initWidth ample predeterminat. 

 

Mètodes 

 main() l’únic que fa és cridar al mètode Launch de Application. 

 start(stage:Stage) aquest mètode és automàticament cridat després de fer un Launch en 

main, i genera un Stage que es la finestra on s’executa l’aplicació. 

1. Genera un Scene, per inserir-ho en stage (stage.setScene(scene)) 

2. Configura l’aplicació cridant a CtrlWindowOptions.load(stage) 

3. Afegeix CtrlMainMenu a scene. 

Canviar mida de la finestra 

<<extends Application>> 
Citadels 

+ initHeight: int = 720 
+ initWidth: int = 1080 
+ start(stage:Stage): void 
+ main(): void 

Imatge 21: Si no s’utilitza un mètode per fer que els elements de la finestra canviïn de mida, succeeixen efectes com 
els d’aquesta imatge. Donat que els elements no canvien de mida, no hi ha suficient espai per tots els elements i alguns 
d’aquests no arriben a aparèixer i d’altres es veuen tallats per la finestra. 
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Per defecte, en JavaFX al canviar la mida de la finestra els elements, sense canviar de mida es re-

col·loquen de tal manera que omplen la finestra; però el que es vol es que tot creixi en funció de 

la mida d’aquesta; per fer-ho s’ha hagut d’utilitzar un Pane entremig amb la capacitat 

d’augmentar o reduir la mida dels elements que el contenen; donat que no és possible modificar 

el comportament de Stage.setRoot s’ha hagut d’afegir un listerner per tal que en comptes de 

modificar el root per mostrar la pantalla, es modifiqui el contingut del Pane d’entremig. 

  

@Override public void start(Stage stage) throws Exception{ 

 //Pane entremig 

 final Pane root = new Pane(); 

 //Preparacio de scene 

 final Scene scene = new Scene(root); 

 stage.setScene(scene); 

 stage.setResizable(true); 

 //scale serveix per fer que la mida dels elements 

 //canviïn en funció de la mida de la finestra 

 Scale scale = new Scale(1, 1, 0, 0); 

 root.getTransforms().add(scale); 

 scale.xProperty().bind(root.widthProperty().divide(initWidth)); 

 scale.yProperty().bind(root.heightProperty().divide(initHeight)); 

 //listener per scene.setRoot 

 scene.rootProperty().addListener(new ChangeListener<Parent>(){ 

  @Override public void changed( 

   ObservableValue<? extends Parent> arg0 

   Parent oldValue, final Parent newValue 

  ){ 

   scene.rootProperty().removeListener(this); 

   scene.setRoot(root); 

   ((Region) newValue).setPrefWidth(initWidth); 

   ((Region) newValue).setPrefHeight(initHeight); 

   try{ 

    root.getChildren().clear(); 

    root.getChildren().add(newValue); 

   }catch(Exception e){ 

    Platform.runLater(new Runnable() { 

     @Override public void run() { 

      root.getChildren().add(newValue); 

      root.getChildren().remove(oldValue); 

     } 

    }); 

   } 

   scene.rootProperty().addListener(this); 

  } 

 }); 

 //es carreguen les opcions de l’aplicació i es mostra MainMenu 

 CtrlWindowOptions.load(stage); 

 scene.setRoot(new CtrlMainMenu()); 

 //tot ha estat preparat, es mostra la finestra 

 stage.show(); 

} 

Codi 3: mètode start amb les modificacions necessàries per tal que el canvi de mida de les finestres funcioni. 
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7.3.2 Vista 
La majoria dels controladors de vista tenen un mètode anomenat fill, aquest mètode el que fa 

es omplir Label, Button, Text, etc. amb el text corresponent, la raó de l’ús d’aquest mètode, es 

pot trobar al punt 7.3.3.3 d’aquest document. 

Totes les vistes estenen un tipus de Region, aquest és el mateix que el fx:root de la vista i, permet 

que a l’hora d’afegir elements en el controlador, afecti directament la vista. 

El mètode initialize ve de “implements Initializable”, aquest serveix per inicialitzar valors i dades 

de la vista (es cridat sota un Thread de JavaFX i automàticament en FXMLLoader.load()); els 

valors que es passen com paràmetres no són utilitzats. 

Per carregar la vista, es fan en tots els controladors de la mateixa manera, en la constructora de 

la classe es carrega la vista. 

A l’hora de canviar de finestres, també es fan en tots de la mateixa manera, canviant el 

contingut de Scene per el nou controlador. 

No es donarà cap descripció de les variables que formin part de la vista a no ser que sigui 

necessari. 

7.3.2.1 CtrlMainMenu 
<<extends AnchorPane 

implements Initializable>> 
CtrlMainMenu 

# Title: Text 
# NewGame: Button 
# Multiplayer: Button 
# Options: Button 
# Quit: Button 
+ CtrlMainMenu() 
+ initialize(arg0:URL, 
arg1:ResourceBundle): void 
- fill() 
# NewGame(event:ActionEvent): void 
# Multiplayer(event:ActionEvent): void 
# Options(event:ActionEvent): void 
# Quit(event:ActionEvent): void 

 

  

public CtrlMainMenu() throws Exception{ 

 FXMLLoader fxmlLoader = 

  new FXMLLoader(getClass().getResource("/view/MainMenu.fxml")); 

 fxmlLoader.setController(this); 

 fxmlLoader.setRoot(this); 

 fxmlLoader.load(); 

 } 

Codi 4: Exemple de com es carrega la vista en el CtrlMainMenu. 

@FXML protected void NewGame(ActionEvent event) throws Exception{ 

 Node node = (Node)event.getSource(); 

 Scene scene = node.getScene(); 

 scene.setRoot(new CtrlGameOptions()); 

 } 

Codi 5: Exemple de canvi de finestra a l’hora de prémer el botó amb acció “NewGame”. 
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Mètodes 

 CtrlMainMenu() constructora de la classe, carrega la vista MainMenu. 

 NewGame() acció del botó NewGame; canvia la vista a la del controlador 

CtrlGameOptions(cert). 

 Multiplayer() acció del botó Multiplayer; canvia la vista a la del controlador CtrlNetwork. 

 Options() acció del botó Options; superposa la vista del controlador CtrlOptions a la actual. 

 Quit() surt de l’aplicació, el procés i tots els Threads són tancats. 

7.3.2.2 CtrlOptions 

Variables 

 CardsAviable és un missatge que 

apareix quan no es pot modificar els 

valors de CardData (dintre d’una 

partida), per tant, es mostra aquest 

missatge en comptes del HBox 

CardData. 

 Speed és el valor de la velocitat de 

les IAs, aquest valor varia entre zero 

i cinc. 

  

<<extends GridPane 
implements Initializable>> 

CtrlOptions 
# OPTIONS: Text 
# Display: Label 
# Fullscreen: CheckBox 
# Language: Label 
# Castellano: RadioButton 
# Catala: RadioButton 
# English: RadioButton 
# BrowseLang: RadioButton 
# BrowseLangButton: Radio 
# BrowseLangFile: Label 
# Template: Label 
# DefaultTemplate: RadioButton 
# BrowseTheme: RadioButton 
# BrowseThemeButton: Radio 
# BrowseThemeFile: Label 
# Username: Label 
# username: TextField 
# SpeedText: Label 
# Speed: Label 
# add: Button 
# subs: Button 
# Cards: Label 
# CardData: HBox 
# DefaultCards: RadioButton 
# BrowseCards: RadioButton 
# BrowseCardsButton: Radio 
# BrowseCardsFile: Label 
# CardsAviable: Label 
# PortText: Label 
# Port: TextField 
# Cancel: Button 
# Save: Button 
+ CtrlOptions(cardDataEdit:bool) 
+ initialize(arg0:URL, 
arg1:ResourceBundle): void 
- fill() 
# BrowseLang(event:ActionEvent): void 
# BrowseTheme(event:ActionEvent): void 
# BrowseCards(event:ActionEvent): void 
# add(event:ActionEvent): void 
# subs(event:ActionEvent): void 
# cancel(event:ActionEvent): void 
# save(event:ActionEvent): void 
# close(): void 
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Mètodes 

 CtrlOptions(cardDataEdit:bool) constructora de la classe, carrega la vista MainMenu; si 

cardDataEdit = cert, llavors s’elimina CardsAviable de CardData, sinó, s’elimina DefaultCards, 

BrowseCards, BrowseCardsButton i BrowseCardsFile. 

 Initialize() s’afegeixen listeners a BrowseLang, BrowseTheme i BrowseCards tal que quan 

s’activen, cridin a BrowseLang, BrowseTheme i BrowseCards respectivament. 

 BrowseLang() acció del botó BrowseLangButton; apareix una finestra per buscar arxius, el 

path per defecte es, CtrlWindowOptions.LanguagePATH en cas que no existeixi, llavors és 

CtrlWindowOptions.PATH, guarda la direcció de l’arxiu en BrowseLangFile. 

 BrowseTheme() acció del botó BrowseThemeButton; apareix una finestra per buscar arxius, 

el path per defecte es, CtrlWindowOptions.templatePATH en cas que no existeixi, llavors és 

CtrlWindowOptions.PATH, guarda la direcció de l’arxiu en BrowseThemeFile 

 BrowseCards() acció del botó BrowseCardsButton; apareix una finestra per buscar arxius, el 

path per defecte es, CtrlWindowOptions.cardsPATH en cas que no existeixi, llavors és 

CtrlWindowOptions.PATH, guarda la direcció de l’arxiu en BrowseCardsFile. 

 add() augmenta el valor de Speed en 1, si Speed = 5, llavors amaga el botó; mostra el botó 

de subs. 

 subs() resta el valor de Speed en 1, si Speed = 0, llavors amaga el botó; mostra el botó de 

add. 

 Cancel() acció del botó Cancel; crida a close(). 

 Save() acció del botó Save; guarda els valors en CtrlWindowOptions i re-configura la finestra. 

1. CtrlWindowOptions.FULLSCREEN = Fullscreen.isSelected() 

2. CtrlWindowOptions.LANG = 

 Si Castellano.isSelected(), llavors “ES” 

 Si Catala.isSelected(), llavors “CA” 

 Si English.isSelected(), llavors “EN” 

 Sinó, BrowseLangFile.getText() 

3. CtrlWindowOptions.TEMPLATE = 

 Si DefaultTemplate.isSelected(), llavors buit 

 Sinó, BrowseThemeFile.getText() 

4. CtrlWindowOptions.DEFAULT_USER = username.getText() 

5. CtrlWindowOptions.SPEED = Speed.getText() 

6. CtrlWindowOptions.CARD_DATA = 

 Si DefaultCards.isSelected(), llavors buit 

 Sinó, BrowseCardsFile.getText() 

7. CtrlWindowOptions.PORT = Port.getText() 

8. CtrlWindowOptions.save(stage de l’aplicació) 

9. Crida a close() 

 close() obté el Pane que el conté i es remou d’aquest. 

7.3.2.3 CtrlNetwork 

Variables 

 IP és la IP a la que es connecta un 

client. 

 port és el port d’escolta d’un host. 

 uname és el nom de l’usuari. 

<<extends AnchorPane 
implements Initializable>> 

CtrlNetwork 
# Title: Text 
# IPText: Label 
# PortText: Label 
# unameText: Label 
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 Error és el missatge d’error en cas de 

que es produeixi un error. 

 ErrorKey són les paraules clau per 

l’error que es mostra en Error. 

 

 

 

 

 

Mètodes 

 CtrlOptions() constructora de la classe, carrega la vista Network. 

 Initialize() inicialitza: 

 Port = CtrlWindowOptions.PORT 

 uname = CtrlWindowOptions.DEFAULT_USER 

 Si CtrlWindowOptions.CARD_DATA != buit, llavors ErrorKey = “Default Data Card Error” 

 Back() acció del botó Back; canvia la vista a la del controlador CtrlMainMenu. 

 Join() acció del botó Join; si es pot crear la instància CtrlClient(IP.getText(), port.getText()), 

llavors canvia la vista a la del controlador CtrlConnecting, sinó ErrorKey = “New Game Error”. 

 NewGame() acció del botó NewGame; si es pot crear la instància CtrlServer(port.getText()), 

llavors canvia la vista a la del controlador CtrlGameOptionsServer, sinó ErrorKey = “Join 

Error”. 

7.3.2.4 CtrlGameOptions 

Variables 

 numCitadels indica el nombre de 

districtes necessaris per finalitzar la 

partida. 

 numPlayers indica el nombre actual 

de jugadors. 

 c1 és el conjunt de c1N, les caixes 

que permeten seleccionar si el 

jugador serà una IA, un usuari o 

estarà tancat. 

 c2 és el conjunt de c2Nai, les caixes 

que permeten seleccionar el tipus 

d’IA. 

 c2u és el conjunt de c2Nuser, de text 

amb el nom dels usuaris. 

 p és el conjunt de pN, per mostrar 

“Jugador N:” 

  

# IP: TextField 
# port: TextField 
# uname: TextField 
# Back: Button 
# Join: Button 
# NewGame: Button 
# Error: Label 
# ErrorKey: String 
+ CtrlNetwork() 
+ initialize(arg0:URL, 
arg1:ResourceBundle): void 
- fill() 
# Back(event:ActionEvent): void 
# Join(event:ActionEvent): void 
# NewGame(event:ActionEvent): void 

<<extends GridPane 
implements Initializable>> 

CtrlGameOptions 
# NEWGAME: Text 
# Name: Label 
# WinningConditions: Label 
# Districts: Label 
# Players: Label 
# Back: Button 
# Start: Button 
# user: TextField 
# numCitadels: Label 
# numPlayers: Label 
# add: Button 
# subs: Button 
# c1: ComboBox<String>[7] 
# c2: ComboBox<String>[7] 
# c2u: Label[7] 
# p: Label[7] 
+ CtrlGameOptions() 
+ initialize(arg0:URL, 
arg1:ResourceBundle): void 
- fill() 
# Back(event:ActionEvent): void 
# Start(event:ActionEvent): void 
# isActive(id:int): bool 



PROJECTE FINAL DE CARRERA: memòria 
IMPLEMENTACIÓ DE JOCS DE TAULER: Citadels 

Pàgina 85 
 

 

 
Mètodes 

 CtrlGameOptions() constructora de la classe, carrega la vista GameOptions. 

 Initialize() inicialitza: 

 user = CtrlWindowOptions.DEFAULT_USER 

 numCitadels = 8 

 numPlayers = 0 

 Back() acció del botó Back; canvia la vista a la del controlador CtrlMainMenu. 

 Start() acció del botó Start; si es genera Game correctament, llavors canvia la vista a la del 

controlador CtrlGame. 

1. Si numPlayers < 4, llavors retorna 

2. g = Game 

3. g.setDistrictsEnd(numCitadels) 

4. i = 0; Mentre i < 8, fer 

 Si c1[i].getSelectionModel().getSelectedIndex() = 0, llavors 

 Crida setAI(g, i) 

 Sinó si = 1 i isActive(i), llavors g.addPlayer(c2u[i].getText()) 

5. Si g.isSet() = fals, llavors retorna 

6. Canvia la vista a la del controlador CtrlGame(si g.getPlayer(0).getType() = USER, llavors 

0, sinó -1) 

7. Arrenca g (Thread(g).start()) 

 isActive(id:int) comprova si existeix un usuari a la posició id; per tant, retorna cert is id = 0 

 c1() acció de les caixes c1N. 

1. comptador = 0 

2. i = 0; Mentre i < 8, fer 

 Si c1[i].getSelectionModel().getSelectedIndex() = 0, llavors, mostra c2[i], oculta c2u[i] 

i comptador = comptador + 1 

 Si = 1, llavors, oculta c2[i], mostra c2u[i] i si isActive(i), llavors comptador = comptador 

+ 1 

 Si cap de les anteriors, llavors oculta c2[i] i c2u[i] 

3. numPlayers = comptador 

 userField() acció a l’hora d’escriure en user, actualitza c21user = user.getText(). 

 add() acció del botó add; afegeix 1 a numCitadels, mostra subs si estava ocult i oculta add 

si numCitadels >= 8. 

 subs() acció del botó subs; resta 1 a numCitadels, mostra add si estava ocult i oculta subs si 

numCitadels <= 6. 

 setAI(g:Game, i:int) afegeix una IA en g, aquesta va en funció del tipus seleccionat en c2[i]. 

  

# c1(event:ActionEvent): void 
# userField(event:KeyEvent): void 
# add(event:ActionEvent): void 
# subs(event:ActionEvent): void 
# setAI(g:Game, i:int): void 
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7.3.2.5 CtrlGame 

<<extends GridPane >> 
CtrlGameOptions 

# top: HBox 
# bottom: HBox 
# left: VBox 
# right: VBox 
# center: Pane 
# options:Pane 
# g: Game 
# centerG: CtrlGameCenter 
# bar: CtrlGameOptionBar 
# userID: int 
+ CtrlGame(userID:int) 
+ setGame(g:SimpleGame): bool 
# setPlayer(player:SimplePlayer, 
pane:Pane): void 
# setPositions(): void 

Mètodes 

 CtrlGame(userID:int) constructora de la classe, carrega la vista Game; inicialitza: 

 userID = userID 

 setGame(g:SimpleGame) prepara la vista en funció de g, retorna fals si hi ha algun problema. 

1. Si g.isSet() = fals, llavors retorna fals 

2. g = g 

3. centerG.setCharas(g.getShownChara(), g.getHiddenChara()) 

4. bar.setState(g.getStateProperty()) 

5. Crida setPositions() 

6. Afegeix un listener a g.getStateProperty() tal que quan el valor es modificat 

 Si STOP, llavors canvia la vista a la del controlador CtrlMainMenu. 

 Si GAMEOVER, llavors canvia la vista a la del controlador CtrlGameOver i crida al 

mètode CtrlGameOver.setScore(g.getScore(), userID). 

7. Retorna cert 

 setPlayer(player:SimplePlayer, pane:Pane) afegeix a pane un CtrlGamePlayer en funció del 

tipus que es Player. 

 Si player.getId() = userID, llavors 

1. controller = CtrlGamePlayerUser(player, g.getCrownProperty(), centerG) 

2. pane.getChildren().add(controller) 

3. controller.setCtrlOptionBar(bar) 

 Sinó pane.getChildren().add(CtrlGamePlayer(player, g.getCrownProperty(), centerG)) 

 setPositions() col·loca els jugadors en la pantalla en ordre segons les agulles del rellotge 

començant per la part inferior amb el primer començant per userID si != -1, sinó, començant 

amb el jugador amb id = 0. 

7.3.2.5.1 CtrlGameCardMini 
<<extends StackPane 

implements Initializable>> 
CtrlGameCardMini 

- center: CtrlGameCenter 
# card: ImageView 
+ CtrlGameCardMini 
(center:CtrlGameCenter) 
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+ initialize(arg0:URL, 
arg1:ResourceBundle): void 
+ setCard(img:Image): void 
+ highlight(): void 

Mètodes 

 CtrlGameCardMini(center:CtrlGameCenter) constructora de la classe, carrega la vista 

GameCardMini; inicialitza: 

 center = center 

 initialize() prepara listeners per tal que quan el ratolí entri, cridi a center.setCardShown 

(card.getImage()).i a l’hora de sortir cridi a center.setCardShownDefault(). 

 setCard(img:Image) col·loca la imatge img en card. 

 highlight() marca la carta. 

7.3.2.5.2 CtrlGameCenter 

Variables 

 defaultImg és la imatge per defecte 

de la carta gran. 

 defaultText és el text per defecte que 

apareix. 

 defaultTextKey són les paraules clau 

de defaultText. 

 defaultData són les dades que 

apareixen en la part inferior de 

aquesta part de la vista. 

 currentPlayer jugador que s’està 

mostrant. 

 cityListener listener de la ciutat de 

currentPlayer (és necessari guardar-

lo per després poder eliminar-ho). 

 viewLock bloqueja la pantalla en un 

jugador, player és la id del jugador 

seleccionat, i district la posició del 

districte seleccionat de la ciutat 

d’aquest. 

  

<<extends HBox 
implements Initializable>> 

CtrlGameCenter 
# card: ImageView 
# shownCharas: FlowPane 
# hiddenCharas: FlowPane 
# text: Label 
# data: FlowPane 
- shown: CHARACTER[*] 
- hidden: CHARACTER[*] 
- defaultImg: Image 
- defaultText: String 
- defaultTextKey: String 
- defaultData: Node[*] 
- currentPlayer: SimplePlayer 
- cityListener: 
ListChangeListener<District> 
- player: int 
- district: int 
- viewLock: bool 
+ CtrlGameCenter() 
+ initialize(arg0:URL, 
arg1:ResourceBundle): void 
+ setCharas(shown:CHARACTER[*], 
hidden:CHARACTER[*]): void 
+ setCardShow(img:Image): void 
+ setCardShowDefault(): void 
- renderShown(): void 
- renderHidden(): void 
+ setCenterDefault(): void 
+ setCenterData(textKey:String, 
data:Node[*], int:selected): void 
+ renderDefault(): void 
+ renderCenterData(text:String, 
data:Node[*]): void 
+ renderCity(p:SimplePlayer): void 
- renderCity(): void 
+ removeCurrentPlayer(): void 
+ playerLock(player:int, dist:int): void 
+ setViewLock(lock:bool): void 
+ getViewLock(): bool 
+ getShownplayerID(): int 
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Mètodes 

 CtrlGameCenter() constructora de la classe, carrega la vista GameCenter; inicialitza 

defaultImg = CtrlImageLoader.getDistrictImage(buit). 

 initialize() inicia card.setImage(defaultImg). 

 setCharas(shown:CHARACTER[*], hidden:CHARACTER[*]) inicialitza shown = shown i 

hidden = hidden i afegeix listeners per quan són modificats, i criden a renderShown() i 

renderHidden() respectivament. 

 setCardShow(img:Image) canvia la imatge de card per img. 

 setCardShowDefault() canvia la imatge de card per defaultImg. 

 renderShown() mostra els personatges de shown. 

 renderHidden() mostra els personatges de hidden. 

 setCenterDefault() neteja els valors de defaulttextKey, defaultData buidant-los, i crida a 

setCardShowDefault(). 

 setCenterData(textKey:String, data:Node[*], int:selected) modifica els defaults de de les 

dades i les mostra. 

1. viewLock = fals 

2. defaultTextKey = textKey 

3. defaultData = data 

4. Si selected != buit, llavors afegeix un listener on selected = a la posició de defaultData on 

s’ha premut. 

 renderDefault() mostra les dades dels defaults; crida a renderCenterData(defaultText, 

defaultData). 

 renderCenterData(text:String, data:Node[*]) mostra les dades donades pels paràmetres. 

1. Si viewLock = cert, llavors retorna 

2. Crida a removeCurrentPlayer() 

3. text.setText(text) 

4. data.getChildren().addAll(data) 

 renderCity(p:SimplePlayer) mostra la ciutat del jugador p i, afegeix un listener en cas de que 

la ciutat sigui modificada. 

 renderCity() mostra la ciutat del jugador currentPlayer. 

 removeCurrentPlayer() treu el listener cityListener i buida currentPlayer i cityListener. 

 playerLock(player:int, dist:int) inicialitza player i district amb player i dist respectivament. 

 setViewLock(lock:bool) si lock = cert, llavors prepara les dades de default siguin els del 

jugador i defaulmg = la imatge de currentPlayer.getCharacter() 

 getShownplayerID() retorna currentPlayer.getId(). 

7.3.2.5.3 CtrlGameCenterMenu 
<<extends VBox 

implements Initializable>> 
CtrlGameCenterMenu 

# Return: Button 
# Options: Button 
# MainMenu: Button 
# Quit: Button 
# state: STATE 
+ CtrlGameCenterMenu() 
+ initialize(arg0:URL, 
arg1:ResourceBundle): void 
- fill() 
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+ setState(state:STATE):void 
# Return(event:ActionEvent): void 
# Options(event:ActionEvent): void 
# MainMenu(event:ActionEvent): void 
# Quit(event:ActionEvent): void 

Mètodes 

 CtrlGameCenterMenu() constructora de la classe, carrega la vista GameCenterMenu. 

 setState(state:STATE) inicialitza state amb state. 

 Return() acció del botó Return; obté el Pane que el conté i es remou d’aquest. 

 Options() acció del botó Options; superposa la vista del controlador CtrlOptions a la actual. 

 MainMenu() acció del botó MainMenu; state = STOP. 

 Quit() surt de l’aplicació, el procés i tots els Threads són tancats 

7.3.2.5.4 CtrlGameOptionBar 

<<extends VBox 
implements Initializable>> 

CtrlgameOptionBar 
# fabrica: Button 
# laboratorio: Button 
# power: Button 
# end: Button 
# Menu: Button 
# fabricaKey: String 
# laboratorioKey: String 
# powerKey: String 
# endKey: String 
# menuKey: String 
# center: pane 
# defaultCenter: center 
# menu: CtrlGameCenterMenu 
+ CtrlgameOptionBar(center:pane 
defaultCenter:center) 
+ initialize(arg0:URL, 
arg1:ResourceBundle): void 
- fill() 
+ setState(state:STATE):void 
# Menu(event:ActionEvent): void 
+ activate(fabrica:bool, 
laboratorio:bool, power:bool, end:bool): 
void 
+ activateLab(fabrica:bool, power:bool, 
end:bool): void 
+ cancelPower(): void 
clickedListener(  
fabrica :EventHandler<MouseEvent>, 
laboratorio:EventHandler<MouseEvent>, 
power:EventHandler<MouseEvent>, 
end:EventHandler<MouseEvent>): void 

Mètodes 

 CtrlgameOptionBar(center:pane defaultCenter:center) constructora de la classe, carrega la 

vista GameCenterMenu i inicialitza center = center, defaultcenter = center i les variables Key 

amb la clau del String. 

 setState(state:STATE) inicialitza state amb State. 

 Menu() acció del botó Menu; si center te menú llavors el treu, sinó, el posa. 
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 activate(fabrica:bool, laboratorio:bool, power:bool, end:bool) fa possible prémer els 

botons quan els booleans són certs. 

 activateLab(fabrica:bool, power:bool, end:bool) fa possible prémer els botons quan els 

booleans són certst; i el text botó de fabrica passa a ser de cancel·lar. 

 cancelPower() bloqueja tots els botons excepte el de power i el text d’aquest canvia al de 

cancel·lar. 

 clickedListener( fabrica:EventHandler<MouseEvent>, laboratorio:EventHandler 

<MouseEvent>, power:EventHandler<MouseEvent>, end:EventHandler<MouseEvent>) 

afegeix listeners de quan els botons siguin premuts a fabrica, laboratorio, power i end 

respectivament. 

7.3.2.5.5 CtrlGamePlayer 
<<extends HBox 

implements Initializable>> 
CtrlGamePlayer 

# p: SimplePlayer 
# center: CtrlCenter 
# name: Label 
# moneyImg: ImageView 
# handImg: ImageView 
# cityImg: ImageView 
# pointsImg: ImageView 
# specialImg: ImageView 
# nobleImg: ImageView 
# religiousImg: ImageView 
# tradeImg: ImageView 
# militaryImg: ImageView 
# money: Label 
# hand: Label 
# city: Label 
# points: Label 
# special: Label 
# noble: Label 
# religious: Label 
# trade: Label 
# military: Label 
# crown: ImageView 
# character: ImageView 
# playerInfo: GridPane 
+ CtrlGamePlayer(player:SimplePlayer, 
crown:IntegerProperty, 
center:CtrlGameCenter) 
+ initialize(arg0:URL, 
arg1:ResourceBundle): void 
# setListeners(crown:IntegerProperty): 
void 
- renderChar(cha:CHARACTER): void 
+ selectCharacter(c:CHARACTER[*]): 
CHARACTER 
+ moneyORcards(): MoC 
+ selectDistrict(d:District[N], 
active:bool[N]): int 
+ buildTurn(build:bool, power:bool, 
fabrica:bool, laboratorio:bool): int 
+ targetCharacter(c:CHARACTER[*]): int 
+ targetPlayer(): int 
+ targetDistrict(): int[*] 
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+ targetHand(): int 
+ cementerio(d:District): bool 
+ laboratorio(power:bool, fabrica:bool): 
int 

Mètodes 

 CtrlGamePlayer(player:SimplePlayer, crown:IntegerProperty, center:CtrlGameCenter) 

constructora de la classe, carrega la vista GamePlayer; inicialitza: 

 center = center 

 p = Player 

 p.setController(CtrlGamePlayer) 

 Crida a setListeners(crown) 

 initialize() inicialitza tots els ImageView amb les seves respectives imatges i afegeix listeners 

a la classe, tal que si el ratolí entra a l’àrea, es mostri el personatge i la ciutat al centre; si es 

prem, el valor de lock del centre és negat i, si el ratolí surt, es mostra les dades per defecte. 

 setListeners(crown:IntegerProperty) afegeix listeners a tots els get-Property() de p per 

escriurel’s en els Labels, i afegeix un listener a crown tal que si crown = p.getId(), llavors es 

mostra una imatge de la corona. 

 renderChar(cha:CHARACTER) mostra el personatge en character (character.setImage 

(CtrlImageLoader.getCharacterImage(cha))) 

Els mètodes selectCharacter, moneyORcards, selectDistrict, buildTurn, targetCharacter, 
targetPlayer, targetDistrict, targetHand, cementerio i laboratorio no són utilitzats en aquest 
moment, són utilitzats més endavant per donar opcions a l’usuari ja sigui un jugador, client o 
host (punts 7.3.2.5.6 i 7.3.4.1.4). 

7.3.2.5.6 CtrlGamePlayerUser 

<<extends CtrlGamePlayer>> 
CtrlGamePlayerUser 

# ctrlHand: CtrlGameHand 
# ctrlBar: CtrlGameOptionBar 
# selected: int 
+ 
CtrlGamePlayerUser(player:SimplePlayer, 
crown:IntegerProperty, 
center:CtrlGameCenter) 
+ setCtrlOptionBar(ctrlBar: 
CtrlGameOptionBar): void 
+ selectCharacter(c:CHARACTER[*]): 
CHARACTER 
+ moneyORcards(): MoC 
+ selectDistrict(d:District[N], 
active:bool[N]): int 
+ buildTurn(build:bool, power:bool, 
fabrica:bool, laboratorio:bool): int 
+ targetCharacter(c:CHARACTER[*]): int 
+ targetPlayer(): int 
+ targetDistrict(): int[*] 
+ targetHand(active:bool[*]): int 
+ cementerio(d:District): bool 
+ laboratorio(power:bool, fabrica:bool): 
int 
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Mètodes 

 CtrlGamePlayerUser(player:SimplePlayer, crown:IntegerProperty, center:CtrlGameCenter) 

constructora de la classe, carrega la vista GamePlayer; inicialitza ctrlHand i el col·loca en un 

ScrollPane i aquest s’afegeix a la vista; crida a la superclasse CtrlGamePlayer(player, crown, 

center). 

 setCtrlOptionBar(ctrlBar: CtrlGameOptionBar) genera listeners tal que canviïn el valor 

selected amb els valors -110, -120, -10, -20 a l’hora de prémer un boto de ctrlBar, els 

listeners s’afegeixen amb la crida ctrlBar.clickedListener. 

 selectCharacter(c:CHARACTER[*]) mostra en la part central un llistat de personatges i 

retorna el seleccionat per l’usuari. 

 moneyORcards() mostra en la part central les opcions de monedes o cartes i retorna la 

opció seleccionada per l’usuari. 

 selectDistrict(d:District[N], active:bool[N]) mostra en la part central un conjunt de 

CtrlGameCardMini representant les cartes d i aquelles que active[i] = cert, llavors estaran 

highlighted, retorna la posició de la carta premuda. 

 buildTurn(build:bool, power:bool, fabrica:bool, laboratorio:bool)  

 targetCharacter(c:CHARACTER[*]) semblant a SelectCharacter, però amb diferent text. 

 targetPlayer() activa el lock del centre amb center.playerLock(selected, buit) tal que quan 

l’usuari premi un jugador, es retorni la seva id. 

 targetDistrict() activa el lock del centre amb center.playerLock(selectedPlayer, selected) tal 

que quan l’usuari premi un districte d’una ciutat, es retorni la id del jugador i la posició del 

districte seleccionat. 

 targetHand(active:bool[*]) afegeix listeners a ctrlHand tal que retorna la posició de la carta 

de la mà premuda, aquells on activate[i] = cert, llavors estan highlighted. 

 cementerio(d:District) mostra en el centre el districte i demana l’usuari vol la carta o no. 

 laboratorio(power:bool, fabrica:bool) afegeix listeners a ctrlHand tal que retorna la posició 

de la carta de la mà premuda, els valors de power i fabrica estan per tal d’activar els botons 

de ctrlBar. 

7.3.2.5.7 CtrlGameHand 

<<extends HBox 
implements Initializable>> 

CtrlGameHand 
# h: District[*] 
# center: CtrlGameCenter 
# selected: int 
+ CtrlGameHand(center:CtrlGameCenter, 
h:Hand) 
+ initialize(arg0:URL, 
arg1:ResourceBundle): void 
+ renderHand(): void 

Mètodes 

 CtrlGamePlayerUser(center:CtrlGameCenter, h:Hand) constructora de la classe, carrega la 

vista GameHand; inicialitza center i h. 

 initialize() afegeix un listener a h tal que quan sigui modificat cridi a renderHand(). 

 renderHand() neteja la vista i afegeix de nou tots els districtes en la vista, les cartes 

mostrades son CtrlGameCardMini. 
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7.3.2.6 CtrlGameOver 

<<extends VBox 
implements Initializable>> 

CtrlGameOver 
# score: TableView<Score> 
# endMessage: Text 
# Player: TableColumn<Score, ?> 
# DistictPoints: TableColumn<Score, ?> 
# SpecialPoints: TableColumn<Score, ?> 
# FiveTypes: TableColumn<Score, ?> 
# MaxDistricts: TableColumn<Score, ?> 
# First: TableColumn<Score, ?> 
# TotalPoints: TableColumn<Score, ?> 
# OK: Button 
+ CtrlGameOver() 
+ initialize(arg0:URL, 
arg1:ResourceBundle): void 
- fill() 
+ setScore(s:Score[*], playerID:int): 
void 
# OK(event:ActionEvent): void 

Mètodes 

 CtrlGameOver() constructora de la classe, carrega la vista GameOver. 

 setScore(s:Score[*], playerID:int) mostra en la taula score la puntuació de s; en funció de 

playerID, endMessage indica un missatge de derrota (si s[playerID].getTotalPoints() no és el 

màxim de s), victòria (si és el màxim), empat (si comparteix la màxima puntuació) o resultat 

(si no ha jugat). 

 OK() acció del botó OK; canvia la vista a la del controlador CtrlMainMenu. 

7.3.3 Dades 
Les variables PATH d’aquesta secció indiquen el PATH fins a on es troba l’aplicació. 

7.3.3.1 CtrlData 
CtrlData 

- Cards: Map<int, District> 
- numCards: Map<int, int> 
+ getDistrict(id:int): District 
+ loadDistricts(): void 
+ loadDeck(): Deck 

Mètodes 

 getDistrict(id:int) retorna la carta en Cards[id]; si no hi ha cap genera una, la guarda en la 

posició i la retorna. 

 loadDistricts() carrega l’arxiu “CardData”; si CtrlWindowOptions.CARD_DATA no està buit, 

llavors intenta carregar l’arxiu CtrlWindowOptions.CARD_DATA + “/CardData”; si no es capaç, 

llavors intenta amb CtrlWindowOptions.cardsPath + CtrlWindowOptions.CARD_DATA + 

“/CardData”, i si no es tampoc capaç, llavors carrega el que es troba dins de l’aplicació i 

guarda les dades en Cards i numCards. 

 loadDeck() si Cards o numCards estan buits, llavors crida a loadDistricts() retorna la baralla 

generada amb les dades de Cards i numCards. 
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CardData 

Aquest arxiu guarda una sèrie de dades que permeten l’ús de cartes personalitzades35, el mètode 

de guardat funciona com un arxiu de property, per tant, la clau, serà la id i les dades es divideixen 

en tres columnes separades per “:”, la primera indica la categoria, la segona el costi la tercera el 

nombre que hi ha d’aquesta carta; per la categoria, s’identifica amb un nombre del zero al 4, 

aquests són especials, nobles, militars, religiosos i comercials respectivament. 

Per tant cada línia del arxiu tenim: 

id = categoria:cost:quantitat 

7.3.3.2 CtrlImageLoader 
CtrlData 

- character: Map<CHARACTER, Image> 
- district: Map<int, Image> 
- game: Map<String, Image> 
- PATH: String 
- characterPATH: String = 
“/img/cards/character/” 
- districtPATH: String = 
“/img/cards/district/” 
- characterPATH: String = “/img/game/” 
+ clear(): void 
+ getCharacterImage(cha:CHARACTER): 
Image 
+ getDistrictImage(d:District): Image 
+ getGameImage(img:String): Image 

Mètodes 

 clear() neteja36 els valors de character, district i game. 

 getCharacterImage(cha:CHARACTER) retorna character[cha], si en aquesta posició es troba 

buit, llavors primer carrega la imatge, intentant primer des de PATH + characterPATH + el 

número del personatge + “0.bmp”, en cas que no es pugui carregar, carrega el que es troba 

dins de l’aplicació i guarda les dades en character[cha] i la retorna. 

 getDistrictImage(d:District) retorna district[d.getId()], si en aquesta posició es troba buit, 

llavors primer carrega la imatge, intentant primer des de PATH + districtPATH + d.getId() en 

tres dígits + “.bmp”, en cas que no es pugui carregar, carrega el que es troba dins de 

l’aplicació i guarda les dades en district[d.getId()] i la retorna; si no  es troben tampoc 

aquestes dades, .intenta carregar l’arxiu “.bmp” de la mateixa manera. 

 getGameImage(img:String) retorna game[img], si en aquesta posició es troba buit, llavors 

primer carrega la imatge, intentant primer des de PATH + gamePATH + img + “.bmp”, en cas 

que no es pugui carregar, carrega el que es troba dins de l’aplicació i guarda les dades en 

game[img] i la retorna; si no es troben tampoc aquestes dades, intenta carregar l’arxiu “.bmp” 

de la mateixa manera. 

  

                                                           
35 Els districtes especials del pati i del cementeri poden no funcionar correctament si hi ha més d’un. 
36 JavaFX té un problema en l’alliberament de memòria, encara que no hi hagi cap objecte que els 
referenciïn, no s’allibera fins a omplir la memòria completament, consultar [13] de la bibliografia. 
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7.3.3.3 Ctrllanguage 

CtrlLanguage 

+ resource: 
ObjectProperty<ResourceBundle> 
+ setLanguage(file:String): void 
+ get(key:String): String 

Mètodes 

 setLanguage(file:String) guarda en resource un nou ResourceBundle, file és el fitxer que 

provarà obrir; primer provarà amb CtrlWindowOptions.languagePATH + file si no ho 

aconsegueix, provarà amb file i si tampoc es possible, provarà amb el file dins de l’aplicació, 

i per últim si tampoc és possible, obrirà l’arxiu anglès de l’aplicació. 

 get(key:String) si key es troba en resource, retorna resource.get().getString(key) en cas que 

no existeixi la dada, retorna key. 

Els arxius d’idiomes 

Els arxius utilitzats son de tipus “property”, aquests tenen la peculiaritat de que es separen en 

clau = valor, per tant el valor key utilitzat en get es la clau; i el valor retornat es el valor. 

Com utilitzar el controlador 

JavaFX permet omplir directament les vistes amb el ResourceBundle que es passa i afegint el text 

directament en la vista com “%clau”, però te l’inconvenient de que no permet canviar l’idioma 

en la mateixa finestra (es canvia una vegada es canvia la finestra, però no abans). 

Per tant el mètode utilitzat ha sigut utilitzar un ObjectProperty en resource i afegir listeners en 

els controladors tal que si el valor de resource es modificat, criden al mètode fill dins del mateix 

controlador que re-col·loca els valors de tots els texts de la vista. 

7.3.3.4 CtrlWindowOptions 

Variables 

 FULLSCREEN indica si l’aplicació 

estarà en pantalla completa o no 

 WIDTH no utilitzat en CtrlOptions, 

però aquest indica l’amplada de 

l’aplicació quan no s’està utilitzant en 

pantalla completa. 

 HEIGHT igual que WIDTH però amb 

l’altura. 

 SPEED indica la velocitat de les IAs. 

@Override public void initialize(URL arg0, ResourceBundle arg1){ 

 fill(); 

 CtrlLanguage.resource.addListener(new ChangeListener<ResourceBundle>() 

 { 

  @Override public void changed( 

   ObservableValue<? Extends ResourceBundle> arg0, 

   ResourceBundle arg1, ResourceBundle arg2) 

  { 

   fill(); 

  } 

 }); 

 } 

Codi 6: Primer s’omple una vegada els texts i després s’afegeix un listener sobre resource. 

CtrlLanguage 

+ FULLSCREEN: bool = fals 
+ WIDTH: int = 1080 
+ HEIGHT: int = 720 
+ SPEED: int = 0 
+ PORT: int = 8080 
+ DEFAULT_USER: String = “user” 
+ LANG: String = “EN” 
+ TEMPLATE: String = “” 
+ CARD_DATA: String = “” 
+ PATH: String 
+ config: File(PATH + “/config” 
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 PORT indica el port d’escolta per 

defecte. 

 DEFAULT_USER indica el nom per 

defecte de l’usuari 

 LANG indica l’arxiu de l’idioma. 

 TEMPLATE indica l’arxiu css (sense 

el .css). 

 CARD_DATA indica la carpeta de la 

configuració de cartes 

Mètodes 

 load(s:stage) si existeix l’arxiu “config” en la mateixa carpeta que l’aplicació, altera totes les 

variables d’acord amb els de l’arxiu config i crida set(s). 

 save(s:stage) guarda les variables en un arxiu “config” a la mateixa carpeta de l’aplicació, si 

l’arxiu ja existia, el sobreescriu i sinó, el crea. 

 set(s:stage) prepara la finestra s en funció de les variables. 

 Crida s.setFullscreen(FULSCREEN)37. 

 Si FULLSCREEN = cert, llavors s.setWidth(WIDTH) i s.setHeight(HEIGHT) 

 Neteja els estils de l’aplicació 

 Carrega nous estils, provant primer amb templatePATH + TEMPLATE + “.css”, si no existeix 

el fitxer, intenta llavors amb templatePATH + TEMPLATE, si tampoc existeix, llavors, amb 

TEMPLATE i si encara i així no funciona, utilitza el per defecte de l’aplicació. 

Arxiu config 

Com la resta d’arxius, també s’utilitza el sistema de properties en aquest. 

7.3.4 Xarxa 

7.3.4.1 Servidor 

7.3.4.1.1 CtrlGameOptionsServer 

<<extends CtrlGameOptions 
implements Runnable>> 
CtrlGameOptionsServer 

- stop: bool 
- server: CtrlServer 
+ 
CtrlGameOptionsServer(server:CtrlServer, 
String:name) 
# Back(event:ActionEvent): void 
# Start(event:ActionEvent): void 
# isActive(id:int): bool 
+ run(): void 

Mètodes 

 CtrlGameOptionsServer(server:CtrlServer, String:name) constructora de la classe, 

inicialitza server amb server, stop = fals, crida a la constructora de la superclasse i, canvia 

user a name. 

                                                           
37 Quan s’utilitza l’aplicació en pantalla completa, apareix un missatge que indica que prement “Esc” surt 
del mode, i JavaFX no dóna la possibilitat de que no es produeixi, hi ha hagut usuaris que han demanat la 
possibilitat de que no es produeixi tal efecte, consultar [14] de la bibliografia. 

+ templatePATH: String = PATH + 
“/template/” 
+ cardsPATH: String = PATH + “/card 
data/” 
+ languageATH: String = PATH + 
“/language/” 
+ load(s:Stage): void 
+ save(s:Stage): void 
+ set(s:Stage): void 
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 Back() acció del botó Back; crida a Back de la superclasse i modifica stop = fals i, tanca server. 

 Start() acció del botó Start; sobreescriu el mètode de la superclasse; l’única diferencia és 

que en comptes d’utilitzar CtrlGame utilitza CtrlGameServer. 

 isActive(id:int) comprova si existeix un usuari a la posició id; per tant, retorna cert is id = 0 

o si server.isAlive(id). 

 run() s’executa mentre stop != fals, va comprovant si els clients s’han desconnectat o si hi 

ha clients que es volen connectar. 

7.3.4.1.2 CtrlServer 
CtrlServer 

- ss: ServerSocket 
- c: Map<int, ClientHandler> 
+ CtrlServer() 
+ CtrlServer(port:int) 
+ initialize(port:int): bool 
+ getClient(id:int, timeout:int): bool 
+ getResponse(id:int, command:String): 
String 
+ send(id:int, message:String): void 
+ broadcast(message:String): void 
+ isAlive(id:int): bool 
+ isAlive(): bool 
+ close(id:int): void 
+ close(): void 

Mètodes 

 CtrlServer() constructora de la classe. 

 CtrlServer(port:int) constructora de la classe; crida a initialize(port). 

 initialize(port:int) inicialitza el servidor escoltant pel port donat pel paràmetre. 

 getClient(id:int, timeout:int) espera a un client que es connecti durant timeout 

mil·lisegons; en cas que un client es connecti, es genera un ClientHandler en c[id]. 

 getResponse(id:int, command:String) envia el missatge command a c[id] i espera a rebre 

una resposta. 

 send(id:int, message:String) envia el missatge message a c[id]. 

 broadcast(message:String) envia el missatge message a tot c. 

 isAlive(id:int) comprova si el client encara està connectat. 

 isAlive() comprova que el host funcioni. 

 close(id:int) tanca c[id]. 

 close() tanca el servidor i, per tant, tanca tots c. 

7.3.4.1.3 ClientHandler 

ClientHandler 

- socket: Socket 
- out: PrintWritter 
- in: BufferedReader 
+ ClientHandler(socket Socket) 
+ send(message:String): void 
+ getResponse(command:String): String 
+ close(): void 
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Mètodes 

 ClientHandler(socket Socket) constructora de la classe, genera els canals out i in a partir 

de socket. 

 send(message:String) envia el missatge message pel canal out. 

 getResponse(command:String) crida a send(command) i espera a rebre una resposta pel 

canal in (el Thread es queda congelat esperant). 

 close() tanca tots els canals. 

7.3.4.1.4 CtrlPlayerServer 

<<extends CtrlPlayer>> 
CtrlPlayerServer 

- server: CtrlServer 
- socketID: int 
- alive: boolean 
+ CtrlGamePlayerServer 
(player:UserServer, 
crown:IntegerProperty, 
center:CtrlGameCenter, server: 
CtrlServer) 
- isAlive(): bool 
# setListeners(crown:IntegerProperty): 
void 
- setHand(): void 
+ selectCharacter(c:CHARACTER[*]): 
CHARACTER 
+ moneyORcards(): MoC 
+ selectDistrict(d:District[N], 
active:bool[N]): int 
+ buildTurn(build:bool, power:bool, 
fabrica:bool, laboratorio:bool): int 
+ targetCharacter(c:CHARACTER[*]): int 
+ targetPlayer(): int 
+ targetDistrict(): int[*] 
+ targetHand(): int 
+ cementerio(d:District): bool 
+ laboratorio(power:bool, fabrica:bool): 
int 

Mètodes 

 CtrlGamePlayerServer(player:UserServer, crown:IntegerProperty, center:CtrlGameCenter, 

server: CtrlServer) constructora de la classe, crida a la constructora de la superclasse i envia 

al client de id socketID “ID”. 

 isAlive() si alive = false, comprova que el client estigui connectat, en cas de que no estigui 

connectat i alive = cert, llavors passa a ser fals i el nom del jugador s’afegeix 

“(DISCONNECTED)”; retorna alive. 

 setListeners(crown:IntegerProperty) crida al mètode de la superclasse i, afegeix un listener 

a la mà del jugador, tal que quan sigui alterada, cridi a setHand(). 

 setHand() envia al client de id socketID “setHand”. 

Els mètodes selectCharacter, moneyORcards, selectDistrict, buildTurn, targetCharacter, 

targetPlayer, targetDistrict, targetHand, cementerio i laboratorio, tots esperen una resposta 

del client, les dades enviades es poden trobar en el punt 7.3.4.3, el nom són els mateixos que 

el nom dels mètodes. 
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7.3.4.1.5 CtrlGameServer 

<<extends CtrlGame >> 
CtrlGameServer 

# server: CtrlGameServer 

+ CtrlGameServer(server:CtrlGameServer, 
userID:int) 
+ setGame(g:SimpleGame): bool 
# setPlayer(player:SimplePlayer, 
pane:Pane): void 
# setPositions(): void 

Mètodes 

 CtrlGameServer(server:CtrlGameServer, userID:int) constructora de la classe, crida a la 

constructora de la superclasse i inicialitza server. 

 setGame(g:SimpleGame) envia el nombre de jugadors a tots els clients, crida a setGame de 

la superclasse i afegeix listeners a g.getCrownProperty() per enviar el valor modificat a tots 

els clients i g.getStateroperty() per que quan aquest sigui alterat a STOP, es carregui 

CtrlMainMenu i es tanqui el servidor, si GAMEOVER, s’envia tots els Score de tots els 

jugadors a tots els clients. 

 setPlayer(player:SimplePlayer, pane:Pane) afegeix listeners a tots els elements de player tal 

que quan algun d’ells sigui modificat, aquest es faci un broadcast, si player.getType() = 

CLIENT, llavors genera CtrlGamePlayerServer(player, g.getCrownProperty(), centerG, server) 

i s’afegeix  a pane, sinó crida a setPlayer de la superclasse. 

7.3.4.2 Client 

7.3.4.2.1 CtrlClient 

CtrlClient 

- s: Socket 
- out: PrintWritter 
- in: BufferedReader 
+ CtrlClient() 
+ CtrlClient(IP:String, port:int) 
+ initialize(IP:String, port:int): bool 
+ send(message:String): void 
+ get(): String 
+ close(): void 

Mètodes 

 ClientHandler() constructora de la classe. 

 ClientHandler(IP:String, port:int) constructora de la classe; crida a initialize. 

 initialize(IP:String, port:int) intenta connectar-se a un host de IP o nom IP i de port, si es 

connecta amb èxit, genera els canals in i out. 

 send(message:String) envia el missatge message pel canal out. 

 get () espera a rebre una resposta pel canal in (el Thread es queda congelat esperant). 

 close() tanca tots els canals. 
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7.3.4.2.2 CtrlConnecting 

<<extends GridPane 
implements Runnable>> 

CtrlConnecting 
# Connecting: Text 
# Button: Cancel 
- socket: CtrlClient 
- g: GameClient 
- name: String 
- id: int 
+ CtrlConnecting(socket:CtrlClient, 
String:name) 
# Cancel(event:ActionEvent): void 
+ initialize(arg0:URL, 
arg1:ResourceBundle): void 
- fill(): void 
+ run(): void 

Mètodes 

 CtrlConnecting(socket:CtrlClient, String:name)constructora de la classe, carrega la vista 

Connecting i genera g. 

 Cancel() acció del botó Cancel; tanca socket i canvia la vista a la del controlador 

CtrlMainMenu. 

 run() un loop infinit va esperant missatges del host (consultar el punt 7.3.4.3) en cas de 

desconnexió per una de les dues bandes, canvia la vista a la del controlador CtrlMainMenu 

i per últim, tanca les connexions. 

7.3.4.3 Comandes 

Tant el host com el client comparteixen les mateixes comandes, el host envia aquestes i el client 
tracta aquestes dades, i, si es necessari, retorna la acció que ha fet. 

El mètode d’enviament es similar als dels arxius properties, es a dir clau=valor, si no té valor, 

llavors nomes s’envia la clau. 

Tots el valors enviats i rebut s’han de tractar, alguns d’aquests es poden tractar amb els mètodes 

estàtics de Character (MoC i CHARACTER), altres com la acció retornada, es transforma 

directament el número en base 10 a String i viceversa. Els valors “d” són les id dels districtes i la 

resta varien entre bool i int. 
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Enviament a un únic client 

Clau Valor Mètode del host Acció del client Resposta 

alive  múltiples  OK 
getName  Moment de 

connexió del 
client 

 CtrlConnecting. 
name 

selectCharacter CHARACTER 1 
:...: 
CHARACTER N 

Game. 
selectCharacter 
(valor) 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(id). 
getController(). 
selectCharacter 
(valor) 

CHARACTER[i] 

moneyORcards  CtrlPlayerServer. 
moneyORcards 
() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(id). 
getController(). 
moneyORcards 
() 

MoC 

selectDistrict d 1:...:d N 
- 
a 1:...:a N 

CtrlPlayerServer. 
selectDistrict 
(valor[1], 
valor[2]) 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(id). 
getController(). 
selectDistrict 
(valor[1], 
valor[2]) 

d[i] 

buildTurn build:power: 
fabrica: 
laboratorio 

CtrlPlayerServer. 
buildTurn 
(build, power, 
fabrica, 
laboratorio) 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(id). 
getController(). 
buildTurn 
(build, power, 
fabrica, 
laboratorio) 

acció 

targetCharacter CHARACTER 1 
:...: 
CHARACTER N 

CtrlPlayerServer. 
targetCharacter 
(valor) 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(id). 
getController(). 
targetCharacter 
(valor) 

acció 

targetPlayer  CtrlPlayerServer. 
targetPlayer() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(id). 
getController(). 
targetPlayer() 

acció 

targetDistrict  CtrlPlayerServer. 
targetDistrict() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(id). 
getController(). 
targetDistrict() 

acció[1] 
– 
acció[2] 

targetHand a 1:...:a N CtrlPlayerServer. 
targetHand 
(valor) 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(id). 
getController(). 
targetHand 
(valor) 

acció 

cementerio d CtrlPlayerServer. 
cementerio 
(valor) 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(id). 
getController(). 
cementerio 
(valor) 

true/false 
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laboratorio power:fabrica CtrlPlayerServer. 
laboratorio 
(power, fabrica) 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(id). 
getController(). 
laboratorio 
(power, fabrica) 

acció 

ID playerID Constructora de 
CtrlPlayerServer 

CtrlNetwork.id = 
valor 

 

setHand d 1:...:d N Listener de 
PlayerServer. 
getHand(). 
getHand() en 
CtrlPlayerServer 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(id). 
getHand(). 
getHand(). 
setAll(valor). 
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Enviament a un tots els clients (broadcast) 

Clau Valor Mètode del host Acció del client 

setShown CHARACTER 1 
:...: 
CHARACTER N 

Mètode CtrlPlayerServer. 
setGame(g) 
Afegeix listener en 
g.getShownChara() 

CtrlNetwork.g. 
getShownChara(). 
addAll(valor) 

setHidden NOCHARA 1 
:...: 
NOCHARA N 

Mètode CtrlPlayerServer. 
setGame(g) 
Afegeix listener en 
g.getHiddenChara() 

CtrlNetwork.g. 
getHiddenChara (). 
addAll(valor) 

setCrown playerID CtrlPlayerServer. 
setGame(g) 
Afegeix listener en g. 
getCrownProperty() 

CtrlNetwork.g. 
getCrownProperty(). 
set(valor) 

numPlayers [4-7] Mètode CtrlPlayerServer. 
setGame(g) envia el 
nombre de jugadors 

Genera en 
CtrlNetwork.g. tants 
jugadors SimplePlayer 
com el valor 

setName playerID:name Mètode CtrlPlayerServer. 
setPlayer(player, pane) 
Afegeix listener en player. 
getNameProperty() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
setName(name) 

setName playerID:name Mètode CtrlPlayerServer. 
setPlayer(player, pane) 
Afegeix listener en player. 
getNameProperty() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
setName(name) 

setMoney playerID:money Mètode CtrlPlayerServer. 
setPlayer(player, pane) 
Afegeix listener en player. 
getMoneyProperty() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
setMoney(money) 

setHandSize playerID: 
handsize 

Mètode CtrlPlayerServer. 
setPlayer(player, pane) 
Afegeix listener en player. 
getHandSizeProperty() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
setHandSize(handsize) 

setPoints playerID:points Mètode CtrlPlayerServer. 
setPlayer(player, pane) 
Afegeix listener en player. 
getPointsProperty() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
getScore(). 
totalPointsProperty(). 
set(points) 

setSpecial playerID:special Mètode CtrlPlayerServer. 
setPlayer(player, pane) 
Afegeix listener en player. 
getSpecialProperty() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
setSpecial(special) 

setNoble playerID:noble Mètode CtrlPlayerServer. 
setPlayer(player, pane) 
Afegeix listener en player. 
getNobleProperty() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
setNoble(noble) 

setTrade playerID:trade Mètode CtrlPlayerServer. 
setPlayer(player, pane) 
Afegeix listener en player. 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
setTrade(trade) 
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getTradeProperty() 
setReligious playerID: 

religious 
Mètode CtrlPlayerServer. 
setPlayer(player, pane) 
Afegeix listener en player. 
getReligiousProperty() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
setReligious(religious) 

setMilitary playerID:military Mètode CtrlPlayerServer. 
setPlayer(player, pane) 
Afegeix listener en player. 
getMilitaryProperty() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
setMilitary(military) 

setCitySize playerID:citysize Mètode CtrlPlayerServer. 
setPlayer(player, pane) 
Afegeix listener en player. 
getCitySizeProperty() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
setCitySize(citysize) 

setCity playerID: 
d 0:...:d N 

Mètode CtrlPlayerServer. 
setPlayer(player, pane) 
Afegeix listener en player. 
getCity().getCity() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
getCity().getCity(). 
setAll(valor[1]) 

setCharacter playerID: 
CHARACTER 

Mètode CtrlPlayerServer. 
setPlayer(player, pane) 
Afegeix listener en player. 
getCharacterProperty() 

CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
setCharacter 
(CHARACTER) 

Start  Mètode CtrlPlayerServer. 
setGame(g) 
Envia quan les dades de 
tots els jugadors han sigut 
enviats 

Mostra el CtrlGame 
generat 

GameOver  Mètode CtrlPlayerServer. 
setGame(g) 
Afegeix listener en 
g.getStateProperty(), envia 
quan 
g.getState() = GAMEOVER 

CtrlNetwork.g. 
setState(GAMEOVER) 
Finalitza la connexió. 

Score playerID:name: 
5Types:max: 
first:points: 
special:total 

Abans d’enviar GameOver s = CtrlNetwork.g. 
getPlayer(playerID). 
getScore() 
s.fiveTypesProperty(). 
set(5types) 
s.TotalMaxDistricts 
Property().set(max) 
s.FirstFinisher 
Property().set(first) 
s.DistrictPoints 
Property().set(points) 
s.SpecialPoints 
Property().set(special) 
s.TotalPointsProperty(). 
set(total) 
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8 Estudi econòmic 

8.1 Perfils 
S’ha determinat un total de quatre perfils en aquest projecte, aquests són: 

 Analista: estudia el joc, el que es pot arribar a fer i els costos.  

 Beta Tester: són aquells qui proven el joc i informen dels errors que troba als 

programadors i dissenyadors. 

 Dissenyador: són aquells qui dissenyen i implementen les finestres i part del controlador 

de vistes. 

 Programador: són els qui programen el joc, les connexions i tots els controladors. 

El cost de cadascun d’aquests perfils el podem trobar en la següent taula: 

Perfil 
Cost 
(€/h) 

Analista 30,00 € 

Beta Tester 10,00 € 

Dissenyador 15,00 € 

Programador 20,00 € 
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8.2 Valors esperats 
Tasca Hores  Perfil Total 

1 Estudi del joc 4:00 Analista 120,00 € 

2 Anàlisi d'objectius i abast 8:00 Analista 240,00 € 

3 Preparació de l'entorn de treball 4:00 Programador 80,00 € 

4 

Tractament d'imatges 30:00   450,00 € 

1 Escaneig de les cartes 15:00 Dissenyador 225,00 € 

2 Arreglar les imatges 15:00 Dissenyador 225,00 € 

5 

Disseny del motor de joc 82:00   1.640,00 € 

1 Anàlisi i estudi del motor 8:00 Programador 160,00 € 

2 Implementació de les opcions del joc 8:00 Programador 160,00 € 

3 Implementació del motor del joc 25:00 Programador 500,00 € 

4 Implementació de la finalització del joc 4:00 Programador 80,00 € 

5 Implementació d'una AI bàsica 2:00 Programador 40,00 € 

6 Implementació de personatges 10:00 Programador 200,00 € 

7 Implementació de meravelles 10:00 Programador 200,00 € 

8 Comunicació model-vista 15:00 Programador 300,00 € 

6 

Disseny del controlador de dades 26:00   520,00 € 

1 Anàlisi i estudi del sistema de dades 6:00 Programador 120,00 € 

2 Implementació de controladors d’accés a dades 20:00 Programador 400,00 € 

7 

Disseny del motor gràfic 113:00   1.695,00 € 

1 Anàlisi i estudi del motor gràfic 15:00 Dissenyador 225,00 € 

2 Disseny del tauler i finestres 8:00 Dissenyador 120,00 € 

3 Implementació de la finestra principal 15:00 Dissenyador 225,00 € 

4 Implementació de la finestra d'opcions de la finestra 15:00 Dissenyador 225,00 € 

5 Implementació de la finestra d'opcions del joc 15:00 Dissenyador 225,00 € 

6 Implementació de la finestra del joc 15:00 Dissenyador 225,00 € 

7 Implementació de la finestra de la finalització del joc 15:00 Dissenyador 225,00 € 

8 Implementació de estils 15:00 Dissenyador 225,00 € 

8 

Implementació muti-idioma 23:00   420,00 € 

1 Traducció del text al català 4:00 Dissenyador 60,00 € 

2 Traducció del text al castellà 4:00 Dissenyador 60,00 € 

3 Implementació del sistema d'idiomes 15:00 Programador 300,00 € 

9 

Disseny mode multi-jugador 42:00   840,00 € 

1 Anàlisi i estudi de connexions 8:00 Programador 160,00 € 

2 Disseny del protocol 4:00 Programador 80,00 € 

3 Implementació del host 15:00 Programador 300,00 € 

4 Implementació del client 15:00 Programador 300,00 € 

10 

Implementació de AI 38:00   760,00 € 

1 Estudi de jugades 8:00 Programador 160,00 € 

2 Implementació de les AI 30:00 Programador 600,00 € 

11 Test final 4:00 Beta Tester 40,00 € 

12 Redacció de la memòria 75:00 Analista 2.250,00 € 

  TOTAL 449:00   9.055,00 € 
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La taula representa el total d’hores esperades per el projecte i el cost aplicat en cada tasca en 

funció del perfil necessari. 

Si desglossem les hores i els costs per cada tipus de perfil, obtenim: 

Perfil Hores Cost 

Analista 87:00 2.610,00 € 

Beta Tester 4:00 40,00 € 

Dissenyador 151:00 2.265,00 € 

Programador 207:00 4.140,00 € 

TOTAL 449:00 9.055,00 € 
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8.3 Valors reals 
Tasca Hores Perfil Total 

1 Estudi del joc 4:00 Analista 120,00 € 

2 Anàlisi d'objectius i abast 4:00 Analista 120,00 € 

3 Preparació de l'entorn de treball 3:00 Programador 60,00 € 

4 

Tractament d'imatges 3:30   52,50 € 

1 Escaneig de les cartes 2:00 Dissenyador 30,00 € 

2 Arreglar les imatges 1:30 Dissenyador 22,50 € 

5 

Disseny del motor de joc 62:20   1.246,67 € 

1 Anàlisi i estudi del motor 14:00 Programador 280,00 € 

2 Implementació de les opcions del joc 2:30 Programador 50,00 € 

3 Implementació del motor del joc 16:30 Programador 330,00 € 

4 Implementació de la finalització del joc 0:30 Programador 10,00 € 

5 Implementació d'una AI bàsica 0:30 Programador 10,00 € 

6 Implementació de personatges 5:20 Programador 106,67 € 

7 Implementació de meravelles 4:00 Programador 80,00 € 

8 Comunicació model-vista 19:00 Programador 380,00 € 

6 

Disseny del controlador de dades 18:00   360,00 € 

1 Anàlisi i estudi del sistema de dades 6:00 Programador 120,00 € 

2 Implementació de controladors d’accés a dades 12:00 Programador 240,00 € 

7 

Disseny del motor gràfic 125:30   1.882,50 € 

1 Anàlisi i estudi del motor gràfic 25:00 Dissenyador 375,00 € 

2 Disseny del tauler i finestres 5:00 Dissenyador 75,00 € 

3 Implementació de la finestra principal 21:00 Dissenyador 315,00 € 

4 Implementació de la finestra d'opcions de la finestra 6:00 Dissenyador 90,00 € 

5 Implementació de la finestra d'opcions del joc 9:30 Dissenyador 142,50 € 

6 Implementació de la finestra del joc 18:00 Dissenyador 270,00 € 

7 Implementació de la finestra de la finalització del joc 11:00 Dissenyador 165,00 € 

8 Implementació de estils 30:00 Dissenyador 450,00 € 

8 

Implementació muti-idioma 7:30   142,50 € 

1 Traducció del text al català 0:45 Dissenyador 11,25 € 

2 Traducció del text al castellà 0:45 Dissenyador 11,25 € 

3 Implementació del sistema d'idiomes 6:00 Programador 120,00 € 

9 

Disseny mode multi-jugador 33:40   673,33 € 

1 Anàlisi i estudi de connexions 2:30 Programador 50,00 € 

2 Disseny del protocol 0:10 Programador 3,33 € 

3 Implementació del host 17:00 Programador 340,00 € 

4 Implementació del client 14:00 Programador 280,00 € 

10 

Implementació de AI 26:00   520,00 € 

1 Estudi de jugades 7:00 Programador 140,00 € 

2 Implementació de les AI 19:00 Programador 380,00 € 

11 Test final 8:00 Beta Tester 80,00 € 

12 Redacció de la memòria 90:00 Analista 2.700,00 € 

  TOTAL 385:30   7.957,50 € 
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La taula representa el total d’hores que realment s’ha trigat per fer projecte i el cost aplicat en 

cada tasca en funció del perfil necessari. 

Si desglossem les hores i els costs per cada tipus de perfil, obtenim: 

Perfil Hores Cost 

Analista 98:00 2.940,00 € 

Beta Tester 8:00 80,00 € 

Dissenyador 130:30 1.957,50 € 

Programador 149:00 2.980,00 € 

TOTAL 385:30 7.957,50 € 
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8.4 Comparativa esperat- real 

8.4.1 Hores 

Tasca Perfil 
Hores 

esperades 
Hores 
reals 

1 Estudi del joc Analista 4:00 4:00 

2 Anàlisi d'objectius i abast Analista 8:00 4:00 

3 Preparació de l'entorn de treball Programador 4:00 3:00 

4 

Tractament d'imatges   30:00 3:30 

1 Escaneig de les cartes Dissenyador 15:00 2:00 

2 Arreglar les imatges Dissenyador 15:00 1:30 

5 

Disseny del motor de joc   82:00 62:20 

1 Anàlisi i estudi del motor Programador 8:00 14:00 

2 Implementació de les opcions del joc Programador 8:00 2:30 

3 Implementació del motor del joc Programador 25:00 16:30 

4 Implementació de la finalització del joc Programador 4:00 0:30 

5 Implementació d'una AI bàsica Programador 2:00 0:30 

6 Implementació de personatges Programador 10:00 5:20 

7 Implementació de meravelles Programador 10:00 4:00 

8 Comunicació model-vista Programador 15:00 19:00 

6 

Disseny del controlador de dades   26:00 18:00 

1 Anàlisi i estudi del sistema de dades Programador 6:00 6:00 

2 Implementació de controladors d’accés a dades Programador 20:00 12:00 

7 

Disseny del motor gràfic   113:00 125:30 

1 Anàlisi i estudi del motor gràfic Dissenyador 15:00 25:00 

2 Disseny del tauler i finestres Dissenyador 8:00 5:00 

3 Implementació de la finestra principal Dissenyador 15:00 21:00 

4 Implementació de la finestra d'opcions de la finestra Dissenyador 15:00 6:00 

5 Implementació de la finestra d'opcions del joc Dissenyador 15:00 9:30 

6 Implementació de la finestra del joc Dissenyador 15:00 18:00 

7 Implementació de la finestra de la finalització del joc Dissenyador 15:00 11:00 

8 Implementació de estils Dissenyador 15:00 30:00 

8 

Implementació muti-idioma   23:00 7:30 

1 Traducció del text al català Dissenyador 4:00 0:45 

2 Traducció del text al castellà Dissenyador 4:00 0:45 

3 Implementació del sistema d'idiomes Programador 15:00 6:00 

9 

Disseny mode multi-jugador   42:00 33:40 

1 Anàlisi i estudi de connexions Programador 8:00 2:30 

2 Disseny del protocol Programador 4:00 0:10 

3 Implementació del host Programador 15:00 17:00 

4 Implementació del client Programador 15:00 14:00 

10 

Implementació de AI   38:00 26:00 

1 Estudi de jugades Programador 8:00 7:00 

2 Implementació de les AI Programador 30:00 19:00 

11 Test final Beta Tester 4:00 8:00 

12 Redacció de la memòria Analista 75:00 90:00 

  TOTAL   449:00 385:30 
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La taula mostra la comparativa d’hores esperades i reals, com es pot veure, el temps real en 

produir el projecte ha sigut un 14% menys del esperat. 

Si desglossem les hores esperades i les reals en funció de cada perfil, obtenim: 

Perfil 
Hores 

Esperades 
Hores 
Reals 

Analista 87:00 98:00 

Beta Tester 4:00 8:00 

Dissenyador 151:00 130:30 

Programador 207:00 149:00 

TOTAL 449:00 385:30 

Com es pot observar, els que han augmentat en hores han sigut l’analista (en un 12%) i el beta 

tester (doble) i, en canvi, tant el dissenyador (13%) com el programador (28%) han trigant 

considerablement menys de l’esperat. 
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8.4.2 Cost 

Tasca Perfil Total Total 

1 Estudi del joc Analista 120,00 € 120,00 € 

2 Anàlisi d'objectius i abast Analista 240,00 € 120,00 € 

3 Preparació de l'entorn de treball Programador 80,00 € 60,00 € 

4 

Tractament d'imatges   450,00 € 52,50 € 

1 Escaneig de les cartes Dissenyador 225,00 € 30,00 € 

2 Arreglar les imatges Dissenyador 225,00 € 22,50 € 

5 

Disseny del motor de joc   1.640,00 € 1.246,67 € 

1 Anàlisi i estudi del motor Programador 160,00 € 280,00 € 

2 Implementació de les opcions del joc Programador 160,00 € 50,00 € 

3 Implementació del motor del joc Programador 500,00 € 330,00 € 

4 Implementació de la finalització del joc Programador 80,00 € 10,00 € 

5 Implementació d'una AI bàsica Programador 40,00 € 10,00 € 

6 Implementació de personatges Programador 200,00 € 106,67 € 

7 Implementació de meravelles Programador 200,00 € 80,00 € 

8 Comunicació model-vista Programador 300,00 € 380,00 € 

6 

Disseny del controlador de dades   520,00 € 360,00 € 

1 Anàlisi i estudi del sistema de dades Programador 120,00 € 120,00 € 

2 Implementació de controladors d’accés a dades Programador 400,00 € 240,00 € 

7 

Disseny del motor gràfic   1.695,00 € 1.882,50 € 

1 Anàlisi i estudi del motor gràfic Dissenyador 225,00 € 375,00 € 

2 Disseny del tauler i finestres Dissenyador 120,00 € 75,00 € 

3 Implementació de la finestra principal Dissenyador 225,00 € 315,00 € 

4 Implementació de la finestra d'opcions de la finestra Dissenyador 225,00 € 90,00 € 

5 Implementació de la finestra d'opcions del joc Dissenyador 225,00 € 142,50 € 

6 Implementació de la finestra del joc Dissenyador 225,00 € 270,00 € 

7 Implementació de la finestra de la finalització del joc Dissenyador 225,00 € 165,00 € 

8 Implementació de estils Dissenyador 225,00 € 450,00 € 

8 

Implementació muti-idioma   420,00 € 142,50 € 

1 Traducció del text al català Dissenyador 60,00 € 11,25 € 

2 Traducció del text al castellà Dissenyador 60,00 € 11,25 € 

3 Implementació del sistema d'idiomes Programador 300,00 € 120,00 € 

9 

Disseny mode multi-jugador   840,00 € 673,33 € 

1 Anàlisi i estudi de connexions Programador 160,00 € 50,00 € 

2 Disseny del protocol Programador 80,00 € 3,33 € 

3 Implementació del host Programador 300,00 € 340,00 € 

4 Implementació del client Programador 300,00 € 280,00 € 

10 

Implementació de AI   760,00 € 520,00 € 

1 Estudi de jugades Programador 160,00 € 140,00 € 

2 Implementació de les AI Programador 600,00 € 380,00 € 

11 Test final Beta Tester 40,00 € 80,00 € 

12 Redacció de la memòria Analista 2.250,00 € 2.700,00 € 

  TOTAL   9.055,00 € 7.957,50 € 
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La taula mostra la comparativa del cost esperat i real, com es pot veure, encara que el temps en 

produir el projecte hagi sigut un 14% menys, el cost, ha baixat en un 12%. 

Si desglossem les hores esperades i les reals en funció de cada perfil, obtenim: 

Perfil 
Cost 

Esperat 
Cost 
Real 

Analista 2.610,00 € 2.940,00 € 

Beta Tester 40,00 € 80,00 € 

Dissenyador 2.265,00 € 1.957,50 € 

Programador 4.140,00 € 2.980,00 € 

TOTAL 9.055,00 € 7.957,50 € 
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9 Conclusió 

9.1 Avaluació 
L’objectiu principal d’aquest projecte era ben clar, crear una aplicació que permet l’usuari jugar 

al joc de Citadels en l’ordinador. 

També s’ha acomplert altres objectius proposats en aquest projecte (fins i tot s’ha fet més 

donant l’oportunitat a l’usuari de personalitzar cartes i interfície). 

Encara que al principi semblava que el motor de joc aniria a ser bastant complex, ha acabat sent 

més senzill de programar el que semblava (potser per dedicar més temps del planejat es analitzar 

el motor). El major problema que hem vist ha sigut a l’hora d’implementar els districtes especials, 

donat que alteren completament la dinàmica del joc, s’ha hagut de ficar el codi en moltes parts 

fent molt més difícil la comprovació del funcionament dels efectes d’aquests districtes especials. 

Al principi hi van haver certs problemes a l’hora d’implementar la interfície amb JavaFX donat 

que, com que el sistema és molt nou, era bastant difícil trobar documentació, la majoria eren 

exemples, per tant per algunes coses molt especifiques era bastant difícil trobar aquesta 

informació. Per sort, el llenguatge de JavaFX és un llenguatge simple i fàcil d’aprendre, per 

aquesta raó, com es pot veure en la taula del temps, les primeres vistes realitzades, el temps per 

produir-les han sigut molt elevats (inclòs el del menú principal, que és una vista molt simple amb 

només un títol i quatre botons); més endavant al tenir una mica més de practica amb el sistema, 

s’han fet molt més ràpids. També cal esmentar que el fet que JavaFX doni la possibilitat d’utilitzar 

un arxiu css per donar estil a la interfície és un gran avantatge pel fet que es pot realitzar la 

interfície tranquil·lament sense tenir en compte com es veurà (l’únic important es la posició dels 

elements en la finestra), però, un altre vegada, la documentació per els arxius css era bastant 

pobre i confusa, donat que els noms de les declaracions no són els mateixos que els arxius css 

de html i també per la limitació que hi havia a l’hora d’utilitzar-los (per exemple, no es pot canviar 

la mida dels elements via css). 

La implementació de la possibilitat de partides en xarxa ha resultat molt més senzill del que 

semblava amb sockets, el servidor enviava dades als clients i aquests només havien de tractar-

les i actualitzar el sistema del joc. Encara que ha sigut una part bastant senzilla, el treball que 

donava era bastant gran pel fet que són un munt de comandes que s’havien d’implementar tant 

pel servidor com pel client, el qual era un treball bastant repetitiu, però no difícil; l’únic problema 

gran trobat ha sigut que a l’hora d’implementar el sistema de xarxa, per problemes de 

concurrència, la vista de la partida no es carregava bé pels clients (per tant s’ha afegit uns segons 

de retràs abans de començar a jugar) i que la manera de funcionar de la interfície, si l’enviament 

de les dades estava executat per un thread de JavaFX aquest thread es congelava esperant 

resposta i feia que es perdés la vista. Altre problema dels jocs en xarxa es el fet que actualment 

un ordinador no es connecta directament a la xarxa, sinó a una xarxa privada, per tant, per fer 

una partida amb algú que es trobi en altre lloc, es necessari configurar el router. 

Donat com s’ha implementat el model del joc, la programació de les crides de les IAs per les 

seves accions ha resultat bastant senzill. La intel·ligència d’aquestes IAs, les cartes que obtenen 

tenen un gran factor a l’hora de com juguen, per exemple si IAspeed i obté cartes de baix cost 

pot fer acabar la partida molt de presa i no donar-te temps a construir. 
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9.2 Ampliacions 
Aquest projecte es pot ampliar de múltiples formes. 

Com donar la possibilitat de jugar les expansions, encara que per produir-les donaria bastant 

problemes amb els districtes especials pel fet del seu funcionament i el codi es veu repartit per 

múltiples llocs. 

També es podrien generar IAs mes versàtils dels que actualment hi ha i que analitzessin més 

l’estat de la partida. 

Com que el sistema de fer partides en xarxa pot presentar certes dificultats (necessitat de 

configurar el router; depenent del lloc on s’utilitzi l’aplicació no és possible i depenent del router 

pot arribar a ser bastant complicat) una possible millora seria implementar un servidor que 

gestionés les partides en xarxa. 
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