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1  INTRODUCCIÓ 
 

ICBOTS, robots virtuals aplicats a la docència, pretén donar un nou impuls a les 

pràctiques de l’assignatura Introducció als Computadors ( IC ). IC és una de les quatre 

assignatures del primer quadrimestre (obligatòria per les tres titulacions d’informàtica).  

 

Les pràctiques actuals es realitzen amb el programa Logic Works (veure figura 1). Logic 

Works permet dissenyar circuits digitals propis d’un computador i simular el seu 

funcionament.  

 
Figura 1: Logic Works. 

 

Les pràctiques segueixen una evolució incremental en la seva complexitat. Comencen 

amb una primera sessió introductòria on es practica amb les portes lògiques bàsiques 

NOT, AND i OR, a partir de les quals s’acaba construint una porta lògica XOR, que 

s’encapsula en un mòdul. A partir d’aquestes portes bàsiques i encapsulant aquestes 

portes en mòduls, es van construint circuits amb un disseny modular cada cop més 

complex. D’aquesta manera, s’acaba fent un Full-adder en la següent sessió, i més 

endavant un sumador de 16 bits a partir del Full-adder, circuits seqüencials a partir de 

biestables, un multiplicador de 16 bits amb unitat de procés i unitat de control, per 
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finalment acabar treballant amb un petit i simple computador anomenat SISP-I-1, i 

escrivint petits trossos de codi en llenguatge màquina i assemblador del SISA-I. 

 
Figura 2: Fragment del computador SISP-I-1. 

  

 

Últimament estem assistint a un descens del nombre d’alumnes que trien cursar la 

carrera d’enginyeria informàtica a la FIB, fins al punt de no cobrir les places ofertades. 

Dins els que cursen la carrera, trobem que també es redueix el nombre dels que tenen la 

informàtica com a veritable passió o vocació. En aquest context, la motivació de l’alumnat 

no és molt alta, i quan es troben amb la dificultat d’assimilar nous conceptes, en molts 

casos, per aquesta falta de motivació o apatia vers les assignatures, no fan l’esforç que 

es requeriria. 

 

Els professors de l’assignatura pretenen posar remei a aquesta situació amb un 

replantejament de les pràctiques.  

Aquest projecte, doncs, és el fruit d’aquesta proposta. Es tracta de fer atractives les 

pràctiques ja existents. Ara per ara, el resultat que veu l’alumne després de construir el 

seu circuit es poc atractiu visualment (valors en binari o hexadecimal que ha de verificar 

si són correctes).  

El canvi consisteix a fer que aquest circuit es converteixi en el controlador d’un robot 

virtual (simulat en 3D a la pantalla de l’ordinador).  
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Els inputs del circuit són els sensors del robot, mentre que els outputs en són els 

actuadors. Per provar la correctesa del circuit, existeixen dos tipus de simulació: mode 

combat i mode missió individual. En el mode combat, dos robots s’enfronten en una arena 

i l’objectiu és fer fora el contrincant d’aquesta arena. En el mode missió, el circuit ha de 

permetre el guiatge del robot per un recorregut sense sortir-ne i arribar a una posició X en 

un temps T.  

En resum, aquesta aplicació permet utilitzar els circuits dissenyats amb un simulador 

de circuits digitals (com el Logic Works però, com es veurà més endavant, no serà el que 

usarem en aquest projecte) per controlar els robots virtuals. 

 

 

1.1 Anàlisi d’antecedents 
 

Existeixen diverses aplicacions que tenen similituds amb la nostra. Es tracten de 

simulacions de robots virtuals, algunes d’elles de combats, i que en alguns casos 

permeten transferir el codi programat a un robot comercial real. Però no existeix cap que 

permeti integrar la simulació d’un circuit digital que controli el robot. Aquesta aplicació és 

la primera en fer-ho. A continuació es presenten algunes d’aquestes aplicacions ja 

existents, començant pel famós Concurs Nacional de Robòtica de la UPC. 

 

1.1.1 Concurs Nacional de Robòtica de la UPC 
És un concurs àmpliament conegut per els alumnes i professorat del campus Nord. 

Aquest concurs es ve celebrant des de fa anys i enguany serà la 13a edició. Consisteix 

en tres modalitats diferents on hi participen robots reals construïts i programats pels 

mateixos participants. Actualment hi ha tres proves: combat de sumo, de minisumo, i 

prova de rastrejadors. Els combats són entre 2 robots i es realitzen sobre un ring circular; 

l’objectiu és fer sortir l’oponent del ring. El minisumo es diferència del sumo en què les 

mides dels robots i del ring són més reduïdes. La prova de rastrejadors consisteix en una 

cursa entre 2 robots on s’ha d’arribar primer al final d’un recorregut marcat per franges 

blanques. A les següents fotografies es mostren dos instants d’aquestes proves. 
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Figura 3: Combat de robots en el Concurs 
Nacional de Robòtica de la UPC. 

 
Figura 4: Cursa de robots rastrejadors en el 
Concurs Nacional de Robòtica de la UPC. 

 

1.1.2 Robocode 
Robocode (que prové de Robot code) és un joc de programació, on l’objectiu és 

programar el codi necessari per controlar un robot i competir contra altres robots en una 

arena. El jugador és el programador del 

robot i no té influencia directa sobre el joc. El 

que ha de fer el jugador és escriure el que 

seria la intel·ligència artificial del robot, que 

permet definir el comportament i la reacció 

sobre els events que es produeixen sobre 

l’arena de combat. 

El llenguatge de programació emprat és 

Java, i el joc es va dissenyar per ajudar a 

l’estudiant a aprendre aquest llenguatge 

d’una forma divertida. 

 

Llicència: Common Public License. 

Web-site: http://robocode.sourceforge.net/ 
 

             Figura 5: Captura de pantalla de Robocode. 
 

1.1.3 Player 
El projecte Player es basa principalment en el control de robots reals, tot i que té dos 

plugins per permetre una simulació virtual en un ordinador. És independent de la 

plataforma. 

http://robocode.sourceforge.net/�
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Player és un server per al control de robots. Ofereix una interfície neta i simple per als 

robots i actuadors sobre el protocol de xarxa IP. Un programa client es comunica amb el 

Player a través d’un socket TCP, llegint les dades provinents dels sensors i escrivint les 

ordres als actuadors. 

 

Les similituds amb el nostre projecte es troben més en els seus plugins, Stage i Gazebo. 

Stage és un simulador en 2D. Simula una població de robots mòbils, sensors i objectes 

en un entorn bitmap 2D, sense gaire fidelitat. 

Gazebo és un simulador 3D que aplica les lleis físiques. És un simulador multi robot 

per entorns exteriors. Permet obtenir una simulació més acurada d’un robot/s en concret. 

 
 

 

Figura 6: Captura de pantalla de Stage. 
           

        Figura 7: Captura de pantalla de Gazebo. 
 

Llicència: GPL. 

Web-site: http://playerstage.sourceforge.net/ 

 

1.1.4 Tank Battles 
Tank Battles és un simulador 3D per ensenyar a programar la intel·ligència artificial d’un 

robot. Està directament influenciat per Robocode, vist anteriorment, però difereix en què 

afegeix la complexitat d’una escena 3D amb lleis físiques reals. 

A diferència de Robocode on el codi que donava lloc als moviments eren predictibles, 

casi deterministes, aquí s’ha d’implementar el comportament del robot usant mètodes que 

depenen dels càlculs del simulador físic. Això fa que sigui més proper al món real. 

Al igual que Robocode, està implementat en Java. 

 

http://playerstage.sourceforge.net/�
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Figura 8: Captura de pantalla de Tank Battles. 

 

Llicència: GPL. 

Web-site: http://mac.softpedia.com/get/Graphics/Tank-Battles.shtml 

 

1.1.5 Simbad 
Simbad és un simulador 3D de robots escrit en Java per propòsits científics i educatius. 

Principalment està dirigit a investigadors o programadors que volen una base simple per 

estudiar la vessant de la Intel·ligència Artificial aplicada al control de robots i 

l’aprenentatge màquina. El món amb el que interactua però, no pretén ser una 

reproducció exacta del món real. 

Llicència: GPL. 

Web-site: http://simbad.sourceforge.net/ 

 

http://mac.softpedia.com/get/Graphics/Tank-Battles.shtml�
http://simbad.sourceforge.net/�
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Figura 9: Captura de pantalla de Simbad. 

 

1.1.6 TRSoccerbots 
TRSoccerbots és una aplicació educativa de lliure distribució que utilitza la programació 

“teleo-reactive” per exposar les idees fonamentals contingudes en la creació  d’agents 

autònoms. Un programa “teleo-reactive” és un framework per controlar robots mòbils 

robustos que són reactius i adaptables al entorn dinàmic que els envolta. Bàsicament es 

tracta d’un partit de futbol entre dos equips formats per 5 robots cadascú. 

 

Llenguatge de programació: Visual C# .Net. 

Llicència: Software lliure. 

Web-site: http://www.trsoccerbots.org/ 

 

http://www.trsoccerbots.org/�
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Figura 10: Captura de pantalla de TRSoccerbots. 

 

1.1.7 Webots 
Webots és un software de simulació de robots mòbils que proporciona un entorn àgil per 

modelar, programar i simular robots. Està orientat al control de robots reals, ja que permet 

traspassar els programes a uns quants robots comercials. 

 

Llicència: 2 llicències diferents amb 

diferents funcionalitats, totes dues de 

pagament. 

Web-site:  
http://www.cyberbotics.com/ 

products/webots/ 

 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

             Figura 11: Captura de pantalla de Webots. 
 

 

http://www.cyberbotics.com/products/webots/�
http://www.cyberbotics.com/products/webots/�
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1.2 Objectius del projecte 
 

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar una eina software per realitzar les 

pràctiques d’IC que augmenti la motivació dels alumnes i els ajudi a aprendre. 

 

Per tal d’assolir aquest objectiu principal, s’hauran de complir aquests altres objectius: 

• Desenvolupament d’una aplicació software que integri un simulador de circuits 

digitals (en aquest cas TkGate) amb un entorn 3D, on uns robots virtuals siguin 

controlats per circuits digitals. 

• Bona documentació de l’aplicació que en faciliti el manteniment. 

 

L’assoliment de l’objectiu es mesurarà en base a l’acompliment dels següents punts: 

• Millora dels coneixements, habilitats i notes dels estudiants. 

• Que la documentació permeti fer modificacions de l’aplicació amb una relativa 

facilitat. 
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2 CONVENCIONS I DEFINICIONS 
 

• ICBOTS: El nom de la nostra aplicació. 

 

• TkGate: És el simulador de circuits digitals usat en aquest projecte. És l’aplicació 

equivalent al Logic Works en open source. 

 

• Ogre: Object-Oriented Graphics Rendering Engine. És un motor 3D orientat a 

l’escena, flexible, escrit en C++ i dissenyat per facilitar als desenvolupadors construir 

aplicacions que necessiten acceleració hardware de gràfics en 3D. Proporciona una 

interfície per sobre de les llibreries gràfiques de sistema com són OpenGL o 

Direct3D. 

 

• ODE: Open Dynamics Engine. És una llibreria per simular la dinàmica de cossos 

rígids, com ara vehicles. És independent de la plataforma i està escrit en C++. 

 

• OgreODE: És un wrapper (embolcall) d’ODE per a ser usat amb Ogre. Suporta totes 

les primitives d’ODE i afegeix alguns objectes prefabricats, com ara vehicles. 

 

• UP: Unified Process. És un “software development process framework” per a 

projectes de desenvolupament de sistemes. Dóna una “idea” i ofereix una 

infraestructura essencial per al desenvolupament del projecte. 

 

• RUP: Rational Unified Process. És un producte comercial creat per Rational Software 

Corporation (ara pertanyent a IBM) que proporciona una especialització concreta de 

l’UP i que està integrat amb les eines de Rational. 

 

• Stakeholder: En anglès ve a significar “interessat”. En un projecte, els stakeholders 

són les persones (rols) interessades que hi participen, hi estan involucrats o els hi 

afecta d’alguna manera. 

 

• TinyXML: Petit parser de XML escrit en C++. Proveït amb el paquet d’Ogre. 

 

• CEGUI: Crazy Eddie’s Graphical User Interface. Una llibreria d’interfície gràfica 

d’usuari escrita en C++. Està orientada als videojocs, i en particular Ogre proporciona 

ja unes classes per interaccionar amb ella. 
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• OIS: Object Oriented Input System. És una llibreria independent de la plataforma 

escrita en C++ que permet capturar els inputs de teclat, ratolí i dispositius de joc. 
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3 PROTOTIP DE PARTIDA 
 

El projecte ha seguit una via continuista a partir d’un prototip ja construït. En aquest 

prototip només es podia fer una lluita entre 2 robots. Des de la línia de comandes se li 

passaven com a paràmetres els noms dels fitxers on es descriu cada robot. Els fitxers 

de configuració contenen informació sobre quin model físic té el robot (això inclou els 

sensors i actuadors que té i la seva disposició) i quin circuit s’ha d’usar per controlar-lo 

(el nom d’un fitxer del TkGate). Les dependències d’aquest prototip es mostren en la 

taula següent: 

 

Nom Versió prototip Descripció 
Ogre 1.2 La llibreria de gràfics 3D. 
Ode 0.7 El simulador físic. 
OgreOde (modificacions via 

CVS sense treure 
versions) 

Wrapper (el paquet que fa de pont) entre Ogre i Ode. 

TkGate 1.8.6 Simulador de circuits digitals. L’equivalent del Logic 
Works en open source. 

 

El primer que es va fer amb el prototip va ser actualitzar-lo perquè compilés i s’executés 

amb les noves versions de la llibreria gràfica 3D Ogre i el wrapper OgreOde que utilitza 

el simulador físic Ode. Les versions definitives usades són: 

 

Nom Versió 
Ogre 1.4.5 
Ode 0.8 
OgreOde (modificacions via CVS 

sense treure versions) 
TkGate 1.8.7 

 

 

Esquema general de funcionament de l’aplicació. Main loop. 

Per començar, s’ha de saber que tot joc té un bucle principal. Aquest bucle realitza el 

rendering de l’escena. L’esquema bàsic és el següent. Primer es processen els events 

(tant del propi joc com dels perifèrics) que s’han produït des de la iteració anterior, 

seguidament s’actualitza el món físic si hi ha, i el món gràfic, movent els objectes en les 

noves posicions calculades si és el cas, i finalment es pinta el frame que conté la nova 

escena. 

 

El cas particular del nostre main loop, quan els robots són controlats pel circuit digital, 

és el que ve descrit en la figura següent. 
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Figura 12: Main loop ICbots. 

 

1. Es processen els events de teclat i ratolí. 

2. Per cada robot, s’obté la informació dels sensors. 

3. S’introdueix aquesta informació com a inputs del circuit digital i es simula. 

4. Es recullen els outputs del circuit i se’ls assigna als actuadors. 

5. Es simula el món físic. 

6. Es representa el món gràfic, es a dir, es pinta la nova escena, el nou frame. 
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Figura 13: Captura de pantalla del prototip. 

 

 

3.1 Alternatives a les llibreries gràfica i física usades 
 

A part de la llibreria gràfica Ogre, i la física ODE, existeixen altres llibreries que es 

podien haver usat. Tot i aquestes alternatives, cap oferia un avantatge prou clar per ser 

usada en comptes de les actuals, pel que es va escollir seguir una via continuista i 

seguir usant Ogre i ODE. A continuació mostrem algunes d’aquestes alternatives. 

 

3.1.1 Irrlicht Engine 
És un motor 3D, d’alt rendiment, a temps real i open source. Està escrit en C++, és 

independent de la plataforma i utilitza OpenGL, Direct3D o el seu propi sistema de 

rendering. Permet la construcció de GUIs i la detecció de col·lisions. 

 Llicènia: zlib/libpng. 

Web-site: http://irrlicht.sourceforge.net/ 

 

http://irrlicht.sourceforge.net/�
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3.1.2 jMonkey Engine 
És una API gràfica d’alt rendiment, escrita en Java i basada en una estructura d’arbre 

per representar l’escena. Va ser creada per cobrir la falta de motors gràfics escrits en 

Java. Permet ser usat amb diversos sistemes de “rendering”. Té el propi “wrapper” escrit 

també en Java, jME Physics, que li permet usar ODE com a motor físic. 

 Llicència: BSD. 

 Web-site: http://jmonkeyengine.com/ 

 

3.1.3 Soya 3D 
És un motor 3D escrit en Python, orientat a objectes. Permet desenvolupar jocs, demos, 

simulacions científiques o aplicacions educatives 3D en Python ràpidament. 

 Llicència: GPL. 

 Web-site: http://home.gna.org/oomadness/en/soya3d/index.html 

 

3.1.4 Newton Game Dynamics 
És una API per simulacions físiques a temps real. Proporciona un “scene management”, 

detecció de col·lisions i simulació dinàmica. És petit, estable i fàcil d’usar. Existeix un 

“wrapper” per ser usat amb Ogre que s’anomena OgreNewt. 
 Llicència: La seva pròpia. 

 Web-site: http://www.newtondynamics.com/ 

 

3.1.5 PhysX 
És un motor físic comercial, gratuït però no open source, És usat en diversos jocs, com 

l’Unreal Tournament. És desenvolupat per una empresa anomenada Ageia. Existeix un 

“wrapper” per ser usat amb Ogre, NxOgre. 

 Web-site: http://www.ageia.com/physx/index.html 

 

3.1.6 Bullet 
És una llibreria open source, multi-thread, que permet realitzar la detecció de col·lisions i 

realitzar càlculs de dinàmica de cossos en entorns 3D. És gratuïta. És usada per 

desenvolupadors professionals de jocs per a PC, PlayStation 3, Xbox 360 i Nintendo 

Wii. Existeix un “wrapper” per ser usat amb Ogre, OgreBullet. 
 Llicència: zlib. 

 Web-site: http://www.bulletphysics.com/ 

http://jmonkeyengine.com/�
http://home.gna.org/oomadness/en/soya3d/index.html�
http://www.newtondynamics.com/�
http://www.ageia.com/physx/index.html�
http://www.bulletphysics.com/�
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3.2 Esquema conceptual del prototip 
 

A continuació mostrem l’esquema conceptual original del prototip. L’hem descompost en 

quatre parts per una correcta visualització. 

 

 

3.2.1 Esquema principal 
 

Aquesta és la part principal de l’aplicació. Es veu com la classe Robot és la classe 

central del model. La classe TextRender, que és usada per diverses classes del model, 

és una herència de la classe d’Ogre amb el mateix nom, i permet inserir missatges de 

text en l’escena. La classe PrefabObject és una herència de la classe d’OgreOde amb el 

mateix nom i permet afegir geometries al món físic, per exemple, l’esfera que defineix 

físicament una roda del vehicle. 

Les classes ExampleFrameListener i ExampleApplication són classes usades en els 

exemples que venen amb el package d’Ogre, però no són part de l’API. Inclouen el codi 

bàsic comú a tots els exemples que es fan, per exemple, els events que mouen la 

càmera o la tecla per finalitzar l’aplicació. A partir d’aquestes classes s’han heretat les 

classes MyListener i SampleApp, que afegeixen funcions, codi o sobreescriuen mètodes 

de la classe pare. Aquestes quatre classes deriven de patrons de l’Ogre, i d’alguna 

manera venen a ser classes controlador. 
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3.2.2 Esquema “sensors” 
 

Aquest esquema representa les classes que implementen els sensors del robot. Hi ha 

una primera divisió segons si el sensor és booleà, és a dir, un sol bit que es posa a 1 

quan detecta un objecte determinat, o si té n bits. El sensor tipus “Ray” és un sensor 

booleà que geomètricament és un raig, i que es pot situar a qualsevol dels 4 costats del 

robot. El “LimitArena” detecta que estem casi al límit de l’arena de combat, i el tipus 

“Obstacle Detector” detecta el robot oponent. Que siguin “Frontal” vol dir que se situen 

al costat davanter del robot sense necessitat d’especificar-ho. El sensor tipus “Speed” 

mesura la velocitat del robot amb la precisió dels bits que tingui. 
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3.2.3 Esquema “circuit” 
 

És la part del domini que representa el circuit digital del TkGate que controla el robot. El 

nom de les classes és bastant explícit del que representen. Els elements implementats 

són els següents: 

• Les portes lògiques not, and, or i nor.  

• L’element seqüencial flip-flop. 

• Els senyals digitals vdd (1 lògic), gnd (0) i el rellotge (clk). 

• Els cables (wires). 

• Altres elements digitals, buffer i concatenació. 

 

També es pot observar que el circuit pot estar format seguint una estructura modular. 
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3.2.4 Esquema “actuadors” 
 

Aquest esquema representa les classes que implementen els actuadors del robot. Tots 

els actuadors són de n bits, on n ≥ 1. Com actuadors implementats tenim els propis d’un 

cotxe: el fre (Brakes), l’accelerador només endavant (Throttle), l’accelerador endavant i 

enrera (Signed Throttle), la direcció normal a les rodes del davant (Steer), i la direcció a 

les 4 rodes (4Wheel Steer). 
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3.3 Lector de fitxers fets amb TkGate 
 

Els circuits digitals dissenyats amb el TkGate 1.8 es desen en disc en uns fitxers en 

format text en pseudo-Verilog. Verilog és un llenguatge de programació molt conegut 

per simular circuits digitals. El format dels fitxers del TkGate és semblant, però no 

exactament el mateix.  

Per poder simular el circuit, l’aplicació ha de llegir el circuit i traduir-lo a objectes en 

C++. Com no es va trobar cap parser ja existent, se’n va crear un propi. Es va fer un 

analitzador lèxic usant l’eina Flex i un analitzador sintàctic usant Yacc/Bison.  

 

Flex (Fast lexical) és una eina per generar escàners. L’escàner reconeix els patrons 

lèxics del fitxer del TkGate i crea una llista de tokens que és proporcionada a 

l’analitzador sintàctic perquè realitzi la següent fase.  

Els patrons lèxics han estan definits per expressions regulars al fitxer 

verilogNetlistLexer.ll. A partir d’aquest fitxer, Flex genera un fitxer de codi font en 

C++, verilogNetlistLexer.cc, en el qual està definida la funció yylex() per executar 

l’escàner. Aquest fitxer pot ser compilat i enllaçat amb la resta de fitxers de C++ per 

crear l’executable.  

 

La gramàtica que defineix el nostre analitzador sintàctic es troba al fitxer 

verilogNetlistParser.yy. A partir d’aquest fitxer Bison genera els fitxers 
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verilogNetlistParser.h i verilogNetlistParser.cc, en els quals està definida la 

funció yyparse() per executar el parser des d’una altra classe.  
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4 PLANIFICACIÓ INICIAL 
 

Aquesta és la planificació a grans trets prevista per desenvolupar el projecte seguint una 

via continuista a partir del prototip. S’ha establert la duració del projecte en 675 hores. 

Aquestes hores s’han repartit entre les diferents tasques de la manera següent. 

 

Tasca Hores 

Instal·lació de l’entorn de treball. 40 

Actualització del prototip a les noves versions de les llibreries. 45 

Re-enginyeria del prototip. Especificació. 50 

Disseny. 35 

Implementació. 250 

Instal·lador. 15 

Proves. 20 

Documentació (Memòria). 220 

TOTAL 675 
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5 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT DEL SOFTWARE 
EMPRAT 
 

En aquest capítol s’explica com s’estructuren en aquesta memòria els apartats referents 

al cicle de vida del software. S’ha triat usar una especialització pròpia concreta del 

Unified Process (UP). Per tant, tenim quatre grans etapes:  

 

• Anàlisi de requisits. 

• Especificació o Model d’Anàlisi. 

• Disseny. 

• Implementació. 

 

Cada etapa es correspon amb el respectiu capítol d’aquesta memòria. A grans trets, el 

procés emprat està inspirat en el RUP (Rational Unified Process), però no l’hem seguit 

estrictament. Per una banda, no s’han elaborat tots els documents que RUP explicita 

que s’han de realitzar, i per l’altra, el format emprat no s’ajusta al marcat per RUP.  

RUP és un mètode “pesat” que inclou l’elaboració de documents que manquen de 

sentit fora de projectes que no involucrin un equip mitjà o gran de desenvolupadors 

durant un període de temps mitjà o llarg. Els apartats d’Especificació i de Disseny s’han 

realitzat prenent el RUP com a referència. 

 

Per a l’anàlisi de requisits s’ha emprat un mètode anomenat Volere. Volere inclou el 

Model de Casos d’Ús, tot i que si mirem l’estructura de l’UP (figura següent) aquest 

model s’engloba dins del Model d’Anàlisi. Volere ho fa així perquè l’estudi dels casos 

d’ús aporta nous requisits. 

 

En cada apartat de la memòria s’expliciten els artefactes equivalents del RUP que 

queden coberts. 

 

Cicle de vida 
Al llarg del desenvolupament de l’aplicació s’ha anat passant d’alguna manera per les 

diferents fases del cicle de vida marcat pel RUP, amb grans diferències perquè no s’ha 

partit de zero.  
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Figura 14: Model d’anàlisi segons UP. 

 

La primera fase, Inception (I), engloba les primeres reunions on es va prendre 

contacte amb el projecte. Això va incloure conèixer quin era l’objectiu del projecte, quins 

eren els requisits i el prototip desenvolupat. La major part del temps en aquesta fase va 

ser invertit en instal·lar tot l’entorn de desenvolupament i execució de l’aplicació, és a 

dir, la versió Edgy del sistema operatiu Linux Ubuntu, les últimes versions de les 

llibreries Ogre (incloent-hi un nombre considerable de dependències), ODE i OgreODE. 

També es busca un IDE de desenvolupament de codi. A partir d’aquí hi ha una transició 

a la fase d’Elaboration. 

La fase d’Elaboration (E1, E2), comença fent els canvis de codi necessaris perquè el 

prototip compili amb les noves versions de les llibreries i comprovar així que es pot 

seguir una via continuista usant les tres llibreries principals abans esmentades. Aquí hi 

ha un procés de “reenginyeria“, on es realitza un estudi detallat del prototip (diagrama 

de classes). A partir d’aquí, es fa una anàlisi de requisits exhaustiva que inclou els 

casos d’ús. En funció d’això s’eliminen i es modifiquen classes existents, i es creen 

noves classes.  

Com és propi de l’UP, l’anàlisi, el disseny i la implementació es superposen, tal com 

mostra la figura que hi ha a continuació. Així el model d’anàlisi i disseny ha anat 

acompanyat de la implementació. A partir del moment que la tasca d’implementació 

guanya protagonisme a la d’anàlisi i disseny, entrem a la fase de Construction. 
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Finalment, en la fase de Transition és on es fa el desplegament de l’aplicació. 

 

 
Figura 15: Cicle de vida del RUP. 
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6 ANÀLISI DE REQUISITS 
 

En aquest capítol es presenta l’anàlisi de requisits per aquest projecte. S’ha realitzat 

fent servir un mètode anomenat Volere creat especialment per fer una anàlisi de 

requisits com cal. Remarcar que aquesta anàlisi s’ha fet prenent com a referència la 

plantilla de Volere, però per qüestions de redundància amb altres apartats de la 

memòria, o per falta d’adequació al projecte s’han omès capítols d’aquesta plantilla. 

 

En relació a l’UP, es cobreix naturalment l’anàlisi de requisits i el model de casos d’ús. 

 

6.1 Client, customer i altres stakeholders 
 

El client és qui encarrega que es faci l’aplicació; en aquest cas, són els professors 

responsables de l’assignatura d’Introducció als Computadors. 

El customer és qui adquireix l’aplicació; en aquest cas, són els professors de 

l’assignatura, més possibles universitats o departaments que imparteixin la mateixa 

matèria (o similar) i estiguin interessats. 

Altres stakeholders són: 

- L’alumne, que és l’usuari que executarà l’aplicació. 

- Professorat (o becari) responsable, que serà l’usuari que s’encarregui de 

fer les tasques següents: 

 Manteniment de l’aplicació (actualitzar a noves llibreries). 

 Corregir possibles errors que vagin apareixent. 

 Adaptar la part parametritzable (fitxers independents del codi) de 

l’aplicació, és a dir, modificar i dissenyar nous robots i escenaris. 

 Modificar l’aplicació (noves funcionalitats). 

 

6.2 Usuaris finals del producte 
 

En aquesta aplicació només existeix un únic usuari final de l’aplicació: l’alumne. 

Aquest serà l’únic actor que protagonitzi casos d’ús. És clar que els responsables de 

les pràctiques provaran l’aplicació, però en aquest cas juguen el mateix rol que el de 

l’alumne, pel que només es considerarà una única figura d’usuari final. 

El seu rol serà el d’executar l’aplicació per provar els circuits digitals dissenyats per 

ell, triant el mode de joc (combat o missió) i amb un robot i escenari determinats. 
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Pel que fa a l’experiència i coneixements tecnològics que han de tenir els alumnes, 

se’ls requerirà que hagin tingut un contacte previ amb el sistema operatiu Linux, que 

és on hauran d’executar l’aplicació. Com es tracta d’alumnes de primer curs, és 

probable que encara no hagin tingut cap contacte, pel que l’haurien d’adquirir quan 

hagin d’instal·lar i executar l’aplicació per primer cop. 

 

6.3 Restriccions imposades 
 

6.3.1 Software addicional 

DESCRIPCIÓ: 

Es requereix un simulador de circuits digitals. El fitxer en 
què es guarda la informació del circuits dissenyats ha de 
tenir un format textual no protegit, o sinó és el cas, ha 
de comptar amb una API que pugui ser invocada per 
llegir el circuit, per finalment ser simulat per la nostra 
aplicació. També ha de poder simular el SISP-I-1, el 
processador docent d’IC. Per últim, s’han de poder 
realitzar cronogrames. 

JUSTIFICACIÓ: 

Els alumnes necessiten una aplicació per dissenyar els 
circuits lògics. Si el fitxer és textual, permet ser analitzat 
per la nostra aplicació. Si no, es necessita una API, per 
poder simular el circuit durant l’execució de la nostra 
aplicació. Seria convenient que pogués simular el que 
fins ara es simula amb el Logic Works (SISP-I-1, 
realització de cronogrames). 

CRITERI D’ASSOLIMENT: 

Des de la nostra aplicació podem accedir al contingut 
dels fitxers on es guarden els circuits, podem treballar 
amb el SISP-I-1 com es fa fins ara, i el simulador digital 
té en compte els temps de propagació dels dispositius 
(cronogrames). 

 

 

6.3.2 Restriccions de la solució 

DESCRIPCIÓ: Totes les llibreries utilitzades, i també el simulador de 
circuits digitals, han de ser de lliure distribució. 

JUSTIFICACIÓ: 
Aquest és un projecte docent que necessita veure el 
codi font i eventualment modificar-lo, i que es pugui 
utilitzar en l’aplicació de forma legal sense necessitat de 
costejar cap llicència. 

CRITERI D’ASSOLIMENT: 
Totes les llibreries necessàries contenen els termes 
d’una llicència “open source”, han estat instal·lades i 
funcionen correctament. 
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DESCRIPCIÓ: 
Totes les llibreries utilitzades (la gràfica 3D i la física 
principalment entre altres) i el simulador digital amb què 
es dissenyen els circuits han de tenir un suport continuat 
per part de la comunitat. 

JUSTIFICACIÓ: 

És important que sigui així per garantir el futur de 
l’aplicació. Per posar un exemple, si apareguessin 
“bugs” en una llibreria i es tardessin a solucionar o 
directament es quedés sense suport, hauríem d’invertir 
temps i esforços en solucionar-los per compta pròpia. 
L’altre justificació important és que una llibreria o 
aplicació amb manteniment actiu permet comunicar-se 
amb les persones que hi participen i trobar respostes als 
dubtes que van sorgint duran el desenvolupament, 
obtenint millors resultats. 

CRITERI D’ASSOLIMENT: 

Totes les llibreries necessàries tenen fòrums, “wikis”, 
mailing lists o alguna cosa que permet la comunicació i 
obtenció de fonts d’informació actualitzades. D’altra 
banda, es comprovable a través de les respectives 
pàgines web que recentment apareixen noves versions. 

 

DESCRIPCIÓ: La llibreria gràfica emprada ha de ser 3D i ha de ser 
potent. 

JUSTIFICACIÓ: Es requereix una visualització atractiva i de qualitat de la 
simulació.  

CRITERI D’ASSOLIMENT: S’ha instal·lat la llibreria i s’ha comprovat el correcte 
funcionament i qualitat. 

 

DESCRIPCIÓ: La llibreria gràfica ha de permetre compilar 
estàticament. 

JUSTIFICACIÓ: 
Que permeti una compilació estàtica seria necessari en 
el cas que es vulgui crear un executable amb el mínim 
de dependències possibles, de manera que la 
instal·lació sigui més fàcil i curta. 

CRITERI D’ASSOLIMENT: S’ha instal·lat la llibreria i s’ha comprovat que la 
compilació estàtica és possible. 

 

DESCRIPCIÓ: La llibreria gràfica ha d’estar dissenyada amb 
racionalitat seguint patrons de disseny. 

JUSTIFICACIÓ: Això permet que la corba d’aprenentatge no sigui massa 
gran. 

CRITERI D’ASSOLIMENT: 
La documentació de la llibreria gràfica demostra que 
segueix les regles d’una correcta programació orientada 
a objectes i un disseny (herències, associacions, etc..) 
apropiat. 
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DESCRIPCIÓ: 
La llibreria gràfica ha de poder interaccionar amb un 
simulador físic o bé tenir-lo integrat i que no produeixi 
resultats absurds. 

JUSTIFICACIÓ: 
Es vol que la interacció del robot amb l’entorn segueixi 
les lleis físiques, i el resultat d’acceleracions, xocs, etc. 
sigui l’esperat. 

CRITERI D’ASSOLIMENT: S’ha instal·lat i integrat correctament la llibreria del 
simulador físic. 

 

 

6.3.3 Entorn d’implementació 

DESCRIPCIÓ: 
La nostra aplicació ha de poder executar-se sobre les 
versions més populars del S.O. Linux (per exemple 
Ubuntu). 

JUSTIFICACIÓ: Es vol que els estudiants el puguin instal·lar a casa seva 
si volen. 

CRITERI D’ASSOLIMENT: S’ha comprovat la seva correcta execució sobre aquest 
entorn. 

 

 

6.3.4 Restriccions econòmiques 

DESCRIPCIÓ: Totes les llibreries utilitzades, i també el simulador 
digital, han de ser de lliure distribució. 

JUSTIFICACIÓ: 
Aquest és un projecte docent que necessita que es 
puguin utilitzar en l’aplicació les llibreries de forma legal 
sense necessitat de costejar cap llicència. 

CRITERI D’ASSOLIMENT: Totes les llibreries contenen una llicència “open source”. 

 

 

 

6.4 Fets rellevants i assumpcions 
 

Definirem fets rellevants com qualsevol factor que s’ha de tenir en compte a l’hora de 

definir el sistema, ja que pot tenir efectes de qualsevol tipus. A continuació es llisten 

els que s’han considerat més importants: 

 

• L’aplicació ha de ser senzilla d’usar. Fent una analogia amb el concepte de “plug & 

play”, ha de ser executar i jugar. Per quantificar la idea, amb 5 minuts n’hi hauria 

d’haver prou per aprendre a usar-la. Com que l’aplicació es tracta d’un “plus” dins les 
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pràctiques, l’objectiu principal segueix sent el de dedicar la major part del temps a la 

assimilació dels continguts i el disseny dels circuits, sent aquesta aplicació una 

manera divertida de comprovar l’èxit de la pràctica. 

 

• L’alumne sempre introdueix inputs inesperats. Per tant, hem de fer un test de proves 

a fons de tots els casos extrems que puguin ocórrer en l’execució, principalment en 

el moment en sí del combat o la missió. S’ha de limitar bé les combinacions de teclat, 

events de ratolí i dissenys de circuits digitals perquè no trobin formes senzilles de 

provocar excepcions crítiques en l’aplicació. 

 

• És d’esperar que els alumnes cometin diversos errors en els seus circuits dissenyats, 

pel que s’han de donar missatges el més concrets i explicatius possibles perquè 

trobin l’error amb celeritat. 

 

• L’aplicació haurà de ser mantinguda per persones diferents a la que l’ha programat. 

Així doncs ha de ser el màxim d’estandaritzada possible i implementada amb sentit 

comú. És important realitzar una bona i completa documentació per reduir tant com 

sigui possible la corba d’aprenentatge de les noves persones que s’incorporin al 

manteniment de l’aplicació. 

 

• Compilar i executar l’aplicació requereix la instal·lació de nombroses llibreries que 

són dependencies de les principals, que variaran segons la distribució de Linux que 

s’usi. En alguns casos, les aplicacions gestores de paquets de determinades 

distribucions de Linux poden facilitar aquesta feina; en altres casos, aquesta tasca 

pot resultar més pesada, havent de fer-ho manualment (per regla general amb el 

mètode configure  make  make install). 

 

 

6.5 Model de casos d’ús. Abast  del projecte 
 

El nom original d’aquest apartat a la plantilla Volere és ‘Abast del projecte’, però s’ha 

precedit del títol que s’acostuma a posar normalment perquè s’identifiqui clarament 

que és en aquest apartat on es realitza el model de casos d’ús. 

A continuació es mostra el diagrama de casos d’ús i actors: 
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Els casos d’ús Editar Circuit, Editar Robot i Editar Escenari no estan coberts per 

l’aplicació desenvolupada, són realitzats manualment i amb ús de terceres 

aplicacions, com es veurà a la seva especificació. 

A continuació es mostra l’especificació dels casos d’ús amb els cursos 

d’esdeveniments: 

 

1. INICIAR COMBAT 
 

• ACTORS >  Usuari/Alumne.  

• PROPÒSIT > Provar el circuit digital en el mode de joc “combat”. 

• RESUM > L’usuari tria, entre el mode combat i el mode missió, el mode combat, amb la 

finalitat de provar el funcionament d’un circuit digital. 
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• CRITERI VALIDACIÓ > El combat de robots s’inicia correctament.  

• TIPUS > Primari/Essencial. 

 
 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. L’alumne selecciona (entre les 
opcions de combat o missió) l’opció 
combat. 
 
 
3. L’alumne introdueix les dades 
requerides. 

 
 
 
2. L’aplicació demana que s’introdueixin 
les dades referents a: el fitxer de definició 
del robot 1, el del robot 2, l’escenari i el 
temps límit. 
 
3. El sistema valida les dades si és 
necessari i llança l’execució del combat. 
 

 Cursos Alternatius (Cancel·lació combat) 
Actor Sistema 
 
3. En el pas 3, l’alumne cancel·la 
l’operació i torna al pas 1. 
 

 
 

 Requisits Relacionats 
R#1, R#2. 

 

2. INICIAR MISSIÓ 
 

• ACTORS >  Usuari/Alumne.  

• PROPÒSIT > Provar el circuit digital en el mode de joc “missió”. 

• RESUM > L’usuari tria, entre el mode combat i el mode missió, el mode missió individual, 

amb la finalitat de provar el funcionament d’un circuit digital. 

• CRITERI VALIDACIÓ > La missió individual s’inicia correctament.  

• TIPUS > Primari/Essencial. 

 
 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. L’alumne selecciona (entre les 
opcions de combat o missió) l’opció 
missió. 
 
 
3. L’alumne introdueix les dades 
requerides. 

 
 
 
2. L’aplicació demana que s’introdueixin 
les dades referents a: el fitxer de definició 
del robot 1, el fitxer de definició de  
l’escenari i el temps límit. 
 
3. El sistema valida les dades si és 
necessari i llança l’execució de la missió. 
 

 Cursos Alternatius (Cancel·lació missió) 
Actor Sistema 
 
3. En el pas 3, l’alumne cancel·la 
l’operació i torna al pas 1. 
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 Requisits Relacionats 
R#3, R#4, R#5. 

 

3. ACTIVAR OPCIÓ DEBUG 
 

• ACTORS >  Usuari/Alumne.  

• PROPÒSIT > Activar/desactivar el mode debug durant l’execució del combat o la missió. 

• RESUM > L’usuari commuta entre el mode de visualització normal i el mode debug. El mode 

debug permet veure els triangles que conformen els elements que hi ha a l’escena  (meshes) 

i els sensors que tenen els robots.  

• CRITERI VALIDACIÓ > Al realitzar l’acció apareixen els elements de debug.  

• PRECONDICIÓ > Estem en mode normal. Sinó (si estem en mode debug) al realitzar 

l’acció passarem a mode normal. 

• TIPUS > Primari/Essencial. 

 
 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. L’alumne inicia l’acció per activar el 
mode debug. 
 
 
 

 
 
 
2. L’aplicació mostra les malles de 
triangles que conformen les cares dels 
plans i altres elements de l’escena, i els 
sensors del robot. 
 

 Requisits Relacionats 
R#10. 

 

4. MOSTRAR VALORS SENSORS/ACTUADORS 
 

• ACTORS >  Usuari/Alumne.  

• PROPÒSIT > Visualitzar/ocultar el valor dels sensors i actuadors dels robots durant el 

combat o la missió. 

• RESUM > L’usuari realitza l’acció per visualitzar una finestra on es mostra el valor dels 

sensors i actuadors del robot. En el cas del combat, es mostra una per cada robot.   

• CRITERI VALIDACIÓ > Al realitzar l’acció es visualitza una finestra on apareixen els 

sensors i actuadors i els seus respectius valors.  

• PRECONDICIÓ > La finestra on es mostra la informació dels sensors i actuadors es troba 

oculta. Si aquesta informació ja es mostra, al realitzar l’acció la informació desapareixerà. 

• TIPUS > Primari/Essencial. 

 
 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
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1. L’alumne inicia l’acció corresponent 
per mostrar el valor dels sensors i 
actuadors del robot. 
 
 
 

 
 
2. L’aplicació mostra una finestra (o una 
per cada robot en el cas del combat) on 
apareixen els sensors i actuadors del robot 
amb els respectius valors. 
 

 Requisits Relacionats 
R#6. 

 

5. ACTIVAR CONTROL AUTOMÀTIC ROBOT 
 

• ACTORS >  Usuari/Alumne.  

• PROPÒSIT > Commutar entre el control manual i automàtic del robot. 

• RESUM > L’usuari realitza l’acció per permetre que el circuit digital prengui el control del 

robot. Els sensors del robot són els inputs del circuit, i els actuadors els outputs. En el mode 

manual, l’alumne pot controlar els actuadors del robot a través del teclat (per fer-lo moure 

endavant, enrere o girar). En el cas del combat, el control automàtic s’aplica als dos robots.    

• CRITERI VALIDACIÓ > Al realitzar l’acció el robot es mou d’acord amb el que processa el 

seu circuit digital.  

• PRECONDICIÓ > Estem en control manual. Si ja estem en control automàtic, al realitzar 

l’acció passarem a control manual. 

• TIPUS > Primari/Essencial. 

 
 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. L’alumne inicia l’acció corresponent 
per a què el circuit digital que té el robot 
el passi a controlar. 
 
 
 

 
 
 
2. L’aplicació processa la informació 
provinent dels sensors, els connecta als 
inputs del circuit, simula el circuit i 
connecta els outputs als actuadors del 
robot, controlant així els moviments del 
robot. 
 

 Requisits Relacionats 
R#7, R#8, R#9. 

 

6. ABANDONAR APLICACIÓ 
 

• ACTORS >  Usuari/Alumne.  

• PROPÒSIT > Sortir de l’aplicació. 

• RESUM > En qualsevol moment, l’usuari pot abandonar l’aplicació.   

• CRITERI VALIDACIÓ > L’aplicació finalitza l’execució.  

• TIPUS > Primari/Essencial. 
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 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. L’alumne tria sortir de l’aplicació. 
 
 
 

 
 
 
2. L’aplicació finalitza l’execució. 
 

 Requisits Relacionats 
R#11. 

 

7. AUGMENTAR/DISMINUIR SO 
 

• ACTORS >  Usuari/Alumne.  

• PROPÒSIT > Augmentar o disminuir el volum del so durant el joc. 

• RESUM > L’usuari augmenta o disminueix (fins a poder silenciar) el volum del so durant el 

joc.   

• CRITERI VALIDACIÓ > Es pot modificar el volum del so.  

• TIPUS > Primari/Essencial. 

 
 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. L’alumne inicia l’acció per poder 
augmentar o disminuir el so. 
 
 
 

 
 
 
2. L’aplicació augmenta o disminueix el 
volum del so. 
 

 Requisits Relacionats 
R#15. 

 

8. CANVIAR TIPUS CÀMERA 
 

• ACTORS >  Usuari/Alumne.  

• PROPÒSIT > Canviar la perspectiva de la càmera. 

• RESUM > Només en mode missió. L’usuari pot canviar el comportament de la càmera, de 

forma que s’acobli amb el moviment del robot i el segueixi, o bé només segueixi els 

moviments de translació ignorant les rotacions, o bé sigui estàtica.   

• CRITERI VALIDACIÓ > La càmera segueix el desplaçament del robot de la forma descrita. 

• TIPUS > Secundari/Essencial. 

 
 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. L’alumne inicia l’acció per canviar el 
tipus de càmera. 
 
 
 

 
 
 
2. L’aplicació vincula l’orientació i 
moviment de la càmera al desplaçament 
del robot si està acoblada, només el 
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moviment si està semi acoblada, o 
desvincula la càmera del robot si està 
estàtica. 
 

 Requisits Relacionats 
- 

 

9. PAUSAR PARTIDA 
 

• ACTORS >  Usuari/Alumne.  

• PROPÒSIT > Aturar momentàniament l’execució del joc. 

• RESUM > L’usuari pot fer una pausa durant l’execució del joc. Durant la pausa no canvia 

l’estat del món físic ni gràfic.   

• CRITERI VALIDACIÓ > El joc es pot aturar i reprendre seguidament.  

• PRECONDICIÓ > El joc no està pausat. Si ja ho estava, el joc es reprendrà. 

• TIPUS > Secundari/Essencial. 

 
 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. L’alumne inicia l’acció per posar el joc 
en pausa. 
 
 
 

 
 
 
2. L’aplicació evita que es produeixi cap 
modificació del món físic ni de l’escena 
mentre duri la pausa. 
 

 Requisits Relacionats 
- 

 

10. REINICIAR ESCENARI 
 

• ACTORS >  Usuari/Alumne.  

• PROPÒSIT > Reiniciar l’escenari amb els mateixos paràmetres. 

• RESUM > L’usuari pot reiniciar l’escenari amb els mateixos paràmetres durant l’execució del 

joc. 

• CRITERI VALIDACIÓ > El joc es reinicia i s’executa com si s’hagués accedit per primer 

cop des de la GUI.  

• TIPUS > Secundari/Essencial. 

 
 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. L’alumne inicia l’acció per reiniciar el 
joc. 
 
 
 

 
 
 
2. L’aplicació neteja l’escena i torna a 
l’estat just després d’abandonar la GUI, 
com si es vingués d’allà però sense 
necessitat de passar-hi perquè ja es té el 
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valor dels paràmetres. 
 

 Requisits Relacionats 
- 

 

11. TORNAR AL MENÚ PRINCIPAL 
 

• ACTORS >  Usuari/Alumne.  

• PROPÒSIT > Tornar al menú principal sense necessitat d’abandonar l’aplicació i tornar-la a 

executar. 

• RESUM > L’usuari pot tornar al menú principal per triar una nova missió o combat, o canviar 

els paràmetres.   

• CRITERI VALIDACIÓ > Es pot passar del joc al menú principal.  

• TIPUS > Secundari/Essencial. 

 
 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. L’alumne inicia l’acció per tornar al 
menú principal. 
 
 
 

 
 
 
2. L’aplicació neteja l’escena i torna a 
l’estat corresponent a haver iniciat 
l’aplicació, mostrant la primera pantalla de 
la GUI. 
 

 Requisits Relacionats 
- 

 

12. MOSTRAR AJUDA 
 

• ACTORS >  Usuari/Alumne.  

• PROPÒSIT > Mostrar l’ajuda en pantalla durant l’execució del joc. 

• RESUM > L’usuari pot activar/desactivar la visualització de l’ajuda durant l’execució del joc.  

• CRITERI VALIDACIÓ > Es mostra l’ajuda per pantalla.  

• PRECONDICIÓ > L’ajuda no està visualitzada. Si ja ho estava, l’ajuda desapareixerà de 

pantalla. 

• TIPUS > Secundari/Essencial. 

 
 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. L’alumne inicia l’acció per mostrar 
l’ajuda. 
 
 
 

 
 
 
2. L’aplicació mostra l’ajuda per pantalla. 
 

 Requisits Relacionats 
- 
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13. EDITAR CIRCUIT 
 

• ACTORS >  Professor, Alumne.  

• PROPÒSIT > Editar un circuit digital. 

• RESUM > Els alumnes, i també els professors, necessiten construir o modificar circuits 

digitals amb el simulador de circuits digitals per poder-los provar amb els robots.   

• CRITERI VALIDACIÓ > Es poden editar circuits.  

 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. L’usuari obre el simulador de circuits digitals per 

construir un nou circuit o editar algun ja existent. 
 
2. L’usuari ha de vigilar que els inputs i outputs que 

col·loqui en el seu circuit existeixin en el robot al 
qual estarà destinat. 

 
3. Un cop s’ha guardat el circuit, l’usuari ha de 

comprovar que estigui copiat al directori  
“Media/Robots” relatiu al path d’instal·lació. 

 
4. Per últim l’usuari ha d’editar el fitxer .cfg del robot 

al que vol dotar del seu nou circuit i escriure el 
nom del fitxer en el camp corresponent “Circuit”. 

 
5. El robot ja està preparat per usar el circuit. 

 
 

 
 
 
 

 Requisits Relacionats 
- 

 

14. EDITAR ROBOT 
 

• ACTORS >  Professor, Alumne.  

• PROPÒSIT > Editar el fitxer de configuració d’un robot. 

• RESUM > Els professors han de poder crear o modificar el fitxer de definició dels robots. 

Aquest fitxer en xml inclou els atributs físics del robot (massa, rodes, forces, etc.) i els 

sensors i actuadors dels que disposa. Els alumnes només tenen necessitat de modificar 

aspectes dels sensors i actuadors per adaptar-los a les seves necessitats, si és el cas. 

• CRITERI VALIDACIÓ > Es pot editar el fitxer de configuració del robot.  

 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. Amb qualsevol editor, l’usuari pot modificar o 

crear el fitxer de configuració .ogreode d’un 
robot. 

 

 
 
 
 



6 ANÀLISI DE REQUISITS 

 47

2. Aquest fitxer ha d’estar guardat al directori 
“Media/Robots/Vehicles”. 

 
3. S’ha de comprovar que al fitxer .cfg del robot 

està correctament escrit el nom al camp 
corresponent “VehicleFile”. 

 
 Requisits Relacionats 
- 

 

15. EDITAR ESCENARI 
 

• ACTORS >  Professor.  

• PROPÒSIT > Editar diferents escenaris. 

• RESUM > Els professors necessiten poder modificar o crear nous escenaris per jugar amb 

el combat o la missió. Això es fa amb l’edició d’un fitxer xml.  

• CRITERI VALIDACIÓ > Es poden construir escenaris.  

 Curs Típic d’Esdeveniments 
Actor Sistema 
 
1. Amb qualsevol editor, l’usuari pot crear o 

modificar el contingut xml del fitxer que conté la 
definició de l’escenari. 

 
2. Aquest fitxer ha d’estar guardat al directori 

“Media/Scenarios”. 
 

 

 
 
 
 

 Requisits Relacionats 
- 

 

 

6.6 Requisits funcionals i de dades 
 

Abans de mostrar en detall tots i cada un dels requisits del projecte, a continuació es 

dóna una explicació dels camps que formen el quadre especificació del requisit. Del 

quadre “oficial” de Volere s’han eliminat els camps material de suport i conflictes per 

no ser d’utilitat en aquest cas. 

 

• Requisit: identificador del requisit. 

• Tipus de requisit: apartat al qual pertany (6  funcional, 7  look & feel, etc.). 

• Event/Cas d’Ús: identificador del cas d’ús amb el que està relacionat. 

• Descripció: breu descripció de en què consisteix el requisit. 

• Justificació: raonament pel qual el requisit té motiu d’existir. 
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• Font: quin (o quins) stakeholder és el que ens dóna peu a incloure aquest requisit. 

• Criteri de validació: com comprovar que l’aplicació compleix amb el requisit. 

• Satisfacció del client: satisfacció del client amb l’aplicació d’aquest requisit. 1  el 

client no està gens satisfet, 5  molt satisfet. 

• Insatisfacció del client: insatisfacció del client si no es compleix amb el requisit. 1 

 no passa res que no es compleixi, 5  molt insatisfet. 

• Dependències: els requisits dels qual depèn. Per exemple, el requisit 2 depèn de 

que existeixi prèviament el requisit 1. 

• Història: data de creació i data de revisió si s’escau. 

 

 
# REQUISIT:  R#1               TIPUS DE REQUISIT: 6         # EVENT / CAS D’ÚS: 1 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació ha de permetre combats entre robots. 

 
JUSTIFICACIÓ: És el mode de joc bàsic de l’aplicació, que és el que tenia el prototip.  

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: L’aplicació executa el combat de robots. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: -      
 
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  

 

 
# REQUISIT:  R#2               TIPUS DE REQUISIT: 6         # EVENT / CAS D’ÚS: 1 

 
DESCRIPCIÓ: En el combat, han de ser parametritzables els elements següents: els dos robots, 
l’escenari que inclou l’arena i la posició inicial dels robots, i la durada del combat. 

 
JUSTIFICACIÓ: Aquests valors s’han de poder variar sense tocar el codi.  

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: L’aplicació executa el combat de robots amb els paràmetres que se li han 
passat. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: R#1     
 
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  
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# REQUISIT:  R#3               TIPUS DE REQUISIT: 6         # EVENT / CAS D’ÚS: 2 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació ha de permetre resoldre missions. 

 
JUSTIFICACIÓ: Aquesta és l’altre opció de joc que l’aplicació ofereix.  

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: L’aplicació executa la missió individual. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  

 

 

 
# REQUISIT:  R#4               TIPUS DE REQUISIT: 6         # EVENT / CAS D’ÚS: 2 

 
DESCRIPCIÓ: En la missió, cal poder definir escenaris i condicions de victòria diferents.  

 
JUSTIFICACIÓ: És clar que es voldran escenaris diferents i de diferent dificultat per posar a prova 
la qualitat del circuit digital de l’alumne.  

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: Es poden crear i executar diferents escenaris i condicions de victòria. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 3 
 
DEPENDÈNCIES: R#3      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  

 

 

 
# REQUISIT:  R#5               TIPUS DE REQUISIT: 6         # EVENT / CAS D’ÚS: 2 

 
DESCRIPCIÓ: En la missió, han de ser parametritzables els elements següents: el robot, l’escenari 
que inclou el recorregut i la posició inicial del robot, i el temps límit per arribar a una posició Z. 

 
JUSTIFICACIÓ: Aquests valors s’han de poder variar sense tocar el codi.  

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: L’aplicació executa el combat de robots amb els paràmetres que se li han 
passat. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: R#3      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat 31/03/2008  
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# REQUISIT:  R#6               TIPUS DE REQUISIT: 6         # EVENT / CAS D’ÚS: 4 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació ha de permetre visualitzar una finestra de debug amb els valors dels 
sensors i actuadors dels robots. 

 
JUSTIFICACIÓ: És clar que l’alumne té la necessitat de veure el valor dels sensors i actuadors en 
certs moments del joc per comprovar-ne la correctesa i ajudar-lo a descobrir els errors en el seu 
circuit digital.  

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: Quant l’alumne ho requereix, el sistema mostra els valors dels sensors i 
actuadors dels robots. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  

 

 

 
# REQUISIT:  R#7               TIPUS DE REQUISIT: 6         # EVENT / CAS D’ÚS: 5 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació ha de permetre controlar manualment el robot amb el teclat. 

 
JUSTIFICACIÓ: El control manual del robot és essencial per diversos motius. En el 
desenvolupament de l’aplicació és de gran ajuda per veure que la interacció del robot amb els 
diferents elements de l’escena (xocs, detecció dels sensors, resultat dels actuadors) és 
l’esperada. Per l’alumne, serveix per una primera aproximació amb el comportament del robot, 
les seves característiques (sensors i actuadors principalment), format de l’escenari, etc., per 
dissenyar convenientment el seu circuit.  

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: Quan l’alumne ho requereix, pot controlar manualment el seu robot. En el 
mode combat només podrà controlar el seu (robot 1). 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 4 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  
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# REQUISIT:  R#8               TIPUS DE REQUISIT: 6         # EVENT / CAS D’ÚS: 5 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació ha de permetre commutar entre el control manual i el control automàtic. 

 
JUSTIFICACIÓ: D’alguna manera s’ha de poder passar d’un mode de control a l’altre.  

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: Quant l’alumne ho requereix, pot passar de controlar el seu robot 
manualment a què el circuit digital ho faci automàticament. Quan es passa a mode automàtic, els 
dos robots actuen segons els sensors, actuadors i el circuit respectius. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: R#7, R#9      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat 31/03/2008  

 

 

 

 

 
# REQUISIT:  R#9               TIPUS DE REQUISIT: 6         # EVENT / CAS D’ÚS: 5 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació ha de permetre el control automàtic del robot per mitjà del circuit digital. 

 
JUSTIFICACIÓ: És la funcionalitat principal per la que s’ha ideat aquesta aplicació.  

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: Quant l’alumne activa el control automàtic, el circuit assignat al robot passa 
a controlar-lo i el robot es mou en funció dels sensor (inputs del circuit) i els actuadors (outputs) 
definits. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  
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# REQUISIT:  R#10               TIPUS DE REQUISIT: 6         # EVENT / CAS D’ÚS: 3 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació ha de permetre activar/desactivar el mode debug. 

 
JUSTIFICACIÓ: És interessant veure les geometries que conformen les cares dels elements que hi 
ha a l’escena, i sobretot veure els sensors del robot, per exemple, per provocar certes situacions. 

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: Quant l’alumne activa el mode debug, es visualitzen a l’escena les malles 
de triangles que conformen les cares dels objectes del món físic i els sensors del robot. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat 31/03/2008  

 

 

 

 

 
# REQUISIT:  R#11               TIPUS DE REQUISIT: 6         # EVENT / CAS D’ÚS: 6 

 
DESCRIPCIÓ: S’ha de poder abandonar l’aplicació en qualsevol moment. 

 
JUSTIFICACIÓ: És clar que s’ha de poder finalitzar l’aplicació, i això s’ha de poder fer tant com 
quan estem en la GUI elegint les opcions de joc, com quan estem en ple combat o missió.  

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: Quant l’alumne tria abandonar l’aplicació, aquesta finalitza la seva 
execució. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 3                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat 31/03/2008  
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# REQUISIT:  R#12               TIPUS DE REQUISIT: 6         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: En el cas d’errors en el circuit digital que controla el robot o la seva interacció amb 
aquest, s’han de controlar i donar a l’alumne un missatge el més explicatiu possible de per què 
està mal fet. 

 
JUSTIFICACIÓ: Les raons per les que ha de ser així són diverses. Primer, trobem que els alumnes 
acaben de començar la carrera i que aquest projecte és per animar-los, no per frustrar-los. Hem 
de donar missatges concrets i entenedors. Segon, no poden perdre molt de temps, perquè les 
pràctiques tenen un temps limitat de realització dins l’assignatura. 

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: Davant d’una excepció del circuit, es mostra un missatge d’error 
entenedor. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat 31/03/2008  

 

 

 

 
# REQUISIT:  R#13               TIPUS DE REQUISIT: 6         # EVENT / CAS D’ÚS: 3 

 
DESCRIPCIÓ: Els sensors han de tenir una representació visible en l’escena en el mode debug. 

 
JUSTIFICACIÓ: Necessitem aquesta informació per poder comprovar la correctesa del 
funcionament del robot, o provocar situacions concretes que poden ser interessants, com fer 
creuar un sensor tipus raig amb el robot adversari .  

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: Quant l’alumne activa el mode debug, els sensors són visionats. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: R#10      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  
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6.7 Requisits de look & feel 
 

 
# REQUISIT:  R#14               TIPUS DE REQUISIT: 7         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació ha de comptar amb so (música, efectes especials). 

 
JUSTIFICACIÓ: Això millora la imatge de l’aplicació i fa el combat o la missió més atractius de 
jugar. 

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: El combat i la missió van acompanyats de música i efectes especials, com 
ara explosions. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 4                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 2 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat 18/02/2008  

 

 

 

 

 

 
# REQUISIT:  R#15               TIPUS DE REQUISIT: 7         # EVENT / CAS D’ÚS: 7 

 
DESCRIPCIÓ: S’ha de poder controlar el volum del so en l’aplicació. 

 
JUSTIFICACIÓ: No sempre el volum del so és a gust de tothom, i s’ha de poder pujar i baixar, fins a 
silenciar-lo si és el cas.  

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: Quant l’alumne realitza l’acció de pujar o baixar el volum del so, el volum 
augmenta o disminueix respectivament. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 4                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 2 
 
DEPENDÈNCIES: R#14      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat 18/02/2008  
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# REQUISIT:  R#16               TIPUS DE REQUISIT: 7         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació ha de tenir una interfície (GUI) amb un aparença apropiada a un joc. 

 
JUSTIFICACIÓ: Tenim la necessitat d’una GUI en primera instància per introduir els paràmetres i 
opcions per al combat o la missió, i un cop hem arrancat un dels dos, mostrar d’una forma clara 
els missatges d’error.  

 
FONT: El desenvolupador de l’aplicació. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ: Existeix una GUI a l’aplicació. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 4                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  

 

 

 

 

 
# REQUISIT:  R#17               TIPUS DE REQUISIT: 7         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: Tota la interfície ha de presentar una homogeneïtat. 

 
JUSTIFICACIÓ: És molt important si es vol donar a l’usuari una sensació de professionalitat.  

 
FONT: El desenvolupador de l’aplicació. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ:  Les diferents pantalles de l’aplicació tenen un aspecte semblant. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 3                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 4 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  
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6.8 Requisits d’usabilitat 
 

 
# REQUISIT:  R#18               TIPUS DE REQUISIT: 8         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació ha de ser intuïtiva i ràpida d’usar sense una formació prèvia. 

 
JUSTIFICACIÓ: Les pràctiques de l’assignatura tenen un temps limitat per realitzar-se, per tant 
quant més ràpid puguin executar l’aplicació, més temps tindran per emprar-lo a realitzar un bon 
disseny del circuit. Per quantificar una mica aquest concepte de rapidesa, es podria dir que amb 
menys de 5 minuts es pot aprendre com va l’aplicació. 

 
FONT: El desenvolupador de l’aplicació. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ:  Els alumnes es familiaritzen ràpidament amb l’aplicació. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 3 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  

 

 

 

 

6.9 Requisits de funcionament 
 

 
# REQUISIT:  R#19               TIPUS DE REQUISIT: 9         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació requereix uns mínims d’eficiència. 

 
JUSTIFICACIÓ: Durant el combat o la missió, el codi que s’executa entre frame i frame ha de ser 
suficientment eficient perquè la imatge no es quedi congelada o vagi a salts. 

 
FONT: El desenvolupador de l’aplicació. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ:  Els frames es “renderitzen” eficientment. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 2                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat 31/03/2008  
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6.10  Requisits operacionals 
 

 
# REQUISIT:  R#20               TIPUS DE REQUISIT: 10         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació ha d’executar-se sobre un hardware amb unes característiques mínimes. 

 
JUSTIFICACIÓ: Una animació 3D requereix un hardware mínim. Per quantificar aquests mínims, 
aquests serien un hardware similar o superior al següent: Pentium M 1,6GHz, 512 MB RAM, 
targeta gràfica 64MB. Amb aquestes característiques s’obté una execució òptima. 

 
FONT: El desenvolupador de l’aplicació. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ:  L’aplicació s’executarà sobre uns ordinadors amb característiques 
mínimes. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 4                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 4 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  

 

 

 

6.11 Requisits de manteniment i portabilitat 
 

 
# REQUISIT:  R#21               TIPUS DE REQUISIT: 11         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: És important fer l’aplicació usant un entorn (llenguatge, programació, llibreries, ...) 
que no requereixi molt d’esforç d’aprendre. 

 
JUSTIFICACIÓ: La corba d’aprenentatge per la persona que hagi de mantenir en el futur l’aplicació 
serà més petita. 

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ:  L’aplicació s’ha fet usant un entorn que no requereix molt d’esforç 
aprendre. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 3                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 3 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  
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# REQUISIT:  R#22               TIPUS DE REQUISIT: 11         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: S’ha de poder ampliar l’aplicació amb noves funcionalitats o modificant les existents, 
sense que la corba d’aprenentatge sigui molt gran. 

 
JUSTIFICACIÓ: D’aquesta forma es faran més simples futures ampliacions o modificacions. 

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ:  L’aplicació té un bon disseny modular que facilita la ampliació o 
modificació de les funcionalitats. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 2                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 4 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  

 

 

 

 

 
# REQUISIT:  R#23               TIPUS DE REQUISIT: 11         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: S’ha de poder crear nous fitxers de configuració pels robots i pels escenaris, sense 
que la corba d’aprenentatge sigui molt gran. 

 
JUSTIFICACIÓ: És clar que si l’aplicació té èxit es voldran dissenyar nous robots i escenaris. 

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ:  Existeix una bona documentació que explica el format d’aquests fitxers de 
configuració. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 3                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 4 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  
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# REQUISIT:  R#24               TIPUS DE REQUISIT: 11         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació ha de poder executar-se sobre el S.O. Linux. 

 
JUSTIFICACIÓ: L’aplicació ha estat dissenyada per executar-se correctament en aquest sistema 
operatiu. 

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ:  L’aplicació s’executa sobre Linux. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 3                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 4 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  

 

 

 
# REQUISIT:  R#25               TIPUS DE REQUISIT: 11         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació s’ha de distribuir amb un instal·lador, de manera que s’automatitzi al 
màxim la seva instal·lació. 

 
JUSTIFICACIÓ: Quant major sigui el grau de facilitats que s’ofereixin a l’alumne perquè no tingui 
problemes per instal·lar l’aplicació a casa seva, major serà l’èxit d’utilització de l’aplicació. 

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ:  La distribució de l’aplicació es fa amb un instal·lador. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 4                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 4 
 
DEPENDÈNCIES: 26      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat 31/03/2008  

 

 
# REQUISIT:  R#26               TIPUS DE REQUISIT: 11         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació s’ha de poder compilar estàticament. 

 
JUSTIFICACIÓ: Aquesta mesura està destinada a  facilitar la instal·lació a l’alumne, perquè 
s’eliminen dependències amb altres llibreries. 

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ:  L’aplicació compilada estàticament s’executa de forma correcta. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 2                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 4 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat 31/03/2008  
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6.12 Requisits polítics/legals 
 

 
# REQUISIT:  R#27               TIPUS DE REQUISIT: 12         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: Totes les llibreries usades per l’aplicació han de ser de lliure distribució. 

 
JUSTIFICACIÓ: Es vol usar aquest tipus de llibreries perquè permeten accés al codi font i es poden 
usar en la implementació d’una tercera aplicació sense necessitat de pagar cap llicència i sense 
incorre en delicte. 

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ:  La llicència de les llibreries emprades és open source. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 3                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat 31/03/2008  

 

 

 

 
# REQUISIT:  R#28               TIPUS DE REQUISIT: 12         # EVENT / CAS D’ÚS: - 

 
DESCRIPCIÓ: L’aplicació ha de ser de lliure distribució. 

 
JUSTIFICACIÓ: És una aplicació sense ànim de lucre i amb finalitats docents. 

 
FONT: Professors d’IC. 

  
CRITERI DE VALIDACIÓ:  L’aplicació es distribueix amb la corresponent llicència open source. 

 
SATISFACCIÓ DEL CLIENT: 3                               INSATISFACCIÓ DEL CLIENT: 5 
 
DEPENDÈNCIES: -      
  
HISTÒRIA: Creat 08/01/2008   Revisat -  
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6.13  Taula resum requisits 
 

A continuació es mostren tots els requisits per tenir una vista simple global. 

 

ID 
requisit Descripció 

Funcionals 
1 L’aplicació ha de permetre combats entre robots. 
2 En el combat, han de ser parametritzables els elements següents: els dos robots, 

l’escenari que inclou l’arena i la posició inicial dels robots, i la durada del combat. 
3 L’aplicació ha de permetre resoldre missions. 
4 En la missió, cal poder definir escenaris i condicions de victòria diferents. 
5 En la missió, han de ser parametritzables els elements següents: el robot, 

l’escenari que inclou el recorregut i la posició inicial del robot, i el temps límit per 
arribar a una posició Z. 

6 L’aplicació ha de permetre visualitzar una finestra de debug amb els valors dels 
sensors i actuadors dels robots. 

7 L’aplicació ha de permetre controlar manualment el robot amb el teclat. 
8 L’aplicació ha de permetre commutar entre el control manual i el control automàtic.
9 L’aplicació ha de permetre el control automàtic del robot per mitjà del circuit digital.
10 L’aplicació ha de permetre activar/desactivar el mode debug. 
11 S’ha de poder abandonar l’aplicació en qualsevol moment. 
12 En el cas d’errors en el circuit digital que controla el robot o la seva interacció amb 

aquest, s’han de controlar i donar a l’alumne un missatge el més explicatiu 
possible de per què està mal fet. 

13 Els sensors han de tenir una representació visible en l’escena en el mode debug. 
No Funcionals 

14 L’aplicació ha de comptar amb so (música, efectes especials). 
15 S’ha de poder controlar el volum del so en l’aplicació. 
16 L’aplicació ha de tenir una interfície (GUI) amb un aparença apropiada a un joc. 
17 Tota la interfície ha de presentar una homogeneïtat. 
18 L’aplicació ha de ser intuïtiva i ràpida d’usar sense una formació prèvia. 
19 L’aplicació requereix uns mínims d’eficiència. 
20 L’aplicació ha d’executar-se sobre un hardware amb unes característiques 

mínimes. 
21 És important fer l’aplicació usant un entorn (llenguatge, programació, llibreries, ...) 

que no requereixi molt d’esforç d’aprendre. 
22 S’ha de poder ampliar l’aplicació amb noves funcionalitats o modificant les 

existents, sense que la corba d’aprenentatge sigui molt gran. 
23 S’ha de poder crear nous fitxers de configuració pels robots i pels escenaris, 

sense que la corba d’aprenentatge sigui molt gran. 
24 L’aplicació ha de poder executar-se sobre el S.O. Linux. 
25 L’aplicació s’ha de distribuir amb un instal·lador, de manera que s’automatitzi al 

màxim la seva instal·lació. 
26 L’aplicació s’ha de poder compilar estàticament. 
27 Totes les llibreries usades per l’aplicació han de ser de lliure distribució. 
28 L’aplicació ha de ser de lliure distribució. 
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7 ESPECIFICACIÓ 
 

A continuació es presenta l’especificació del software. En relació a l’UP, queden 

coberts els punts del Model Conceptual i del Model de Comportament del Sistema. En 

relació al RUP, entre els artefactes que cobreix hi ha part del Software Architecture 

Document i part de l’Analysis Model. 

 

7.1 Model conceptual 
 

Aquí només s’inclouran les classes del domini, només les corresponents a la fase 

d’especificació. En el diagrama principal hem tret totes les classes que fan de 

controladors i alguna altra auxiliar. 

 

7.1.1 Esquema principal 
 

Un robot està dotat de n sensors que li proporcionen informació sobre l’entorn (on està 

situat, on està el robot contrincant, etc.). Disposa d’un circuit digital (VerilogCircuit) 

que està connectat als sensors i als actuadors. El robot simula (CircuitSimulator) la 

lògica amb les entrades que rep dels sensors i deixa el resultat als actuadors.  

 El robot està representat físicament per un vehicle. El vehicle al seu torn està format 

per n rodes i un motor. En funció dels valors dels actuadors, els valors del motor i les 

rodes canviaran. 
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7.1.2 Esquema “sensors” 
 

La primera classificació és en funció del nombre de bits per representar el valor del 

sensor, només un bit (SensorBoolean) o n bits (SensorNbits). El sensors tipus raig 

són raigs d’una distancia parametritzable que detecten diferents tipus d’elements. Els 

“limit arena” detecten el límit de l’arena en el combat. Els “obstacle detector” detecten 

el robot adversari o qualsevol altre objecte que pertanyi al món físic i s’interposi en el 

seu camí. Els “line” rastregen el terra en busca de la línia de seguiment, a imitació dels 

robots rastrejadors del Concurs Nacional de Robòtica. 

D’altra banda tenim el sensor “area” que té un cert radi d’acció al voltant del robot i 

detecta en qualsevol direcció si el robot contrincant està en les immediacions. 

Com a sensor de n bits tenim el sensor que mesura la velocitat del robot. Aquest 

sensor hereta de SensorNbitsOvf, on Ovf significa overflow; transmet la idea de que 

aquest sensor podrà representar fins un cert valor de velocitat amb n bits. A partir que 

el valor sigui superior al que es pot representar amb n bits, hi haurà overflow.  

 

Per més informació sobre els sensors i actuadors, veure el capítol “Robots en 

ICBOTS”. 
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7.1.3 Esquema circuit 
 

Aquesta és la representació conceptual orientada a objectes d’un circuit digital 

dissenyat amb el TkGate. Cada porta lògica està representada per una classe. El 

circuit està compost per mòduls (VerilogModule). Per defecte, existeix el mòdul Main. 

Un mòdul està compost de submòduls (VerilogSubmodule) i cables (VerilogWire). 

Per exemple, una porta and en el circuit és considerada com un submòdul dins el 

mòdul Main.  
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7.1.4 Esquema “actuadors” 
 

Els actuadors implementats són els propis d’un vehicle: els frens (Actuator 

NbitsBrake), l’accelerador només endavant (ActuatorNbitsThrottle), l’accelerador 

amb marxa enrere (ActuatorNbitsSignedThrottle), la direcció a les rodes del 

davant (ActuatorNbitsSteer), i direcció a les 4 rodes (Actuator4WheelNbitsSteer). 
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7.2 Model de comportament del sistema 
 

A continuació es mostren els diagrames de seqüència del sistema pels casos d’ús. 

 

1. INICIAR COMBAT 
 

 

 

El que es pot veure és que el combat, a l’igual que la missió, demanen uns 

paràmetres: els noms dels fitxers que contenen l’escenari, el robot1 i el robot2 

respectivament, i el valor del timeout. L’única diferència del combat amb la missió és 

que en la missió només hi ha un robot. 

El bucle i la finalització de les línies de vida s’han dibuixat per transmetre el concepte 

que un cop ha començat l’execució del joc (combat o missió), aquest no finalitza fins 

que l’estudiant executa l’event d’abandonar el joc, amb el que finalitza l’aplicació 

sencera. 
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2. INICIAR MISSIÓ 
 

 

 

En qualsevol moment, l’estudiant pot abandonar l’aplicació, tant si ja està executant el 

combat o la missió, com si encara està en algun pas previ d’introducció de paràmetres. 

 

6. ABANDONAR APLICACIÓ 
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Hi ha un conjunt de casos d’ús que tenen un diagrama de seqüència molt semblant. 

Són tots aquells que representen opcions durant el joc (combat o missió). Són els 

següents: 3. Activar Opció Debug, 4. Mostrar Valors Sensors/Actuadors, 5. Activar 

Control Automàtic Robot, 7. Augmentar/Disminuir So, 8. Canviar Tipus Càmera, 9. 

Pausar Partida i 12. Mostrar Ajuda. Aquest és el diagrama genèric: 

 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 12.  
 

 

 

El següent diagrama de seqüència correspon al cas d’ús de reiniciar l’escenari: 

 

10. REINICIAR ESCENARI 
 

 
 

 

El següent diagrama de seqüència correspon al cas d’ús de tornar al menú principal 

un cop s’ha llançat l’execució de la missió o el combat: 
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11. TORNAR AL MENU PRINCIPAL 
 

 

 

 

7.3 Realitzacions dels casos d’ús més significatius 
  

A continuació es mostren els diagrames de seqüència dels casos d’ús més 

significatius. Els diagrames de seqüència, al estar en la part d’anàlisi no es mostren en 

detall ni s’han aplicat patrons. Això es farà a la part de disseny. Aquí es permet veure 

més en global la interacció entre classes.  

 

Aquest apartat està orientat, com tot el RUP, a una anàlisi per casos d’ús. La nostra 

aplicació però, no es presta molt a aquest tipus d’anàlisi. Per això aquest apartat 

l’utilitzarem com ja hem dit per transmetre una idea global del que succeeix dins el cas 

d’ús, posant un parell de casos prou representatius d’exemple. 

 

7.3.1 Iniciar Missió 
 

Aquesta realització és representativa dels dos casos d’ús Iniciar Combat i Iniciar 

Missió. Amb aquests diagrames es mostren la seqüència d’inicialització i creació de 
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tots els elements que configuren la simulació. Seguint el RUP, es classifiquen les 

classes que participen en el cas d’ús en boundary, control  i entity.  

La classe boundary representa la classe (o classes) amb que l’usuari interacciona 

amb l’aplicació i rep el resultat dels seus events. La classe control representa la classe 

(o classes) que gestionen la lògica de domini. Les classes entity són les classes del 

domini. 

Les classes entity són les úniques que no canviaran de la part d’especificació a la 

del disseny. Les classes boundary i control es veurà com es concreten en classes 

diferents quan s’apliquin els patrons de disseny. 

 

A continuació es mostra el diagrama VOPC (Vision Of Participant Classes). 

 

 
Seguidament es mostra el diagrama de seqüència, dividit en varies parts per una 

correcta visualització. Els noms de les operacions defineixen clarament el seu 

propòsit: 
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2. INICIAR MISSIÓ (part I) 
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2. INICIAR MISSIÓ (part II) 
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2. INICIAR MISSIÓ (part III: constructora Robot) 
 

 
 

 

Recuperem de nou el diagrama d’activitat per mostrar el comportament de la funció 

startRendering(): 
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2. INICIAR MISSIÓ (part IV: bucle rendering) 
 

 
 

 

7.3.2 Activar Control Automàtic Robot 
 

A continuació mostrem un segona realització d’un cas d’ús. En aquest cas serà el 

d’activar el control automàtic del robot, de manera que el circuit digital el controli. 

 

Un cop desactivat el control manual, a cada frame es cridarà a l’operació update, que 

suposarà l’execució de les altres operacions que es mostren al diagrama. 
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2. ACTIVAR CONTROL AUTOMÀTIC ROBOT (part I) 
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8 DISSENY 
 

En aquesta etapa es veurà a quina arquitectura s’adapta la nostra aplicació i aplicarem 

els patrons de disseny. 

Per entendre l’arquitectura i els patrons aplicats, s’ha de veure com estan 

estructurades concretament les classes d’Ogre i com funciona (veure Annex I).  

En relació al RUP, aquest capítol és l’equivalent a la part de design model del 

document Software Architecture Document. 

 

8.1 Arquitectura 
 

El patró arquitectònic que més encaixa a la nostra aplicació és l’arquitectura en 3 capes. 

Les capes són presentació, domini i gestió de dades.  

 

La capa de gestió de dades de la nostra aplicació té la particularitat que és 

unidireccional: no es produeixen canvis en els fitxers de disc, només es llegeixen.  

 

Els elements que conformen la persistència en el nostre sistema són: 

• Els circuits digitals. 

• Els fitxers que defineixen els robots. 

• Els fitxers que defineixen els escenaris. 

• Tots els recursos de layouts (GUI), fitxers de configuració (.cfg), materials, 

textures, scripts, etc. usats en l’aplicació. 

 

L’accés als fitxers dels circuits es realitza a través del escàner generat per Flex. 

L’analitzador sintàctic demana la llista de tokens a l’escàner, que llegeix el fitxer de disc 

i crea la llista. A partir de la llista, l’analitzador sintàctic crea els objectes necessaris per 

passar tota la informació a la capa de domini. 

 L’accés als XML de definició dels robots (i.e. robot1.ogreode) i dels escenaris (i.e. 

combat.xml), es realitza a través del parser TinyXML, incorporat en el paquet 

d’instal·lació d’Ogre. 

 L’accés a la resta de fitxers el realitza l’àrea de Resource Management d’Ogre (veure 

Annex I). 
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En la capa de presentació, interaccionem principalment amb el motor 3D de l’Ogre, el 

sistema GUI de CEGUI i les nostres pròpies classes. 

 En relació a la GUI, la part estètica de les finestres està separada del codi,i cada 

finestra té la seva pròpia classe. Això la fa més fàcilment canviable i reusable. 

 
Figura 16: Esbós de l’arquitectura de l’aplicació. 

 

La capa de domini és la que conté tota la lògica de l’aplicació i està composta 

principalment per classes pròpies, tot i que els càlculs de la llibreria física també 

entrarien dins aquesta lògica de domini. En els següents apartats es veu en detall el 

disseny de la capa de domini. 

 

 

8.2 Model Conceptual 
 

A continuació es mostra el model conceptual definitiu un cop aplicats els patrons i altres 

decisions de disseny.  

 

Si una classe té més d’un objecte d’altres llibreries amb les que interactua la nostra 

aplicació (Ogre, OgreODE, OIS i CEGUI principalment), en el diagrama es mostra de la 

forma “Ogre_atr”, “OgreODE_atr”, etc. Pel que als mètodes, només apareixen aquells 

més rellevants i que es veuran a l’apartat “Realització de les operacions més 
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significatives”. Es fa la suposició que cada classe tindrà els mètodes constructors, 

destructors, els “gets” i els “sets” que siguin necessaris en cada cas. 

Aquestes convencions s’han establert per fer més intel·ligibles els esquemes.   

 

8.2.1 Package controladors aplicació 
 

Les dues classes principals de l’aplicació són GameApp i GameListener. L’aplicació 

comença l’execució creant una instància de GameApp. En aquesta classe s’inicialitza 

l’Ogre, es crea el menú principal i altres finestres necessàries, i es crea l’escena. 

D’aquesta classe hereten les classes CombatApp i MissionApp.  

Aquestes classes tenen un alt grau de polimorfisme. Hi ha mètodes declarats a 

GameApp sense implementar i que són implementats de diferent manera en CombatApp 

i MissionApp. Altres mètode tenen una part comuna implementada a la superclasse i 

una part que difereix implementada d’una manera en cada classe.  

 Segons es triï combat o missió, la classe GameApp passa a ser tractada com 

CombatApp o MissionApp respectivament (cast).  

 

S’ha dissenyat la classe Simulation perquè en tot moment i des de qualsevol punt de 

l’aplicació es pugui consultar l’estat global (entre els definits) en què es troba l’aplicació i 

modificar-lo (veure l’apartat “Màquina d’estats de la classe Simulation”). Això és útil per 

comunicar la GUI amb GameApp (i fills), GameListener (i fills) i el main de l’aplicació. 

 

La classe GameListener hereta de la classe ExampleFrameListener. Aquesta 

herència es conserva del prototip, al contrari de l’herència de ExampleApplication. 

La classe GameListener té un mètode principal que és el frameStarted, 

acompanyat del mètode quasi idèntic frameEnded. La diferència entre els dos és que 

Ogre crida frameStarted abans de renderitzar el frame i frameEnded després de 

renderitzar-lo. Un cop es llança el main rendering loop del joc, aquests mètodes es van 

executant contínuament.  

Dins el frameStarted hi ha molt codi necessari per agafar tots els events de teclat i 

ratolí. La classe ExampleFrameListener ja implementa els events més comuns a 

qualsevol joc, a més de totes les inicialitzacions genèriques, de manera que serveix per 

extreure la part genèrica de la concreta de l’aplicació. Això fa el codi més net i fàcil de 

localitzar en futures modificacions.   

 A diferència de les classes de GameApp, en l’arbre dels “*Listeners”, només són 

instanciades les classes fulla, CombatListener i MissionListener, des de les 
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classes CombatApp i MissionApp respectivament. Quan s’instancien, es passen per 

empenta tots els paràmetres que el “Listener” necessitarà, en comptes de passar-li la 

referència del propi objecte “*App”.  

 

La classe TextRenderer és un Singleton que és usada per visualitzar informació 

textual per pantalla. Per exemple, és usada per mostrar el valor dels sensors i actuadors 

del robot. 

  

Dins la classe GameApp és on es fa el tractament principal de creació de l’escenari 

(veure capítol “Escenaris en ICBOTS”). Hi ha tota una sèrie de funcions que analitzen 

els tags i atributs del xml on hi ha la definició de l’escenari i creen els corresponents 

plans, entitats i geometries, de l’escena d’Ogre i del món físic  d’OgreODE.  

 La classe Tram es situa en aquest context i guarda una informació necessària que es 

llegeix quan s’escaneja la definició d’un tipus de tram; bàsicament guarda el nom de les 

textures i plans, i les seves mides. Durant l’escaneig, es disposa d’un “diccionari” de 

trams (que en C++ es tradueix a un map), i s’accedeix quan s’estan construint i situant 

els trams reals en escena i es necessita saber en quina “plantilla” es basen. 

 

En les classes GameApp i GameListener estem aplicant d’alguna manera el patró de 

disseny Mètode Plantilla i el Controlador. 
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8.2.2 GUI 
 

Aquest diagrama mostra les classes de la nostra aplicació que donen suport a la 

interfície gràfica d’usuari.  

Cada pantalla té una classe que la inicialitza, la mostra, en tracta els events i recull 

els resultats. La part estètica es troba definida en uns fitxers amb extensió .layout en la 

carpeta “Media/GUI”. Per tant, hi ha una separació de la part programada a la part 

purament estètica que fa el codi més extensible, reusable i modificable.  

La interacció de l’usuari amb la GUI provoca un canvi en l’estat de l’aplicació. La 

creació d’instàncies d’aquestes classes la porta a càrrec la classe GameApp. La classe 

InputHandler permet capturar els events i injectar-los al sistema CEGUI de forma 

que totes les finestres els puguin tractar. 

 

 
 

8.2.3 Esquema principal 
 

Hi ha pocs canvis respecte l’especificació. La classe robot utilitza la classe 

TextRenderer per escriure els valors dels seus sensors i actuadors. També es veu 

com la classe Vehicle i Wheel hereten de PrefabObject, que proporciona un 

embolcall per tractar-les d’una determinada manera quan s’analitzen les col·lisions entre 

objectes.  
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És des de la classe robot des de on es crida al parser del circuit digital i es construeixen 

les classes que representen el circuit. També és des d’aquí on es creen els sensors, 

actuadors i el vehicle. En la funció loadFromXMLfile s’escaneja el fitxer de configuració 

del robot *.ogreode. En la classe robot es fa l’escaneig dels tags més externs i es creen 

les estructures bàsiques, per després delegar a les classes pertinents l’anàlisi dels 

subtags concrets.  

 Per exemple, quan llegeix el tag “SensorArea”, crea el sensor i delega l’anàlisi de tota 

la informació que conté el tag i els seus subtags a la funció loadFromXMLfile de la 

classe SensorArea. 

 Aquest seria un cas clar d’aplicació del patró assignació de responsabilitats a 

objectes.  

 

 
 

8.2.4 Esquema “sensors” 
 

A l’igual que les classes Vehicle i Wheel, SensorLimitArena, SensorObstacle-

Detector, SensorLine i SensorArea hereten de PrefabObject. La jerarquia de 

sensors deixa entreveure l’aplicació del patró Plantilla, i permet evitar la duplicació de 

codi. El mateix es pot aplicar en el cas dels actuadors. 

 Un sensor tipus raig el podem situar en posicions relatives a alguna de les cares del 

robot. L’especialització de les classes ObstacleDetectorFrontal o LimitArena-
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Frontal només ve a significar que no s’ha d’indicar cap cara quan es defineixin perquè 

seran col·locats com el seu nom indica a la cara frontal del robot. 

 

 
 

8.2.5 Esquema “circuit” 
 

La classe CircuitSimulator incorpora un diccionari (map en C++) per tenir una 

relació de la posició que ocupen els nodes en el vector “nodes”. La classe Verilog-

Circuit conté els VerilogModule també en un map per una ràpida localització. 

També com el cas dels sensors i actuadors s’aplica d’alguna manera el concepte de 

mètode plantilla per abstraure el comportament comú en una superclasse. 
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8.2.6 Esquema “actuadors” 
 

No hi ha canvis respecte l’especificació. 
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8.2.7 Tractament d’errors. Excepcions 
 

Un dels requisits funcionals que es requerien era justament que “En el cas d’errors en el 

circuit digital que controla el robot o la seva interacció amb aquest, s’han de controlar i donar a 

l’alumne un missatge el més explicatiu possible de per què està mal fet.” 

 Per complir amb aquest requisit i per tractar altres situacions d’errors que es puguin 

produir en l’aplicació, com ara errors en el nom dels tags i atributs del xml de definició 

d’un escenari, s’utilitza el sistema d’excepcions. S’ha creat les classes que es poden 

veure en el següent esquema. 

 

Existeix la classe genèrica ICbotsException, que conté el missatge d’error i el tipus 

on s’engloba com atributs protected. Per llançar una excepció es pot crear una instància 

d’aquesta classe.  

Si es vol fer un tractament més específic o es necessita diferenciar unes excepcions 

d’unes altres, es poden crear classes que heretin d’aquesta. Un exemple és la classe 

XMLAttributeException, que indica que s’ha detectat un error llegint un fitxer de 

definició d’escenari. Concretament, atributs que han d’aparèixer obligatòriament no 

apareixen o estan mal escrits. 

 
 

 

8.3 Màquina d’estats de la classe Simulation 
 

A continuació es mostra la màquina d’estats del objecte Simulation, que manté l’estat 

global de l’aplicació des de que s’inicia fins que finalitza. 
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8.4 Realització de les operacions més significatives 
 

A continuació es mostra el diagrama de seqüència de les operacions més significatives. 

Són diagrames de disseny, per tant les operacions i objectes ja són els reals, i s’han 

aplicat els patrons de disseny corresponents. 

 

8.4.1 Operació iniciarMissió 
 

Primer es mostren els diagrames de seqüència referents a la interacció amb la GUI. 
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A continuació es mostra en detall l’operació 1: capture(). 

 

 
 

8.4.2 Operació go 
 

Després de tornar del menú principal havent escollit tots els paràmetres, es crea una 

instància de la classe MissionApp per còpia de la instància “game”. A continuació es 

crida a la funció go(), definida en els següents diagrames de seqüència: 
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En la funció createScene() es llegeix i s’analitza el fitxer de definició de l’escenari i es 

crea l’escena. En la funció createFrameListener() és on es crea la instància de 

MissionListener.  

 

8.4.3 Constructora MissionListener 
 

A continuació es mostra el diagrama de seqüència i el contracte de la constructora: 

 
MissionListener( win: RenderWindow*, cam: Camera*, bot1_filename: string, 
root: Root*, world: OgreOde::World*, minuts: int, bot1position: Real [3], 
sim: Simulation*, guirn: CEGUI::Renderer*, mes: WinMessageBox *, terrain: 
OgreOde::TerrainGeometry*, eopt: WinEndOptions*) 
 
Pre: Tots els arguments que es passen al constructor han d’estar correctament inicialitzats. 
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Post: 1. Si la creació de la instància de Robot provoca una excepció, llavors no es crea cap instància 
i passa l’excepció cap amunt. 
2. En cas contrari, operació vàlida i s’ha creat una instància de MissionListener amb els atributs 
especificats en els paràmetres. 
 

 
 

Es crida a la constructora de la superclasse per continuar inicialitzant el Frame Listener; 

es crea una instància concreta de StepHandler (en OgreODE hi ha diverses subclasses 

de StepHandlers segons convingui) que a grans trets ens serveix per controlar la 

dinàmica en el món físic; es crea la instància del nostre robot. 

 

8.4.4 Constructora Robot 
 

A continuació es mostra el contracte i el diagrama de seqüència de la constructora 

Robot.  

 
Robot(robot_filename: string, textboxName: string, position: Real [3],  
      world: OgreOde::World*, arenafile: String [0..1]) 
 
Pre: Tots els arguments que es passen al constructor han de tenir un valor vàlid. 
Post: 1. Si robot_filename no conté un nom d’un fitxer, Ogre llançarà una excepció i l’aplicació 
finalitzarà. 
2. Si la creació del circuit provoca una excepció, llavors no es crea cap instància i passa l’excepció 
cap amunt. 
3. En cas contrari, operació vàlida i s’ha creat la instància de Robot corresponent. 
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8.4.5 Operació loadFromXmlFile 
 

A continuació es presenta l’operació amb la que es comença l’escaneig del fitxer XML 

de definició del robot. Es pot veure l’aplicació del patró Iterador, en aquest cas a través 

de la interfície que ens proporciona TinyXml per fer l’escaneig del fitxer, i l’assignació de 

responsabilitat a objectes, perquè es delega la responsabilitat d’escanejar el tros de xml  

corresponent al vehicle, sensor, o actuador que pertoqui. 

 
void loadFromXMLFile( file: String, name: String) 
 
Pre: Els arguments han de tenir valor. 
Post: 1. Si file no és el nom de cap fitxer, el parser llança una excepció i l’aplicació finalitza. 
2. En cas contrari, operació vàlida i s’ha realitzat la lectura i anàlisi del fitxer xml. 
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8.4.6 Operació update 
 

Hi ha diversos objectes que tenen l’operació update. Ens centrarem però en el mètode 

void update( time: Real ) de la classe Robot. 

 

El que fa la funció computeSensorValues() és cridar, per cada sensor del robot, la 

seva pròpia funció computeSensorValues(). 
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MainInputs és una llista de strings que com el seu nom indica conté els inputs del 

circuit. Sobre aquesta llista s’aplica el patró iterador. La classe Robot conté un diccionari 
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(map en C++) amb els sensors (outputToSensor) i amb clau string, de manera que 

podem buscar (find) el sensor a partir del nom de l’input del circuit. 

 Un cop establerts tots els inputs es crida a la funció simulate() del circuit. Un cop 

finalitza l’execució, es situen els outputs del circuit als actuadors corresponents. 

 Finalment, es crida a update(time) però en aquest cas del vehicle, que farà la 

feina d’actualitzar els elements del vehicle, rodes i motor al nou instant. 

 

 

8.4.7 Operació reorderGates  
 

Aquesta és una operació de la classe CircuitSimulator que es realitza cap al final 

del procés de reconstrucció del circuit digital. En aquesta operació s’ordenen les portes 

lògiques de manera que després es simulin en l’ordre correcte. 

 

El procés és el següent. Primer es marquen tots els inputs principals com processats. 

Aleshores mentre quedin portes per processar, es van analitzant les portes. Les 

primeres portes a ser processades seran aquelles que estiguin connectades als inputs 

principals. Els outputs d’aquestes portes es marcaran com a processats. Com aquests 

outputs poden ser els inputs d’altres portes, aquestes portes seran les següents a ser 

marcades com a processades.  

 

Durant aquest procés podem detectar fins a 4 errors diferents (veure el capítol “Casos 

de Test” per a més informació) que llançaran una excepció. El primer error que podem 

detectar és si hi ha 2 outputs diferents connectats entre sí o un output connectat a un 

input principal. 

 També podem detectar que una porta té inputs sense connectar, o té un output 

connectat a un dels seus inputs, o que està dins un bucle format exclusivament per 

lògica combinacional (no hi ha cap element de memòria, per exemple un biestable, pel 

mig).  
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8.4.8 Operació createScene 
 

És la operació on es crea l’escenari. Com la major part del procés de construcció de 

l’escenari és comú a la missió i al combat, la majoria de funcions es troben 

implementades a la classe pare. El que succeeix és que, gràcies al polimorfisme, quan 

des de l’operació switchFromGuiToGame es crida createScene, es crida a la funció 

redefinida a la classe MissionApp. Després es crida explícitament al mètode definit al 

pare. El mateix passa quan es delega la responsabilitat de analitzar el tag 

<BotsPosition> a la classe MissionApp. 
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9 IMPLEMENTACIÓ 
 

L’aplicació s’ha implementat en C++. L’aplicació està formada per 69 classes pròpies 

distribuïdes en 24 fitxers “.h” i 22 fitxers “.cpp”, més el fitxer “.cpp” que conté el main de 

l’aplicació, el fitxer “.ll” on està definit l’analitzador lèxic i el fitxer “.yy” on està definit 

l’analitzador sintàctic. Aquests fitxers es troben a la carpeta “src”. En total són 9.837 

línies de codi.  

 A la carpeta “include”, hi ha els fitxers ExampleFrameListener.h i 

StaticPlugingLoader.h. Els dos fitxers venien amb el package d’Ogre, però no 

formen part de l’API. El primer fitxer conté la classe ExampleFrameListener que 

només ha estat lleugerament modificada, i l’altre fitxer conté la classe 

StaticPluginLoader, per realitzar la càrrega estàtica dels plugins d’Ogre quan està 

compilat estàticament amb la nostra aplicació.  

 

Respecte al punt de la compilació estàtica, s’ha realitzat per facilitar la portabilitat de 

l’aplicació a altres màquines que no tinguin instal·lades les llibreries de què depèn 

l’aplicació.  

 Compilar l’aplicació estàticament ha portat molts problemes. El motiu és que la forma 

més habitual de compilar una aplicació és dinàmicament. Per tant, no es troba gaire 

informació ni suport a la compilació estàtica de llibreries. Al final s’ha aconseguit un 

executable amb les mínimes dependències. 

 

Després de la fase d’implementació ve la fase de desplegament de l’aplicació. El 

desplegament de l’aplicació es farà d’una manera o altra depenent si és per treballar 

com a desenvolupador o simplement com a usuari. En l’Annex s’explica detalladament. 

 

Tot seguit es mostren un conjunt de captures de pantalla per mostrar com queda 

finalment l’aplicació. 
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Figura 17: Pantalla inicial. 

  

 
Figura 18: Pantalla d’opcions del combat. 
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Figura 19: Missió. 

 

 
Figura 20: Combat. 
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10 CASOS DE TEST 
 

Establir un guió de test és essencial per comprovar la correctesa de qualsevol sistema 

software. En aquest capítol s’especifiquen alguns casos de test rellevants, fent èmfasi 

en els casos on el circuit digital realitzat amb el TkGate té errors. 

En relació al RUP, aquest capítol és equivalent al document Test Cases. 

 

10.1  Errors del circuit digital 
 

1. Una sortida d’una porta connectada a la sortida d’una altra. 

R. Es mostra un missatge d’error explicant que 

la porta ‘x’  té la mateixa sortida que una altra, o 

bé està connectada a un input principal. Després 

l’aplicació torna al menú inicial. 

 

2. Bucle il·legal. 

Depenent del cas es mostra un missatge d’error 

o un altre: 

R. a) Cas Simple: la porta ‘x’ té la seva sortida 

connectada a una de les seves entrades. 

R. b) La porta ‘x’ es troba dins d’un bucle format 

únicament per lògica combinacional. 

Després l’aplicació torna al menú inicial. 

 
 

 

 

3. Input o Output del circuit no relacionat amb cap sensor o actuador del robot. 

R. Es mostra un missatge d’advertència que l’input o l’output ‘x’ no està relacionat 

amb cap sensor o actuador definits al robot, i que el seu valor serà tractat com 

indefinit. Això pot ser degut a què s’estigui utilitzant el circuit amb un robot equivocat, 

que simplement s’hagi escrit malament el nom del cable o s’hagi especificat una 

amplada del bus errònia. L’aplicació permet continuar jugant, però el funcionament 

del robot segurament no serà l’esperat. 
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4. Porta amb alguna entrada sense connectar a res. 

R. Es mostra un missatge d’error explicant que la 

porta ‘x’ té entrades sense connectar. Després 

l’aplicació torna al menú inicial. 

 

 

5. Fitxer corrupte. 

R. Si es detecta un cable del circuit no declarat, això només pot dir que el circuit no 

s’ha guardat bé o ha estat modificat incorrectament des de fora el TkGate. Es mostra 

un missatge d’error amb aquesta informació i es torna al menú inicial. 

 

10.2  Altres casos de test 
 

S’hauria de comprovar que per cada cas d’ús el resultat és l’esperat. Per exemple: 

• Provar que cada sensor pren els valors correctes quan correspon. 

• Provar que els actuadors funcionen correctament. 

• Comprovar que es pot reiniciar la partida amb els valors inicials, sense rastre de la 

partida anterior. 

 

També s’hauria de jugar amb els fitxers de definició dels robots i dels escenaris, i 

comprovar que en cas d’error l’aplicació finalitzi correctament amb una excepció prou 

explicativa.  
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11 CREACIÓ D’ESCENARIS 
 

11.1 Elements base d’un escenari d’ICBOTS. 
 

Els elements base que apareixen en un escenari d’ICbots són el cel, el terra, i unitats 

base a partir de la unió de les quals podem formar l’arena o els circuit per on es mou el 

robot o robots. Aquesta unitat base s’ha decidit que seria un prisma rectangular, on les 

cares del qual són plans finits, menys el pla inferior, que no existeix perquè no és 

necessari, ja que el mateix terra de l’escenari fa de cara i “tanca” el prisma. D’aquesta 

manera fem una optimització ja que per cada prisma ens estalviem renderitzar un pla 

innecessari. 

 

Eixos de coordenades. 
Quan situem un pla a l’escena, per defecte la cara que té la textura (perquè l’altra no en 

té) queda orientada cap a dalt. És a dir, si agafem com a referència la nostra pantalla, la 

cara amb la textura estaria orientada cap a la part superior de la pantalla.  

Segon punt a tenir en compte. Cada pla està assignat a un node. Aleshores pots fer 

coses com “penjar un node d’un node pare”. Fent això, per defecte el node “fill” acumula 

les translacions i rotacions del node pare. 

Tercer punt: fins que no es crida a la funció del node _getFullTransform() no es 

fan efectius ni el desplaçament a la posició indicada pel centre ni les rotacions. Per 

defecte, el node queda situat al origen de coordenades (0,0,0). 

 El sentit dels eixos de coordenades és el següent. Agafant com a referència l’usuari 

que està mirant cap a la pantalla, el sentit positiu de l’eix X és cap a la dreta, el de l’eix 

Y cap amunt, i el de l’eix Z cap a l’usuari. 
 

11.1.1 Prisma rectangular 
 

La següent figura mostra les relacions que s’estableixen en un prisma rectangular per 

poder dibuixar-ne els plans a partir de la informació facilitada en el fitxer de definició de 

l’escenari. Aquestes dades són: 

• Les coordenades del centre del prisma (on es recolza al terra). En el cas de la 

figura està etiquetat com Origen. 

• Les mides (alt, llarg, ample) del prisma. En el cas de la figura estan etiquetades 

com r, v, u. 
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Figura 21: Relacions geomètriques del prisma 
rectangular. 

 
Figura 22: Nomenclatura de les cares i posició 

per defecte d’un tram. 
  

 

 

Dins la funció addTram es construeix el prisma a partir d’aquestes dues dades. La 

relació que s’estableix entre les cares del prisma és la que es detalla en el quadre 

següent, fent servir les dades d’exemple de la figura perquè sigui més fàcil de veure: 

 

Cara Mides 
Centre abans 
d’aplicar cap 

transformació 
Rotació 

Superior “Road” u × v (x=0, y=r, z=0) - 
Bottom u × r (0, r/2, v/2) 90º eix X 

Top u × r (0, r/2, -v/2) -90º eix X 
Left r × v (-u/2, r/2, 0) 90º eix Z 

Right r × v (u/2, r/2, 0) -90º eix Z 
 

 

11.1.2 Terreny 
 

Per fer més atractiva l’escena, en comptes de tenir de background només un pla, s’ha 

incorporat l’opció de tenir un terreny muntanyós. Tècnicament, per la seva complexitat, 

el terreny és tractat d’una forma especial dins el motor 3D d’Ogre. És identificat com a 

geometria del món, i hem d’usar un tipus especial de Scene Manager que ho suporti. 

Degut a la seva complexitat, incorporar un terreny al nostre escenari comporta una 

pèrdua important de FPS (Frames Per Second). Es recomana una bona targeta gràfica i 

memòria suficient (més de 512MB). 

 



11 ESCENARIS EN ICBOTS 

 104

La definició del fitxer es realitza amb l’ajuda d’un fitxer de configuració i una imatge en 

escala de grisos d’unes dimensions determinades. La funció setWorldGeometry 

(cfgFile) del Scene Manager s’encarrega de carregar el terreny indicat a cfgFile.  

A grans trets, s’especifica una cota màxima que tindrà el terreny. Aleshores, usant la 

imatge en escala de grisos com a plantilla, els punts més negres indiquen que el terreny 

tindrà cota 0 i a els punts totalment blancs tindran una alçada igual a la cota màxima. El 

terreny queda pintat en la dimensió positiva dels eixos de coordenades.  

 

 El terreny no suporta les col·lisions amb els nostres prismes rectangulars ni amb cap 

altre pla. Per tant, queden prohibits els contactes. La forma més fàcil per evitar això és 

situar els prismes a una distància inapreciable per sobre el terreny (0.1 és suficient). 

 

També és possible col·locar elements extres en l’escena, com ara cases, caixes, o 

altres models (.mesh) de que es disposi.  
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12 FORMAT DELS FITXERS XML DE DEFINICIÓ 
D’ESCENARIS. 
 

12.1 Propòsit 
 

Aquest document conté la referència als tags i atributs disponibles per construir un 

escenari. Els fitxers de definició d’escenari es situaran dins la subcarpeta 

Media/Scenarios. 

 

12.2 Format 
 

Primer s’il·lustra amb un exemple com és el format dels fitxers, per després mostrar un 

quadre resum de tots els tags i atributs existents. 

 
<Scenary> 
 
  

<BotsPosition> 
 <Bot1Position x="0" y="50" z="0"/> 

</BotsPosition> 
  

<ScenaryDefinitions> 
 <Floor texture="Examples/DarkMaterial" width="2000" height="2000" 
xnumseg="15" ynumseg="15" utile="200" vtile="200"/> 
 
 <RectangularPrisma id="tipus1" width="10" height="50" cota="3"> 
  <Road texture="Examples/RustySteel" xnumseg="1" ynumseg="1" utile="1" 
vtile="5"/> 
  <Shortside texture="Examples/EnvMappedRustySteel" xnumseg="1" 
ynumseg="1" utile="5" vtile="1"/> 
  <Longside texture="Examples/EnvMappedRustySteel" xnumseg="1" 
ynumseg="1" utile="5" vtile="1"/> 
 </RectangularPrisma> 
 
 <RectangularPrisma id="tipus2" width="10" height="50" cota="3"> 
  <Road texture="Examples/BumpyMetal" xnumseg="1" ynumseg="1" utile="3" 
vtile="12"/> 
  <Shortside texture="Examples/BumpyMetal" xnumseg="1" ynumseg="1" 
utile="1" vtile="5"/> 
  <Longside texture="Examples/EnvMappedRustySteel" xnumseg="1" 
ynumseg="1" utile="1" vtile="5"/> 
 </RectangularPrisma> 
 
 <Finish base_id="FinishPlane" texture="WoodPallet" width="10" height="10" 
cota="3" xnumseg="1" ynumseg="1" utile="5" vtile="5"/> 

</ScenaryDefinitions> 
 
<!-- L'atribut prisma_base és opcional: si no s'indica, s'agafarà  per defecte 

el primer "RectangularPrisma" definit -->  
<Tram> 
 <Coord x="0" y="0" z="0"/> 
</Tram> 
 
<Tram prisma_base="tipus2"> 
 <Coord x="20" y="0" z="-30"/> 
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 <Rotations y_axis="90"/> 
</Tram> 
 
<Tram> 
 <Coord x="50" y="0" z="-50"/> 
</Tram> 
 
<Tram> 
 <Coord x="20" y="0" z="-70"/> 
 <Rotations y_axis="90"/> 
</Tram> 
  
<Finish id="finish1"> 
 <Coord x="10" y="0.1" z="-70"/> 
</Finish> 

 
  
</Scenary> 
 
 

 
 

Tag Explicació Atributs 
<Scenary> Identificar el fitxer xml com a tipus escenari. 

Obre i tanca el fitxer. 
- 

<BotsPosition> Encapsula els tags que contenen les 
coordenades en què apareixen els robots 
inicialment a l’escenari. 

- 

<Bot1Position> Conté les coordenades inicials (x,y,z) del 
robot 1. 

x, y, z. Obligatoris. 

<Bot2Position> 
(només en combat) 

Idèntic que l’anterior però pel robot 2. x, y, z. Obligatoris. 

<Camera> 
(només en combat) 

Les coordenades on es vol situar la càmera. 
La càmera està orientada cap a -Z (com si 
fossin els ulls de l’usuari). En la missió, per 
defecte, ja està associada al robot. 

x, y, z. Per defecte x=0, 
y=13, z=40 . 

<ScenaryDefinitions> Conté les definicions de l’escenari. Aquestes 
definicions són les següents: 1- el pla que 
defineix el terra “background”, 2- el pla que 
defineix l’arena o pista per on es desplaça el 
robot, 3- els plans (llarg i curt) que defineixen 
els laterals de l’arena o pista, i 4- el pla 
objectiu que estableix la condició de victòria 
en la missió individual. Les definicions 2 i 3 es 
troben incloses en la definició del prisma 
rectangular que hem comentat en l’apartat 
anterior.  

- 

<Floor> Conté les característiques que defineixen el 
terra que conforma el “background” de 
l’escenari juntament amb el cel. Les 
característiques són: la textura, l’ample i el 
llarg del pla, el nombre de triangles que 
formen el pla (x/ynumseg) i el nombre de 
cops que s’ha de repetir la textura (u/vtile). 

texture, width, height, 
utile, vtile, xnumseg, 
ynumseg. 
Tots obligatoris. 

<RectangularPrisma> Engloba la definició de la unitat bàsica de 
dibuix de l’escenari, un prisma rectangular. És 
el que usem de base per construir l’arena en 
cas del combat, o el circuit en cas de la 
missió individual. Poden haver múltiples 
definicions de prismes rectangulars. Ha de 
tenir un identificador que ens servirà per 

id, width, height, cota. 
Tots obligatoris. 
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referir-nos a ell quan construïm/situem l’arena 
o els trams a l’escenari. També ha de tenir les 
mides (x,y,z  width, cota, height) del prisma. 
La primera definició de prisma s’establirà com 
“default” (veure tag <Tram>). 

<Road> El pla que defineix l’arena o pista per on es 
desplaça el robot. Defineix la textura, el 
nombre de triangles que formen el pla 
(x/ynumseg) i el nombre de cops que s’ha de 
repetir la textura (u/vtile). 

texture, utile, vtile, 
xnumseg, ynumseg. 
Tots obligatoris. 

<ShortSide> El pla que defineixen el lateral curt de l’arena 
o pista. Mateixes propietats que en <Road>. 

Mateixos atributs que 
en <Road>. 

<LongSide> El pla que defineixen el lateral llarg de l’arena 
o pista. Mateixes propietats que en <Road>. 

Mateixos atributs que 
en <Road>. 

<Finish> 
(només en missió 
individual) 

El pla objectiu que estableix la condició de 
victòria en la missió individual. Les propietats 
que es fixen són: identificador, textura, mides, 
el nombre de triangles que formen el pla i el 
nombre de cops que s’ha de repetir la textura. 

base_id, texture, width, 
height, cota, utile, vtile, 
xnumseg, ynumseg.  
Tots obligatoris. 

<Tram> Després del bloc <ScenaryDefinitions>. Crea i 
situa en l’escenari una instància del 
RectangularPrisma que se l’indiqui. Si apareix 
l’atribut prisma_base, serà una instància del 
prisma amb aquest id; sinó es diu res, s’agafa 
el primer RectangularPrisma que s’ha definit. 
Cada tram té un subtag que indica les 
coordenades on es situa la instància, un 
subtag que indica si s’ha d’aplicar alguna 
rotació, i un subtag que indica si s’ha d’inserir 
una línia que pot ser rastrejada pel robot. 

prisma_base. Opcional. 

<CenterLine> 
(Opcional) 

Situa una línia al mig del tram per ser 
rastrejada pel robot. Es pot parametritzar la 
seva longitud (long), la seva posició relativa 
(offset), i l’amplada (width). 

long(=longitud del 
tram), offset(=0), 
width(=1). Opcionals. 

<PerimeterLine> 
(Opcional) 

Situa una línia al voltant del tram, fent de 
delimitadora d’aquest. Així el robot pot evitar 
caure del tram. Es pot parametritzar la seva 
amplada. 

width(=2). Opcional. 

<Decoration> Defineix un bloc on se situen elements 
decoratius (tags <Decoration>) per fer més 
atractiu l’escenari. Si se li passa com atribut el 
fitxer de definició d’un terreny (veure apartat 
‘Terreny’), aquest s’aplicarà a l’escenari, i farà 
la funció de terra, pel que el tag <Floor> no ha 
d’aparèixer. 

file. Opcional. 

<Ornament> Subtag de <Decoration>. S’indica que es situï 
un model *.mesh (per exemple una casa) en 
unes coordenades concretes, aplicant unes 
rotacions i escalant el model si és necessari. 

mesh. Obligatori. 

<Finish> 
(només en missió 
individual) 

Tot i que té el mateix nom que el tag anterior, 
la situació de trobar-se ja fora del bloc 
<ScenaryDefinitions> en l’xml li dóna una 
altra semàntica. Aquí s’estableix la creació i 
situació de la instància objectiu en el mapa. 
S’ha de considerar com un “singleton”, només 
es pot situar una única instància “finish” en 
l’escenari. 
Mateixes propietats que en <Tram>. 
Té un identificador i un subtag que indica les 
coordenades on es situa l’instància, i un altre 

id. Obligatori. 
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subtag que indica si s’ha d’aplicar alguna 
rotació. 

<Coord> Subtag de <Tram> i <Finish>. Indica les 
coordenades (x,y,z) on s’ha de situar 
l’instància. 

x, y, z. Obligatoris. 

<Rotations> 
(Opcional) 

Subtag de <Tram>, <Finish> i <Ornament>. 
Indica les rotacions sobre els eixos (x,y,z) que 
s’han d’aplicar sobre la instància. Si aquest 
tag no apareix, es suposa que no s’ha 
d’aplicar cap rotació. 

x_axis, y_axis, z_axis. 
Opcional; indicar el 
valor quan es vulgui 
rotar. 

<Scale> 
(Opcional) 

Subtag de <Ornament>. Indica si s’ha 
d’escalar el model. 

x_sca, y_sca, z_sca. 
Opcional; indicar el 
valor quan es vulgui 
escalar. 

 
Remarcar que cap identificador es pot repetir. Si es fa, durant l’anàlisi de l’escenari es 

generarà una excepció i l’aplicació finalitzarà. 

 

Quan es creï un nou fitxer d’escenari, s’haurà d’afegir al fitxer scenarios.cfg, en la 

secció corresponent segons sigui per una missió o un combat. Aquest fitxer alimenta el 

combobox d’elecció de l’escenari del menú d’opcions. 
 



13 ROBOTS EN ICBOTS 

 109

13 CREACIÓ DE ROBOTS 
 

A continuació es llisten els sensors i actuadors disponibles per ser incorporats a un 

robot. Serà al següent capítol on es detalli com s’ha d’escriure aquesta informació al 

fitxer de definició del robot. Els noms s’han d’escriure igual (amb la mateixa 

capitalització i tot) com estan aquí escrits. 

 

13.1 Sensors 
 

Area 
Es crea una esfera al voltant del vehicle que té 

com a centre el centre del vehicle, i de radi 

que es pot parametritzar. Serveix per detectar 

el robot contrincant. Només té un bit. 

 

LimitArena i LimitArenaFrontal (només en combat) 
Només funcionen en el combat, i detecten si el robot s’acosta al límit de l’arena de 

combat. Perquè es puguin visualitzar, es representen com a tipus raig. Són direccionals; 

això vol dir que si el cotxe té un d’aquets sensors situat a la cara frontal i està fent 

marxa enrere, no ho detectarà i caurà de l’arena. Es poden situar en qualsevol de les 4 

cares laterals del robot, indicant-ho a l’atribut “side”, amb la següent codificació:  

0 Al morro del cotxe. 
1 Al lateral dret. 
2 Al lateral esquerra. 
3 Al darrera del cotxe.

 

Els sensors es situen a altura mitja de la cara, però es pot parametritzar el 

desplaçament cap a un costat o altre per mitjà l’atribut “relPos”. Per exemple, “side=0 

relPos=0.75” situarà el sensor al morro del cotxe, a mitja alçada i desplaçat entre el 

centre i l’extrem dret del morro. També es pot parametritzar la distància a què es vol 

que el sensor s’activi. Per exemple, si s’estableix distància 5, el sensor es posarà a ‘1’ 

quan el vehicle estigui a aquesta distància o inferior del límit de l’arena. El sensor límit 
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arena frontal és una especialització i situa el sensor al morro del cotxe sense necessitat 

d’usar l’atribut “side”. 

 

ObstacleDetector i ObstacleDetectorFrontal 
Són raigs que serveixen per detectar qualsevol objecte en l’escena, i en concret el robot 

oponent. Com els sensors de límit, es poden situar en qualsevol de les 4 cares laterals, 

de la mateixa manera que s’ha explicat anteriorment. De igual manera, també es pot 

parametritzar la mida del raig detector.  

 

Line 
El propòsit d’aquest sensor és el de poder emular els robots rastrejadors. Són raigs com 

els “ObstacleDetector”, per tant es poden situar de la mateixa manera. La posició més 

normal en què es situen però, és una diferent als obstacle detector. La posició normal 

on situar aquest sensor és al morro del cotxe i dirigit cap a baix. Això s’indica amb 

l’atribut “side=4” . L’element diferencial és que només detecten els plans tipus “línia”, 

que són representats per una línia de color groc. 

 

Speed 
Aquest sensor pot tenir n bits, tants com s’especifiquin en l’atribut “size”. Mesura la 

velocitat (amb signe) a la que es desplaça el robot. És útil per exemple per detectar si el 

robot es mou a més de x velocitat. Per exemple, per “size=3”, el sensor velocitat 

prendria els següents valors: 

bits Significat. 
b2 b1 b0  
0 1 1 El robot es mou endavant a més de 3 u.de vel. 
0 1 0 El robot es mou endavant entre 2 i 3 u. de vel. 
0 0 1 El robot es mou endavant entre 1 i 2 u. de vel. 
0 0 0 El robot està pràcticament parat. Fluctua entre 1 i -1 

unitats de velocitat. 
1 1 1 El robot es mou enrere entre -1 i -2 u. de vel. 
1 1 0 El robot es mou enrere entre -2 i -3 u. de vel. 
1 0 1 El robot es mou enrere entre -3 i -4 u. de vel. 
1 0 0 El robot es mou enrere a més de -4 u. de vel. 

 

 

13.2 Actuadors 
 

NBitsThrottle i NBitsSignedThrottle 
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Són l’accelerador del cotxe. El primer només permet anar endavant i amb l’altre es pot 

fer marxa enrere. Quants més bits s’especifiquin a l’atribut “size”, més ventall 

d’acceleració li podrem donar al cotxe respecte a l’acceleració definida en l’atribut 

“redline”. La taula següent mostra la codificació en bits pel cas que “size=3”: 

NBitsThrottle NBitsSignedThrottle 
bits Resultat. bits Resultat. 

b2 b1 b0  b2 b1 b0  
0 0 0 No hi ha acceleració. 0 1 1 100% d’acceleració endavant. 
0 0 1 Accelerar 1/7 part. 0 1 0 Accelerar 2/3 parts endavant. 
0 1 0 Accelerar 2/7 parts. 0 0 1 Accelerar 1/3 part endavant. 
0 1 1 Accelerar 3/7 parts. 0 0 0 No hi ha acceleració. 
1 0 0 Accelerar 4/7 parts. 1 1 1 Accelerar 1/3 part enrere. 
1 0 1 Accelerar 5/7 parts. 1 1 0 Accelerar 2/3 parts enrere. 
1 1 0 Accelerar 6/7 parts. 1 0 1 100% de l’acceleració enrere. 
1 1 1 El 100% de l’acce-

leració definida. 
1 0 0 -4/3 cops de l’acceleració definida. 

 

NBitsBrakes 

Són els frens del cotxe. Com en el cas de “NBitsThrottle”, quants més bits s’especifiquin 

a “size”, més ventall de força es podrà aplicar a la frenada. És a dir, si és un sol bit, 

quan s’activa es frena aplicant el 100% de la força de frenada definida pel vehicle. Amb 

2 bits, podríem representar fins el valor 3, per tant es pot frenar usant 1/3, 2/3 o el 100% 

de la força de frenada. 

 

NBitsSteer i 4WheelNBitsSteer 
Controlen la direcció del vehicle, és a dir, el moviment de les rodes. “NBitsSteer” 

representa la direcció real que trobem en els cotxes, que és només a les rodes del 

davant. “4WheelNBitsSteer” ofereix direcció a les 4 rodes del vehicle i li proporciona al 

vehicle un moviment giratori sobre si mateix. Per produir aquest efecte, si les rodes del 

davant giren cap a una banda, les del darrera giren a la inversa. Com en el cas de 

“NBitsSignedThrottle”, quan més bits s’especifiquin més ventall de moviments es podran 

aplicar a les rodes sobre el gir màxim establert. Pel cas de “size=2” tindríem: 

0 0 Rodes rectes. 
0 1 Màxim gir a la dreta. 
1 0 Màxim gir a l’esquerra. 
1 1 Màxim gir a l’esquerra. 

 

 

 

 



14 FITXER DE DEFINICIÓ D’UN ROBOT 

 112

14 FITXER DE DEFINICIÓ D’UN ROBOT 
 

14.1 Propòsit 
 

Aquest document descriu com està constituït un robot. Els fitxers de configuració dels 

robots (*.cfg) es situaran dins la subcarpeta Media/Robots. Els fitxers de definició dels 

robots (*.ogreode, en XML) es situaran dins la subcarpeta Media/Robots/Vehicles. 

 

14.2 Format 
 

El fitxer de configuració (*.cfg) és un fitxer de text molt simple que només té 3 camps. 

Un exemple seria el següent: 

 
VehicleFile=robot.ogreode 
VehicleName=Subaru 
Circuit=circuit_digital.v 

 

El primer camp és el fitxer de definició del robot, que es veurà seguidament. El segon 

camp és el nom del vehicle que constitueix el robot. El tercer és el nom del fitxer del 

circuit digital que controlarà al robot. 

Quan es creï un nou fitxer de configuració s’haurà d’afegir al fitxer robots.cfg, en 

la secció corresponent. Aquest fitxer alimenta els combobox d’elecció dels robots del 

menú d’opcions. 

 

En l’altre fitxer (*.ogreode) es defineixen paràmetres diversos del robot. A continuació 

s’il·lustra amb un exemple com és el format dels fitxers, per després mostrar un quadre 

resum de tots els tags i atributs existents. La definició del vehicle de l’exemple 

correspon al cotxe de ral·lis Subaru Impreza. 

 
<ogreode> 
    
<!-- Create the vehicle using the supplied name and body mesh, make it 1.5 units 
heavy e.g. tonnes and offset the center of gravity by half (a metre) to make it 
more stable. This puts the CoG somewhere around the wheel hubs, which is probably 
reasonably realistic for a sports-car --> 

  <vehicle name="Subaru"> 
 

<body mesh="scooby_body.mesh"> 
<mass value="1.5" x="0" y="-0.5" z="0" /> 

     </body> 
 

<!-- Create all the wheels, using the supplied mesh and with the specified 
offset relative to the car. The mass is 0.02 units, in our case that's around 
20Kg --> 
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     <wheel mesh="scooby_wheell.mesh" x="0.8045" y="-0.46698" z="1.4" mass="0.02"> 
 <steer factor="1" force="8.0" speed="4.0" limit="1.0" /> 

  <power factor="0.6" /> 
       <brake factor="0.75" /> 
       <contact bouncyness="0.9" friction="1.5" fds="0.002" /> 
     </wheel> 

<wheel mesh="scooby_wheelr.mesh" x="-0.8045" y="-0.46698" z="1.4" mass="0.02"> 
<steer factor="1" force="8.0" speed="4.0" limit="1.0" /> 
<power factor="0.6" /> 

       <brake factor="0.75" /> 
       <contact bouncyness="0.9" friction="1.5" fds="0.002" /> 

</wheel> 
<wheel mesh="scooby_wheell.mesh" x="0.8045" y="-0.46698" z="-1.4" mass="0.02"> 
<steer factor="1" force="8.0" speed="4.0" limit="0" /> 

       <power factor="0.4" /> 
       <brake factor="0.25" /> 
       <contact bouncyness="0.9" friction="1.5" fds="0.002" /> 

</wheel> 
<wheel mesh="scooby_wheelr.mesh" x="-0.8045" y="-0.46698" z="-1.4" 
mass="0.02"> 
 <steer factor="1" force="8.0" speed="4.0" limit="0" /> 

        <power factor="0.4" /> 
        <brake factor="0.25" /> 
        <contact bouncyness="0.9" friction="1.5" fds="0.002" /> 
        <suspension spring="90" damping="0.95" step="0.01" /> 

</wheel> 
 

<!-- Set up the suspension spring and damping constants, passing the rate 
we're going to be stepping the world so it can work out the forces needed each 
step. We could do this per-wheel, like the other factors, but it's easier to 
do it this way. N.B. You must create the wheels before you can do this! --> 
<suspension spring="90" damping="0.95" step="0.01" /> 

 
<!-- Set the engine (and other drivetrain) parameters --> 
<engine redline="70.0" brake="10.0"> 

         <torque min="0.25" max="5.0" /> 
     </engine> 
 
  </vehicle> 
 
<sensor type="LimitArena"> 

 <mapping name="forapista" size="1" index="0"/> 
 <perimetral side="0" relPos="0"/> 
 <warnDistance factor="6.0"/> 
</sensor> 
<sensor type="ObstacleDetector"> 

 <mapping name="trobatD" size="1" index="0"/> 
 <perimetral side="0" relPos="1.0"/> 
 <warnDistance factor="25.0"/> 
</sensor> 
<sensor type="ObstacleDetector"> 

 <mapping name="trobatE" size="1" index="0"/> 
 <perimetral side="0" relPos="-1.0"/> 
 <warnDistance factor="25.0"/> 
</sensor> 
<sensor type="ObstacleDetector"> 

 <mapping name="trobatC1" size="1" index="0"/> 
 <perimetral side="0" relPos="0.75"/> 
 <warnDistance factor="1.5"/> 
</sensor> 
<sensor type="ObstacleDetector"> 

 <mapping name="trobatC2" size="1" index="0"/> 
 <perimetral side="0" relPos="-0.75"/> 
 <warnDistance factor="1.5"/> 
</sensor> 
<sensor type="Speed"> 

 <mapping name="velocitat" size="3" index="0"/> 
 <mapping name="velOvf" size="3" index="0"/> 
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</sensor> 
 
<actuator type="NBitsSteer"> 

 <mapping name="direccio" size="2" index="0"/> 
</actuator> 
<actuator type="NBitsThrottle"> 

 <mapping name="motor" size="3" index="0"/> 
</actuator> 

 
</ogreode> 
 
 
 

Tag Explicació Atributs 
vehicle Engloba els tags de definició del cos del 

vehicle, les rodes, i el motor. Conté el nom del 
vehicle (name). 

name. 

body Defineix el model 3D (mesh) que donarà 
entitat al vehicle. Conté el subtag mass. 

mesh. 

mass Subtag de body. Permet multiplicar la massa 
predeterminada del vehicle per augmentar-la 
o disminuir-la (value) i desplaçar un offset (x, 
y, z) el centre de masses. 

value, x, y, z. 

wheel Defineix el model 3D (mesh) que donarà 
entitat a la roda, en situa el centre relatiu al 
vehicle i li dóna una massa. Conté els 
subtags steer, power, brake i contact. 

mesh, x, y, z, mass. 

steer Subtag de wheel. Parametritza la direcció. factor, force, speed, 
limit. 

power Subtag de wheel. Indica la proporció de força 
que transmet la roda respecte a la del vehicle. 

factor. 

brake Subtag de wheel. Indica la proporció de 
frenada de la roda respecte a la del vehicle. 

factor. 

contact Subtag de wheel. Parametritza el coeficient 
de fregament. 

bouncyness, friction, 
fds. 

suspension Estableix la suspensió per totes les rodes. spring, damping, step. 
engine Estableix la màxima velocitat del motor i la 

força de frenada. Conté el subtag torque. 
redline, break. 

torque Subtag de engine. Delimita la potència. min, max. 
orientation Permet canviar l’orientació inicial del vehicle. 

Indicar l’angle de gir al voltant de l’eix Y. 
Situar dintre el bloc del “vehicle”. 

y_axis. 

sensor Crea un sensor del tipus type. Pot contenir els 
subtags mapping, perimetral i warndistance. 

type. 

actuator Crea un actuador del tipus type. Conté el 
subtag mapping. 

type. 

mapping Subtag de sensor i actuator. Inclou el 
identificador del sensor (name) i el nombre de 
bits (size). 

name, size, index. 

perimetral 
(Només sensors tipus 
raig) 

Subtag de sensor. Indica a quina cara del 
vehicle s’ha de col·locar el raig i dins la cara 
el seu desplaçament. 

side, relPos. 

warndistance Subtag de sensor. La longitud del raig o el 
radi de detecció en cas del sensor d’àrea. 

factor. 

 

Per tots els sensors excepte pel tipus “Speed”, posar l’atribut size=”1”. 

Per tots els sensors i actuadors, posar l’atribut index=”0”. 
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15 PLANIFICACIÓ FINAL 
 

El model que s’ha seguit en aquest projecte ha estat un model en espiral: s’ha partit 

inicialment d’un prototip y a partir d’aquest s’han anat afegint funcionalitats. 

La taula que es mostra a continuació exposa de forma resumida els objectius parcials 

que s’han anat marcant amb les hores dedicades a cada tasca.  

 

Tasca Hores 

Instal·lació de l’entorn de treball. 50 

Actualització del prototip a les noves versions de les llibreries. 45 

Re-enginyeria del prototip. 11 

Programació en general. 145 

Compilació estàtica. 45 

Incorporació d’una GUI a l’aplicació. 80 

Parser dels escenaris en XML. 65 

Anàlisi de requisits. 15 

Especificació. 11 

Disseny. 28 

Seguiment i gestió del projecte. 15 

Memòria. 265 

Desplegament. Instal·ladors. 20 

Proves. 20 

TOTAL 815 

 

La planificació inicial era de 675 h. Finalment s’han realitzat al voltant de 800 h. S’han 

invertit 140 h de més. La desviació principal es deu al temps dedicat per fer que 

l’aplicació es pogués compilar estàticament. La falta de suport i documentació ha 

dificultat aquesta tasca. També s’ha invertit més temps de l’esperat en la instal·lació de 

l’entorn de treball. Coses com no tenir activat un repositori de l’aplicació d’instal·lació de 

paquets d’Ubuntu, la instal·lació d’OgreODE mal documentada, la instal·lació d’un IDE, 

o manteniment de l’entorn (backups, etc.) han fet augmentar aquestes hores. També 

s’ha dedicat més temps a la implementació, principalment en la incorporació de la GUI. 
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16 ANÀLISI DE COSTOS 
 

El cost econòmic del desenvolupament del projecte s’ha calculat tenint en compte el 

temps dedicat a totes les tasques descrites en el capítol anterior. S’ha fet repartint les 

tasques en tres rols: analista, programador i tester. Les tasques s’engloben en aquests 

tres rols com es mostra a continuació: 
 

Rol         hores 

Cap de projecte       15 h 

 Seguiment i gestió del projecte 

Analista          330 h 

 Re-enginyeria del prototip 

Anàlisis de requisits 

 Especificació 

 Disseny 

 Memòria 

Programador        450 h 

 Instal·lació de l’entorn de treball 

    Actualització del prototip 

 Programació en general 

 Compilació estàtica 

 Incorporació d’una GUI 

 Parser XML 

 Desplegament. 

Tester        20 h 

 Proves  

Total Hores       815 h 

 

Per tant el cost del projecte és el següent: 
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Rol Euros/hora hores Cost total 

Cap de proj. 60,00 € 15 900 € 

Analista 45,00 € 330 14.850 € 

Programador 20,00 € 450 9.000 € 

Tester 20,00 € 20 400 € 

TOTAL   25.150,00 € 

 

Aquest cost és l’irreal. A continuació es mostra el cost real del projecte considerant que 

ha estat fet per un estudiant que podria haver fet aquest projecte cobrant 7,5 €/h, que és 

un promig del que podria estar cobrant un estudiant de la FIB en conveni per aquestes 

dates. És clar que el desglossament en rols anterior desapareix i únicament s’ha de 

multiplicar les hores totals per 7,5:  

815 h * 7,5 €/h = 6.112,5 € 
 

 El cost de les eines utilitzades és nul, ja que majoritàriament s’ha utilitzat software lliure 

y en altres casos, la llicència d’estudiant ha estat gratuïta al estar el projecte vinculat 

amb la universitat. 
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17 CONCLUSIONS 
 

Arribats a aquest punt, és moment de fer una revisió del que ha suposat el projecte i 

veure si s’han assolit els objectius marcats. 

 

L’objectiu d’aquest projecte era el desenvolupament d’una eina software per realitzar les 

pràctiques d’IC que augmentés la motivació dels alumnes i els ajudés a aprendre. Per 

acomplir aquest objectiu, les funcionalitats que ofereix la nostra aplicació un cop 

finalitzada, a més de les que ja oferia el prototip, són: 

 

• Possibilitat de realitzar missions individuals. Es pot jugar un escenari amb un sol 

robot i on l’objectiu és arribar a un cert punt abans que s’acabi el temps. 

 

• Efectes sonors i música de fons. Augmenta l’atractiu del joc i integra més a 

l’usuari. 

 

• Possibilitat de parametritzar l’escenari. L’escenari no es troba implementat dins el 

codi, sinó que és possible crear-lo en un fitxer XML. És l’aplicació qui llegeix el 

fitxer, l’analitza, i executa el codi necessari per crear l’escena. 

 

• Tractament precís dels errors que es puguin donar en els circuits digitals. És 

potser el punt que té més importància en l’aplicació vista com a eina docent. 

L’alumne ha de rebre un missatge prou explicatiu de l’error que s’ha detectat al 

circuit que ha dissenyat. Així l’alumne podrà rectificar amb rapidesa i no es 

desesperarà intentant trobar l’error. 

 

• Interfície gràfica d’usuari. S’ha integrat una GUI amb un look & feel atractiu per  

introduir els diferents paràmetres des d’un menú principal, mostrar els missatges 

d’error, o realitzar les accions d’abandonar, reiniciar partida i tornar al menú 

principal durant el joc. 

 

• Més opcions de joc. A través del teclat es pot canviar el comportament de la 

càmera que mostra l’escena, mostrar l’ajuda en pantalla, fer una pausa durant el 

joc i augmentar o disminuir el volum. A través de la GUI es pot tornar al menú 

principal i reiniciar la partida. 
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• L’aplicació es pot compilar estàticament. Això permet reduir dependències 

d’altres llibreries, i per tant, és més fàcil d’instal·lar. En concret es pot compilar 

estàticament Ogre, que és la llibreria més gran i la que aporta més dependències. 

Tot i així hi continuen havent una sèrie de llibreries que només són possibles 

enllaçar dinàmicament. Algunes d’elles vindran ja per defecte en les versions més 

populars de Linux. Altres, hauran de ser instal·lades juntament amb la nostra 

aplicació. 

 

• Documentació per facilitar l’ús i la modificació de l’aplicació. La documentació és 

la inclosa en aquesta memòria, formada per l’especificació i el disseny de 

l’aplicació, pels capítols referents als escenaris i als robots, i pel manual 

d’instal·lació. 

 

En conseqüència, podem dir que s’han cobert els punts necessaris per acomplir amb 

l’objectiu. 

 

Relació amb les assignatures estudiades al llarg de la carrera. 
La realització d’aquest projecte ha implicat posar en pràctica moltes disciplines 

diferents de la informàtica vistes al llarg de la carrera.  

La part central que més s’ha treballat ha estat al voltant dels gràfics. En aquest sentit 

VIG (Visualització i Interacció Gràfica) aporta els coneixements bàsics per entendre el 

que succeeix internament al motor gràfic Ogre. 

Després naturalment tindríem l’assignatura d’IC, que és la destinatària d’aquesta 

aplicació. D’altra banda, aquest projecte i la realització d’aquesta memòria ha servit per 

tornar a posar en pràctica l’aprés en les assignatures d’Enginyeria del Software. 

L’especificació en ES1, el disseny en ES2, l’anàlisi de requisits en l’optativa ER 

(Enginyeria de Requisits), i la realització de tot el procés conjunt utilitzant RUP en 

PESBD. 

A part, en altres moments puntuals s’ha fet ús d’altres coneixements adquirits, com 

l'anàlisi lèxica i sintàctica vistes a Compiladors, els parsers de XML vistos a PXC, o les 

diferents formes d’instal·lar aplicacions en Linux vistes a ASO (Administració de 

Sistemes Operatius). 
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17.1 Línies de futur 
 

Aquests són els punts en què es podria treballar per ampliar i millorar l’aplicació en un 

futur: 

 

• Crear altres tipus de robots que no siguin un cotxe. Això podria implicar la creació 

de sensors i actuadors adaptats al nou robot. 

 

• Elaborar un editor per dissenyar aquets robots d’una manera més senzilla. Un 

editor evitaria errors per exemple de format de xml. Ara l’usuari es pot equivocar 

escrivint algun tag o atribut. 

 

• Elaborar un editor d’escenaris per dissenyar i posicionar els elements a l’escena. 

Veure gràficament com queda l’escena seria fonamental per poder dissenyar 

escenaris amb una mica de complexitat. 

 

• Ampliar les opcions dels escenaris, com incorporar noves condicions de victòria, 

o introduir nous elements mòbils a l’escena que puguin interaccionar amb el 

robot. 

 

• Realitzar la distribució del software a través de paquets .rpm perquè també es 

puguin instal·lar fàcilment en la distribució SuSe. 
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19 ANNEX I. DISSENY D’OGRE 
 

A continuació es mostra una visió molt general del disseny de classes d’Ogre. Es 

mostren les classes més rellevants del nucli d’aquest motor 3D.  

 

 
Figura 23: Diagrama de classes d'Ogre. 

 

La classe que està a dalt de tot d’aquesta estructura és la classe Root. La classe Root 

és un Singleton. És la principal via d’accedir a la resta d’objectes d’Ogre. Des d’aquí es 

creen altres objectes principals com són els scene managers, els rendering systems o 

les render windows, i també es carreguen els plugins. Aquest objecte ha de ser el 

primer en ser creat i l’últim en ser destruït. Permet obtenir els punters a altres objectes 

del sistema, com el SceneManager o el RenderSystem. 

 

Majoritàriament, la resta de classes d’Ogre encaixen en un dels rols següents: 
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• Scene Management. Controla els elements que apareixen a l’escena, com està 

aquesta estructurada, com és visionada a través de les càmeres, etc. Els 

objectes d’aquesta àrea són responsables de proporcionar al programador una 

interfície que l’abstragui de les primitives dels rendering systems (com OpenGL). 

És a dir, el programador no diu a Ogre “situa’m en aquest estat de render i 

després pinta’m 3 polígons”, sinó que demana a Ogre que situï un objecte en un 

punt concret de l’escena, li apliqui uns materials determinats i el “renderitzi” des 

d’una vista determinada. 

 

• Resource Management. Les classes d’aquesta àrea s’encarreguen de carregar, 

reutilitzar i descarregar els recursos que s’utilitzen per renderitzar l’escena. Són 

recursos les geometries, les textures, les fonts, etc. 

 

• Rendering. Les classes d’aquesta àrea s’encarreguen de visualitzar l’escena a 

la pantalla. Aquesta àrea s’emmarca dins de l’última fase a baix nivell del 

pipeline de rendering, i ha de transformar la informació a alt nivell que es té de 

l’escena als objectes de l’API del rendering system específic, com buffers o 

estats de render. 
 

La resta de classes que apareixen a l’esquema anterior són plugins. Ogre està 

dissenyat per ser estès i els plugins són la manera usual de fer-ho. Moltes de les 

classes d’Ogre estan dissenyades per ser heretades i esteses.  

 

Ara es farà una breu descripció dels objectes que apareixen en qualsevol aplicació que 

usi Ogre, com és el nostre cas. En la nostra aplicació tenim punters a aquests i altres 

objectes de Ogre, per tant és necessari donar una breu explicació per entendre el paper 

que desenvolupen en la nostra aplicació.  

A l’esquema anterior surten representats, pel que es pot veure a quina de les 3 àrees 

anteriors pertany, encara que el mateix nom dóna una idea de la funció que tenen. 

 

 

SceneManager. 
 És l’objecte més usat en l’aplicació. És l’objecte usat per realitzar les següents 

tasques: 

• Organitzar els continguts, usant la millor tècnica entre les disponibles. Manté una 

llista amb tots els objectes de l’escena i en permet l’accés. 

• Crear i manipular les càmeres. 
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• Crear i modificar les fonts de llum. 

• Crear i manipular els elements de l’escena, les entities, i dels materials que 

tenen definits. 

• Crear i controlar el que s’anomena geometria del món, formada per tota la 

geometria estàtica que té l’escena. 

• Quan toca renderitzar l’escena, l’envia automàticament al objecte d’Ogre 

RenderSystem, responsable del següent pas. 

 

Per tant, és durant el setup de l’escenari (càmera, llum, anàlisi del fitxer xml de definició 

de l’escenari, etc.) on s’utilitza més aquesta classe. 

 A més, aquesta classe té especialitzacions per millorar el rendiment, perquè no és el 

mateix tenir que manegar una senzilla escena o un gran terreny. Aquesta elecció la fa el 

programador i la forma de fer-ho es redueix a, a l’hora de crear l’SceneManager, 

passar-li com a paràmetre el tipus que es vol. 

 

 

Entity. 
 És un tipus de MovableObject en l’escena. Són objectes que no tenen perquè estar 

fixes en l’escena. El robot en la nostra aplicació és una entity. Una entity està formada 

per una mesh que està definida per un fitxer al disc *.mesh. Un mesh és un model 

discret o conjunt de geometria que defineix un objecte. Només es carrega una sola 

copia del mesh (controlat pel MeshManager) encara que diverses entities tinguin el 

mateix mesh. 

 

FrameListener. 
És la classe on es materialitzen les accions del rendering loop de l’aplicació. És una 

classe molt petita que només té 2 mètodes que no fan res i s’han de sobreescriure. Per 

tant, la nostra aplicació ha de tenir una classe que hereti d’aquesta. En aquests 2 

mètodes també és on agafarem els events, tant els que vinguin del teclat i ratolí com 

alguns generats per la pròpia aplicació. Aquests dos mètodes són frameStarted i 

frameEnded. 
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20 ANNEX II. MANUAL D’INSTAL·LACIÓ 
 

20.1 Instal·lació com a usuari 
 

Per la instal·lació com usuari, s’ha creat un instal·lable que funciona bé sobre la versió 

7.10 d’Ubuntu. Aquest instal·lable és una carpeta comprimida formada per un paquet 

debian (.deb) i un petit script que completa la instal·lació.  

 

Les instruccions per instal·lar el paquet són les següents: 

1. Descomprimir l’arxiu .tar.gz fent “click botó dret  Extraure aquí”. 

2. Seguir les instruccions que indica l’arxiu README. 

3. La instal·lació es realitza al directori /usr/local/icbots. Es crea un accés directe del 

subdirectori bin a l’escriptori per un accés més senzill, de forma que per executar 

l’aplicació només cal fer doble click sobre l’executable. 

 

Per desinstal·lar el software es pot fer des de la línia de comandes executant  
dpkg --purge icbots 

o bé per mitjà del Synaptic.  

 

Per versions anteriors d’Ubuntu o Debian, el principal problema és que els repositoris no 

disposin de les llibreries necessàries. Per això s’ha creat un segon paquet. Aquest 

paquet també s’ha de descomprimir com l’anterior i al fitxer README hi ha les 

instruccions detallades a seguir. 

 

20.2 Instal·lació com a desenvolupador 
 

Per la distribució de l’aplicació com a desenvolupador, s’ha comprimit el directori de 

treball. Per tant, el primer pas de la instal·lació és descomprimir el paquet de 

desenvolupar en el directori que es prefereixi. El directori arrel del paquet s’anomena 

ogrebots. L’arbre de directoris és el que es mostra a la imatge següent. 
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En el directori “debug” es situen l’executable i els fitxers de 

configuració ogre.cfg, resources.cfg i plugins.cfg. En 

el directori “Docu” hi ha l’API generada amb “doxygen”. En el 

directori “Media” es situen els directoris que contenen tots els 

recursos que es carreguen en l’aplicació. Concretament, en el 

subdirectori “gui” hi ha els layouts usats en la nostra GUI. 

 

En el directori arrel hi ha els fitxers de configuració del 

kDevelop, l’entorn de programació usat per desenvolupar 

aquest software. Si no es té cap predilecció especial per algun 

altre entorn de desenvolupament, instal·lar el kDevelop, que en 

el cas d’Ubuntu es pot aconseguir a través del “apt” o 

“Synaptic”. 

 

Respecte al sistema operatiu que usar, es pot usar qualsevol distribució de Linux però, 

tret de les bassades en Debian, en la resta s’hauran de compilar paquet per paquet a 

partir del codi font. En les basades en Debian, existeixen molts paquets ja disponibles 

en els repositoris. En el cas d’Ubuntu, per fer això hauríem de procurar tenir instal·lada 

l’última versió estable, que és on es poden trobar les últimes versions de les llibreries 

principals. S’ha comprovat que es poden trobar les llibreries per Ogre 1.4, ODE 0.8 i 

CEGUI 0.5. El gran avantatge és que a l’instal·lar amb el Synaptic aquestes llibreries 

també instal·la les dependencies. Igualment, algun que altre cop resulta interessant 

mirar alguna part del codi font, i per això ens haurem de baixar de les respectives webs 

els paquets de codi font. Per les llibreries que no es trobin al repositori, les haurem de 

baixar de la web corresponent. 

 

En el cas de no poder automatitzar el procés d’instal·lació, anem a veure les 

dependències de cada llibreria. Per Ogre, les dependències són les que s’anuncien en 

la següent pàgina: http://www.ogre3d.org/wiki/index.php/Building_From_Source 

La instal·lació es realitza per mitjà del sistema ./configure  make  make install. En 

els passos ./configure i make s’acaben d’alertar de les llibreres que són dependència. 

http://www.ogre3d.org/wiki/index.php/Building_From_Source�
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Per exemple, libxxf86vm, libxrandr i libxrandr-dev, nVidia. En tots els casos 

s’han d’instal·lar els paquets –dev. 

El mateix sistema per la instal·lació d’OIS, OgreODE, Audiere i CEGUI. Per instal·lar 

OgreOde ens hem de baixar l’última versió del CVS de la següent forma: 
cvs -z3 -d :pserver:anonymous@cvs.ogre3d.org:/cvsroot/ogre login  
(when prompted for a password, just press Return)  
 
cvs -z3 -d :pserver:anonymous@cvs.ogre3d.org:/cvsroot/ogre co ogreaddons 

 

Per poder executar els exemples del OgreODE s’ha de crear el directori ogreode dins el 

directori del paquet d’Ogre ogrenew/Samples/Media/ i copiar-ne el contingut de 

ogreode/demos/Media i afegir al fitxer resources.cfg aquestes dues últimes línies: 
[OgreOde] 
FileSystem=../../Media/ogreode 

 

Teòricament OgreODE ja conté una carpeta amb ODE, pel que aquesta llibreria també 

quedarà instal·lada. Si no és així, també s’haurà d’instal·lar. 

 

Per permetre més endavant la compilació estàtica de la nostra aplicació, quan fem el 

configure del Ogre tenim que indicar-ho de la forma: ./configure –-enable-

static=yes, i quan fem el configure del CEGUI, ./configure --enable-static=yes 
--with-default-xml-parser=TinyXMLParser. 

 

Compilació i execució de la nostra aplicació. 
Des de l’entorn de desenvolupament es pot definir el Makefile. Tot i això, durant el 

desenvolupament s’ha fet modificant a mà la comanda del configure i l’arxiu Makefile.am 

del directori src. 

 

Per la compilació dinàmica, la comanda del configure i la variable ogrebots_LDFLAGS 

del fitxer Makefile.am són les següents: 
./configure CPPFLAGS="-I/usr/local/include/OIS -
I/usr/local/include/OgreOde_Core -I/usr/local/include/OgreOde_Loader -
I/usr/local/include/OgreOde_Prefab -I/usr/local/include/CEGUI -
I../include" 
 
$(all_libraries) -L/usr/local/lib -lOgreOde_Core -lOgreOde_Prefab -
lOgreOde_Loader -lCEGUIBase -lCEGUIOgreRenderer -lOIS -lOgreMain  -lode 
-L/usr/lib -laudiere -lCEGUITinyXMLParser 
 

Per la compilació estàtica passen a ser: 
./configure CPPFLAGS="-I/usr/local/include/OIS -
I/usr/local/include/OgreOde_Core -I/usr/local/include/OgreOde_Loader -
I/usr/local/include/OgreOde_Prefab -I/usr/local/include/CEGUI -
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I../include -I/home/DescIns/ogrenew/RenderSystems/GL/include -
I/home/DescIns/ogrenew/RenderSystems/GL/include/GL -
I/home/DescIns/ogrenew/RenderSystems/GL/src/GLSL/include -
I/home/DescIns/ogrenew/PlugIns/ParticleFX/include -
I/home/DescIns/ogrenew/PlugIns/OctreeSceneManager/include" 
 
ogrebots_LDFLAGS = -static -rdynamic $(all_libraries) -L/usr/local/lib 
-lOgreOde_Core -lOgreOde_Prefab -lOgreOde_Loader -lCEGUIBase -
lCEGUIOgreRenderer -lOIS -lOgreMain  -lode -L/usr/lib -laudiere -lGLU -
lXrandr \ 
/usr/local/lib/OGRE/RenderSystem_GL.a 
/usr/local/lib/OGRE/Plugin_OctreeSceneManager.a 
/usr/local/lib/OGRE/Plugin_ParticleFX.a -lCEGUITinyXMLParser 
 

I a més s’ha d’afegir la línia  
#define OGRE_STATIC_LIB  

al fitxer config.h del directori arrel. 
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