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1. INTRODUCCIÓ
1.1 Objectiu del projecte

L’objectiu és crear un programa que permeti a un usuari jugar a Tenet a l’ordinador. 
En el fons el que es pretén és, partint de les regles del Tenet com a joc de tauler, traslladar el 
joc a una representació en ordinador, per tal que pugui ser jugat amb la mateixa jugabilitat, 
i conservant-ne les regles, en forma de videojoc.

El programa resultant tindrà les funcionalitats habituals dels videojocs casuals1 d’avui 
dia, tals com una interfície gràfica agradable i intuïtiva, guardar i carregar partides, desfer i 
refer moviments, entre d’altres. A més, el joc serà multiplataforma, podent ser executat en els 
sistemes operatius més estesos.

També oferirà la possibilitat de realitzar partides multijugador, tant localment a la ma-
teixa màquina, com en dues màquines diferents a través d’internet.

A més, es podran fer partides contra un jugador controlat per la màquina. S’oferiran 
diferents possibles rivals, cadascun amb una estratègia i dificultat diferents. En particular, 
s’implementaran diverses opcions amb l’objectiu de trobar la millor intel·ligència artificial 
possible, i es compararà la seva habilitat tant amb la del jugador humà com entre elles.

L’idioma del joc es podrà canviar, oferint les opcions de català, castellà i anglès.

1.2 Jocs d’estratègia

Un joc és, en la seva definició més bàsica, una activitat estructurada que es du a terme 
generalment amb motius recreatius. Aquesta definició és molt àmplia i inclou conceptes tan 
diferents com les dames, el poker, el futbol, Space Invaders o Dungeons and Dragons. És per 
això que intentarem establir diverses classificacions pels jocs segons les seves característiques, 
per tal de poder tenir una visió més clara de quin tipus de joc és el Tenet a partir d’aquestes 
classificacions.
1   Un videojoc casual és un videojoc que està pensat per arribar a grans públics, que en general no 
són consumidors habituals d’aquest tipus d’oci. Són en general més accessibles i senzills que un videojoc 
tradicional.
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Segons el mitjà on es desenvolupa el joc, podem parlar d’esports, jocs de taula, o vi-
deojocs. En els esports, tot i que la definició també és molt àmplia, el joc es desenvolupa en 
el món real. En els jocs de taula, el joc es desenvolupa en la forma de representació particular 
de cada joc, ja sigui mitjançant cartes, fitxes, un tauler, o altres materials similars. En els 
videojocs, el joc es desenvolupa en la màquina que l’estigui executant. El Tenet, en la seva 
concepció, és un joc de taula, però de fet l’objectiu d’aquest projecte és crear un videojoc que 
mantingui les mateixes normes i jugabilitat que la versió de taula.

Segons els factors que decideixen el resultat del joc, podem tenir, principalment, jocs 
d’estratègia, jocs d’habilitat, i jocs d’atzar. Un joc d’estratègia és un joc en que el factor 
més important que infueix en el seu resultat són les decisions que prenen els jugadors, és a 
dir, l’estratègia que segueixen en el joc. En els jocs d’habilitat, l’element més important és 
l’habilitat física o mental dels jugadors; mentre que en els jocs d’atzar el resultat final està 
influenciat molt significativament per algun element aleatori. No cal dir que existeixen jocs en 
els quals intervé més d’un d’aquests factors, i per tant poden encabir-se en més d’una de les 
categories mencionades.

El Tenet és un joc purament d’estratègia, ja que no hi intervé l’habilitat de cap manera, 
ni hi ha cap factor aleatori.

Un joc també es defineix pel nombre de jugadors que hi poden jugar. Molts jocs establei-
xen un nombre mínim de jugadors per poder-hi jugar, i possiblement també un nombre màxim. 
En general, si en un joc hi participa un sol jugador, parlarem de jocs d’un sol jugador, si hi 
participen més, seran jocs multijugador. En el cas del Tenet, es requereixen sempre 2 jugadors, 
per tant és un joc multijugador.

Pels jocs multijugador, es poden establir classificacions més específiques:

Segons la manera en que els jugadors interactuen, podem tenir jocs simultanis o seqüen-
cials. En un joc simultani, els jugadors actuen en el mateix moment, mentre que en un joc 
seqüencial actuen els uns després dels altres, generalment alternant-se per torns. Al Tenet, els 
jugadors actuen alternativament per torns, per tant, és un joc seqüencial.

Segons si els objectius dels jugadors són compatibles o oposats, podem tenir jocs coo-
peratius o competitius. En els jocs cooperatius, existeixen grups de jugadors amb objectius 
en comú, que s’uneixen (cooperen) per assolir-los. En els jocs competitius, els jugadors tenen 
objectius oposats i s’enfronten entre ells (competeixen), cadascú per assolir el seu objectiu. Tot 
i que hem exposat els dos conceptes en oposició, és perfctament possible tenir jocs cooperatius 
competitius, en els quals, per exemple, hi ha diversos equips competint entre ells. El Tenet 
és un joc competitiu, ja que cadascun dels 2 jugadors s’enfronta amb l’altre amb l’objectiu de 

tenir més punts que ell.



9

En teoria de jocs, un joc de suma nul·la (en anglès zero-sum) és un joc en el qual els 
beneficis d’un jugador queden exactament equilibrats per les pèrdues de l’altre. El Tenet és un 
joc de suma nul·la, ja que sempre que varia la funció objectiu, que és la diferència de punts, 
augmenta per un jugador tant com disminueix per l’altre.

També aplicables a jocs d’un sol jugador tenim els següents criteris:

Segons el coneixement que els jugadors tenen del joc, poden ser d’informació perfecta o 
imperfecta. En els jocs d’informació perfecta, tots els jugadors tenen disponible tota la infor-
mació necessària per determinar totes les possibles jugades fins al final del joc. El Tenet és un 
joc d’informació perfecta, ja que en tot moment, tots dos jugadors poden saber quin és l’estat 
del joc, quins són tots els moviments vàlids, i a quin estat durà cadascun d’aquests moviments.

Segons la duració del joc, poden ser finits o infinits. Si la duració (mesurada en temps o 
en nombre de jugades) està acotada, el joc serà finit. Si el joc es pot extendre indefinidament, 
el joc s’anomenarà infinit. El Tenet es tracta d’un joc finit, ja que el nombre de moviments 
total està acotat (com a màxim són 30). Tot i això, evidentment, si no s’estableix un màxim 
de temps per cada moviment, potencialment pot ser infinit en el temps.

Per tant, podriem classificar el Tenet com a joc de taula d’estratègia per a dos jugadors, 
seqüencial, competitiu, de suma nul·la, amb informació perfecta i finit.
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2. EL JOC TENET
2.1 Origen del joc

El joc del Tenet ha estat dissenyat per Oriol Comas i Coma (http://www.comascoma.
com), a l’any 2007. La última versió disponible del joc és la 4.1. És el tercer (i en aquests mo-
ments últim) joc d’una pentalogia de jocs de taula abstractes basats el el quadrat màgic llatí.

S A T O R

A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

Sator i Arepo van ser publicats al 2005.

2.2 Regles del joc

Tenet és una variant dels escacs per a dos jugadors. Es juga amb 5 peces per jugador i 
en un tauler més petit. Segons la definició original del joc, el tauler ha de ser de de 5x5, tot i 
que, com a experiment, hem afegit l’opció de fer partides en un tauler de 6x6, per veure fins a 
quin punt aquesta petita modificació fa variar el joc.

Al Tenet, cada jugador disposa de 5 peces diferents (una reina, una torre, un alfil, un 
cavall i un rei), situades en una posició inicial particular en extrems oposats del tauler.
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La característica definitòria del Tenet és el moviment de les peces. Cadascuna de les pe-
ces (reina, torre, alfil, cavall, i rei, en ordre descendent) podrà efectuar, una vegada durant la 
partida, el moviment de la seva peça equivalent als escacs, i el de totes les inferiors.

Exemple: Un cavall pot efectuar el moviment de cavall i de rei. El jugador decideix 
moure’l una quadrat a l’esquerra, usant el moviment de rei. El cavall es mou a aquesta posició, 
passa el torn al següent jugador, i aquest cavall ja no podrà moure’s com a rei.

Si un jugador no pot efectuar cap moviment (per exemple, perquè totes les peces que li 
queden en joc ja han usat tots els seus moviments possibles), el torn passa al següent jugador. 
Altrament, el jugador està obligat a efectuar un moviment.

El joc finalitza quan un dels jugadors es queda sense peces, o quan cap dels dos jugadors 
pot fer moviments. L’objectiu del joc és tenir més punts que l’oponent al final de la partida. 
En cas de que tots dos jugadors tinguin els mateixos, es declararà un empat.

La puntuació de cada peça és la següent:

Peça Reina Torre Alfil Cavall Rei

Puntuació 5 4 3 2 1

La posició inicial per defecte de les peces és:

Reina 
negra

Cavall 
negre

Torre 
negra

Rei 
negre

Alfil 
negre

Alfil 
blanc

Rei 
blanc

Torre 
blanca

Cavall 
blanc

Reina 
blanca

Tot i això, per augmentar la rejugabilitat i fer variar els tipus d’estratègies del joc, tam-
bé existeix la opció de modificar aquesta posició inicial de les peces, sempre que les negres es 
mantinguin sobre la diagonal superior esquerra, les blanques sota la diagonal inferior dreta i 
que quedin situades de manera simètrica respecte la diagonal del tauler.
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2.3 Comparativa amb els escacs

El Tenet, sent una variant dels escacs, en modifica algunes regles importants, per tant 
el plantejament, des del punt de vista del jugador, és considerablement diferent. Tot i això, hi 
guarda prou similituds com per fer servir els escacs com a punt de referència, tant per explicar 
el funcionament del Tenet, com per comparar ambdós jocs.

El Tenet es juga en un tauler de 5x5, tot i que, com ja hem comentat, hi hem afegit la 
opció de jugar-lo en un tauler de 6x6.  La principal diferència radica en el moviment de les 
peces, per dues raons: primerament, les peces tenen més d’una manera de moure’s, correspo-
nent a la d’altres peces dels escacs, i els moviments que pot fer cada peça estàn limitats, tant 
en tipus com en nombre.

Comparativament amb els escacs, el Tenet és més simple en certs aspectes, i més complex 
en d’altres.

És més simple per què el nombre de peces és inferior,i el nombre total de moviments està 
acotat a un màxim de 15 per cada jugador (tot i que a la pràctica, en una partida habitual 
aquest nombre és inferior). De cara a la IA2, el fet que el tauler tingui menys caselles, i hi hagi 
un nombre molt inferior de peces ajuda a que el cost de càlcul sigui inferior.

És més complex que els escacs en el sentit que, cada peça, individualment, té més opcions 
de moviment. També cal tenir en compte quins moviments estan disponibles i quins no, i no 
només la posició de les peces com en els escacs.

       2 Intel·ligència artificial. En el cas d’aquest projecte, emprarem la paraula IA per denotar el
             procés pel qual l’ordinador decidieix un moviment a fer donat un estat de la partida.
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3. ESTUDI PREVI I ANÀLISI
3.1 Anàlisi de requeriments
3.1.1 Requeriments funcionals

1. Permetrà a un jugador jugar a Tenet, acceptant i efectuant només els moviments vàlids corres-
ponents a cada estat.

2. Permetrà que dos jugadors situats en dos ordinadors diferents juguin una partida a Tenet via 
internet.

3. Tindrà una interfície gràfica que mostrarà al jugador la informació necessària per poder jugar 
al joc.

4. Disposarà de diverses intel·ligències artificials contra les que el jugador humà podrà jugar, de 
dificultat variable. Les intel·ligències artificials també es podran enfrontar entre elles, perme-
tent analitzar els resultats i efectuar un estudi del joc i el les accions dels jugadors.

5. Serà multiplataforma: Es podrà executar en les versions més esteses de Windows, GNU/Li-
nux, i Mac OS

6. Es permetrà a l’usuari triar el llenguatge en el que es mostra la interfície gràfica entre diverses 
opcions: anglès, castellà i català.

7. Serà possible guardar partides en curs persistentment i restaurar-les posteriorment.
8. L’usuari tindrà la opció de desfer els moviments realitzats, i de tornar a l’estat anterior a desfer-

los (refer).
9. Es podrà visualitzar la llista de moviments realitzats durant la partida.

3.1.2 Requeriments no funcionals

1. La interfície gràfica del joc serà intuitiva, i ajudarà al jugador a entendre què és el que està pas-
sant en tot moment i les maneres d’interactuar amb el joc que té.

2. Les intel·ligències artificials tindran un nivell de competència prou alt com per presentar un 
repte al jugador.

3. El joc trigarà un temps raonable per efectuar qualsevol càlcul (tenint en compte que és un joc 
per torns basat en els escacs, on la immediatesa del moviment rival no és vital).
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4. ESPECIFICACIÓ
4.1 Actors del sistema

L’únic actor del sistema serà l’usuari del mateix, que en aquest cas serà el jugador. El 
jugador, principalment, podrà fer partides d’un sol jugador contra una IA; o jugar contra un 
altre jugador, ja sigui localment, o remotament.

4.2 Casos d’ús
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4.2.1 Nova partida

Cas d’ús Nova partida

Actors Usuari

Descripció Inicia una partida nova amb les opcions triades 
per l’usuari

Precondicions -

Postcondicions Es mostra l’estat inicial de la nova partida

Usuari Sistema

1. Selecciona la opció Nova partida

2. Mostra el menú amb les opcions per la partida

3. Tria les opcions que vol, i clica Començar

4. Inicia la nova partida amb les opcions triades
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4.2.2 Crear partida multijugador

Cas d’ús Crear partida multijugador

Actors Usuari

Descripció Crea una partida a la que es pot connectar un 
altre jugador remotament.

Precondicions -

Postcondicions Hi ha un socket obert esperant una connexió 
remota.

Usuari Sistema Sistema remot

1. Selecciona la opció Joc 
->Multijugador

2. Mostra el menú multijugador

3. Tria les opcions per la 
partida, i clica Crear

4. Inicia un socket esperant una 
connexió

5. Torna a la partida que 
estava en curs

6. Estableix connexió amb 
el sistema

7. Inicia la partida multijugador 
amb les opcions triades

Cursos alternatius

4. Si el socket no s’ha pogut crear, mostra un missatge 
informant-ne l’usuari i aborta el procés
4. Si rep una connexió entrant invàlida, mostra un mis-
satge informant-ne l’usuari i aborta el procés
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4.2.3 Unir-se a partida multijugador

Cas d’ús Unir-se a partida multijugador

Actors Usuari

Descripció S’uneix a una partida creada per un altre jugador 
a un ordinador remot

Precondicions -

Postcondicions Connexió establerta
Partida iniciada

Usuari Sistema

1. Selecciona la opció Joc->Multijugador

2. Mostra el menú multijugador

3. Escriu la IP de l’ordinador que ha creat la par-
tida on es vol connectar i clica Uneix-te

4. Connecta a l’ordinador remot 
5. Inicia la partida multijugador amb les opcions 
triades pel creador de la partida

Cursos alternatius

4. Si la IP no és vàlida, mostra un missatge informant-ne 
l’usuari .
4. Si la connexió no es pot dur a terme (el host no res-
pon, o refusa la connexió), mostra un missatge infor-
mant-ne l’usuari i aborta el procés.
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4.2.4 Fer moviment

Cas d’ús Fer moviment

Actors Usuari

Descripció Efectua un moviment vàlid

Precondicions -

Postcondicions
Peça moguda
Moviment eliminat
Seguent torn

Usuari Sistema

1. Selecciona una peça o moviment

2. Mostra (si la opció està habilitada) les possi-
bles caselles on es pot moure aquesta peça

3. Clica una de les caselles on la peça es pot 
moure

5. Mostra l’animació del moviment de la peça
6. Processa els efectes del moviment (marca el 
moviment com a usat i elimina una peça contra-
ria si s’escau)
7. Avança el torn
8. Actualitza l’estat del joc
9. Si no hi ha més moviments possibles, finalitza 
el joc

Cursos alternatius

1, 2, 3: Si el jugador del torn actual és controlat per la 
màquina, decideix i efectua el moviment sense interac-
ció de l’usuari.
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4.2.5 Desfer

Cas d’ús Desfer

Actors Usuari

Descripció Desfà l‘últim moviment

Precondicions
Partida no online.
Existeix un moviment anterior

Postcondicions Estat torna a l’anterior a l’últim moviment

Usuari Sistema

1. Clica la opció Desfer

2. Retorna l’estat de la partida a l’últim moviment 
del jugador humà
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4.2.6 Refer

Cas d’ús Refer

Actors Usuari

Descripció Refà l‘últim moviment

Precondicions
Partida no online
Existeix un moviment posterior

Postcondicions Estat avança al següent moviment

Usuari Sistema

1. Clica la opció Refer

2. Retorna l’estat de la partida al següent movi-
ment del jugador humà
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4.2.7 Veure registre

Cas d’ús Veure registre

Actors Usuari

Descripció
Mostra el registre de tots els moviments de la 
partida

Precondicions -

Postcondicions El registre de tots els moviments és visible

Usuari Sistema

1. Clica l’opció Veure registre

2. Mostra el registre dels moviments
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4.2.8 Restaurar estat

Cas d’ús Restaurar estat

Actors Usuari

Descripció Restaura el joc a un estat anterior

Precondicions
Partida no multijugador
El registre de moviments és visible

Postcondicions 
El joc torna a un estat previ, seleccionat per 
l’usuari

Usuari Sistema

1.Selecciona un moviment al registre

2.Mostra les posicions de les peces en el mo-
ment en que es va fer el moviment

3. Selecciona Restaurar

4. Torna a l’estat seleccionat per l’usuari
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4.2.9 Modificar opcions

Cas d’ús Restaurar estat

Actors Usuari

Descripció Modifica les opcions del joc

Precondicions -

Postcondicions
Les opcions del joc estan en l’estat que ha triat 
l’usuari.

Usuari Sistema

1. Clica el menú Opcions->Opcions..

2. Mostra les possibles opcions a canviar, amb 
els valors actuals seleccionats

3. Tria les opcions que vol, i clica Acceptar

4. Modifica les opcions i tanca el diàleg
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4.2.10 Guardar partida

Cas d’ús Restaurar estat

Actors Usuari

Descripció Guarda l’estat complet del joc

Precondicions Partida no multijugador

Postcondicions
Es crea un arxiu a la ruta indicada per l’usuari, 
que conté l’estat complet del joc en el moment 
en que s’ha guardat.

Usuari Sistema

1. Clica el menú Joc->Guardar partida

2. Mostra un menú amb els directoris del disc

3. Navega fins el directori on vol guardar la 
partida, escriu un nom pel fitxer, i clica Guardar 
partida

4. Crea un arxiu al directori triat amb el nom que 
ha triat l’usuari, amb extensió .tnt, que conté 
totes les dades de la partida.

Cursos alternatius

4. Si no es pot crear l’arxiu (sigui per falta de permisos, 
per falta d’espai a disc, o per altres raons), mostra un 
missatge informant-ne l’usuari i aborta el procés.
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4.2.11 Carregar partida

Cas d’ús Restaurar estat

Actors Usuari

Descripció Carrega l’estat del joc des d’un arxiu

Precondicions Partida no multijugador

Postcondicions
L’estat del joc és el mateix que l’estat del joc 
quan es va guardar el fitxer seleccionat.

Usuari Sistema

1. Clica el menú Joc->Carregar partida

2. Mostra un menú amb els directoris del disc, 
mostrant els arxius .tnt del directori actual

3. Navega fins el directori on és la partida guar-
dada, selecciona l’arxiu, i clica Carregar Partida

4. Restaura la partida a l’estat guardat en l’arxiu

Cursos alternatius

4. Si l’arxiu seleccionat no és vàlid, s’informa a l’usuari 
mitjançant un diàleg i no es carrega cap partida.
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4.2.12 Veure ajuda

Cas d’ús Restaurar estat

Actors Usuari

Descripció Mostra l’ajuda del joc

Precondicions -

Postcondicions L’ajuda del joc és visible

Usuari Sistema

Clica el menú Ajuda->Com jugar

Mostra l’ajuda del joc en un arxiu PDF
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4.3 Model conceptual

Donat el tamany del model conceptual del sistema complet, el dividirem en diversos 
components lògics, per facilitar-ne el visionat i la comprensió. Tot i això, adjuntem també una 
imatge del model conceptual complet com a referència.

4.3.1 Domini

Diagrama de les classes que componen el nucli del domini
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4.3.2 Jugador

Diagrama de classes relacionades amb el jugador
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4.3.3 Moviments

Diagrama de classes que modelen els possibles moviments del joc



30

4.3.4 Presentació: vista principal

Diagrama de les classes que es mostren a la vista principal del joc
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4.3.5 Presentació: diàlegs, vistes independents, i classes auxiliars

Diagrama de les classes de presentació que no formen part directa de la vista principal
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4.3.6 Xarxa

Diagrama de les classes que s’encarreguen de les comunicacions

4.3.7 Persistència

Diagrama de les classes que emmagatzemen les dades persistentment



4.3.8 Model conceptual complet
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5. DISSENY
5.1 Arquitectura

El projecte estarà estructurat en una arquitectura de 3 capes: presentació, domini, i da-
des.

Presentació: Mostra tota la informació del joc a l’usuari, i en rep la interacció.
Domini: Controla la lògica del joc, i té una representació interna de l’estat de tots els 

elements de la partida.
Dades: S’encarrega de l’emmagatzematge persistent de les dades del joc. En aquest pro-

jecte, és molt senzilla, comparativament amb les altres.

L’objectiu principal d’utilitzar aquest model és el de minimizar la connexió entre els tres 
nivells de representació dels elements del joc: així, la capa de presentació s’encarregarà només 
de la representació visual, la capa de domini de la representació lògica, i la capa de dades de 
la representació dins el sistema de fitxers. Mantenir aquestes representacions separades facilita 
la mantenibilitat del software.

Les connexions entre les capes seran les mínimes necessàries. Particularment, es limitaran 
a les interaccions entre els controladors de cada capa. En la majoria de casos d’ús, l’usuari 
iniciarà una interacció amb el joc, que serà tractada per la capa de presentació. Aquesta, 
després de realitzar les accions pròpies que siguin necessàries, comunicarà la informació de la 
interacció a la capa de domini, la qual actualitzarà 
l’estat del joc, i es comunicarà amb la capa de dades 
si és necessari.

5.2 Disseny d’interfície
5.2.1 Vista principal

Pel disseny de la vista principal de la interfície, 
cal tenir en compte quina informació és necessària 
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per a poder comprendre l’estat del joc i interactuar-hi. Això ens donarà una llista d’elements 
que haurem de tenir a la nostra vista principal. A partir d’això, basant-nos en la relativa im-
portància de cadascun d’ells, buscarem una manera intuitiva de distribuir-los i mostrar-los a 
l’usuari. Llistarem aquí els elements, en ordre descendent d’importància (aproximadament, 
ja que, sobretot cap al final de la llista, decidir la importància relativa de dos elements no és 
senzill, i a més, es tracta moltes vegades d’una mesura subjectiva).

Llista d’elements de la interfície:

1. Tauler: El més important és mostrar el tauler amb la posició de les peces, ja que és on es 
desenvolupa tot el joc.

2. Moviments: També és important indicar els moviments que estan disponibles per cada 
jugador i cada peça.

3. Puntuació: Una altra informació útil per al jugador és el valor total de les peces que li 
queden en joc a cada jugador, és a dir, els seus punts, ja que això determina el gunayador 
de la partida.

4. Torn: Tractant-se d’un joc per torns, és important saber de qui és el torn en tot moment. 
En el cas particular del Tenet, encara ho és més, ja que és possible que un jugador tingui 
més d’un torn consecutiu si l’altre jugador no pot efectuar cap moviment.

5. Barra de menus: Per accedir a funcionalitats més genèriques, que en general no depe-
nen de l’estat del joc, caldrà mostrar una barra de menus.

6. Caselles on es pot moure: Per ajudar el jugador, també és útil mostrar les possibles 
caselles on cada peça pot anar, quan l’usuari ho requereixi.

7. Peça seleccionada: També ajuda l’usuari que la peça que té seleccionada quedi marca-
da de manera fàcilment visible, per evitar confusions.

8. Moviment que s’usarà: Donat que volem donar la opció a moure una peça directa-
ment, sense especificar quin moviment usar (i en aquest cas, s’usarà el de valor més baix), 
és important mostrar quin serà aquest moviment per cada casella on la peça es pot moure; 
i és important fer-ho abans que el moviment s’hagi realitzat.

9. Últim moviment: A més, també pot resultar interessant veure quin ha estat l’últim 
moviment efectuat a la partida.

10. Registre de moviments: Inspirat en els escacs, també mostrarem un registre de tots els 
moviments que s’han efectuat, amb una notació també similar a la dels escacs.

11. Nom dels jugadors: Ja com a detall menys important, el nom del tipus de jugador que 
està jugant amb cada color és informatiu pel jugador.

Donada la seva gran importància, el tauler(1) queda situat a una posició central, i ocu-
pa una part important del tamany de l’àrea de joc. Degut a que pot tenir dimensió tant 5x5 
com 6x6, reservem un espai suficient a la interfície per 6x6, i, en cas de ser 5x5, simplement 
el centrem en l’espai disponible. En el mateix tauler es mostren, quan l’usuari mou el cursor 
sobre una peça o moviment, les possibles caselles on es pot moure(6); i quan s’efectua un 
moviment, es marca tant la casella d’origen com la de destí, per indicar que ha estat l’últim 
moviment efectuat(9).

Donat que és un joc per dos jugadors, i que cadascun cadascun d’ells té informació pròpia 
a mostrar, s’usaran els costats de la interfície per aquest menester. Al costat esquerre hi haurà 
la informació del jugador vermell, al costat dret els del jugador blanc, ja que, donada la posició 
inicial de les peces al tauler, les peces vermelles queden a l’esquerra, mentre que les blanques 
queden a la dreta. Els moviments(2) que cada peça pot efectuar estaran situats just al costat 
del tauler. Tot i que la descripció original del joc utilitzava cartes per marcar els moviments 
que es podien fer servir, la manera més compacta i alhora intuitiva de mostrar aquesta in-
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disponibles i quins han estat ja usats. D’aquesta manera tindrem una visió ràpida i intuitiva 
dels moviments vàlids que es poden fer en qualsevol moment de la partida. El fet que, per 
motius de definició del joc, la taula de moviments sigui triangular, ens deixa un espai a la zona 
de cada jugador, que utilitzarem per mostrar la seva puntuació(3) i l’indicador del torn(4).

L’indicador de torn estarà animat pel jugador del qual és el torn, aturat per l’altre. 
D’aquesta manera, a més d’indicar el torn d’una manera visualment agradable, aconseguim 
que hi hagi moviment mentre un altre jugador o la màquina efectua el seu torn, i així el juga-
dor pensi que ha d’esperar el rival, i no que el joc s’ha penjat. El nom(11) de cada tipus de 
jugador es mostrarà a la part superior de la zona del jugador, ja que actua com a títol de tota 
aquesta àrea de joc.

Quan un jugador cliqui sobre una peça, aquesta se seleccionarà, i això serà visible amb 
un indicador al voltant de la mateixa peça(7). Quan el jugador té la peça seleccionada, si 
passa el ratolí per sobre d’una casella on la peça es pot moure, es mostrarà quin moviment es 
faria servir si cliqués en aquella casella. Això es farà amb el mateix tipus d’indicador, però en 
aquest cas  al voltant del moviment(8).

La barra de menus(5) es mostrarà, com és habitual en qualsevol tipus d’aplicació, a la 
part superior de la vista principal del joc.

Per acabar, el registre dels moviments(10) no es mostrarà en tot moment a la pantalla, 
ja que és possible que hi hagi usuaris que no el vulguin tenir sempre al davant. i ocupa un 
espai massa gran per tenir un lloc fix. Així, només es mostrarà quan l’usuari cliqui la opció 
en el menú. Apareixerà en forma de panell flotant, que l’usuari podrà moure a la posició que 
prefereixi.
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La manera més senzilla d’entendre la distribució dels elements és tenir-ne una referència 
visual. Mostrem aquí una captura de pantalla de l’aplicació, en el seu estat final, etiquetada 
amb els nombres que hem usat en aquest apartat.

Gairebé totes són autoexplicatives. Per les que poden crear una mica de confusió:

2. L’òval gran mostra tots els moviments d’una peça concreta (en aquest cas, l’alfil 
blanc). El cercle petit, al centre, és un exemple d’un moviment que ja ha estat usat, i no estarà 
disponible més durant la partida.

6. Hi ha dos elements marcats amb el nombre 6. El superior, just al centre del tauler, és 
tan sols una mostra d’una de les caselles on es pot moure la peça seleccionada (7). L’inferior, 
on també es mostra un cursor, vol indicar que, quan l’usuari posa el cursor sobre aquesta ca-
sella, es marcarà el moviment que s’utilitzarà per defecte per moure-hi la peça (8).

10. El registre de moviments està situat en una posició arbitrària, l’usuari el pot moure 

a qualsevol lloc de la pantalla (inclús fora de l’àrea de joc), o tancar-lo.

5.2.2 Menus i diàlegs

A més de la vista principal, també és necessari oferir altres mètodes d’interacció a l’usuari. 
Aquests estaran en forma de menus i diàlegs, que mostraran a l’usuari la informació de manera 
visual, i li permetran interactuar-hi.

Algunes de les funcionalitats estaràn disponibles directament fent clic a un element d’un 
menú; d’altres, per la seva complexitat, o per la necessitat de mostrar més informació, mostra-
ran una finestra de diàleg amb la que l’usuari interactuarà.

Totes aquestes opcions seràn accessibles des de la barra de menus de la vista principal, a 
més de disposar de combinacions de tecles d’accés ràpid que les invoquin. Les hem dividit en 4 
grups, agrupant-les semànticament. Cadascun dels grups tindrà un element del menú a la barra 
principal, del qual penjaran totes les opcions. Els 4 grups definits, amb els seus subelements, 
són:

•	 Joc - Sota aquest menú s’agrupen tots els elements relacionats amb les partides del joc.
 ° Nova partida (Control+N): Obrirà un diàleg que permetrà a l’usuari iniciar una nova 

partida, triant-ne les opcions.
 ° Partida ràpida (Control+Q) : Iniciarà una nova partida amb l’última configuració 

utilitzada.
 ° Multijugador (Control+M): Obrirà un diàleg que permetrà a l’usuari crear o unir-se a 

una partida amb un jugador remot via internet.
 ° Guardar partida (Control + S): Obrirà un selector d’arxius que permetrà a l’usuari 

triar una ruta i un nom per guardar la partida. No disponible a partides multijuga-
dor.

 ° Carregar Partida (Control + L): Obrirà un selector d’arxius que permetrà a l’usuari 
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carregar una partida a partir d’un arxiu guardat a disc. No disponible a partides mul-
tijugador.

 ° Sortir (Control + X): Tanca el joc. La mateixa funcionalitat també és accessible clicant 
la creu a l’extrem superior dret de la vista del joc, com qualsevol altra aplicació.

•	 Opcions
 °  Opcions (Control+O): Mostra un diàleg on l’usuari pot seleccionar les opcions del 

joc.

•	  Moviments
 ° Desfer (Control+Z): Desfà l’últim moviment realitzat. Si la partida era d’un humà 

contra una IA, l’estat torna al de l’últim moviment humà. No disponible a partides 
multijugador.

 ° Refer (Control+Y): Refà l’últim moviment desfet. No disponible a partides multijuga-
dor.

 ° Veure registre (Control+V): Mostra el registre dels moviments, i permet restaurar 
l’estat a qualsevol dels anteriors.

•	  Ajuda
 ° Com jugar (F1): Mostra l’ajuda del joc, en l’idioma de l’interfície.
 ° Quant a (F2): Mostra informació sobre el joc i les persones involucrades en la seva 

creació.

Per les accions que mostren diàlegs, descriurem quina informació s’hi mostra, com hi pot 
interactuar l’usuari, i mostrarem com hi queda distribuida la informació.

Nova partida:
Aquest diàleg permetrà a l’usuari iniciar una partida nova triant-ne totes les opcions: El 

tipus de jugadors, el nivell de dificultat dels jugadors controlats per la IA, el tamany del tauler, 
i les posicions inicials de les peces. Per seleccionar la posició inicial de les peces, l’usuari haurà 
de seleccionar l’opció de Configurar posicions inicials, la qual cosa el permetrà, abans de 
començar el joc, moure les peces del jugador vermell a qualsevol punt dins la meitat superior 
esquerra del tauler, quedant les peces blanques en la posició simètrica. Si no es marca la opció, 
les peces començaran en la posició estàndard.

Multijugador
Aquesta opció oferirà una doble funcionalitat a l’usuari: crear partides online de Tenet, 

on s’hi podran connectar altres jugadors, o unir-se a una partida creada per algú altre.
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En crear una partida, podrà triar també el tamany del tauler, i si vol configurar les po-
sicions inicials de les peces abans de començar la partida. Un cop hagi triat això, podrà crear 
la partida per mitjà del botó Crear.

A l’hora d’unir-se a una partida, tindrà un camp de text on haurà d’escriure la IP de la 
persona que l’ha creada, i un botó per unir-s’hi.

Opcions
El menú Opcions permetrà modificar totes les opcions del joc. Contindrà un grup de 

botons, on l’usuari triarà l’idioma en que vol que es mostri el joc, un altre grup per seleccionar 
l’estil visual de les peces, i podrà a més seleccionar quin tipus d’ajudes visuals es mostraràn, 
en dues caixes de selecció.

Registre de moviments
El registre de moviments mostrarà un llistat de tots els estats pels quals ha passat la 

partida. Oferirà a l’usuari la opció de visualitzar l’estat del tauler en qualsevol dels moviments, 
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fent clic en un d’ells; i restaurar la partida a qualsevol dels estats, mitjançant el botó Restau-
rar.

Notació dels moviments
La notació utilitzada per indicar els moviments està inspirada en la dels escacs, adaptada 

a les característiques singulars del Tenet. Particularment, per poder definir completament un 
moviment, ens cal indicar el nom de la peça que l’ha realitzat, el nom del tipus de moviment 
realitzat (cosa que no es dóna en els escacs), i la fila (en lletres) i columna (en nombres) de la 
casella on la peça s’ha mogut. La notació d’un moviment segueix el format:

Nom de la peça:Nom del moviment Fila de la casella destí Columna de la casella destí

5.3 Disseny de les comunicacions

El disseny de les comunicacions està pensat per ser el més simple possible, i minimitzar 
la quantitat d’informació que es transmet.

Les comunicacions es realitzaran per mitjà de sockets. Per iniciar una partida multijuga-
dor, un dels jugadors (que serà el host)ha de crear la partida. Quan ho fa, s’inicia un servidor, 
que escolta un port determinat fins que hi arriba una connexió entrant (de l’altre jugador, el 
client). Un cop la connexió s’ha establert, el host comunica al client la configuració inicial del 
joc, que consta d’un valor indicant el tamany del tauler, i un altre indicant si es configuraran 
les posicions inicials de les peces abans de començar el joc o no. A partir d’aquest punt, cada 
vegada que un jugador fa un moviment, envia aquesta informació al jugador rival, i espera que 
aquest efectui el seu moviment.

La informació que es transmet és la mínima necessària per que es pugui decodificar el 
moviment efectuat de manera unívoca. Concretament, s’envia l’índex del moviment (tenint en 
compte que estàn ordenats de manera descendent per peça, després per moviment), i la fila i 
columna de la casella on s’ha mogut. Cal notar que amb l’índex del moviment coneixem quin 
moviment s’ha fet, a més de quina peça, per tant sabem quina peça hem de moure a la posició 
indicada. La resta d’informació és processada pels dos ordinadors independentment, arribant 
(ja que la informació de què disposen és la mateixa i el joc és determinista) al mateix estat.

5.4 Disseny de les IA: tipus i justificació

El joc ofereix diverses IA que són capaces de jugar-hi, és a dir, prenen decisions sobre 
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quin és el millor moviment a efectuar donat un estat del joc.

Per fer això, totes elles utilitzen l’algorisme minimax. Minimax és un algorisme per a 
jocs multijugador, que selecciona la millor acció possible que un jugador pot realitzar donat 
l’estat en que es troba el joc. Per fer això, genera els possibles estats als quals pot arribar el joc 
partint de l’estat actual, recursivament fins a certa profunditat, i els avalua. Donat un conjunt 
d’estats, per decidir quin és el millor d’ells, utilitza una funció que n’avalua la utilitat. Un cop 
establerta la utilitat de cadascun dels estats, l’algorisme fa la suposició que un jugador sempre 
triarà, entre totes les accions possibles, la que dugui a un estat amb la utilitat òptima.  Això 
implica que, quan l’algorisme està decidint quina de les accions serà triada en una decisió seva, 
sempre escollirà la de màxim valor. En cas que estigui avaluant una decisió del rival, escollirà 
sempre la que dugui a un estat de mínim valor. Donada l’estructura de l’algorisme, aquest 
generarà un arbre de crides recursiu, on cada node representarà un estat, i els successors seràn 
els estats accessibles des del node mitjançant un sol moviment. Per conveniència, anomenarem 
els nodes on li toca jugar al jugador pel qual s’està calculant el millor moviment nodes max, i 
els del rival nodes min (ja que en cada cas es voldrà maximitzar o minimitzar, respectivament, 
el valor de la funció).

Aquest algorisme és ideal per al Tenet per diverses raons:

El coneixement dels jugadors sobre l’estat del joc és total, tant la posició de les peces 
com tots els possibles moviments a realitzar són visibles en tot moment per tots els jugadors. 
Això ens permet generar tots els possibles successors (i només els possibles successors) de cada 
estat, i realitzar qualsevol consulta sobre un estat a l’hora d’avaluar-lo.

Totes les accions són deterministes, per tant, unit al punt anterior, podem estar segurs 
de l’estat en que quedarà el joc si apliquem un moviment determinat, cosa que simplifica molt 
les coses, i ens du a fer prediccions més acurades.

El nombre de possibles accions en cada torn es relativament baix, (comparativament amb 
els escacs, per exemple), per tant podem fer una exploració a certa profunditat en un temps 
d’execució i amb un ús de memòria raonables.

Tot i tenint en compte el punt anterior, apliquem una poda alfa-beta mentre fem la cer-
ca, ja que ajuda a reduir molt l’espai d’estats que s’explora, reduint proporcionalment el temps 
d’execució; i no fa variar el resultat obtingut. 

La poda alfa-beta consisteix en mantenir dos paràmetres durant la cerca, anomenats 
alpha i beta a la literatura. La idea és que alpha emmagatzema el millor valor accessible en 
un node max, i beta el pitjor valor accessible en un node min. Aquesta informació es pot uti-
litzar per evitar recórrer branques de l’arbre. En avaluar un node max, si un dels successors 
té un valor més gran que alpha, actualitzem alpha amb aquest valor. Anàlogament, en ava-
luar un node min, si un successor té un valor inferior a beta, l’actualitzem. Si, mentre estem 
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avaluant un node, descobrim que beta >= alpha, podem decuir que el valor d’aquest node, i 
consequentment el de tots els seus successors, no s’usarà, ja que no serà accessible en la cerca 
final. Això s’explica veient que, estant en un node max, si obtenim un valor de alpha millor que 
el de beta, necessàriament existeix un node min amb valor beta, per tant, l’oponent sempre 
triarà aquell node abans que l’actual. Viceversa en un node min: si obtenim un valor de beta 
inferior a alpha, hi ha un node max amb valor alpha, per tant, sempre triarem aquell node en 
comptes de l’actual.

Per decidir el moviment a realitzar, és necessari avaluar quin és el millor estat final al 
qual podrem accedir. Per això, ens cal una funció que avalui la idoneitat de cada estat, ano-
menada funció d’avaluacio estàtica. Idealment, aquesta funció tindrà en compte tota la infor-
mació rellevant de l’estat en qüestió, i ponderarà adequadament tots els possibles paràmetres 
que hi puguin intervenir. Addicionalment, també és important, des d’un punt de vista pràctic, 
que aquesta funció tingui un temps d’execució baix, ja que si és molt costosa, pot causar una 
ralentització notable en el temps de decisió.

És en aquest últim punt on les diferents intel·ligències artificials del joc varien. Totes 
elles utilitzen minimax, a una profunditat triada per l’usuari (entre 2 i 4), però cadascuna usa 
una funció d’avaluació estàtica diferent.

Aquí mostrem una llista de factors que poden ser rellevants per un estat:

Punts. Aquest és el factor que decideix el guanyador de la partida, per tant, és raonable 
pensar que és extremadament important per decidir com de bo és un estat. A més, donat que 
les peces que tenen més opcions de moviment (i per tant són més útils) contribueixen més a 
la puntuació, aquest factor també és un indicador indirecte de la capacitat de moviment to-
tal. Aquesta última observació només és orientativa, i pot no ser certa en alguns casos. Per 
exemple, una reina que ha usat tots els seus moviments segueix valent 5 punts, tot i no tenir 
ja utilitat en el joc.

Nombre de peces. El nombre de peces restants és un indicador senzill de la qualitat d’un 
estat. És, de fet, una simplificació de l’anterior, atorgant el valor 1 a cada peça. Això ens fa 
perdre informació en principi important, tot i que és possible que la simplicitat sigui avanta-
tjosa en alguns casos.

Nombre de moviments. El nombre total de moviments que encara estan disponibles 
és un paràmetre similar al nombre de punts, però ens dóna més informació. De fet, sempre 
tindrà un valor igual o inferior al nombre de punts, ja que quan s’elimina una peça, passen a 
ser no usables com a màxim tants moviments com podia fer la peça originalment, valor que es 
correspon amb el nombre de punts que val la peça. Usar el nombre de moviments enlloc de (o 
addicionalment a) la puntuació total donarà més importància a peces amb un valor baix, però 
que encara tenen moviments a fer, respecte a peces amb valor alt i pocs moviments.

Caselles que queden cobertes. Aquest valor ens indica el nombre de caselles úniques 
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que són accesibles per alguna peça. Com més gran és aquest nombre, en principi, més domini 
tenim sobre el tauler.

Existeixen moltíssims altres factors a tenir en compte que poden ser rellevants en una 
partida, per exemple considerar unes posicions del tauler més importants que altres, o mirar 
quines de les peces queden cobertes per altres peces, etc., però les que tenim són totes senzilles 
d’entendre i de computar, i ja ens permeten crear un gran nombre de funcions útils; altres 
paràmetres que poguéssim afegir probablement afegirien més complexitat que interès.

A partir d’aquests factors, hem dissenyat diverses funcions d’avaluació. Els criteris que 
s’han valorat a l’hora de dissenyar-les són la simplicitat en quant a la idea, que tinguéssin un 
cost computacional baix, i que fóssin prou diferents entre elles. Evidentment, en el fons totes 
tenen el mateix objectiu, que és el d’utilitzar la informació sobre l’estat del joc que millor 
capturi la utilitat de cada possible estat.

De cara a l’usuari, hem decidit usar noms senzills per les IA, de manera que dónin una 
petita pista de com funcionen, sense fer menció als factors que tenen en compte. Cal notar 
també, que, en cas de que s’arribi a un estat en que s’eliminen totes les peces rivals, la va-
loració de l’estat es multiplica per 100, per garantir que es prioritzarà sobre altres estats no 
vencedors, tot i mantenint la preferència per estats vencedors amb una millor avaluació; i que 
qualsevol estat perdedor s’avaluarà amb el valor menys infinit, ja que el volem evitar a tota 
costa. Les diferents IA que hi haurà al joc, i la funció d’avaluació que usaran, són:

•	 IA equilibrada: Diferència de puntuacions. És la funció que el joc utilitzarà per 
avaluar el guanyador, per tant, té molt de sentit utilitzar-la directament per avaluar els 
estats. A més, és un bon indicador de la utilitat dels estats, ja que té en compte el valor i 
la quantitat de les peces en joc.

•	 IA agressiva: Diferència de puntuacions, ponderada per donar més pes a la puntua-
ció rival. En concret, les peces rivals tenen el triple de valor que les pròpies. Això fa que 
capturar una peça rival tingui un valor relatiu alt, comparat amb perdre’n una de pròpia 
(i d’aquí ve el nom d’agressiva). És una variant de l’anterior, que sempre que sigui raona-
ble, intentarà capturar les peces rivals. Un dels avantatges que té és que el valor relatiu 
de les peces es conserva, per tant, les peces valuoses segueixen tenint més pes que les 
menys valuoses d’un mateix jugador.

•	 IA defensiva: Diferència de puntuacions, ponderada per donar més pes a la puntuació 
pròpia. En concret, les peces pròpies tenen el triple de valor que les rivals. És exactament 
la idea oposada a l’anterior. Aquesta IA intentarà, sempre que pugui, mantenir les seves 
peces en joc, a no ser que tingui la opció de fer intercanvis molt favorables. També con-
serva el valor relatiu de les peces de cada jugador.

•	 IA simple: Diferència entre el nombre de peces de cada jugador. És el concepte més 
simple possible, i ignora molts factors a canvi d’aquesta simplicitat. Dóna una idea 
aproximada de l’estat de la partida, però en general, donat que les peces són indistingi-
bles en quant a valor, tendirà a prendre decisions poc raonables, perdent peces a canvi 
de capturar-ne altres de menys valuoses.

•	 IA tàctica: Diferència de moviments totals disponibles de cada jugador. Aquesta IA 
valorarà més les peces que tenen més moviments a realitzar. El seu objectiu, implíci-
tament, serà el de tenir més moviments disponibles que l’adversari. Si assoleix aquest 
objectiu, al final del joc tindrà la possibilitat de fer moviments, mentre l’adversari no 
podrà; i per tant, podrà eliminar les peces rivals més fàcilment. El problema d’aquesta 
idea és que, arribada la situació descrita, no hi haurà diferència entre capturar peces 
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rivals o no capturar-les, ja que el seu nombre de moviments serà 0.
•	 IA tàctica equilibrada: Diferència de punts + diferència de moviments. L’objectiu 

d’aquesta IA és combinar els punts forts de la IA tàctica i l’equilibrada. Particularment, 
prevé el problema de la IA tàctica, en la que capturar peces rivals sense moviments no 
aporta cap benefici a la funció. A la pràctica, qualsevol peça tindrà una valoració inicial 
de 2x (sent x la puntuació que val la peça), que s’anirà reduint fins a un mínim de x a 
mesura que vagi utilitzant moviments. Això dóna un equilibri entre el valor de la peça 
en quant a la puntuació que donarà al final del joc, que dpèn del tipus de peça, i la seva 
utilitat, que depèn dels moviments que encara pot efectuar.

•	 IA territori (descartada): Diferència entre el nombre de caselles úniques on es pot 
moure cada jugador. La idea és obtenir el domini territorial del tauler, minimitzant 
alhora les caselles que l’oponent controla. Després de la implementació i el testeig, s’ha 
decidit descartar, donat que els moviments que feia no duien a cap resultat bo, ni mini-
mament interessant. Es podria dir que s’ha descartat aquesta intel·ligència artificial per 
no ser intel·ligent. El problema més important és que no li importava ni la puntuació, 
ni els possibles riscos. A més, utilitzar moviments més bons la penalitzava, ja que feia 
disminuir el nombre de caselles que quedarien cobertes posteriorment.

•	 IA domini: Diferència de punts + Diferència entre el nombre de caselles úniques on 
es pot moure cada jugador. La idea és resoldre els problemes de la IA anterior. També 
es vol obtenir el domini territorial del tauler, però en aquest cas, hi ha un objectiu igual 
d’important, que és maximitzar la diferència de punts amb l’adversari. D’aquesta mane-
ra, el que fem és perseguir l’objectiu principal del joc (els punts), però ajudats també per 
un altre objectiu que pot ser rellevant en els estats intermedis (la cobertura, o domini, 
del tauler).

5.5  Disseny persistència

En aquest projecte, tenim 3 tipus de dades que és necessari emmagatzemar persisten-
tment. Tots ells tenen característiques diferents, tant per la seva funció, com per la seva es-
tructura, com pel tamany de les dades que emmagatzemen; és per això que els analitzarem 
independentment.

5.5.1 Partides guardades

Donat que volem oferir la funcionalitat de guardar i carregar partides a l’usuari, ens cal 
una manera de guardar aquesta informació de manera persistent. Per fer això, tenim diverses 
opcions.

Una d’elles seria mantenir una base de dades amb totes les partides guardades, oferint a 
l’usuari les opcions de guardar, carregar, renombrar, i esborrar les partides que es troben allà.

L’altra opció, que ofereix exactament les mateixes possibilitats a l’usuari, és la de guar-
dar cada partida com un arxiu independent. Amb aquesta opció, a més, permetriem a 
l’usuari escollir la ruta on es guarda cada partida, a més de compartir partides individuals 
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amb altres jugadors.

Considerant que la segona opció ens aporta les mateixes funcionalitats que la primera,  a 
més dels avantatges que hem mencionat, i és més senzilla d’implementar, és la opció que hem 
triat.

5.5.2 Preferències de l’usuari

Per les preferències de l’usuari, volem guardar una petita quantitat de valors, per que 
l’usuari no hagi de triar les opcions que vol cada vegada que inicia el joc. A més, aprofitarem el 
mateix sistema per recordar la última configuració de partida que s’hagi iniciat, per la mateixa 
raó.

En aquest cas, el que necessitem és guardar parells <clau, valor> de manera persistent. 
El nombre parells, i el tamany de les dades de cadascun, serà molt petit.

Per aquests casos, Java ofereix una API que s’encarrega exactament del les nostres ne-
cessitats: Preferences. Preferences ens ofereix la possibilitat de guardar de manera persistent 
parells de <clau, valor> al sistema, sense que sigui necessari preocupar-nos de la manera en 
que es guarden.

5.5.3 Configuracions internes del programa

També tenim la necessitat d’emmagatzemar certes dades de configuració del programa. 
Es tracta de les posicions inicials per defecte de les peces, i les posicions dels elements gràfics de 
la interfície. En els dos casos, es tracta de valors constants, però tots dos tenen una estructura 
complexa, i es tracta d’una quantitat relativament gran de dades, i per tant, no ens és realment 
còmode mantenir-les com a constants dins el codi, sobretot tenint en compte el cas que en al-
gun moment sigui necessari modificar-les.

Per això, quedaran emmagatzemades en arxius XML interns, que el programa llegirà 
quan necessiti obtenir aquestes dades.

5.6 Diagrames de sequència

Mostrem els diagrames de sequència dels casos d’ús del sistema.
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6. IMPLEMENTACIÓ
6.1  Plataforma tècnica

Per a la implementació del projecte, hem decidit utilitzar el llenguatge de programació 
Java, per diverses raons.

Principalment, donat que un dels requisits del projecte era que el programa resultant fos 
multiplataforma, una de les primeres opcions que ve a la ment és precisament Java, ja que, de-
gut a que la seva màquina virtual es pot executar en molt diverses plataformes, és el llenguatge 
multiplataforma per excel·lència. Altres factors tècnics importants a tenir en compte, tot i 
que en general són molt freqüents en els llenguatges més usats avui dia, és que permet pro-
gramar dins el paradigma de l’orientació a objectes, i dóna suport natiu a múltiples threads3.

Més enllà d’això, és un llenguatge molt estès i suportat, amb molts anys d’història (la 
primera versió és de 1995), la qual cosa comporta que els bugs són gairebé inexistents, és molt 
fàcil de trobar suport, i existeixen gran quantitat de llibreries disponibles per resoldre qualse-
vol necessitat. A més, múltiples IDEs4 de qualitat el suporten.

Per aquest projecte usarem l’IDE Eclipse, tant per familiaritat amb ell, com per la seva 
qualitat.

Per a la interfície gràfica, es farà servir la llibreria gràfica Swing, donat que és la princi-
pal eina per desenvolupar interfícies gràfiques per Java, i ens proporciona tots els components 
necessaris per al projecte. Els diàlegs s’implementaran amb WindowBuilder, editor que permet 
crear interfícies Swing de manera visual fàcilment.

Per simplificar la gestió dels problemes que el mode multijugador pugui donar, especial-
ment degut a que és molt habitual que els routers actuals tinguin bloquejats els ports que 
no estan en ús, o dedicats a alguna funció concreta, hem decidit usar UPnP. UPnP (sigles 
d’Universal Plug and Play) és un conjunt de protocols de xarxa, ideats per simplificar la des-

      3 Fil d’execució. És un conjunt d’instruccions que es pot executar independentment. 
             Una aplicació que utilitza més d’un thread, anomenada multithread pot efectuar diversos 
             càlculs concurrentment.
      4 Entorn de desenvolupament integrat (de l’anglès Integrated Development Environment),
             aplicació que facilita el procés de desenvolupament de codi. Habitualment incorporen com a
 mínim un editor de codi, un compilador, i un depurador.
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coberta automàtica de components hardware connectats a la xarxa local, la comunicació de 
les funcionalitats que cadascun té, i la interacció entre ells. En el nostre cas, es fa servir per 
detectar el router a través del qual l’ordinador es connecta a internet, i fer que redireccioni els 
paquets rebuts a certs ports d’entrada del router a l’ordinador, en comptes de bloquejar-los. 
L’alternativa a UPnP seria demanar a l’usuari que redirigís manualment els ports del router, 
cosa que, en el millor dels casos, seria una feina farragosa, i en el pitjor, impossibilitaria a 
l’usuari l’ús de la opció multijugador.

Per simplificar la gestió de UPnP, i per no haver de reinventar la roda, usarem la llibreria 
Cling, per Java. Aquesta llibreria ofereix compatibilitat completa amb els protocols UPnP i, 
en particular, ens permet fàcilment efectuar el redireccionament de ports descrit.

6.2 Requisits mínims del sistema

•	 Sistema operatiu: Qualsevol versió de Windows, GNU/Linux, o Mac OS X.
•	 Java: Versió 1.6 o superior del JRE, també anomenada Java 6.
•	 Memòria RAM: 128MB per Windows, 64MB per GNU/Linux i Mac OS X.
•	 Altres: UPnP habilitat al router (per utilitzar el mode multijugador)

6.3 Implementació domini i lògica del joc

Tota la lògica del joc està controlada per la classe GameController, la qual utilitza el 
patró singleton i s’encarrega de coordinar la resta de components, així com de la comunicació 
amb la capa de presentació.

GameController té informació de l’estat del tauler, del torn en que es troba la partida, i 
de cadascun dels 2 jugadors. També manté una llista amb tots els estats pels quals ha passat 
la partida, i recorda l’últim moviment realitzat, i les caselles involucrades, per poder-les mos-
trar. És aquesta classe la que maneja l’avanç dels torns, invocant les funcions dels jugadors per 
decidir la jugada que faran en el torn, guardant la informació rellevant un cop la decisió s’ha 
fet, avançant el torn, i informant el controlador de vistes dels canvis efectuats.

Cada jugador (Player) té coneixement sobre les seves peces i els seus moviments.
Hi ha 3 tipus bàsics de jugador, segons la manera en que determinen el moviment:

•	 Humà local (HumanLocalPlayer), que espera l’intervenció directa de l’usuari en la màquina 
on s’està executant.

•	 Humà remot (RemotePlayer), que espera rebre el moviment per mitjà de la connexió.
•	 Jugador IA (AIPlayer, amb múltiples subclasses), que calcula el moviment segons la IA con-

creta, i l’efectua un cop ha acabat.
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Cada decisió de jugada s’executa en el seu propi thread, per evitar que el joc es bloquegi 
mentre espera la decisió. En el cas de l’humà, aquesta decisió no fa res, i simplement el joc es 
reprèn quan l’usuari efectua un moviment per mitjà de la interfície. Per l’humà remot, es lle-
geix l’entrada del socket fins que arriba el moviment. Pel cas de la IA, es calcula el moviment 
a partir de l’estat i de l’algorisme corresponent, i s’efectua el moviment un cop aquest s’ha 
calculat.

El tauler (Board), és l’estructura que conté la llista de les caselles. Cada casella(Square) 
del tauler pot contenir o no una peça.

Les peces del joc (Piece) tenen una referència a la casella on es troben, als moviments que 
poden fer i al jugador al que pertanyen. Si la referència a la casella és nul·la, es tracta de peces 
que han estat capturades i no estan en joc. Cada peça pot conèixer les caselles on es pot moure 
invocant les funcions corresponents en cadascun dels seus moviments restants. Quan una peça 
és capturada, tots els possibles moviments que podia efectuar queden anul·lats.

La classe BasicMove és la que representa els moviment reals i és qui calcula les possibles 
caselles on moure, depenent del tipus de moviment del qual es tracta, de la posició des de la 
qual s’inicia el moviment, i de l’estat del tauler. En total hi ha 5 tipus, un per cada tipus de 
moviment.

Els moviments concrets del joc (Movement), representen el moviment que pot fer una 
peça donada, usant el moviment bàsic d’una altra peça, o d’ella mateixa. Un Movement és, 
en el fons, la classe que enllaça una peça amb un moviment bàsic. Tenen coneixement sobre si 
estan disponibles o no, i s’encarreguen ells mateixos de marcar-se com a no disponibles un cop 
usats. A més, per raons d’eficiència, calculen a l’inici del torn quines són les possibles caselles 
on le peça que representen es podrà moure usant el moviment que representen, a més, per se-
parat, de les caselles on es podrien moure però estan ocupades per una peça aliada. D’aquesta 
manera, s’evita de repetir càlculs redundants cada vegada que aquesta informació és neces-
sària. En total, hi haurà 30 instàncies d’aquesta classe en el joc, 15 per cada jugador.

La classe GameState  guarda informació sobre l’estat del joc després de cada moviment. 
Conté tota la informació necessària per definir completament un estat: Les peces de cada juga-
dor, la posició en que es troben, i quins moviments estan disponibles. Concretament, els seus 
atributs són:

private int turn;
private HashMap<Piece,Square> piecePlacement;
private HashMap<Move,Boolean> movesUsed;
private Move lastMove;      
private ArrayList<Square> changedSquares;
private Board board;

Turn indica l’índex del jugador al qual li tocaria jugar en aquest estat. PiecePlace-
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ment és una estructura en la qual es pot obtenir, a partir de qualsevol peça, la casella on està 
situada. Si una peça no apareix en aquesta estructura, és per què no està a cap casella del 
tauler (per tant ha estat capturada). MovesUsed ens uneix cada moviment amb una variable 
booleana, que indica si s’ha utilitzat ja el moviment o no en aquest estat. LastMove és l’últim 
moviment realitzat, el que ens ha dut a aquest estat. S’utilitza com a nom de l’estat, utilitzant 
la notació ja descrita. ChangedSquares ens indica quines són les dues caselles involucrades en 
l’últim moviment efectuat. Es guarden a l’estat del joc per mostrar-les si l’usuari retorna a un 
estat anterior, i a més, la casella destí forma part de la notació del moviment. Board és una 
representació del tauler, que es genera a partir de piecePlacement quan és necessari, per tal que 
la IA sigui capaç de raonar sobre els possibles moviments a efectuar dins l’estat, i de generar 
els estats successors d’aquest.

És fàcil crear un GameState a partir de l’estat del joc quan és necessari, i també és 
possible restaurar completament l’estat del joc a partir d’una instància de GameState.  Ga-
meController utilitza GameStates per mantenir un registre de tots els estats per on ha passat 
la partida, de manera que es poden visualitzar en qualsevol moment, i es pot restaurar l’estat 
a qualsevol d’ells. També és utilitzada per la IA minimax, com a manera de representar els 
estats potencials del joc.

6.4 Implementació interficies
6.4.1 Vista principal

MainViewController s’encarrega de mostrar la vista principal i coordinar els diversos ele-
ments per què reflecteixin en tot moment a l’estat del joc i responguin a les accions de l’usuari. 
Els elements estàn distribuits indicant-ne les coordenades absolutes (configurades en un arxiu 
XML intern, LayoutPositions.xml), donat que és la opció més senzilla si volem, com és el cas, 
utilitzar recursos gràfics pel fons i fer-hi encaixer la resta d’elements al lloc exacte on volem.

La interfície gràfica respon a les accions de l’usuari, i mostra certs elements segons sigui 
apropiat. En particular, respon al moviment del cursor, quan se situa sobre peces, moviments, 
o caselles; i, com és lògic, també respon als clics de l’usuari, per mitjà dels quals pot realitzar 
accions que afecten l’estat del joc.

Cada element de la interfície s’encarrega de capturar els events que l’afecten, i d’informar-
ne MainViewController. És aquest últim qui processa la informació dels events, i crida les fun-
cions pertinents, ja sigui d’altres elements de la interfície, per actualitzar l’estat visual; o a 
GameController, a la capa de domini, per informar de modificacions a l’estat del joc.

La classe Boardview s’encarrega de mostrar el tauler. És bàsicament un contenidor per la 
llista de SquareView, cadascuna de les quals mostra una casella. BoardView s’encarrega de 
la distribució de les posicions dels SquareView, situant-los en la distribució adequada. Això 
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s’aconsegueix utilitzant un GridLayout5 amb les dimensions del tauler. 

Cadascun dels SquareView s’encarrega de mostrar gràficament una casella. Cal notar que 
cada casella té un fons diferent, per tant, quan es crea el tauler, s’inicialitza la imatge correspo-
nent a cada casella. També té una referència a la vista de la peça (PieceView), i és qui li dóna 
l’ordre de pintat, donat que s’han de pintar a la mateixa posició, amb la imatge de la peça 
sobre la de la casella. És responsable també de capturar el moviment del cursor, per mostrar 
el moviment que s’usarà si hi ha una peça seleccionada i la casella per on passa és una casella 
on aquesta peça pot moure. També ho és de comunicar els clics rebuts, ja que, si la casella és 
un lloc vàlid on moure per la peça o moviment seleccionat, cal moure la peça i avançar el torn.

Estats en que es pot trobar SquareView, d’esquerra a dreta: Normal, marcant un possible 
moviment del jugador actiu, marcant un possible moviment del jugador inactiu, marcant que 

forma part de l’últim moviment. L’últim és compatible amb els altres tres.

PieceView mostra gràficament una peça. A més, captura els events de moviment del 
cursor sobre la peça, per mostrar totes les possibles caselles on es pot moure; i de clic, per 
seleccionar la peça. Hi ha una instància per cada casella, per tant, en algunes d’elles no hi ha 
cap peça. En aquests casos, simplement, no es mostra la peça, ni es transmet la informació dels 
events. Cada PieceView està associada a una SquareView, per tant, la peça, i consequentment 
la imatge a mostrar, s’actualitza potencialment cada torn.

Estats en que es pot trobar PieceView, d’esquerra a dreta: Normal i seleccionada.

Els moviments són mostrats per la classe MoveListView, que representa la llista comple-
ta de moviments de cada jugador. Està formada per una llista de moviments per cada peça 
(PieceMoveListView). 

5     GridLayout és una distribució estàndard de Java que permet arranjar els elements en forma 
       de quadrícula, podent definir el tamany de cadascuna de les seves dimensions.
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Estat inicial de MoveListView del jugador vermell.

PieceMoveListView, mostra la llista de moviments d’una peça del joc, en petit 
(MoveSmallView), juntament amb una icona més gran de la peça en si (MovePieceView). 
Depenent del jugador, es mostren en un ordre diferent (totes elles tenen la icona de la peça 
al costat més proper al tauler, per tant, les vermelels la mostren a la dreta, i les blanques a 
l’esquerra. Per això, és necessari fer un cas específic per cada jugador.

PieceMoveListView de la reina vermella en el seu estat inicial.
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MovePieceView és la icona gran de la peça que apareix en cada moviment, que identifica 
la pça a la que pertanyen els moviments, i a més indica si la peça esta al tauler o ha estat 
capturada (ratllant la imatge quan la peça és capturada).

Possibles estats de PieceMoveView, d’esquerra a dreta: Normal i peça capturada.

MoveSmallView mostra les icones petites dels moviments, i també indiquen quan s’han 
usat ratllant-ne la imatge. També capturen els events del cursor: quan passa per sobre es mos-
tren les caselles on la peça pot anar usant el moviment, i quan s’hi fa clic, queden seleccionats, 
i determinen que el moviment que representen serà el que s’utilitzi per moure la peça. A més, 
quan l’usuari selecciona una peça i mou el cursor sobre una casella, el MoveSmallView corres-
ponent al moviment per defecte que s’usarà per moure la peça a la casella es ressalta de la 
mateixa manera que si estigués seleccionat.

Possibles estats de MoveSmallview, d’esquerra a dreta: Normal, moviment ja utilitzat, i seleccionat o mar-
cat com a moviment que s’usarà per moure la peça a la casella on és el cursor.

ScoreView mostra la puntuació de cada jugador, en el color pertinent, a més de la paraula 
punts en l’idioma triat per l’usuari. S’actualitza cada torn.

ScoreView del jugador vermell, mostrant 12 punts. TurnView és l’indicador de torn.

TurnView és l’indicador de torn. Quan és el torn de l’usuari, mostra un gif animat per 
indicar-ho. Quan no ho és, mostra una imatge fixa.
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TurnView del jugador vermell.

PlayerNameView mostra el nom del jugador, en l’idioma triat.

PlayerNameView per un jugador humà local.

Per afegir les ombres als textos de les dues classes anteriors, hem creat ShadedTextPanel, 
una classe auxiliar que mostra el text amb el color especificat, i hi afegeix un altre etiqueta de 
text a sota, desplaçada lleugerament i de color negre, per fer d’ombra.

BackgroundView simplement s’encarrega de mostrar la imatge de fons.

Totes les classes anteriors que mostren alguna imatge (és a dir, totes menys BoardView, 
MoveListView i MainViewController, que simplement agregen subcomponents que sí mostren 
imatges; i ScoreView i PlayerNameView, que tan sols mostren text), utilitzen el mateix mètode 
per fer-ho. Totes les imatges mostrades al joc són arxius d’imatge en format jpeg o png, per 
tant, les classes que les utilitzen llegeixen la imatge corresponent, a més de tots els possibles 
elements addicionals que s’hi poden mostrar, quan són inicialitzades, i els mostren en pantalla 
sobreescrivint el mètode paint()6  per que mostri la imatge corresponent, i els possibles ele-
ments addicionals. En mostrem un exemple, dels més senzills, el de PieceView:

@Override
public void paint(Graphics g) {
   Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
      g2d.drawImage(img, 0, 0, null); //es pinta la imatge de 
la peça a la posició (0,0)
      if(selected) {
           g2d.drawImage(selectedImg, 0, 0, null); //es pinta 
el marcador de selecció, si és necessari, també a la posició 
(0,0)
       }
}

Després de cada moviment es procedeix a una actualització completa de tots els elements 
de la vista involucrats, de manera que es corresponguin al nou estat del joc. Per mostrar els 

 6     Mètode dels components gràfics de Java que és invocat quan cal mostrar en pantalla 
        el component.
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moviments de manera atractiva i clara, aquests estan animats. L’animació dels moviments és 
responsabilitat de PieceView, i és duta a terme per un thread que es dedica exclusivament a 
això, per no bloquejar cap altre procés. El que fa és simplement calcular la posició inicial i la 
final, i es pinta la peça en un nombre definit de posicions intermèdies cada cert període definit 
(els valors estan inicialitzats a 20 posicions i 20 mil·lisegons), generant així l’efecte de movi-
ment. El joc no continua fins que la peça ha arribat al seu lloc, i n’ha informat MainViewCon-
troller.

Per tal que el joc es pugui fer servir en pantalles amb una resolució inferior a la definida 
per defecte, en iniciar-se el joc es calcula un factor d’escala, que garanteix que el tamany final 
de la finestra del Tenet serà inferior o igual a l’espai disponible en pantalla. Aquest factor és 
calculat a l’inici, i qualsevol imatge a mostrat el fa servir per escalar el seu tamany de manera 
proporcional. També és important notar que les posicions dels elements dins la vista principal, 
configurats a LayoutPositions.xml es veuen multiplicats per aquest factor d’escala, garantint 
així que les posicions relatives de tots els elements es mantenen.

6.4.2 Diàlegs

Els diàlegs es mostren a l’usuari quan aquest realitza les accions corresponents als menus. 
Tots ells són subclasse de JDialog, i aparèixen a sobre de la vista principal, i al centre. Les 
accions de l’usuari poden modificar l’estat dels components del diàleg (per exemple, el tipus de 
jugadors de la partida). En aquest cas, totes les opcions seleccionades s’apliquen quan l’usuari 
prem el botó que confirma el quadre de diàleg en concret. En tot cas, pot cancel·lar sense que 
les opcions que ha modificat es duguin a terme.

En cas que accepti, el diàleg comunica l’event a MainViewController, juntament amb els 
parametres rellevants. MainViewControllers’encarrega de realitzar les accions corresponents, 
segons el diàleg i l’acció efectuada per l’usuari.

Per mostrar missatges d’avís a l’usuari, usem una funció auxiliar, definida a la classe 
ViewUtilities. Aquesta funció crear panells d’informació amb l text que rep per paràmetre. El 
fet que sigui una funció estàtica ens permet cridar-la des de qualsevol punt del codi, cosa que 
ens facilita el poder comunicar a l’usuari la informació necessària sobre l’estat del joc, i les 
possibles incidències que hagin pogut succeir.

6.4.3 Traducció

Tots els textos que es mostren a l’usuari estan traduits a l’idioma que hagi seleccio-
nat. Això es fa externalitzant les cadenes de text de manera que el seu contingut es trobi a 
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un arxiu per cada idioma, en comptes d’estar escrits com a constants en el codi font. L’IDE 
Eclipse té una funcionalitat que facilita molt el procés d’externalitzar les cadenes de caràcters, 
detectant-les totes i movent les seleccionades a un arxiu extern. D’aquesta manera, podem 
programar escrivint el text que volem en forma de cadenes de caràcters constants, com estem 
habituats a fer, i en qualsevol moment externalitzar-les a un arxiu.

A més, ens genera els mètodes per accedir a la informació d’aquest arxiu, i fins i tot 
reemplaça les cadenes seleccionades per crides als mètodes que obtindran el valor equivalent.

Cada element textual (excepte els que no varien, com el mot Tenet) de la interficie té una 
clau, i tenim 3 fitxers d’idioma, cadascun dels quals conté el valor de cadascuna de les claus.

La classe Messages s’encarrega de llegir el valor de cada clau del fitxer corresponent a 
l’idioma seleccionat per l’usuari. Quan l’usuari canvia l’idioma, la classe canvia el fitxer del 
qual llegeix els valors. Quan es modifica l’idioma, donat que sempre hi ha una partida en ac-
tiu, cal modificar els textos dels elements ja creats, per què s’adaptin immediatament al nou 
idioma.

L’ajuda del joc està composta per 3 arxius pdf diferents, un per cada idioma, ja que és 
un text llarg, amb format complex i imatges, i no és factible de traduir en temps d’execució 
com la resta d’elements.

6.5  Implementació comunicacions

Les comunicacions del joc es limiten a la transferència d’informació sobre el joc entre els 
dos jugadors.

Quan un jugador(que anomenarem host) crea una partida multijugador, s’instancia un 
ServerSocketCreator, el qual s’encarrega de configurar UPnP a la màquina per tal que el router 
redirigeixi els missatges entrants a certs ports cap a l’ordinador. A més d’això, inicia un ser-
vidor de socket, que manté els paràmetres de configuració inicial de la partida (les dimensions 
del tauler, i si es configurarà o no l’estat inicial), i escolta el port 38521, esperant rebre una 
connexió entrant de l’altre jugador.

Donat que l’usuari haurà de comunicar la seva IP externa a l’altre jugador, li facilitem 
el procés descobrint-la nosaltres i monstrant-li. Per fer això, donat que el que requerim és la 
IP externa del router, la qual no és visible des de l’ordinador on s’executa l’aplicació, establim 
una connexió a un servidor extern, que sí que veurà l’adreça que ens interessa a la petició. Con-
cretament, el que fem és establir una connexió a una pàgina web que mostra tan sols aquesta 
informació (http://my-ip.heroku.com/), i llegim i parsegem el seu contingut, per mostrar-lo a 
l’usuari.



67

Un cop el host ha realitzat aquests passos, l’usuari que es connectarà a la partida (que 
anomenarem client), podrà escriure la IP que li hagi transmès per alguna via l’usuari host, 
i connectar-se a la partida. Amb això, el que farà és instanciar un ClientSocketCreator, que 
també configurarà UPnP, i crearà un socket, i establirà una connexió a l’adreça IP del host, 
també al port 38521.

Un cop el jugador remot estableix la connexió, se li transmeten els paràmetres de confi-
guració inicial, a partir dels quals tant el host com el client determinen el mateix estat inicial. 
En més detall, tots dos iniciaran una nova partida, amb el jugador host controlant les peces 
vermelles, i el client les blanques. La partida es crearà entre un jugador humà i un jugador 
remot, el qual rebrà el socket com a paràmetre, que utilitzarà per rebre la informació dels mo-
viments. Cadascun dels jugadors veurà per mitjà de l’interfície gràfica com les seves peces estan 
controlades per un jugador etiquetat com a humà, mentre que les del rival tindran l’etiqueta 
de jugador remot.

Si el host ha seleccionat l’opció de configurar la posició inicial de les peces, els dos en-
traran en mode de configuració, i el host podrà moure les peces vermelles a la posició que 
vulgui. Cada moviment serà transferit al client, qui sempre tindrà una visió actualitzada de 
com quedaran les peces. Un cop hagi acabat, es transferirà un missatge especial, indicant que 
la configuració ha finalitzat, i que a partir d’aleshores els moviments transmesos ja formen part 
de la partida.

En aquest punt, els jugadors aniran fent moviments alternativament. És aquí on les di-
ferències entre host i client desaparèixen, ja que la connexió ja ha estat establerta, i la partida 
està completament configurada.

Quan el jugador local faci un moviment, transmetrà per mitjà del socket tota la informa-
ció del moviment. Per altra banda, quan sigui el torn del jugador remot, aquest es mantindrà 
en espera, llegint pel canal d’entrada del socket, fins rebre tota la informació per mitjà del 
socket.

Cada moviment s’envia en un missatge de múltimples línies, on cada línia conté un ele-
ment de la informació necessària. Es detalla en la següent taula:

Línia Contingut

1 Fila del quadrat on s’ha mogut la peça

2 Columna del quadrat on s’ha mogut la peça

3 Índex del moviment utilitzat

Si en algun moment es produeix una desconnexió, ja sigui per què un dels usuaris ha 
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sortit del joc, o ha perdut la connexió a internet, l’altra instància del joc ho detectarà quan 
intenti llegir el moviment del socket, i informarà el jugador.

6.6  Implementació IAs

Tal com hem vist a la fase de disseny, les IAs implementen l’algorisme de minimax. 
Aquest algorisme s’executa de manera recursiva fins una profunditat triada per l’usuari, entre 
2 i 4, o fins arribar a un estat final. Els resultats de cada crida es transmeten a l’antecessor 
del node. Concretament, el que es transmet és el millor moviment trobat per un estat, en una 
estructura de tipus BestMove. L’estat inicial, i tots els estats que es generen, són del tipus 
GameState, i és la pròpia classe GameState qui calcula els seus successors, a partir dels movi-
ments donats.

BestMove és una classe utilitzada com a tupla per retornar tots els valors necessaris men-
tre s’executa l’algorisme de minimax. Conté tota la informació necessària sobre el moviment a 
efectuar, i l’avaluació del millor estat accessible a partir del moviment.

La poda alfa-beta està implementada a partir de dos paràmetres de la funció. El valor 
alpha, que s’actualitza en els nodes max, i el valor beta, actualitzat en els nodes min. Aquests 
valors s’actualitzen múltiples vegades a cada node, després de que cada possible successor s’ha 
avaluat, i es consulten sempre després d’actualitzar-se, per comprovar si és possible dur a terme 
la poda.

Com ja hem mencionat, l’única cosa que varia entre les diferents IA disponibles és la 
funció d’avaluació estàtica dels estats. Per implementar aquesta variació, s’ha aplicat el patró 
estratègia. Així, la classe del jugador minimax (AIMiniMaxPlayer) és tan sols una, que conté 
una interfície anomenada StateEvaluator, que simplement defineix la funció que avalua un 
estat:

public double getEvaluation(GameState gs, int playerNum);

Totes les diferents IA tan sols han d’implementar aquesta funció, que serà cridada per la 
classe AIMiniMaxPlayer quan sigui necessari.

Com es veu a la signatura de la funció mostrada al paràgraf anterior, s’utilitza la classe 
GameState per representar els estats del joc. Aquesta classe conté tota la informació necessària 
d’un estat del joc, per tant, és possible usar-la tant com per generar els possibles estats succes-
sors d’un estat donat, com per avaluar els estats.

La funció minimax en si, que ens dóna el millor moviment a partir d’un estat és:
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private BestMove minimax(GameState currentState, int step, 
double alpha, double beta)

Aquesta funció ens retornarà una tupla BestMove amb el millor moviment trobat, partint 
de l’estat currentState, calculada a partir de la funció d’avaluació estàtica que la instància con-
creta de jugador implementi. El paràmetre step ens indica a quina profunditat està explorant 
la crida concreta de la funció, i s’utilitza per aturar la cerca quan arriba al màxim definit. Els 
paràmetres alpha i beta s’utilitzen per implementar la poda alfabeta, i podar l’arbre de cerca 
quan es pot demostrar que aquella branca no produirà cap resultat que s’utilitzi.

La crida inicial a la funció, que es fa una vegada per torn per calcular el millor moviment 
és:

BestMove bestMove = minimax(currentState, 0, Double.NEGATIVE_INFINITY, 
Double.POSITIVE_INFINITY);

Es pot veure com s’utilitza l’estat en que el joc es troba en el moment de la crida (cu-
rrentState), s’inicia a profunditat 0 (step), i alpha i beta prenen els valors més extrems possi-
bles, és a dir, -∞ i +∞, respectivament.

Les subsequents crides que es fan a la funció, per calcular els valors d’estats no terminals, 
són:

return minimax(newState, step+1, alpha, beta);

En aquestes crides, hem calculat un estat successor de l’actual(newState), i potencial-
ment hem actualitzat els valors de alpha i beta, així que volem avaluar la utilitat d’aquest nou 
estat, tenint en compte que es troba a un nivell més de profunditat (step).

6.7  Implementació persistència
6.7.1 Partides guardades

Tal com hem explicat, les partides guardades s’emmagatzemaran com a arxius en el disc. 
Per fer això, crearem una estructura de dades que contingui tota la informació necessària per 
definir la partida, serialitzarem aquesta informació i la guardarem a disc. Serialitzar és un 
procés que codifica un objecte lògic de manera que es pugui emmagatzemar en un mitjà físic; 
i posteriorment recuperar l’objecte lògic inicial a partir del serialitzat.

Utilitzem la classe SavedGame com a objecte a serialitzar. Aquesta classe té els següents 
atributs:

private ArrayList<Player> players;
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private ArrayList<GameState> gameStates;
private int currentState;
private int size;

Players conté la informació dels dos jugadors: totes les peces que té cadascun, els movi-
ments, i el tipus de jugador de que es tracta.

GameStates guarda tots els estats de la partida. En particular, guardant l’estat actual és 
fàcil restaurar el tauler i les peces a la seva posició corresponent.

CurrentState ens indica l’índex de l’estat de la partida en el moment en que es va guar-
dar, ja que és possible guardar després de restaurar la partida a un estat anterior, i volem 
mantenir això quan guardem la partida.

Size ens indica les dimensions del tauler, ja que, a priori, no les sabem a l’hora de restau-
rar la partida.

Cada vegada que l’usuari vol guardar una partida, es crea una instància d’aquesta classe, 
inicialitzant els seus atributs als valors necessaris.  Després, la classe FileManager s’encarrega 
de serialitzar l’objecte i guardar-lo a disc, a la ruta indicada per l’usuari.

A l’hora de carregar una partida, FileManager obté, a partir del fitxer seleccionat per 
l’usuari,  una instància de SavedGame amb la informació que contenia quan es va guardar. A 
partir d’aquesta instància de SaveGame, Game crea una nova partida, i restaura l’estat al que 
es trobava el joc.

6.7.2 Preferències de l’usuari

Les preferències de l’usuari es guarden usant l’API de Preferences de Java.

Concretament, quan l’usuari modifica algun valor al diàleg d’opcions, i accepta, els valors 
de tots els paràmetres s’emmagatzemen de manera persistent. El mateix també succeeix amb 
els valors de configuració del menú Nova partida quan es clica el botó Començar.

Els valors d’aquests paràmetres es recuperen quan s’obre el joc, en el cas de les opcions 
per mantenir les últimes que l’usuari havia triat, i en el cas dels paràmetres de la partida, per-
què el joc s’inicia per defecte amb la última configuració iniciada. Aquests últims valors també 
són els que s’utilitzen quan l’usuari fa una Partida ràpida des del menú.

Per tractar de manera senzilla amb les Preferences, hem creat la classe PreferenceMana-
ger. Aquesta classe simplement manté una referència a una instància de Preferences de Java, i 
ofereix les funcions necessàries per guardar i recuperar valors.

6.7.3 Configuracions internes del programa
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Per aquella informació de configuració interna del programa que té una estructura més 
complexa que un enter o una cadena de caràcters, usem arxius XML interns.

En aquest cas, tenim dos arxius: PiecePositions.xml i LayoutPositions.xml. El primer 
conté informació sobre la posició inicial per defecte de les peces del joc; mentre que el segon ens 
indica les coordenades, i altres atributs necessaris, segons el cas, dels elements de la interfície 
gràfica, ja que la vista principal utilitza un posicionament absolut dels elements.

Per simplificar l’accés, la classe XMLParser llegeix el document XML que correspon, i 
el parseja per recuperar la informació necessària en un format més còmode per les classes que 
l’usen. Per exemple, per les posicions dels elements de la interfície, busca l’element demanat, i 
retorna un array d’enters amb la informació de la posició.

Donat que PiecePositions.xml es tracta d’un arxiu petit, el mostrarem aquí, per exposar-
ne l’estructura:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<player>
   <piece row=”0” column=”0” >Queen</piece>
   <piece row=”0” column=”1” >Rook</piece>
   <piece row=”0” column=”2” >Bishop</piece>
   <piece row=”1” column=”0” >Knight</piece>
   <piece row=”1” column=”1” >King</piece>
</player>

Veiem com, per cada peça del joc, tan sols n’indiquem la fila i columna en la que es 
troba, a part del seu nom per identificar-la. També és important notar que només definim les 
posicions de les peces d’un dels jugadors, ja que les de l’altre aniran en la posició simètrica, i 
per tant, seria redundant emmagatzemar aquesta informació.
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7.COMPARACIÓ ENTRE IAS

Hem volgut establir una comparació entre les diverses IAs que hem dissenyat i implemen-
tat pel joc. Per això, hem decidit que la millor manera era enfrontar-les entre elles en condi-
cions igualitàries. És a dir, no voliem que cap d’elles tingués cap mena de condició avantatjosa 
sobre les altres. Això ens ha fet decidir fer que cadascuna d’elles s’enfrontés a totes les altres 
dues vegades, en cadascuna d’elles invertint qui fa el rol de jugador inicial. Donat que volem 
que mostrin el seu millor nivell, les hem enfrontat en dificultat màxima. Com a configuració 
de joc hem triat el tauler de 5x5 amb la posició estàndard de les peces, ja que creiem que és 
la opció més clàssica pel Tenet.

Degut a la seva extensió, i relativament poca importància, hem decidit no mostrar els 
resultats individuals de cada enfrontament aquí, i els hem afegit a l’apèndix III. En aquest 
apartat mostrarem la classificació global, i l’analitzarem. 

Per establir els punts i l’ordre de classificació, hem optat per otorgar 3 punts per cada 
victòria, 1 punt per cada empat, i 0 punts per derrota. Per desfer els desempats, em mira la 
diferència entre el nombre de punts totals que ha tingut el jugador al final de cada partida i el 
nombre de punts totals del rival, guanyant el jugador amb major diferència.

IA Punts Victòries Empats Derrotes
Punts propis 

totals
Punts rivals 

totals
Diferència

Tàctica
equilibrada

28 9 1 2 95 47 +48

Defensiva 28 9 1 2 114 75 +39

Equilibrada 20 6 2 4 87 62 +25

Tàctica 17 5 2 5 87 104 -17

Agressiva 12 4 0 8 44 76 -32

Domini 9 3 0 9 68 89 -21

Simple 9 3 0 9 46 88 -42

Classificació
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A la classificació podem veure que tant la IA Tàctica equilibrada com la Defensiva han 
obtingut els mateixos punts, 28, guanyant la Tàctica equilibrada per diferència de punts finals. 
Això ens du a dues conclusions: Que mantenir les pròpies peces és important al joc, més que 
eliminar les peces rivals (ja que la Defensiva ha superat notablement l’Agressiva), i que combi-
nar diversos factors interessants a la funció d’avaluació aporta un clar avantatge competitiu (ja 
que la Tàctica equilibrada, que és una combinació entre la Tàctica i l’Equilibrada, ha obtingut 
millors resultats que qualsevol d’aquestes dues altres individualment).

Més enllà d’això, podem comprovar com les funcions d’avaluació defineixen realment els 
resultats. Per exemple, la IA defensiva és la que més punts ha conservat al final de la parti-
da en el còmput global, amb 114, mentre que l’Agressiva és la que té un valor més baix per 
aquesta estadística, amb 44.

També es pot veure com la complexitat de les funcions no necessàriament milora els 
resultats obtinguts. En el cas de la simple, que és literalment la funció més simple que es pot 
fer servir per al joc que tingui sentit, sí que confirmem que obté un resultat molt dolent. La 
IA Domini, al contrari, té una funció d’avaluació relativament complexa (més que l’agressiva, 
defensiva, i equilibrada, com a mínim), i tot i això, obté un resultat igualment dolent.

Si mirem els resultats de cada enfrontament, a l’apèndix III, en podem extreure dades 
curioses. Per exemple, que el fet d’iniciar la partida no aporta un avantatge significatiu de cara 
a vèncer. De fet, en el cas de les dues millors IAs, la tàctica equilibrada i la defensiva, les dues 
han perdut els seus enfrontaments directes contra l’altra quan han iniciat la partida. 

Resultats obtinguts pel jugador que inicia la partida.

També podem observar que la IA agressiva és qui fa les partides més curtes, ja que 
en general captura moltes peces rivals, i moltes de les seves peces són capturades, cosa que 
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redueix el nombre total de moviments que es poden fer. Al contrari, les partides més llargues 
solen ser en les que intervé la IA defensiva, per la raó oposada: tendeix a capturar poques peces 
rivals, i a no deixar-se capturar les pròpies.

També és curiós veure que la IA tàctica equilibrada és la que més peces rivals captura 
(en valor), deixant un total de 47 punts sense capturar entre totes les partides, mentre que la 
Tàctica, que de fet compon la meitat de la funció de la Tàctica equilibrada, es troba a l’extrem 
oposat, deixant un total de 104 punts sense capturar.
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8. PLANIFICACIÓ I ESTUDI
ECONÒMIC
8.1  Comparativa entre planificació inicial i final

Per economia d’espai, i per facilitar la comparació, mostrarem un diagrama de Gantt 
detallant la llista de tasques del projecte, juntament amb la seva planificació inicial i final. Es 
marca, en hores, La major part de tasques han tingut una durada sense diferències significa-
tives amb la planificada. Per les altres tasques, la llegenda és la següent: Les tasques que han 
durat més del previst tenen la duració final escrita en vermell,  les que han durat menys del 
previst, en verd, les que finalment no han format part del projecte, ratllades.
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 *   El sistema d’estats és més complex de l’esperat, ja que és difícil trobar l’equilibri entre minimitzar la quan-
titat de dades guardardes i maximitzar la utilitat que ofereix. Per altra banda és usat per múltiples funcionalitats, 
per tant val la pena invertir-hi temps.
 **  S’ha decidit eliminar en comprovar que les animacions dels moviments el feien obsolet.
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  *Canviar la interfície gràfica que distribuïa els elements usant layouts de Java per una que situava els elements en posicions absolutes va 
comportar més dificultat de l’esperada.
  **Les proves en Mac OS van resultar satisfactòries des del primer moment, per tant, es van limitar a la comprovació exhaustiva de que totes 
les opcions funcionaven i es mostraven correctament.
  ***El propi indicador de torn s’encarrega en certa manera de mostrar a l’usuari que s’estan duent a terme càlculs.

 *El temps de traducció de l’ajuda a altres idiomes, i de creació de captures de pantalla en aquests idiomes no es va tenir en compte.
 **Hi va haver una subestimació important en el temps que duria redactar aquesta memòria.
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8.2  Cost econòmic del PFC

Hem dut a terme un càlcul del cost econòmic que hauria tingut el projecte. El cost econò-
mic vindrà donat per dos factors: el cost del software necessari, i el cost en recursos humans.

8.2.1 Cost del software

Per calcular el cost del software, tindrem molt en compte com a criteris que el software 
sigui lliure, i gratuït.

Software Funció Cost (€)

Eclipse SDK Entorn de desenvolupament 0

Ubuntu Sistema operatiu 0

Gimp Creació d’imatges 0

Java Llenguatge 0

Cling Llibreria per UPnP 0

WindowBuilder Creador gràfic de finestres 0

LibreOffice Documentació del projecte 0

ObjectAid Creació de diagrames 0

Total 0

8.2.2 Cost en recursos humans

Per calcular el cost en recursos humans, hem dividit les diverses tasques de la planifica-
ció real en diversos tipus, segons el professional que s’encarregaria de dur a terme cadascuna 
d’elles. Després, hem calculat el nombre d’hores que correspon a cada professional, i n’hem 
estimat el cost per hora que suposaria contractar cadascun d’ells. A partir de tot això, n’hem 
obtingut el cost total.
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Feina Hores Cost (€/hora) Cost total (€)

Analista/Programador 628 18 11304

Dissenyador gràfic 42 15 630

Tester 95 12 1140

Total 13074

8.2.3 Cost total

El cost total vindrà donat per la suma dels costos de software i de personal.

Concepte Cost 
(€)

Cost de software 0

Cost de personal 13074

Total 13074
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9. CONCLUSIONS

Un cop finalitzat el projecte, analitzarem el resultat final obtingut i el procés que ens hi 
ha dut.

Analitzarem el resultat del projecte, i avaluarem si s’han acomplert els objectius propo-
sats, i quines conclusions en podem treure.

L’objectiu principal del projecte ha estat acomplert: hem produit un programa que per-
met a l’usuari jugar al joc Tenet. Més enllà d’això, podem dir que ha estat acomplert satisfac-
tòriament, donat que té totes les funcionalitats que es poden esperar dels jocs casual actuals 
per a ordinador, com una interfície gràfica, la possibilitat de guardar i carregar partides, i de 
desfer i refer moviments, ajuda integrada, i mode multijugador, tant local com via internet. A 
més, té algunes característiques addicionals que són menys habituals, com és el cas del registre 
de moviments que permet consultar tota la història de la partida i restaurar-la a qualsevol 
punt anterior.

En quant a la intel·ligència artificial, podem dir que és molt bona, i fins i tot admetrem 
que no hem estat capaços de trobar un jugador humà que sigui capaç de vèncer la millor d’elles 
(IA Tàctica equilibrada o IA defensiva, segons els resultats obtinguts) en la seva dificultat 
màxima, cosa que, tot i havent usat una població molt reduida i poc significativa, creiem que 
diu molt al favor de la IA. Per altra banda, les IA més dèbils, o inclús les més fortes en dificul-
tats inferiors, no són invencibles, per tant podem concloure que el joc ofereix un rang de nivells 
de dificultat prou ampli com per presentar un repte a l’usuari, sense resultar frustant pel fet 
de ser impossible de vèncer.

Si analitzem les característiques més subjectives, també n’obtenim un alt grau de sa-
tisfacció. Primerament, el joc és agradable a la vista, tant per la qualitat de les imatges com 
per la distribució dels elements a la pantalla, tenint en compte també que l’animació dels 
moviments afageix un cert dinamisme i fa el joc visualment fluid. A més, la interfície gràfica 

9.1 Avaluació del resultat 
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és intuitiva, totes les accions disponibles a l’usuari són fàcilment accessibles i en cap cas ha 
de fer un nombre gran de clics per efectuar-ne una d’elles. També creiem que el joc ajuda el 
jugador a comprendre les mecàniques del Tenet, que poden ser poc intuitives per a l’usuari 
quan s’hi enfronta per primera vegada. L’ajuda del joc, explicant-ne les regles, i sobretot les 
ajudes visuals mostrant les possibles caselles on es pot moure cada peça, i els moviments que 
s’utilitzaran per efectuar-los, donen suport al procés d’aprenentatge.



82

9.2  Treball futur

Farem un anàlisi crític del resultat final per veure de quines maneres es podria extendre 
o millorar.

Primerament, un dels temes que no ha quedat completament tancat, i és possible que no 
es pugui tancar, és el de les IA. Seria perfectament possible trobar altres intel·ligències artifi-
cials que juguéssin igual o millor a Tenet que les que s’han implementat en aquest projecte. En 
aquest sentit, es podria mirar de trobar una funció d’avaluació estàtica que, usant l’algorisme 
minimax implementat, obtingués un rendiment superior al de les actuals. Una altra opció seria 
utilitzar algorismes completament diferents per resoldre el problema; per exemple, seria facti-
ble utilitzar tècniques d’aprenentatge automàtic per aprendre quines són les millors decisions 
en un estat donat de la partida, o d’altres idees, com arbres de cerca de Monte Carlo (MCTS, 
Monte Carlo Tree Search), basats en la generació d’un gran nombre de partides i la propagació 
dels resultats de cadascuna als moviments realitzats.

Un altre punt que aportaria interès al projecte seria la opció de fer partides online amb 
jugadors desconeguts. En l’estat actual, només és possible fer partides online amb gent amb 
la que tens contacte, i de la qual saps que ha creat una partida, i la seva IP, cosa que limita 
molt les opcions. Amb la nova possible funcionalitat, es podria tenir un servidor al qual es 
connectarien els usuaris, i que formaria parelles d’oponents per jugar, eliminant la necessitat 
de connexions directes entre ells.  Això faria el joc més interessant, ja que augmentaria poten-
cialment el nombre d’oponents contra els que un usuari es pot enfrontar.

Seguint el punt anterior, i depenent d’ell, es podria implementar un sistema de rànquing 
d’usuaris (similar a Elo7, el més utilitzat als escacs). Amb aquest sistema, cada jugador tindria 
un rànquing numèric indicant la seva habilitat en el joc. Aquest rànquing s’actualitzaria cada 
vegada que el jugador s’enfrontés a un oponent, assegurant així que es manté actualitzat. A 
l’hora d’unir dos persones desconegudes en una partida, s’intentaria assignar les parelles de 
manera que tinguessin un rànquing el més similar possible. Això faria que les partides fossin 
en principi més igualades, i per tant més interessants.

Una altra funcionalitat possible seria la d’afegir la opció de demanar consell a la màqui-
na. Això funcionaria de la següent manera: quan fos el torn del jugador humà, podria demanar 
a una IA quin moviment li recomanaria ella. La IA calcularia, segons el seu algorisme, el mo-
viment que faria ella, i el mostraria a l’usuari, qui podria decidir fer-lo servir o no. Addicional-
ment, es podria oferir la opció que l’usuari pogués decidir entre totes les IA del joc quina vol 
que sigui la que li doni aquest consell.

 7 Mètode per calcular l’habilitat relativa dels jugadors en jocs de dos jugadors.
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9.3 Conclusions personals

Aquest projecte ens ha servit per poder experimentar de primera mà el desenvolupament 
d’un videojoc, partint de zero. Hem pogut enfrontar-nos amb totes les etapes involucrades, 
des de la planificació i especificació inicials fins als detalls més tècnics de la implementació. 
Amb això, hem pogut veure que el desenvolupament d’un joc és una tasca complexa, fins i tot 
tractant-se d’un joc relativament senzill com és el cas del Tenet. En tot cas, tot i tractant-se 
d’un joc amb poca complexitat, ens hem vist obligats a tractar temes molt diversos, com po-
den ser el disseny d’interfícies gràfiques, la tramesa de dades via internet, o les intel·ligències 
artificials dels jugadors.

També hem tingut la oportunitat de comprovar com les aplicacions Java funcionen en 
diversos sistemes operatius sense haver de fer codi específic per cadascun d’ells. En el nostre 
cas, tan sols hem hagut de fer un canvi menor, com és deixar d’utilitzar un layout que donava 
problemes en Linux, i un cop fet aquest canvi no hi ha hagut problemes en cap dels sistemes 
operatius. Per altra banda, també hem comprovat que Java, o com a mínim Swing,  no està 
pensat realment per utilitzar layouts absoluts. Tot i que finalment ha resultat ser la millor, i 
possiblement única opció per les nostres necessitats, i ha acabat funcionant perfectament, els 
maldecaps que ha donat durant la implementació ens duen a concloure que no és una bona 
idea.



TENET 

 

Tenet és una variant dels escacs per a dos jugadors. Es juga amb 5 peces per jugador i en un 

tauler més petit (originalment de 5x5, tot i que també pot ser de 6x6).  

 

POSICIÓ ESTÀNDARD DE LES PECES 

 

 

El jugador que du les peces vermelles comença el joc, movent una de les peces, i els jugadors 

es van alternant movent una peça cadascun per torns. 

 

MOVIMENT 

La característica definitòria del Tenet és el moviment de les peces. Cada peça (reina, torre, alfil, 

cavall, i rei, en ordre descendent) podrà efectuar, una vegada durant la partida, el moviment de 

la seva peça equivalent als escacs, i el de totes les inferiors.  

Apèndix I: 



 

Per moure una peça, tenim dos mètodes: 

• Clicar sobre la peça, i després sobre la casella on la volem moure. 

 

• Clicar sobre l’icona del moviment que volem fer per aquella peça i després sobre la 

casella. 

Usant el primer mètode, si una casella és accessible per dos moviments, s’usarà el moviment 

amb menys valor.  

En els casos més habituals, moure les peces amb el primer mètode ens donarà el resultat 

desitjat. En alguns casos, però, és possible que volguem fer servir un moviment en concret, en 

comptes del moviment amb menys valor. Per exemple, si volem moure una peça una posició en 

diagonal, per defecte s’usarà el moviment del rei, però també podem fer que s’usi el moviment 

d’alfil usant el segon mètode. 

Si un jugador no pot fer cap movement valid, el torn passa al següent jugador. Altrament, està 

obligat a fer un moviment. 

 

FINAL DEL JOC 

El joc finalitza quan un dels jugadors es queda sense peces, o quan cap dels dos jugadors pot 

fer moviments. 

 

OBJECTIU 

L’objectiu del joc és tenir més punts que l’oponent al final de la partida. En cas de que tots dos 

jugadors tinguin els mateixos, es declararà un empat. 

 

PEÇA 
 

Reina 

 

Torre 

 

Alfil 

 

Cavall 

 

Rei 

PUNTUACIÓ 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

  



INTERFÍCIE 

 

1. Barra de menús 

2. Nom del jugador 

3. Moviment que s’utilitzarà per anar a la casella apuntada pel cursor (9) 

4. Moviment ja usat 

5. Puntuació del jugador 

6. Peça seleccionada 

7. Últim moviment realitzat 

8. Indicador d’una casella on la peça seleccionada es pot moure. 

9. Cursor, que, en situar-se sobre una casella de moviment vàlida, indicarà quin moviment 

será usat (3) 

10. Indicador dels moviments disponibles d’una peça 

11. Indicador de torn. L’indicador del jugador del qual és el torn estarà animat 

  



Quan s’obre el joc per primera vegada, s’inicia una partida amb la configuració per defecte: 

tauler de 5x5 amb les posicions inicials de les peces estàndard, entre dos jugadors humans. 

Les properes vegades que s’inicii, s’iniciarà amb l’última configuració establerta al menú Nova 

Partida.  

 

NOVA PARTIDA 

Permet iniciar una partida nova triant-ne totes les opcions: El tipus de jugadors, el nivell de 

dificultat dels jugadors controlats per la IA, el tamany del tauler, i les posicions inicials de les 

peces. Si es marca la opció de Configurar posicions inicials, abans de començar el joc es 

permetrà moure les peces del jugador vermell a qualsevol punt dins la meitat superior esquerra 

del tauler, quedant les peces blanques en la posició simètrica. Si no es marca la opció, les 

peces començaran en la posició estàndard. 

 

 

PARTIDA RÀPIDA 

Iniciarà una partida amb l’última configuració triada pel jugador al menú de Nova partida (o la 

configuració inicial per defecte, si no s’ha fet servir el menú). 

 

GUARDAR PARTIDA 

Permet guardar una partida de Tenet en curs per poder ser represa posteriorment. L’usuari 

triarà la ruta on vol que es guardi. Els arxius usen l’extensió .tnt. 

  



CARREGAR PARTIDA 

Permet carregar una partida prèviament guardada, restaurant el joc a l’estat en que estava la 

partida quan es va guardar. 

 

 

 

OPCIONS 

Permet modificar diverses opcions del joc. 

Es pot triar l’idioma en que es mostraran tots els textos, entre anglès, català, i castellà. 

També es poden triar quines opcions visuals a mostrar: Amb la opció Mostrar possibles 

caselles on moure activada, veurem totes les possibles caselles on una peça es pot moure 

quan seleccionem la peça, o si seleccionem un moviment, totes les caselles on es pot moure 

usant aquell moviment. Si a més tenim marcada la opció de Mostrar caselles amigues cobertes, 

també mostrarà aquelles caselles ocupades per peces del mateix jugador on la peça podria 

moure’s (això és especialment útil per veure ràpidament quines peces enemigues cobreixen 

una peça concreta, per així avaluar si ens interessa matar-la o no). 

L’última opció que podem modificar és l’estil de les peces. Per defecte veurem la versió 

moderna, tot i que tenim la opció d’usar peces més clàssiques. 

 

 

  



MULTIJUGADOR 

Aquesta opció ens permet crear partides online de Tenet, per que s’hi connectin altres 

jugadors, o unir-nos nosaltres a una partida creada per algú altre.   

En crear una partida, haurem de triar també el tamany del tauler, i si volem configurar les 

posicions inicials de les peces abans de començar la partida. Un cop triem això, haurem de 

clicar el botó Crea, comunicar la nostra IP externa a l’altre jugador i esperar que es connecti a 

la partida.  

Per unir-nos a una partida, escriurem la IP de la persona que l’ha creada, i clicarem el botó 

Uneix-te. Un cop s’estableixi la connexió, s’iniciarà la partida. 

 

 

  



REGISTRE DE MOVIMENTS 

Aquí podrem veure tots els moviments que s’han efectuat durant la partida, i, clicant en ells, 

l’estat en que la partida ha quedat després de cadascun d’ells. També podrem restaurar la 

partida a qualsevol dels estats anteriors. Cal tenir en compte que, si efectuem un moviment a 

partir d’un estat que hem restaurat, el nou estat que es generi es guardarà a la posició 

consecutiva a aquest estat, i tots els estats que previament el succeien es perdràn. 

 

 

DESFER 

Desfer proporciona una manera ràpida de tornar la partida a un estat anterior. Si un humà 

s’enfronta amb una IA, la partida tornarà a l’anteriortorn de l’humà, desfent també el moviment 

de la màquina, si n’hi havia. En qualsevol altre cas (humà vs humà, IA vs. IA), es desfarà 

només l’últim moviment efectuat. 

 

REFER 

Anàlogament a Desfer, podem refer l’últim moviment (si hem desfet o restaurat a un estat 

previ). Té el mateix comportament descrit quan s’enfronta un jugador humà a una IA. 
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Tenet (A chess concentrated) 

A game for two players by Oriol Comas i Coma 

 

Tenet (Latin for task) is the third word of the magic square, a Latin palindromic 

sentence made up of five words of five letters each that were placed on a 5x5 

squares tile and which has originated several word games. Therefore, the magic 

square is one of the first 5x5 squares boards known. 

 

Material 

  A 5x5 squares board. 

  Five chess pieces for each player: king, knight, bishop, rook and queen. 

  Fifteen different cards for each player: 1 king (K), 2 knights (N), 3 bishops (B), 

4 rooks (R) and 5 queens (Q). Cards show which piece is moved and also which 

particular movement is to be performed. Pieces may perform their typical chess 

movements as well as the movement of its lower valued pieces in the chess’ 

value scale (e.g. cards depicting a black bishop enable the black player to move 

it once as a king, once as a knight and once as a bishop). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goal 

To eliminate all opponent’s pieces or to have the highest score in pieces’ value at 

the end of the game. 

 

Setup of the game 

The board is placed between the two players. 

Each player places the pieces of his colour as 

indicated in the diagram. Players take their cards 

and place them face-up beside the board in such a 

way that both players can see all cards clearly. 

 

Before the start of the game, players can come to 

an agreement regarding a different starting 

position for their pieces, provided that white 

pieces are placed simmetrically to the black ones. 

 

WQ WN    

WR WK    

WB    BB 

 

 
  BK BR 

   BN BQ 

Apèndix II: 
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Rules 

Black starts and then players take turns alternatively. In his turn, a player chooses 

one of his cards and turns it down, moving the corresponding piece as indicated 

by the card. All movements are the typical movements from chess. Movements 

can end in an empty square or in a square occupied by an opponent’s piece. Each 

card can be played only once. 

 

Example. The black player has choosen the card enabling his knight to move as 

knight and moves such piece accordingly. In his next turn, he chooses the card 

enabling his knight to move as king and move one square in any direction. From 

now on, his knight will not be able to move during the rest of the game. 

 

As it happens in chess, captures are made by replacement. Thus, if a piece ends its 

movement in a square occupied by an enemy piece, the latter is removed from the 

board and the moving piece occupies such square. Then, the owner of the 

captured piece must put aside any cards that were still available for that piece, as 

if they had been used already.  

 

Playing a card is mandatory. If a player cannot play because there is none of his 

cards left, the opponent keeps on playing as long as he can. If a player cannot 

move any of his remaining pieces because they are blocked by other pieces, he 

must pass and wait until his pieces are free to move. 

 

End of the game 

An automatic victory is reached as soon as a player has captured all five 

opponent’s pieces. If both players have used all their cards and both of them still 

have pieces on the board, the winner will be the one with the highest sum total 

(king = 1 point, knight = 2 points, bishop = 3, rook = 4, queen = 5). 

 

 

 

 



Apèndix III:
Resultats de la comparació entre IAs

Per cada enfrontament, es mostren els punts obtinguts al final de la partida per cada IA, 
juntament amb els torns que ha durat. Cada taula mostra un enfrontament, amb el juga-
dor inicial a la part superior, i el vencedor en negreta. En cas d’empat, cap dels dos està en 
negreta.

IA equilibrada 6

IA defensiva 12

Torns 28

IA equilibrada 8

IA agressiva 0

Torns 19
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