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111   MMMoootttiiivvvaaaccciiióóó   iii   ooobbbjjjeeeccctttiiiuuusss   

He decidit realitzar aquest projecte d'una Aplicació Android basada en competicions d'avionetes 

acrobàtiques per múltiples raons, que detallaré en aquesta secció. Primer de tot, la meva 

motivació més interna: la fascinació pels videojocs. Sempre n'he estat un gran consumidor i 

defensor, ja que potencien la creativitat, proporciona certes millores cognitives i, sobretot, són 

entretinguts. Donada aquesta predisposició des de ben petit al coneixement i aprofundiment dels 

temes que m'apassionen, vaig creure adient centrar el meu projecte final de carrera en aquest 

aspecte de la informàtica. Ja havia creat anteriorment petits videojocs, sempre com a hobby i com 

a eina per a millorar certs aspectes de la meva formació com a informàtic, però fins ara no m'havia 

embarcat en un projecte de tanta magnitud, de manera individual, i amb la repercussió que 

suposa formar part d'un treball final de carrera.  

La creació d'un videojoc és un dels aspectes més exigents de la informàtica, ja que tracta molts 

temes de temàtica diversa, i s'exigeix força excel·lència en tots ells per poder oferir un producte 

digne a l'usuari final. De fet, part d'ells no formen part de la pròpia informàtica i per això, avui en 

dia equips multidisciplinaris treballen conjuntament per oferir un producte d'oci que avui ja 

supera en volum de mercat al cinema o la música, per exemple. 

La motivació per treballar en una plataforma com Android ve donada per la seva novetat, utilitat i 

el vertiginós ritme amb què avança, que fa que apareguin oportunitats, reptes i noves 

experiències a cada projecte. A més, és un sistema que està a l'alça, i dóna moltes facilitats al 

desenvolupador per a treballar còmodament i sense costos inicials associats gaire elevats. Així 

doncs, s'ajunten dos grans temes motivants per a mi, com són el món dels videojocs i el món 

d'Android, que havia tractat per separat però mai de manera conjunta. Per això en aquests 

primers apartats em centraré en els aspectes que ens han portat al punt de trobada entre 

videojocs i dispositius mòbils, per contextualitzar i posar en perspectiva el meu treball, explicat en 

detall posteriorment. 

Alhora d'escollir aquest treball, vaig pensar en uns objectius que voldria assolir, que podria 

classificar com: 
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 Reforçar conceptes d'OpenGL: tot i que no sabia fins a quin punt m'implicaria amb el 

llenguatge, el que tenia clar és que volia aprofundir en un dels temes que durant la carrera 

em va quedar menys treballat: l'aspecte gràfic de la informàtica 

 Aprendre nous frameworks i llibreries: volia explorar tant per la vessant dels videojocs, 

quines eines em podrien facilitar el treball, com per la vessant d'Android, quines altres 

m'ajudarien a fer aplicacions, per tenir en el futur un ventall ampli d'opcions quan vulgui 

fer un projecte 

 Millorar la capacitat d'organització: he fet projectes petits tot sol on no es necessitava 

una organització, i projectes grans en equip que ja venen guiats, però la combinació de fer 

un projecte amb tanta incertesa com aquest, i la seva envergadura, suposava tot un repte 

organitzatiu per a mi. 

 Aprendre a programar en consciència amb l'arquitectura: fins ara havia treballat en 

projectes on l'eficiència no era primordial, donat l'excés de recursos computacionals. Però 

fer una aplicació costosa gràficament en terminals encara no molt potents suposa haver 

d'estar molt a l'aguait en com es fan les coses i tenir en compte la gran fragmentació de 

dispositius a Android i com gestionar-ho. 

 Fomentar la meva creativitat: la considero una característica molt important, que ajuda a 

resoldre problemes i si en un futur vull dedicar-me a fer videojocs, aquest és un dels punts 

clau. 

 Experimentar noves interaccions d'usuari: fins ara he estat força centrat en aplicacions 

clàssiques de PC, on el ratolí és protagonista, o aplicacions simples d'Android on només es 

toca la pantalla. Volia explorar les opcions dels acceleròmetres, o d'altres gestos com 

arrossegar (swipe). 

 Creació d'un producte comercialment viable: veure si em valc de mi mateix per generar 

un producte que podria ser distribuït comercialment si així ho decidís, així com tantejar els 

diferents models de negoci associats a un videojoc per a mòbils. 

 Reafirmació vocacional: el meu bagatge no era molt ampli ni en videojocs ni en 
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aplicacions mòbils, però fins al moment estava satisfet amb el que feia. Posant-me a prova 

en un projecte més complex, volia saber si aquesta part de la informàtica és la que més 

m'interessa o si per contra seria millor explorar altres camps. 

 

 

 

222   EEElll   mmmóóónnn   dddeeelll   vvviiidddeeeooojjjoooccc    

Definim un videojoc com aquell sistema electrònic amb una pantalla i perifèrics amb els que 

l'usuari interacciona amb ell, sempre amb una finalitat lúdica. Però, més enllà de la definició, què 

suposa avui en dia un videojoc? Què l'ha convertit en una peça pràcticament clau en les vides de 

la gent en les societats occidentalitzades? Quin camí ha recorregut fins ara, i quin li queda per 

endavant? Primer de tot, repassarem breument la història del videojoc, que ens permetrà 

entendre el context en el que ens trobem avui, i justifica la decisió de crear un videojoc per a la 

plataforma Android i la seva viabilitat. 

22..11  HHIISSTTÒÒRRIIAA  DDEELL  VVIIDDEEOOJJOOCC  

2.1.1 ORÍGENS 

Els seus orígens, com en moltes disciplines, no son molt clars, però entenem que el videojoc com a 

tal va néixer a finals dels anys 40. Alan Turing i Claude Shannon van començar a veure el potencial 

de les supercomputadores usades per a la Segona Guerra Mundial com a eines capaces d'executar 

complexes decisions d'intel·ligència artificial. I en aquest punt va aparèixer, el 1948, el primer codi 

que serviria com a videojoc: un programa per jugar a escacs, de la mà de Turing. Aquest, però, no 

es va poder fer servir fins al 1952 degut a les limitacions de l'època. Per la seva part, Shannon va 

escriure el 1949 algoritmes que encara avui s'usen per a les computadores que juguen a escacs.  

El 1952 es van presentar versions jugables del “tres en ratlla” i el joc de les dames. I el 1958 es va 

crear el cèlebre “Tennis for two” (que més tard evolucionaria comercialment a Pong) on dos 
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jugadors competeixen movent una raqueta fictícia amunt i avall mentre per a colpejar una pilota 

fictícia cap al camp de l'adversari i que aquest no la pugui tornar. Però en aquests inicis, els 

videojocs estaven lligats exclusivament al món de la recerca i la universitat, i la societat civil no hi 

tenia accés. 

 

2.1.2 LA DÈCADA DELS 70 

No va ser fins el 1972 que va aparèixer la primera 

videoconsola domèstica, la Magnabox Odyssey, de la que 

es van vendre unes 130.000 unitats. Aquell mateix any, va 

aparèixer també un altre dels puntals clau en la història 

del videojoc: la primera màquina recreativa, on els 

jugadors pagaven 0,10$ per partida i jugaven de peu a 

diversos videojocs. Fruit d'aquesta primera màquina 

recreativa, naixeria una de les majors icones de la història 

del videojoc, Atari. L'empresa nord-americana va inundar 

durant aquell any els Estats Units de màquines recreatives 

amb el videojoc Pong, que va ser un èxit rotund. Així 

doncs, es considera aquest 1972 com el primer any clau 

en la història del videojoc. 

 

Atari va explotar el seu èxit durant la dècada dels 70, 

creant novedosos videojocs mentre la competència que començava a aparèixer només podia ser 

capaç de fer modificacions al Pong. Arrel del bon moment de la companyia, es van decidir a entrar 

en el sector de les videoconsoles domèstiques el 1975, amb notable èxit també.  

Els ordinadors personals eren rars a l'època, però no volien deixar passar l'oportunitat que 

suposava incorporar-hi videojocs per al seu públic. El problema residia en les extremes limitacions 

de hardware, que feien que els jocs ràpids, d'acció a temps real fossin, de moment, inviables. Així, 

va néixer i triomfar el gènere de les aventures conversacionals, on per primer cop, el guió d'un 
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joc, i la seva història tenien més rellevància que els gràfics o la destresa amb els comandaments. 

Aquests jocs es basaven en text, i on l'usuari havia d'escriure comandes per avançar en el joc o 

seleccionar les que li apareixien per pantalla.  

Una altra fita històrica es va produir el 1976 amb la primera videoconsola portàtil, de Mattel. 

Consistia d'un únic joc anomenat Auto Race. No va tenir molt d'èxit, però en aquest format 

portàtil sí que el va assolir el videojoc Football, de la mateixa companyia. 

 

2.1.3 ELS 80. ÈPOCA DAURADA I CRISI 

Però el que és conegut com a etapa daurada de la història del videojoc no va arribar fins el 1978 

amb el popular joc Space Invaders. Fins aquell any, la indústria japonesa no s'havia mostrat com 

una competidora a la nord-americana, però Tomohiro Nishikado va saber aprofitar l'enorme 

popularitat de la pel·lícula Star Wars per crear un videojoc addictiu que consisteix en disparar naus 

alienígenes que es van acostant al jugador. 

En quatre anys, els beneficis globals de la indústria del videojoc es van multiplicar per 12, les grans 

firmes de l'oci van crear divisions especialitzades en el videojoc, i es podien trobar màquines 

recreatives a tot arreu, com bars, supermercats, o hotels. Les millores en hardware van propiciar 

que la indústria pogués anar creixent sense límit aparent. El 1979 apareix Galaxian, el primer 

videojoc en color de la història, però la veritable fita real es va produir el 1980, amb el naixement 

de Pac-man, considerat per a molts com el millor videojoc de la història. 
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El creador del joc, Toru Iwatani, volia crear un joc de laberints, lliure de violència, i que a més a 

més pogués atreure el públic femení, fins aleshores molt poc present com a consumidor. Va fugir 

de la idea d'un personatge que fos un home, i va crear enemics amb formats “simpàtics”. El 

videojoc va superar en molt les recaptacions de qualsevol altre competidor i a més a més va 

esdevenir en pioner del merchandising en els videojocs. 

Mentrestant, a Europa el paper era més passiu, centrant-se més en consumir videojocs que no pas 

crear-los. El primer videojoc europeu amb cert èxit va ser Football Manager, al 1982. Aquest títol 

inaugurava de pas la temàtica de la simulació esportiva. La firma britànica Ultimate va crear Knight 

Lore, el primer videojoc en perspectiva isomètrica 3D. A partir de llavors, les empreses europees 

es van posar al capdavant de la indústria, creant nombrosos jocs on primava la creativitat i gràfics 

innovadors.  

En aquells moments les videoconsoles més populars eren ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 

64 i MSX. Els videojocs habitualment apareixien en aquestes 4 plataformes. En aquest selecte grup 

es volia introduir Nintendo, una empresa japonesa originalment de joguines que s'havia passat 

recentment al mercat del videojoc. El 1983, treu la innovadora consola Famicom i crea un nou 

model a la indústria. Permet a terceres empreses fabricar videojocs per a la consola, però es 

reserva el dret de publicar-los si no compleixen uns requisits de qualitat, i els cobra una llicència 

per poder publicar jocs en el seu sistema. Aquest model, present avui en dia, va suposar una 

revolució en la indústria del videojoc i va permetre que títols de molt alta qualitat com Super 

Mario Bros, The Legend of Zelda o Final Fantasy veiessin la llum. Apart, 1984 es crea Tetris a 

Rússia, un joc revolucionari, que va gaudir d'un enorme èxit i que encara avui disposa de força 

popularitat. El sector del videojoc gaudia d'una molt bona salut. 

En la banda americana, es va produir una gran crisi del videojoc entre el 1983 i 1985, que va 

suposar la quasi desaparició d'Atari, entre d'altres. Les causes s'atribueixen a una excessiva 

demanda de videojocs, i que aquests eren de molt mala qualitat, fet que va provocar una gran 

desconfiança entre els consumidors. Atari va forçar diversos títols a distribuir-se en campanyes 

nadalenques, quan aquests encara no estaven del tot ben acabats. La crisi es dona per superada 

amb l'espectacular èxit de la consola de Nintendo NES al 1985, tot i que no va gaudir del seu 

màxim esplendor fins al 1988 amb el llançament de Super Mario Bros 3. 
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2.1.4 DÈCADA DELS 90. LA REVOLUCIÓ DEL 3D I LA GAMEBOY 

L'inici de la dècada dels 90 ve marcada per la irrupció del PC i més 

presencia dels videojocs en els ordinadors. La consola de SEGA 

Megadrive era líder del mercat amb Sonic com a videojoc estrella, 

però Nintendo va recuperar la hegemonia amb la Super Nintendo 

(amb l'aparició del famós Super Mario Kart) i va copsar el monopoli 

de les consoles portàtils amb la Game Boy, de la que s'han venut 

més de 118 milions d'unitats. 

 

En aquesta dècada irrompen els “simuladors de Déu”, com SimCity 

o Populous, els jocs d'estratègia per torns i més endavant, els jocs 

d'estratègia a temps real, com Warcraft, Age of Empires, o Commandos. També és la època del 

3D, posant solució a un problema arrossegat durant dècades: com reproduir la realitat 3D en una 

pantalla 2D? Els gràfics poligonals, la aparició de les textures, i jocs com Wolfenstein, Doom o 

diversos simuladors de vol van crear moltes expectatives als consumidors, que veien com una gran 

revolució s'estava gestant en el món del videojoc. 

En aquest apartat cal incidir en la revolució que va suposar Doom al 1993. Va ser el primer joc que 

permetia modding, és a dir, que els propis usuaris poguessin modificar part del joc i distribuir-lo, i 

també oferia la possibilitat de jugar en línia contra altres usuaris, idea que avui en dia és cada cop 

més central en la indústria. Altres raons del seu èxit van ser el seu cuidat motor 3D i la cruenta 

violència que incorporava. Pràcticament va aconseguir enterrar el 2D per abraçar un 3D que serà 

hegemònic fins avui dia.  

El sector de les consoles perdia força any rere any fins que la revolució va arribar el 1994 de la mà 

de Sony amb la PlayStation. En un format novedós (CD-Rom), i amb un excel·lent catàleg de títols 

(Tekken, Crash Bandicoot, Resident Evil, Final Fantasy VII, FIFA, Tomb Raider, Metal Gear, Colin 

McRae Rally, Gran Turismo...) es va convertir en la reina absoluta de finals dels 90, superant a la 

consola rival de Nintendo, la Nintendo 64, que tot i ser més avançada tecnològicament, feia servir 

cartutxos (més costos) i tenia un catàleg de jocs més destinat a un públic infantil o menys madur.  
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En un altre context, les màquines recreatives es troben en crisi ja que la seva principal avantatge, 

molta major potència computacional que els ordinadors personals o les videoconsoles, s'havia vist 

esfumada amb els avenços tecnològics.  

 

2.1.5 ENTRADA AL SEGLE XXI. NOVES FORMES DE JUGAR 

El nou segle començava amb força amb la PlayStation 2, la que fins ara és la consola més venuda 

de la història, amb més de 161 milions d'unitats venudes des de l'any 2000. Un any més tard, 

Microsoft presentaria la X-Box i Nintendo la GameCube, que va resultar un fracàs i va fer que la 

companyia es centrés en les consoles portàtils. En aquest últim camp Sony també s'hi va introduir 

amb l'arribada de la PSP, que no va aconseguir destronar, però, les Game Boy Advance i Nintendo 

DS tretes per Nintendo.  En el món del PC, les coses seguien força iguals, on triomfaven (i encara 

ho fan avui en dia) els jocs d'estratègia a temps real i jocs d'acció en línia com Call of Duty.  

 

El 2005, Microsoft anunciava el llançament de la Xbox360, i com a contrapartida, Sony inaugurava 

un any més tard la PlayStation 3. Durant aquesta dècada, es van crear jocs totalment novedosos 

com The Sims, Grand Theft Auto o Guitar Hero, i que posaven de manifest un nou model en la 

indústria del videojoc: l'explotació de franquícies. Els videojocs exitosos resulten molt aprofitats 

per les companyies, traient-ne edicions cada poc temps (un cop a l'any, la majoria), i aprofitant el 

bon nom de la marca i acurades campanyes de màrqueting per tenir grans vendes més que no pas 
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en les diferències respecte el joc original. Exemples de jocs franquícia, a part dels anteriorment 

citats, podrien ser Medal of Honor, Call of Duty, Assassin's Creed, Metal Gear Solid, i també el 

seguiment de franquícies una mica més llunyanes en el temps com Resident Evil, Silent Hill o Street 

Fighter.  

En tot aquest panorama, Nintendo va sorprendre amb la proposta d'una tercera consola, la Wii, 

enfocada a un sector de públic molt diferent, més familiar i poc acostumat a videojocs, que ha 

obert definitivament les portes del videojoc a tots els sectors de la societat. Amb un inèdit i 

revolucionari mètode de comandament, que incorpora botons però que es basa principalment en 

el moviment, Nintendo va aconseguir aixecar de la cadira a moltes persones i fer que l'experiència 

d'usuari canviés radicalment. Una bona mostra del seu èxit és que aquesta consola, tot i ser molt 

inferior tècnicament a les seves competidores, ha venut més unitats (100 milions la Wii, per 80 

tant a la PlayStation3 com a Xbox360). També ha situat a WiiSports com el videojoc més venut de 

la història, tot i ser un videojoc força simple i limitat. El seu punt fort, però, és la seva inclusivitat: 

tothom hi pot jugar i fer-ho bé sense massa esforç, i a més a més fomenta la mobilitat ja que per 

jugar el propi jugador ha de moure's. Ha aconseguit ser el punt d'entrada a les videoconsoles per a 

totes les franges d'edat excepte de la tradicional (baró d'entre 14 i 30 anys). Les ventes de 

WiiSports es situen en 81 milions, més del doble que el segon títol, Super Mario Bros, i més del 

triple que el primer joc d'una consola que no sigui part de Nintendo, que és Grand Theft Auto V, 

que es troba en 7a posició amb 29 milions de còpies venudes (a Octubre de 2013). 

 

2.1.6 LA NOVA DÈCADA: LA IRRUPCIÓ DELS DISPOSITIUS MÒBILS 

Si un fet marcarà sens dubte la dècada dels anys 10 del Segle XXI serà la irrupció a la vida 

quotidiana dels telèfons mòbils. Si bé ja a principis de segle es va viure una revolució on tothom va 

adquirir un mòbil, no ha estat fins fa pocs anys que se li ha donat un ús massiu. Les capacitats 

tecnològiques dels smartphones i tablets ha deixat molt tocat al sector de les consoles portàtils, 

que s'estan veient superades per uns dispositius que no serveixen exclusivament per jugar, sinó 

que a més a més incorporen funcionalitats com telèfon, navegació per internet, aplicacions 

diverses... El primer videojoc famós per a un telèfon mòbil va ser Snake que venia incorporat als 
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telèfons Nokia i que per aquest motiu no generava ingressos de per si. La gran revolució en els 

videojocs per a mòbils va ser Angry Birds, que donat un sistema simple va aconseguir crear una 

potent franquícia que encara avui explota amb èxit. Va iniciar la era tàctil, combinada a més a més 

amb els acceleròmetres, un mètode d'interacció ja començat amb la Wii i que han acollit molt bé 

els mòbils i tablets en els seus videojocs.  

 

Al 2011, la recaptació de videojocs en dispositius mòbils ja va superar el de les consoles portàtils. 

El tipus de joc ha canviat. Al mòbil s'hi juguen jocs més casuals, amb menys profunditat 

argumental, més curts, on prima l'aspecte llampant dels gràfics i els jocs estan adaptats per a tots 

els públics. El preu també és un factor clau. S'ha demostrat que és viable un model de negoci on el 

videojoc valgui tan poc com 1€. 

També s'està començant a experimentar amb el concepte de realitat augmentada. En aquest 

camp, es barreja el món real, que podem veure a través d'una càmera, amb gràfics i interaccions 

pròpies del videojoc. Si bé cap joc de realitat augmentada ha tingut un èxit destacable, no és 

descartable que el futur del videojoc vagi en aquesta direcció. En el sector de PC, el sector decau 

lentament però guanya adeptes en un nou concepte de joc, els MMORPG (Videojoc de rol 

multijugador massiu en línia) on moltes persones juguen en línia alhora en un mateix joc en temps 

real. 

Pel que fa a les clàssiques consoles, Sony i Microsoft han actualitzat la seva oferta amb la 

PlayStation 4 i Xbox 720, i encara és massa d'hora per treure conclusions sobre el seu èxit o fracàs. 

El que està clar és que segueixen la tendència majoritària en aquesta dècada: el joc en línia 
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(online) i també la interacció amb dispositius que no siguin la pròpia consola, com els mateixos 

mòbils. 

 

 

22..22  CCOONNTTEEXXTT  AACCTTUUAALL  DDEELLSS  DDIISSPPOOSSIITTIIUUSS  MMÒÒBBIILLSS  EENN  EELLSS  VVIIDDEEOOJJOOCCSS  

2.2.1 SITUACIÓ ECONÒMICA 

Fent un repàs a la història podem veure com el món dels videojocs ha estat molt canviant en el 

seu curt lapse de vida (poc més de 40 anys). Moltes companyies han entrat i sortit del mercat, hi 

ha hagut molts fracassos, idees genials, altres projectes avançats al seu temps...  

Això ens porta al punt on l'escepticisme i la precaució han d'estar ben presents. Cap plataforma té 

una vida infinita, cap empresa pot regnar durant anys i que l'atreviment i la creativitat són molt 

importants en aquesta indústria. Des de la creació de l'iPhone al 2007 com a paradigma de 

smartphone, passant per la irrupció quotidiana d'Android pels volts de 2010, el sector del videojoc 

mòbil ha estat fràgil i en construcció. 

És habitual veure videojocs senzills, amb pocs costos de desenvolupament, que passen de la nit al 

dia a tenir moltíssimes descàrregues, per a passar seguidament al poc temps al més absolut dels 

oblits. S'està produint una excessiva oferta de videojocs, i els usuaris sovint tenen reticències a 

pagar. Un dels models de negoci més habituals en els jocs per a mòbils i tablets és oferir l'aplicació 

de manera gratuïta i després, dins el joc, cobrar per certs avantatges o millores. D'aquesta manera 

es tracta d'enganxar al consumidor oferint un producte gratuït amb l'esperança de que acabarà 

pagant per ell un cop hi jugui.  

Altres models són la inclusió de publicitat dins el joc, que es pot combinar amb el fet d'oferir una 

versió del mateix pagant però sense els molestos anuncis. Aquest va ser el principal model i de fet 

encara és força usat, però en el sector concret dels videojocs està perdent tirada en favor de la 

opció anteriorment citada i la que esmentarem a continuació, la solució clàssica. 

La solució clàssica passa per cobrar pel joc en el moment d'adquirir-lo, com pot passar per 
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exemple en les consoles. Si bé el preu és molt inferior, també ho és el temps jugable del mateix. 

Els preus oscil·len entre els pocs cèntims fins aproximadament els 15€, i es caracteritzen també 

per no necessitar cap element físic per jugar-los, com per exemple un dvd o un cartutx. Es 

requereix connexió a internet per a poder descarregar la aplicació. 

Ara per ara, els preus dels videojocs per a dispositius iOS són més elevats, degut a uns majors 

costos de programació, que han impedit, per exemple, que aquest projecte es pogués dur a terme 

també en aquesta plataforma. Ara per ara, els pressupostos assignats a videojocs mòbils són molt 

petits, entre 10.000€ i 100.000€, fonamentalment per la incapacitat de formar encara projectes 

d'envergadura degut a: 

 Falta de potència de hardware: els dispositius milloren rapidíssimament, i això genera 

grans diferències de potència entre els més nous i els que porten només un parell d'anys 

en circulació, que gran part de la població encara té. 

 Incertesa del mercat: és un món nou, i les grans empreses del sector encara no han vist 

una oportunitat clara per a apostar decididament per als videojocs en mòbils/tablets. 

 Falta d'experiència dels desenvolupadors: És una disciplina nova, i com en totes es 

requereix molta pràctica per arribar a un nivell d'excel·lència requerit per a una gran 

producció 

 Fragmentació del mercat: molts fabricants, moltes versions de sistema operatiu, molts 

tamanys i resolucions de pantalla... la necessitat d'atendre individualment a cada tipus de 

consumidor potencial redueix l'efectivitat respecte a un videojoc fet directament per a 

una videoconsola que tothom tindrà igual. 

 Necessitat real dels jugadors: de moment, les videoconsoles i els PC monopolitzen els jocs 

“seriosos”, que són els que ocupen major pressupost. Els usuaris perceben els seus 

dispositius mòbils com eines que els proporcionen diversió ràpida a baix cost.  

 

Tot i aquests inconvenients inicials, entitats importants de la indústria creuen que l'estat actual és 

una fase transitòria i que en un futur no molt llunyà es podrien veure videojocs amb pressupostos 
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de milions de dòlars que competirien directament amb el sector de les consoles portàtils, i que 

eventualment les substituirien, com ja va passar en el passat amb les màquines recreatives, que 

van quedar obsoletes.  

 

2.2.2 ELEMENTS DE JUGABILITAT DELS DISPOSITIUS ACTUALS 

Per evitar desaparèixer, les consoles portàtils han incorporat elements com la doble pantalla, el 

3D, càmeres, pantalla tàctil o acceleròmetres per tractar de diferenciar-se prou dels mòbils, a la 

vegada que aquests s'han intentat adaptar als avantatges de les consoles com el fet de tenir tecles 

específiques per a jugar. El Sony Xperia Play és un exemple de smartphone pensat per atraure un 

públic que li agrada jugar, ja que 

disposa de controls específics per 

als jocs i interessants privilegis pel 

que fa a possibilitats de jugar a 

títols d'altres consoles de Sony, 

com la PlayStation, des del propi 

dispositiu. Tampoc han faltat els 

comandaments bluetooth que es 

connecten al mòbil, i fins i tot 

s'han creat fundes per al mòbil 

que incorporen botons físics per 

afavorir el joc. 

Com veiem, doncs, el context actual del mercat mòbil pensa en els videojocs com una indústria 

potent i tracta d'abraçar-la, adaptant-se a les necessitats del jugador per oferir una millor 

experiència de joc. De moment s'està veient com funciona el nou paradigma de jugabilitat que 

suposa una pantalla tàctil, fet que fins ara no s'havia produït mai a la història del videojoc. Tot i 

haver-hi dispositius amb suport multitàctil, s'ha vist com aquest tipus de jugabilitat no permet fer 

massa accions a la vegada, ja que si toquem la pantalla perdem subjecció del telèfon en la majoria 

de casos. Aquest és un fet clau alhora d'analitzar la jugabilitat d'un videojoc en una pantalla tàctil, 
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saber gestionar com es tocarà la pantalla. Si el joc no és en temps real, sinó que es juga per torns, 

o bé el nombre de tocs a la pantalla és més aviat baix, aquests es poden repartir al llarg de tota la 

pantalla. El problema radica en videojocs a temps real on si s'ha de clicar molt sovint o a llocs 

allunyats  dels extrems de la pantalla (pensem sobretot en les tauletes), la experiència de joc es 

complica, al mateix temps que es compromet la estabilitat del jugador ja que aquest ha de 

subjectar el terminal amb una sóla mà mentre desplaça l'altre per clicar on vol. 

Aquest fenomen s'aprecia molt clarament en les videoconsoles, on els seus comandaments estan 

pensats per ser agafats amb les dues mans i que aquestes no s'hagin de moure mai, sinó només 

els dits. Per això, els botons sempre han estat als extrems del comandament. En els dispositius 

mòbils, s'ha de tenir en compte aquest aspecte, però a més a més cal recordar que el mòbil és el 

comandament i la pantalla alhora, amb el qual si s'han de tocar elements centrals de la pantalla, 

l'estaríem tapant, fet que òbviament no és bo. 

Aquesta complicació d'interacció ha propiciat l'auge d'altres elements d'entrada d'informació al 

videojoc que simplement els botons, ja siguin físics o virtuals. El principal d'ells, sens dubte, són 

els acceleròmetres. Gràcies a ells, podem transformar el moviment del propi comandament (el 

mòbil en si), en senyals que també siguin interpretables per al joc. Com ja hem apuntat abans, l'ús 

dels acceleròmetres de manera amplia va començar el 2006 amb la consola Wii, així que aquest 

paradigma de jugabilitat encara és molt recent i obert a moltes millores. Com a contrapartida, té 

els problemes de sensibilitat dels sensors, la dificultat de jugar en llocs inestables (com un cotxe), 

o en posicions corporals diferents no estàndard. El sistema Sixaxis de PlayStation3, que combina 

un controlador clàssic (el mateix que el de la seva predecessora PlayStation2) amb uns 

acceleròmetres, va intentar implantar-se en nombrosos jocs amb un fracàs absolut, i avui en dia 

són molt pocs els videojocs que incorporen fases del joc on es pugui jugar amb acceleròmetres. 

Però no només els acceleròmetres són les opcions que ens plantegen els mòbils com a elements 

alternatius a la pantalla amb els que interactuar. Tot i que de moment no es coneix cap videojoc 

rellevant per a mòbil que les incorpori, elements com la càmera, per incorporar el reconeixement 

de gestos facials, o el micròfon, per al reconeixement de veu, poden arribar en un futur. 

Comencen a sorgir aplicacions que reconeixen força bé la veu humana, i crec que és qüestió de 

temps fins que s'integri de ple en un videojoc. 
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333   AAAnnndddrrroooiiiddd   

33..11  DDEEFFIINNIICCIIÓÓ  II  HHIISSTTÒÒRRIIAA  

Android és un sistema operatiu basat en Linux, dissenyat principalment per a dispositius mòbils 

amb pantalla tàctil, com els smartphones o tauletes. Va ser creat per Android Inc. però al poc 

temps va ser comprada per Google, l'any 2005. Va ser presentat a l'any 2007 juntament amb 

importants empreses del sector, per avançar en els estàndards de la indústria sobre telefonia 

mòbil. El primer mòbil amb Android va ser el HTC Dream i va sortir al mercat el Octubre de 2008.  

Actualment, la seva quota de mercat supera el 55%, més del doble que el seu principal 

perseguidor, iOS. En quant a dispositius nous, a Espanya, a principis de 2013 un 92% dels nous 

dispositius venuts tenien Android com a sistema operatiu. Té una gran comunitat de 

desenvolupadors que hi creen aplicacions, i això ho demostra el fet que actualment n'hi ha més de 

1 milió en el Google Play Store, la principal aplicació des d'on es descarreguen altres aplicacions. 

D'aquest milió, aproximadament unes dues terceres parts són gratuïtes, i la resta no sol superar els 

5$ de preu. La principal diferència amb iOS és que, tot i tenir un nombre similar d'aplicacions en la 

llista, en té més de pagament i les que hi ha són més cares.  

No només existeix la Google Play Store, també es poden trobar aplicacions a Samsung Apps, o 

Amazon Store. Fins i tot existeix la possibilitat d'instal·lar aplicacions fora de qualsevol tenda 

oficial, el que vol dir que qualsevol persona pot crear una aplicació i fer que estigui disponible per 

a un dispositiu Android. Aquesta és una altra de les diferències amb iOS i que resulta força 

rellevant de cara als desenvolupadors novells, que veuen com necessiten l'aprovació de Apple per 

posar el seu producte a la Apple Store, amb el cost de llicència que això comporta. 

En els seus inicis, estava orientat a ser usat amb teclat, però progressivament els mòbils el van 

anar perdent a canvi de poder disposar d'una major pantalla i un menor grossor. Els dissenys dels 

terminals s'han vist clarament influenciats per l'iPhone d'Apple, que va aparèixer el 2007 obtenint 

un gran èxit. Aquest fet ha suposat una batalla comercial entre Apple, Google i grans fabricants 

com Samsung, al considerar la primera empresa que els terminals Android plagien els seus. La 
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batalla no ha acabat, i en algunes zones del món la empresa de la poma mossegada ha guanyat els 

litigis mentre que en altres llocs no. 

S'estima que 1.500.000 dispositius Android s'activen a diari, i que la xifra total de dispositius 

Android ascendeix als 1.000 milions a finals de 2013.  

 

33..22  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIIQQUUEESS,,  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  II  CCIICCLLEE  DDEE  VVIIDDAA  

El disseny del dispositiu està adaptat a pantalles de major resolució, VGA, biblioteca de gràfics 2D, 

i 3D basant-se en les especificacions de OpenGL ES. El sistema d'emmagatzematge de dades és 

SQLite, una base de dades lleugera. El navegador per defecte està basat en el motor de 

renderització de WebKit, un motor similar al que fa servir Google Chrome.  

Disposa de multitasca real, és a dir, que aplicacions que no estan en primer pla de l'aplicació 

segueixen rebent cicles de rellotge. Aquesta és una de les grans diferències amb iOS, on aquest fet 

no es produeix. S'analitzarà més a fons quan parlem del cicle de vida de les aplicacions. Altres 

característiques a destacar són el suport multitàctil, tot i que implementat a nivell de kernel per no 

infringir patents d'altres companyies, i el tethering. El tethering permets al telèfon ser usat com un 

punt d'accés alàmbric o inalàmbric. D'aquesta manera, podem “convertir” la connexió 3G del 

telèfon en una senyal Wi-fi per a altres dispositius. 

En quant a l'arquitectura, la podem veure en aquesta imatge, i explicarem els seus principals 

components a continuació: 
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 Aplicacions: aplicacions base com client de correu electrònic, programa de SMS, i les 

anomenades Google Apps, que són serveis de Google com Maps, Calendari, Contactes, 

Gmail, Navegador... Posteriorment s'inclouen les aplicacions que anem descarregant 

 Marc de treball de les aplicacions: els desenvolupadors tenen accés complet a les 

mateixes API del framework fetes servir per les aplicacions base. Proporciona serveis d'alt 

nivell a les aplicacions en forma de classes Java.  

 Llibreries: S'inclouen un conjunt de llibreries C/C++ usades per diversos components del 

sistema. Aquestes característiques s'exposen als desenvolupadors a través del marc de 

treball anteriorment mencionat. Serien per exemple llibreries de mitjans, de 3D, la 

llibreria de sistema de C, SQLite... En aquest punt seria on trobem OpenGL Es. 

 Runtime d'Android: inclou un set de biblioteques base que proporcionen la majoria de les 

funcions disponibles en les llibreries bàsiques de Java. Cada aplicació executa el seu propi 

procés, amb la seva instància a la màquina virtual Dalvik. Aquesta màquina està pensada 

per a que es puguin executar diversos programes alhora de manera eficient. Executa 

arxius en format .dex, optimitzats per usar memòria mínima. Fa servir conceptes de Linux 

com la gestió de memòria o el multi-threading.  

 Nucli Linux: Android depèn de Linux per als serveis bàsics com seguretat, memòria, gestió 

de processos, model de controladors, teclat o pantalla. Aquest nucli també actua com una 

capa d'abstracció entre el hardware i el software, incorporant multitud de drivers per 

actuar amb hardware exterior.  

  

Ara passarem a explicar el cicle de vida d'una aplicació. Per cicle de vida entenem el conjunt 

d'estats pels que pot passar una aplicació, així com les transicions possibles entre aquests estats i 

què signifiquen. Primer de tot, explicarem breument els components d'una aplicació: 

 

 Activity: És una pantalla amb una interfície d'usuari. Cada pantalla diferent, suposa una 

activity diferent. Així per exemple, en una aplicació de correu tindríem una activity que 
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mostra la llista de correus, una altra per redactar-ne un, i una altre per a la configuració i 

opcions de l'aplicació. També, una altre aplicació pot començar qualsevol activity d'una 

altre aplicació, sempre i quan aquella aplicació ho permeti.  

 Service: És un component que s'executa en background per fer operacions a llarg termini, 

o fer treball per a processos remots. No proveeix interfície d'usuari. Un exemple de servei 

seria un que reprodueix música en background, o un que va descarregant dades d'internet 

sense interrompre la interacció de l'usuari amb l'activitat. Un altre component, com una 

activity, pot començar un servei i interactuar amb ell.  

 Content provider: un content provider gestiona informació compartida entre aplicacions. 

Aquestes dades es poden guardar de diferents maneres, com bases de dades, fitxers, o fins 

i tot a través d'una xarxa. Cada aplicació Android té les seves dades d'aplicació, ocultes a 

les demés aplicacions. Però a vegades es necessita compartir informació, i aquí és on 

entren els content providers. Centralitza el contingut en un sol lloc i actua com una base 

de dades, permetent consultar, insertar, eliminar o modificar contingut. 

 Broadcast receiver: és un component que simplement respon a missatges broadcast 

d'altres aplicacions o del sistema mateix. Són anomenats a vegades events o intents. 

Exemples de missatges broadcast serien que la pantalla s'ha apagat, que la bateria és 

baixa, o que s'ha fet una captura de pantalla. Les aplicacions poden iniciar missatges 

broadcast per comunicar que hi ha dades disponibles per fer-les servir per altres 

aplicacions. No tenen interfície d'usuari, però solen fer servir la barra de notificacions per 

alertar a l'usuari.  

 

Una de les característiques d'Android és que qualsevol app (aplicació) pot iniciar el component 

d'una altre. Per exemple, podem fer una aplicació que enviï correus electrònics. Però al moment 

d'enviar el correu, no ens cal implementar tot el protocol d'enviar missatge, simplement podem 

cridar a una app com Gmail, passant-li la informació que necessiti la nostra aplicació, i aquesta app 

s'encarregarà d'enviar el correu i després tornar a l'aplicació nostre. Un altre exemple seria per 

exemple amb la càmera de fotos, si volem fer una foto des de la nostra aplicació cridarem a la 
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aplicació genèrica de fer fotos, tot i que l'usuari ho percebrà com que és la nostra aplicació. Un cop 

feta la foto, es retorna a la app original que l'ha cridada. 

 

Per determinar si altres aplicacions ens poden fer servir per a certs propòsits, i iniciar algun 

component nostre, hem de declarar-ho en el fitxer manifest.  

En aquest fitxer indiquem, en llenguatge XML, propietats de l'aplicació, i així els sistema pot saber 

si aquesta és adequada per a realitzar certes tasques. També identifica permisos d'usuari que la 

app necessita, com internet, accedir als contactes o poder fer trucades. També indica el nivell 

mínim de la API que necessita, així com elements software o hardware que faci servir, del tipus 

bluetooth, acceleròmetre, càmera... S'inclouen també enllaços a llibreries externes, com Google 

Maps.  

En el manifest també hi són totes les activities de la aplicació, i per cada una d'elles, opcionalment 

incloem un intent-filter, que vol dir que aquella activity es pot fer servir per a una acció que poden 

requerir altres apps (per exemple, enviar un correu, o fer una foto). 

 

Un altre component de l'aplicació són els resources, que estan formats pels gràfics, àudio, menús, 

estils... Per a cada recurs, el SDK crea un identificador únic, que es pot fer servir després en el codi 

per a referir-se a aquell recurs. Es genera automàticament al compilar, i aquest és un punt que sol 

portar problemes a l'executar codi provinent d'altres fonts, on el fitxer ja generat amb els 

identificadors no coincideix amb codi ja existent a l'aplicació. 

Els resources es poden agrupar per a servir a diferents configuracions. Per exemple, separar-los en 

carpetes per idiomes, o en resolucions de pantalla. 

En la següent imatge mostrem un esquema sobre el cicle de vida d'una aplicació i el comentem: 
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Les aplicacions estan programades en llenguatge Java. Ocasionalment, algunes parts a més baix 

nivell poden estar desenvolupades en C++, però no és habitual. En Android, les aplicacions no 

tenen un mètode main() d'entrada com a C. S'entra per una activity, des del seu mètode 

onCreate(). La classe Activity defineix els següents callbacks, o events. No cal implementar-los tots, 

però és important saber què fan per a poder preveure el comportament de l'aplicació: 

 

 onCreate(): es crida quan l'activity s'inicia per primer cop 

 onStart(): es crida quan l'activity resulta visible a l'usuari 

 onResume(): es crida quan l'usuari comença a interactuar amb l'aplicació 

 onPause(): es crida quan una altre activitat passa a estar en primer pla. S'executa sempre 

abans de que això passi, i se sol utilitzar per alliberar recursos o guardar l'estat de 

l'aplicació.  

 onStop(): es crida quan l'activitat ja no és visible. Operacions intensives en temps com 

escriure a la base de dades s'haurien d'implementar en aquest mètode. A partir de l'API 

11, s'assegura que es cridarà a aquest mètode. 

 onDestroy(): es crida abans que l'aplicació sigui destruïda pel sistema. Com que no 
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s'assegura que aquest mètode sigui cridat, no es sol usar 

 onRestart(): es crida quan l'activitat torna al primer pla després d'estar aturada. Similar a 

onStart() 

 

Android gestiona automàticament els processos, i els mata quan necessita recursos de memòria, 

per fer-ho, assigna unes prioritats explicades en aquesta taula: 

 

 

Estat del procés Descripció Nivell 

Foreground 

Una aplicació en la que l'usuari està interactuant amb una 

activity, o que té un servei lligat a aquella aplicació. També si un 

servei està executant un dels seus mètodes del cicle de vida o 

un broadcast receiver que fa servir el seu mètode onReceive() 

1 

Visible 

L'usuari no està interactuant amb l'activitat, però aquesta està 

(parcialment) visible o la aplicació té un servei que està usat per 

una activitat visible però inactiva 
2 

Service Aplicació executant un servei que no qualifica per als nivells 1 i 2 3 

Background 

Aplicació que té només activities aturades i sense cap servei o 

executant un receptor. Android les guarda en una llista en ordre 

de mínim recentment usat (LRU) i si cal acaba la que menys 

s'hagi fet servir 

4 

Empty Aplicació sense cap component actiu 5 
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33..33  VVEERRSSIIOONNSS  DD''AANNDDRROOIIDD  

Google va actualitzant el codi de les versions d'Android des que es va llançar oficialment la 

primera versió el novembre de 2007. El codi publicat per Google és lliure, així que qualsevol és 

susceptible de modificar-lo i adaptar-lo a les seves necessitats. La primera versió comercial va ser 

Android 1.0, llançada el setembre de 2008. Des de llavors, s'han anat afegint versions, que 

milloren errors i afegeixen noves funcionalitats. Cada versió té un nom en clau, que correspon al 

nom d'un dolç o postres. Aquests segueixen un ordre alfabètic, on cada paraula conté una lletra 

successiva de l'alfabet. Les primeres versions, obsoletes, i que no apareixen en el proper gràfic van 

ser anomenades: Apple Pie, Banana Bread, Cupcake, Donut i Ecclair.  

 

En la figura següent es mostra el primer 

terminal Android, amb sistema operatiu 

Android 1.0, el HTC Dream. 

Les versions són molt importants per als 

desenvolupadors, ja que característiques que 

poden incloure en les seves aplicacions, poden 

no estar presents en anteriors versions, així 
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com l'aspecte visual. Això treu a la llum un dels principals defectes d'Android: la fragmentació. 

Apart de les diferents versions en SO, cal tenir en compte que Android treballa amb dispositius 

que van des de la gamma baixa fins a terminals amb màximes prestacions. També treballa amb 

smartphones i amb tauletes, amb totes les resolucions de pantalla disponibles. Això comporta que 

els esforços s'hagin de multiplicar per poder aportar a cada usuari una solució correcta per al seu 

dispositiu. 

També aporta avantatges com que es pot arribar a molt més públic, i que aquest públic pot gaudir 

dels avantatges d'Android tot i que no estigui a la última versió o tingui un terminal menys potent. 

En la següent imatge es mostrarà d'un cop d'ull la fragmentació a Android, amb dades de Juliol de 

2013           

 

 

Cada color representa una marca, i el tamany del quadrat indica com de popular és el model. 

Samsung domina el 47,5% del mercat, i ens trobem en un panorama amb més de 11.700 

dispositius diferents a Android. Com veiem, tanta diversitat de fabricants, models, tamanys de 
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pantalla, potència... ens crea un problema per al videojoc que serà recurrent en alguns punts del 

desenvolupament, i que farà que la fase de proves hagi de ser molt més exhaustiva que en 

qualsevol altre plataforma de programació. En aquest punt, iOS té avantatge, almenys a priori, ja 

que només disposa de terminals d'alta gamma, i un conjunt molt reduït de tamanys de pantalla, 

bàsicament el tamany de l'iPhone, poc variable, el del iPad Mini, i el del iPad. En quant al sistema 

operatiu, Apple té cura de que tots els dispositius estiguin adaptats a l'última versió, com mostrarà 

el següent gràfic: 

 

 

          

 

Per tant, es fa molt més senzill encarar un projecte en iOS. En quant a les diferències en les 

versions, en Android és especialment crític el salt de 2.X a 4.X, notant-se molt els canvis, sobretot 

en l'apartat visual, així com la fluïdesa del sistema. Això però, no és tant rellevant en el cas dels 

videojocs, ja que normalment no utilitzen elements gràfics propis del SO i per tant visualment 

queden igual. En la part de codi, però, existeixen algunes diferències, i hi ha mètodes que s'usen a 

les versions 2 d'Android, però que queden desfasats, i cal programar-los diferent si es vol que 

l'aplicació valgui per a Android 4. Un exemple seria la gestió dels threads quan estem fent una 

operació costosa en la interfície d'usuari. 
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33..44  CCRREEAACCIIÓÓ  DD''AAPPLLIICCAACCIIOONNSS  AAMMBB  AANNDDRROOIIDD  

Per a la creació d'aplicacions per a Android, es fa servir el Software Development Kit, 

comunament anomenat SDK. Aquest kit inclou un conjunt d'eines com: 

 Les llibreries necessàries 

 Debugger  

 Un emulador de dispositius Android 

 Documentació rellevant per a les API d'Android 

 Codi d'exemple 

 Tutorials per al sistema operatiu Android 

 Recursos com layouts, icones, suport per a tecnologies de Google (Maps, Gmail, Analytics, 

AdSense...) 

Cada vegada que Google treu una nova versió d'Android, el SDK corresponent també s'actualitza. 

Les plataformes de desenvolupament compatibles amb el SDK inclouen sistemes operatius com 

Windows, Linux, Mac i fins i tot el propi Android recentment. Encara que es podrien escriure 

programes per Android des de la pròpia consola del SDK, el més normal és fer servir un IDE, 

usualment Eclipse. Per connectar Eclipse amb el SDK, cal instal·lar un plug-in anomenat ADT. 

També es pot fer servir NetBeans, IntelliJ o AIDE. Com que les aplicacions estan escrites en Java, 

cal tenir instal·lat també un Java Development Kit (JDK).  

Les eines de desenvolupament són components descarregables, així que quan el programador 

descarrega l'última versió d'Android, encara pot fer programes destinats a una versió anterior.  

Les aplicacions tenen el format .apk, que no és més que un tipus de fitxer comprimit, similar als 

.msi de Windows, o els .deb a Debian. Un fitxer apk conté els executables per a la Dalvik Machine 

(.dex), recursos, assets, certificats, i fitxer manifest. Es guarden a la carpeta /data/app en el 

sistema operatiu d'Android, accessible només als usuaris root per qüestions de seguretat.  

Un cop tenim un fitxer .apk, el podem distribuir lliurement i podrà ser instal·lat en qualsevol 
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dispositiu Android (sempre que compleixi els requisits de software i hardware) si l'usuari té 

activada l'opció d'instal·lar aplicacions d'origen desconegut (de fora de Google Play Store). Si 

volem publicar una app al Play Store, haurem de pagar una llicència de desenvolupador, que 

actualment té un cost de 25$, o uns 18€, pagats d'un sol cop. Un cop es pagui la llicència, es poden 

pujar les aplicacions, que Google revisa breument (no hi ha una política d'acceptació molt 

estricte), i si són acceptades, es presenten al mercat. Si es vol que l'aplicació sigui de pagament, cal 

fer algun tràmit més, però que no comporta càrrecs. El model inclou que el 70% dels ingressos són 

per al desenvolupador, mentre que el 30% restant van a parar a Google. Google ja es preocupa de 

no mostrar l'aplicació als usuaris que no compleixin els requisits per instal·lar-la, els quals es 

poden saber a través del fitxer manifest de l'aplicació. 

Respecte a iOS, els costos són sensiblement menors, sobretot per als petits desenvolupadors, ja 

que una aplicació només serà accessible a dispositius iOS d'altres persones si està al Apple Store, 

que té unes normatives d'accés més severes. A més a més, l'entorn de desenvolupament és 

exclusivament en Mac, i el cost de la llicència és de 99$ a l'any (uns 72€). Aquests costos majors 

repercuteixen en l'usuari final, que acaba pagant una mica més. Això, i sumat a que el públic 

general de iOS té major nivell adquisitiu que el d'Android genera una situació on, tot i que es 

descarreguen més aplicacions Android que iOS, la recaptació generada és la meitat. 

          

 

 

33..55  OOPPEENNGGLL  AA  AANNDDRROOIIDD  

La versió d'OpenGL que fa servir Android és la ES (Embedded Systems), que és un subconjunt de la 

API d'OpenGL. OpenGL ES és una API multi-llenguatge i multi-plataforma per a renderitzar gràfics 

2D i 3D en un dispositiu que ho suporti, com un ordinador o un smartphone. La API està 

normalment connectada a la GPU per obtenir un rendering accelerat via hardware. L'última versió 

estable és la 3.0, estrenada el mes d'agost de 2012. 

Actualment disposa de les versions 1.0, 1.1, 2.0 i 3.0. La més comuna és la 2.0, estrenada a mitjans 

de 2007. En la següent taula ens centrarem a donar una vista general de les versions d'OpenGL ES, 
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variacions respecte OpenGL, i dispositius que la fan servir per donar una millor perspectiva de 

l'abast de la versió. 

 

Versió Característiques bàsiques Dispositius 

1.0 

S'eliminen, entre d'altres: primitives quad i polygon, 

polygon mode, antialised polygon, bitmaps, textures 3D, 

frontbuffer, accumulation buffer, display lists, paràmetres 

back-face de materials 

Primers Android, 

Symbian, PlayStation3 

(en part) 

1.1 

Millores com suport a multitextures, generació 

automàtica de mipmap, objectes vertex buffer, consultes 

d'estat, més control sobre renderització de punts 

Android 1.6, iOS, 

Blackberry 5, BB10, 

palm webOS, 

Nintendo3DS 

2.0 

No compatible amb OpenGL ES 1, basat en OpenGL 2, 

protagonisme dels shaders. No suporta la funció de 

transformació fixe  

Android a partir de 

2.0, iOS a partir de 5, 

alguns telèfons Nokia, 

webOS, WebGL, 

Raspberry Pi, 

PlayStation3 (en part) 

3.0 

Compatible amb OpenGL ES 2, basat en OpenGL 4.3. 

Millores al pipeline de rendering per accelerar efectes 

visuals avançats, compressió d'alta qualitat ETC2/EAC com 

a estàndard. Nou llenguatge de shading. Suport per a 

textures de punt flotant, 3D, de profunditat, nivells mip... 

Millores per afavorir la portabilitat de les aplicacions 

Android a partir de 4.3 

amb els drivers 

apropiats, iOS a partir 

de 7, BlackBerry Z30 

 

En la següent imatge mostrem un diagrama de com es renderitzen els gràfics a OpenGL ES en la 

seva versió 2.0, que, segons les dades que hem mostrat abans sobre versions d'Android existents, 

és suportada per més del 99.9% dels dispositius Android existents. La versió 3.0, activa per a 

models a partir d'Android 4.3, però no tots, està disponible com a molt per a un 5.3% dels 

dispositius. OpenGL ES 1.0 i 1.1 no són compatibles amb OpenGL ES 2, però donat que menys d'un 

0.1% dels dispositius Android el fan servir, l'ignorarem. 
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El principal canvi en aquest diagrama respecte de la versió anterior 1.1 és la part central, on el 

Fragment Shader substitueix un conjunt de processos anteriors, com Texture Environment, Colour 

Sum, Fog i Alpha Test. 

En la pàgina de developer.android.com, disposem de àmplia documentació sobre com integrar 

OpenGL a Android. Hi ha dues classes fonamentals a Android que permeten crear i manipular 

gràfics amb la API de OpenGL ES, GLSurfaceView i GLSurfaceView.Renderer. El primer que cal fer 

és documentar-se sobre aquestes classes.  

 GLSurfaceView: Aquesta classe és una vista on podem dibuixar i manipular objectes usant 

la API d'OpenGL ES, i és similar a una SurfaceView, que és una classe genèrica d'Android 

per a dibuixar elements 2D. Es pot fer servir aquesta classe creant una instància de 

GLSurfaceView i adherint-li un renderer. 

 GLSurfaceView.Renderer: Defineix mètodes per dibuixar gràfics en una GLSurfaceView. 

Cal fer una implementació d'aquesta interfície en una classe separada i adherir-la al 

GLSurfaceView amb el mètode GLSurfaceView.setRenderer(). Cal implementar els 

següents mètodes: 

◦ onSurfaceCreated(): es crida una vegada, quan creem el GLSurfaceView. S'usa per 

inicialitzar configuracions d'OpenGL i variables 

◦ onDrawFrame(): es crida aquest mètode a cada repintat del mètode GLSurfaceView. 

Mètode principal per a pintar 

◦ onSurfaceChanged(): és cridat quan canvia la geometria de la GLSurfaceView, com per 

exemple si canvia el tamany de la pantalla o es rota el dispositiu.  

 

Si volem capturar els events tàctils, hem d'implementar el mètode onTouchEvent(MotionEvent e) 

en la classe GLSurfaceView. Per obtenir les coordenades d'on s'ha pres una pulsació en la pantalla, 

podem fer la instrucció   float x = e.getX();  per a obtenir la coordenada X. De manera 

anàloga obtindríem la Y.  
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Al fer el mapeig de coordenades en el dispositiu, hem de tenir en compte que OpenGL ES treballa 

amb dos eixos de coordenades, ambdós mapejats de -1 a 1, en forma de quadrat. El problema 

apareix en les pantalles dels dispositius, que són rectangulars, però a OpenGL ES no li importa. 

Veiem una imatge per entendre-ho millor: 

 

A l'esquerra veiem el sistema de coordenades uniforme que assumeix Unity, i a la dreta com es 

mapegen en realitat aquestes coordenades en un dispositiu Android. Per solucionar aquest 

problema, es poden aplicar modes de projecció i vistes de càmeres per a transformar les 

coordinades de manera que els objectes gràfics tinguin la mateixa proporció en qualsevol 

dispositiu. 

Per crear la projecció i les vistes de càmera, pots crear una matriu de projecció i una matriu  de 

vista de càmera i aplicar-les al rendering pipeline d'OpenGL. La matriu de projecció recalcula les 

coordenades dels gràfics per a que es mapegin correctament a qualsevol pantalla d'un dispositiu 

Android. La matriu de vista de càmera crea una transformació que renderitza l'objecte des d'una 

posició específica de l'ull. 

 

 

 

 



Aplicació d'Android basada en competicions d'avionetes acrobàtiques   36      

36 

444   DDDeeefffiiinnniiiccciiióóó   dddeeelll   ppprrrooojjjeeecccttteee   

44..11  RREEDD  BBUULLLL  AAIIRR  RRAACCEE  

El projecte consisteix en un videojoc que simula un ambient similar al de la competició d'avionetes 

acrobàtiques de la Red Bull Air Race. Aquesta és una competició que  es ve desenvolupant des de 

2003, composta d’un seguit de curses aèries internacionals, on els participants han de superar 

obstacles en el menor temps possible.  

Els pilots participen individualment contra el rellotge, passant per unes pilones que reben el nom 

de “portes”. Les proves tenen lloc normalment en ciutats amb mar, però també es poden fer 

proves en aeròdroms o llocs a prop de meravelles naturals. Actualment 15 pilots són els que 

competeixen per al campionat, dels quals puntuen els 11 primers. 

És un esport creat íntegrament per la companyia Red Bull, i ha estat present fins el 2010, quan es 

va produir l’únic accident en la història de l’esport. A partir d’aquell moment, es van cancel·lar les 

proves per al proper any per reajustar mesures de seguretat. Finalment, la pausa s’ha allargat fins 

al 2014, on les proves tornaran. Les proves de la Red Bull Air Race World Championship han visitat 

Barcelona els anys 2006, 2007 i 2009.  
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Els circuits tenen normalment una longitud d’entre 5 i 6 kilòmetres, i s’hi apliquen certes normes, 

que afegeixen segons addicionals o directament desqualifiquen al pilot. Classifiquem les 

penalitzacions com: 

 2 segons 

o Volar massa alt per una porta 

o Nivell incorrecte d’inclinació: hi ha unes portes que cal passar amb l’avió pla, i 

d’altres que cal fer-ho en un determinat angle de rotació 

 6 segons 

o Tocar una pilona o acurtar camí 

 Desqualificació 

o Pilotatge perillós 

o No executar la maniobra requerida 
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o Volar amb forces de més de 12g 

o Volar massa ràpid per la porta inicial (370km/h) 

o No seguir el traçat del circuit 

o Sobrepassar la línia del públic 

 

Les portes fan uns 20 metres d’alt, i estan separades entre 10 i 15 metres, depenent de la porta. 

Les avionetes són d’alt rendiment equipades amb motors Lycoming. El tamany d’ala a ala és d’uns 

7.6 metres, i la seva velocitat màxima varien entre els 406 i els 426 kilòmetres per hora. 

 

 

44..22  AADDAAPPTTAACCIIÓÓ  EENN  EELL  PPRROOJJEECCTTEE  

Com hem dit, el projecte s’inspirarà en les curses de Red Bull però sense tenir cap obligació de 

seguir-ne fidelment les seves normes, o formats. En aquest projecte l’usuari pilotarà una avioneta 

acrobàtica, usant els acceleròmetres del seu dispositiu, per fer-la passar entre unes portes similars 

a les usades en la Red Bull Air Race. L’objectiu és completar el circuit (d’unes 15 pilones) en el 

menor temps possible. A l’acabar la cursa, es compararà el tems amb el d’uns rivals que 

competiran fictíciament. 

S’aplicaran les següents penalitzacions: 

 3 segons per colpejar una pilona 

 8 segons per cada porta que no s’hagi saltat 

Aquestes penalitzacions es van anar fixant i ajustant durant el desenvolupament del projecte, i 

s’explicarà amb més detall posteriorment la justificació d’aquests valors. El joc disposarà d’uns 

quants nivells, on s’aniran acumulant els temps realitzats pels pilots, fins a donar un resultat final. 

En els següents apartats mostrarem com s’ha realitzat aquest projecte, començant pel seu anàlisi 

previ fins a arribar al punt on parlem a fons del desenvolupament. 
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555   AAAnnnàààllliiisssiii   dddeee   rrreeeqqquuuiiisssiiitttsss    

En aquest punt redactarem els requisits de què ha de disposar el joc, ja siguin funcionals, de 

disseny, o de interfície. Els primers signifiquen què ha de fer el projecte, o sigui una funcionalitat a 

implementar. Els segons, indiquen els requisits que limiten les possibilitats en la creació del 

producte, i els tercers fan referència a les necessitats d'interacció entre l'usuari i el sistema. Cada 

requisit tindrà un codi unequívoc, per tal que ens puguem referir a ell en el futur amb claredat, un 

títol curt per referir-s'hi, una descripció més detallada i un nivell d'importància. En la importància, 

escollim com a màxima aquells requisits indispensables per a que el projecte sigui acceptat, com a 

molt alta requisits que potser no són indispensables, però que el seu no-compliment podria 

comprometre seriosament l'avaluació final del projecte. A partir d'aquí, tenim com a següents 

valors alta, mitjana, o baixa, amb un significat subjectiu. Com a últim camp incloem l'estabilitat, 

que vol indicar com de fiable és el requisit en quant a la seva mutabilitat. És a dir, un requisit amb 

estabilitat alta és poc probable que canviï 

 

55..11  RREEQQUUIISSIITTSS  FFUUNNCCIIOONNAALLSS  

 

 

Codi F1 

Títol L'avió es mou fent servir l'acceleròmetre 

Descripció 
L'aplicació ha de llegir les dades de l'acceleròmetre del 
dispositiu i desplaçar l'avió en conseqüència 

Importància Màxima 

Estabilitat Molt alta 
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Codi F2 

Títol Detectar la superació d'una porta 

Descripció Determinar si una porta s'ha passat o no amb exactitud 

Importància Màxima 

Estabilitat Molt alta 

 

 

 

Codi F3 

Títol Detectar col·lisions contra pilones 

Descripció 
Poder detectar la col·lisió i aplicar mesures en 
conseqüència 

Importància Màxima 

Estabilitat Molt alta 

 

 

 

Codi F4 

Títol Detectar la no superació d'una porta 

Descripció 
Al passar una porta, saber si era la porta que calia passar o 
no 

Importància Màxima 

Estabilitat Alta 
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Codi F5 

Títol Aplicar penalitzacions 

Descripció Penalitzar amb segons addicionals les infraccions 

Importància Màxima 

Estabilitat Molt alta 

 

 

 

Codi F6 

Títol Cronometrar la prova 

Descripció 
Cronometrar cada nivell i mostrar el valor actual per 
pantalla 

Importància Màxima 

Estabilitat Molt alta 

 

 

 

Codi F7 

Títol Regular la velocitat de l'avió 

Descripció Poder canviar la velocitat a la que es desplaça 

Importància Molt alta 

Estabilitat Mitja 
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Codi F8 

Títol Pausar el joc 

Descripció S'ha de poder pausar el joc i reanudar-lo  

Importància Molt alta 

Estabilitat Alta 

 

 

 

Codi F9 

Títol Mode de joc de cursar un nivell 

Descripció Escollir un nivell al que jugar i disputar-lo 

Importància Màxima 

Estabilitat Mitja 

 

 

 

Codi F10 

Títol Mode de joc de carrera 

Descripció 
Poder recórrer els nivells de manera consecutiva i acumular 
temps o punts 

Importància Molt alta 

Estabilitat Baixa 
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Codi F11 

Títol Opcions d'usuari 

Descripció 
Que l'usuari pugui introduir informació personal per 
distingir-lo dels demés jugadors i facilitar el salvament de 
dades 

Importància Alta 

Estabilitat Baixa 

 

 

 

Codi F12 

Títol Mode acrobàtic 

Descripció 
L'avió ha de poder tenir un mode d'acrobàcia per a poder 
passar certs tipus de portes 

Importància Alta 

Estabilitat Baixa 

 

 

 

Codi F13 

Títol Diferents tipus de portes 

Descripció 
Crear diferents tipus de portes que calgui superar de 
maneres diferents 

Importància Alta 

Estabilitat Baixa 
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Codi F14 

Títol Guardar dades 

Descripció S'ha de poder guardar dades sobre l'aplicació 

Importància Alta 

Estabilitat Mitja 

 

 

 

Codi F15 

Títol Tipus d'avions 

Descripció Poder escollir entre diversos models d'avió alhora de jugar 

Importància Mitja 

Estabilitat Alta 

 

 

 

Codi F16 

Títol Efectes sonors 

Descripció Sons d'ambient com el motor, les col·lisions 

Importància Mitja 

Estabilitat Alta 
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Codi F17 

Títol Música en el joc 

Descripció 
Incorporar música ja sigui en el menú inicial, o també 
durant el joc 

Importància Baixa 

Estabilitat Mitja 

 

 

 

Codi F18 

Títol Opció d'activar/desactivar àudio 

Descripció 
Possibilitat d'activar o desactivar l'àudio, o més 
específicament només la música o efectes sonors 

Importància Mitja 

Estabilitat Mitja 

 

 

 

Codi F19 

Títol Establir límits per als escenaris 

Descripció Evitar que l'avió pugui volar massa alt o lluny 

Importància Molt alta 

Estabilitat Molt alta 

 



Aplicació d'Android basada en competicions d'avionetes acrobàtiques   46      

46 

 

 

Codi F20 

Títol Consultar màximes puntuacions 

Descripció Poder veure per nivell qui ha fet les millors puntuacions 

Importància Baixa 

Estabilitat Baixa 

 

 

 

Codi F21 

Títol Opcions d'inversió d'eixos 

Descripció 
Poder canviar d'ordre els acceleròmetres o el sentit si 
l'usuari així ho desitja 

Importància Mitja 

Estabilitat Alta 

 

 

 

Codi F22 

Títol Diversos nivells de dificultat 

Descripció Capacitat per ajustar la dificultat del joc 

Importància Mitja 

Estabilitat Baixa 
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55..22  RREEQQUUIISSIITTSS  DDEE  DDIISSSSEENNYY  

Codi D1 

Títol Compatible amb Android 

Descripció 
L'aplicació ha de funcionar amb terminals amb sistema 
operatiu superior a Android 2.2 

Importància Màxima 

Estabilitat Molt alta 

 

 

 

Codi D2 

Títol Compatible amb diversos tamanys de pantalla 

Descripció 
L'aplicació s'ha de visualitzar correctament en diversos 
tipus de pantalla, incloent-hi tauletes 

Importància Màxima 

Estabilitat Alta 

 

 

 

Codi D3 

Títol Creació de diversos nivells de joc 

Descripció Crear com a mínim tres nivells jugables  

Importància Màxima 

Estabilitat Alta 
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Codi D4 

Títol Compatible amb altres plataformes 

Descripció 
Minimitzar les dificultats de portabilitat en altres 
plataformes  

Importància Baixa 

Estabilitat Baixa 

 

 

 

Codi D5 

Títol Utilitzar eines gratuïtes 

Descripció 
Fer ús de software lliure i evitar despeses alhora de 
realitzar el projecte 

Importància Alta 

Estabilitat Alta 
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55..33  RREEQQUUIISSIITTSS  DD''IINNTTEERRFFÍÍCCIIEE  

Codi I1 

Títol Interfície usable 

Descripció 
La interfície ha d'estar sempre visible i tenir una interacció 
còmode amb l'usuari  

Importància Màxima 

Estabilitat Molt Alta 

 

 

 

Codi I2 

Títol Mostrar missatges d'interacció 

Descripció 
Mostrar a l'usuari indicacions sobre penalitzacions o altres 
events del joc 

Importància Molt alta 

Estabilitat Baixa 

 

 

 

Codi I3 

Títol Mostrar velocitat actual 

Descripció 
Ensenyar per pantalla un indicador de a quina velocitat 
s'està volant 

Importància Alta 

Estabilitat Baixa 
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Codi I4 

Títol Mostrar altura actual 

Descripció Mostrar a l'usuari a quina altura sobre el terra es troba 

Importància Baixa 

Estabilitat Baixa 

 

 

 

Codi I5 

Títol Mostrar minimapa 

Descripció 
Mostrar un minimapa que indiqui el recorregut del circuit i 
en quin punt ens trobem 

Importància Baixa 

Estabilitat Baixa 

 

 

 

Codi I6 

Títol Indicar la direcció de la següent porta 

Descripció Donar algun senyal visual per a indicar cap a on s'ha d'anar 

Importància Mitja 

Estabilitat Baixa 
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Codi I7 

Títol Menú de pausa 

Descripció 
Quan l'usuari pausi el joc, que aparegui una interfície en 
forma de menú per interactuar amb opcions possibles 

Importància Alta 

Estabilitat Mitja 

 

 

 

 

666   IIImmmpppllleeemmmeeennntttaaaccciiióóó   –––   PPPrrriiimmmeeerrraaa   iiittteeerrraaaccciiióóó   

66..11  PPOOSSAADDAA  AA  PPUUNNTT  

Ara començarem a explicar com s’ha implementat aquest projecte. Aquesta primera iteració 

compren des de la setmana 1 fins l’inici de la setmana 7, en quant a dates això correspon des de 

finals de Agost fins a l’últim dia de Setembre.   

Primer de tot, hem de descarregar i/o actualitzar les eines que farem servir. Com ja disposo 

d’experiència prèvia amb Android, ja disposo del SDK (Standard Development Kit) i d’Eclipse, tot i 

que necessiten actualització. Del SDK ja n’hem parlat abans, dins el capítol 3.4, i la seva 

actualització és força trivial. Només cal obrir l’eina on es mostren totes les eines del SDK 

disponibles, i ja veiem que les noves API no les tenim descarregades. El procés de descàrrega i 

actualització és una mica lent, però es resol sense problemes. 
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Després penso que caldria actualitzar el plugin ADT que connecta Android amb Eclipse. Aquí em 

trobo amb el primer problema, ja que degut a un bug estrany d’Eclipse, sense solució en la versió 

on em trobava, no es podien actualitzar certs plugins. Això em força a descarregar una nova versió 

d’Eclipse, que no era quelcom que tingués previst en principi ja que la versió actual funcionava fins 

llavors força bé, i les versions noves no incorporen cap funcionalitat que em fes plantejar canviar-

m’hi tenint en compte els costos temporals que aquesta actualització (lenta) suposa. 

També actualitzo altres programes que faré servir, com OpenOffice per redactar la memòria, i 

actualitzo també el sistema operatiu del PC. 

 

66..22  EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIÓÓ  DDEELLSS  DDIISSPPOOSSIITTIIUUSS  DDEE  PPRROOVVAA  

El següent punt, una mica més complex, és actualitzar la versió d’Android del meu dispositiu, un 

Samsung Galaxy S GT-I9000. Aquest dispositiu, oficialment, no té suport per a les versions 4.X 

d’Android, però en el seu dia vaig fer un procés de rootejar el telèfon, que et permet tenir control 

total sobre aquest, i dóna la possibilitat d’instal·lar versions d’Android més modernes, creades per 

persones alienes a Google. Abans de l’inici del projecte, el meu sistema operatiu és Android 4.0, i 

em disposo a actualitzar-lo a Android 4.3, per millorar el seu rendiment. El procés no suposa cap 

cost i en unes tres hores ho tinc tot enllestit.  

Disposo també d’una tauleta de baix cost, que actualitzo de mateixa manera, tot i que de manera 

més senzilla. Més endavant en el projecte, vaig rebre un nou telèfon, un Samsung Galaxy S4 GT-

I9505. Gràcies a aquest dispositiu, puc fer les proves més ràpidament i a més a més provar el 

rendiment de l’aplicació en un terminal d’alta gamma. A continuació llistaré les especificacions del 

PC i els dispositius que he fet servir per a proves: 
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Producte Ordinador portàtil 

Model HP Pavilion dv6 Notebook PC 

Sistema Operatiu Windows 7 

Processador Intel Core i7-2670QM a 2.2Ghz 

Memòria RAM 8GB 

Targeta Gràfica Radeon HD 6770M 

Pantalla 15,6 polzades, resolució 1366 x 768 

Suport a OpenGL Fins OpenGL 4.4 

Data de llançament Juny de 2009 

Data d’adquisició Gener de 2012 

 

 

Producte Smartphone 

Model Samsung Galaxy S  GT-I9000 

Sistema Operatiu Android 4.3 

Processador Procesador ARM Cortex A8 Hummingbird 1GHz 

Memòria RAM 512 MB 

Targeta Gràfica PowerVR SGX540 

Pantalla 4 polzades, resolució 800x480, 233ppi 

Suport a OpenGL 1.1 i 2.0 
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Data de llançament Juny 2010 

Data d’adquisició Gener de 2011 

 

 

 

Producte Smartphone 

Model Samsung Galaxy S  GT-I9505 

Sistema Operatiu Android 4.3 

Processador Quad-core 1.9 GHz Krait 300 

Memòria RAM 2 GB 

Targeta Gràfica Adreno 320 

Pantalla 5 polzades, resolució 1920 x 1080, 441ppi 

Suport a OpenGL 1.1, 2.0 i 3.0 

Data de llançament Abril 2013 

Data d’adquisició Novembre de 2013 
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Producte Tablet 

Model Unitec Troy II 

Sistema Operatiu Android 4.0 

Processador AArm Cortex A8 (1GHz)  

Memòria RAM 512 MB 

Targeta Gràfica  

Pantalla 8 polzades, resolució 800 x 600, 441ppi 

Suport a OpenGL 1.1, 2.0 

Data de llançament Juny de 2012 

Data d’adquisició Març de 2013 

 

A part d’aquest equip propi dedicat al projecte, de cara a les proves es fan servir també dispositius 

de persones conegudes que l’ofereixen a voluntat pròpia. No llistarem les especificacions 

tècniques d’aquests altres dispositius en detall, per no allargar excessivament aquesta part, però 

podem dir que complim força l’espectre de dispositius presents a Android: 

 Samsung Galaxy S GT-I9001: Pràcticament igual que el model que ja tinc, però amb la 

gran diferència que aquest fa servir Android 2.3.6, amb el qual puc analitzar el rendiment 

en dispositius amb versions antigues d’Android 

 Samsung Galaxy S3: Similar al S4 del que disposo, però lleugerament menys potent 

 Samsung Galaxy Note: Un terminal en potència entre el Galaxy S i el S4, amb la gran 

diferència d’un tamany més gran de pantalla (5.3 polzades) 

 LG Nexus 5: terminal d’alta gamma similar al Galaxy S4 

 Samsung Galaxy Tab: una tauleta, que només es va fer servir en les proves finals 
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66..33  FFAASSEE  DD’’EESSTTUUDDII  

Aquí comencem a fer una fase de recerca inicial sobre els elements que formaran part del 

projecte. Primer de tot, em centro en l’estudi del món dels videojocs, i després d’Android, 

concretament. Les reflexions i treball sobre aquesta fase es troben en el capítol 2, de manera 

resumida. Algunes consideracions també han quedat presents en el capítol 7, en l’anàlisi de 

costos. 

També en aquest punt s’ha treballat en conèixer millor la plataforma d’Android, fet que ha quedat 

resumit en el capítol 3 d’aquest document. S’ha estudiat la relació d’OpenGL ES dins Android i 

d’Open GL en general, i vaig començar a fer algunes proves. Consulto el llibre OpenGL ES 2 for 

Android: A Quick-Start Guide, de Kevin Brothaler, així com pàgines web amb exemples i tutorials, 

com http://www.learnopengles.com  En aquest punt és on em familiaritzo amb l’entorn OpenGL i 

aconsegueixo entendre’l millor. 

Començo a programar exemples, sense cap dificultat afegida, i un cop havent treballat amb 

primitives d’OpenGL, em pregunto com podria carregar models. Vaig veure que OpenGL no 

disposa de cap manera directa de carregar models en una escena, almenys de manera trivial, així 

que primer busco un model senzill d’avioneta, gratuït, preferentment en format .obj. Un cop 

trobat, busco algun codi senzill que em permeti carregar aquest tipus de models, i finalment el 

trobo en un projecte de codi obert anomenat objLoader for Android. També em vaig fixar en 

altres com Android-GL.  

 

http://www.learnopengles.com/
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Amb aquests carregadors de models, ja els podia carregar amb certa facilitat i arrossegar-los i 

moure la càmera amb el dit. Em vaig adonar que existien uns lleus problemes en el temps de 

càrrega dels models, i no podia saber en aquell moment si això resultaria en un problema més 

endavant, quan s'haguessin de carregar més models, o si d'altra banda era problema del tipus de 

objecte usat, el model, o el codi emprat per a carregar-lo. També podria ser que el dispositiu usat, 

el Samsung Galaxy S, no fos prou potent per aquest tipus de càlculs.  

 

Mentrestant, seguia investigant coses i opcions sobre OpenGL ES. Un dels documents que vaig 

trobar que em va servir més per veure fàcilment quines opcions podia portar aquesta eina és 

Advanced Rendering Techniques with OpenGL ES 1.1+, document creat per GameDevelopers 

Conference. Aquí es poden veure exemples visuals de com queden tècniques més avançades com 

Bumpmapping, Projective Spotlight, Specular Cubemap... Gràcies al contingut de la plana web 

http://gamedev.stackexchange.com  puc aprendre detalls més específics sobre renderització que 

em poden servir més endavant. 

 

Un cop acabat l'estudi d'OpenGL, i fetes algunes proves amb opcions de renderització, il·luminació, 

etc, calia donar pas a l'estudi de quina aplicació crear. S'estudien les curses d'avionetes, sobretot 

de la Red Bull Air Race, i d'aplicacions similars en el mercat. Un subconjunt de les aplicacions 

http://gamedev.stackexchange.com/
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estudiades s'ha mostrat anteriorment en l'apartat de model de negoci, on s'ha aprofitat per jugar-

les i alhora fer aquest anàlisi de descarregues i preu. Tenint una idea de fins on es pot arribar, ja 

era hora de posar en marxa l'anàlisi de funcionalitats, de costos, i demés consideracions. Un cop 

acabada aquesta tasca, passem a la fase de cerca d'eines, frameworks, motors... que ens puguin 

ajudar en el desenvolupament d'un videojoc basat en OpenGL en el sistema operatiu Android. 

 

 

 

66..44  FFAASSEE  DDEE  PPRROOTTOOTTIIPPAATTGGEE  

Amb la cerca d'eines per al desenvolupament, el que estem buscant és no realitzar més treball del 

necessari. Busquem un producte de qualitat, i degut a l'estudi previ que s'ha fet amb OpenGL, i 

experiència prèvia usant-lo, sembla difícil que en el lapse de temps disponible es pugui fer un 

producte compatible al mercat, ja que OpenGL és un llenguatge a bastant baix nivell, que fa que la 

programació sigui una mica farragosa. En un videojoc 2D és bastant més senzill ensortir-se'n sense 

cap ajuda externa, però el desenvolupament 3D és un gran salt i penso que plataformes que ens 

puguin ajudar a fer més fàcils temes com la renderització, optimització, càmera, física... faran que 

puguem tenir un videojoc de qualitat sense perdre de vista el component de OpenGL que el 

projecte ha de tenir. 

Dit això, durant les següents setmanes es testejaran un nombre indeterminat de plataformes (la 

previsió eren unes 5), creant un prototipus en cadascuna d'elles. A l'avaluar la dificultat generada 

per cada plataforma, i amb perspectiva de les possibilitats que ofereix, li donarem una 

“puntuació”, que al final ens servirà per decidir-nos amb la plataforma final.  

A l'hora de buscar frameworks, llibreries, etc, els punts que cal complir són: 

 

 Disponible per a Android 

 Facilita la creació de videojocs en 3D 

 Que OpenGL en sigui protagonista 
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 Preferentment programable en Java 

 Que ofereixi solucions per a la física 

 Gratuït 

 Popular (tutorials, actualitzat...) 

 

A cada atribut li donarem un pes específic, i tindrà una puntuació del 0 al 10. Es justificarà cada 

decisió, i al final s'obtindrà una nota que ens servirà per decidir-nos. Un atribut que no té un pes 

específic, perquè és totalment obligatori, és que estigui disponible per a Android. L'altre que 

també ho és la gratuïtat. També és obligatori que es basi en OpenGL, però hem inclòs l'atribut 

“Protagonisme d'OpenGL” per remarcar fins a quin punt un bon coneixement d'aquest es 

requereix per tal de fer el projecte. 

 

Atribut Pes específic 

Facilita la creació de jocs en 3D 36% 

Que OpenGL en sigui protagonista 17% 

Preferentment en Java 7% 

Que ofereixi solucions per a la física 28% 

Popular 12% 

 

Alhora de decidir el pes dels atributs, s'han utilitzat mètodes apresos a l'assignatura de PDGPE de 

la FIB, com ara el mètode SMART. 

Ara farem una valoració de la que ha estat la primera alternativa, que és no fer servir cap eina. 

Durant el procés d'investigació d'OpenGL ES, de creació d'exemples, etc, ja hem acabat fent un 

prototipus (tot i que menys elaborat que els que farem amb les altres llibreries) i el podem valorar. 

L'alternativa s'anomena Programació amb Eclipse i OpenGL sense cap llibreria externa. 
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Atribut Pes específic Nota Nota ponderada 

Facilita la creació de jocs en 3D 36% 3 1.08 

Que OpenGL en sigui protagonista 17% 10 1.7 

Preferentment en Java 7% 10 0.7 

Que ofereixi solucions per a la física 28% 0 0 

Popular 12% 8 0.96 

Total 100% 4.44 

 

Discutint punt per punt la alternativa: 

 Facilita la creació de jocs en 3D. Puntuació: 3. Això no vol dir que no es puguin fer jocs 3D 

amb aquesta alternativa, sinó que no ho facilita respecte a la alternativa original, que és 

precisament aquesta. El fet que la puntuació no sigui menor és pel fet que ja es coneix 

OpenGL, i que per tant existeix una facilitat de programació, i que el fet de programar amb 

Eclipse i no, per exemple, un entorn d'edició propi fa que puguem disposar dels 

avantatges d'aquest. 

 Que OpenGL en sigui protagonista. Puntuació: 10. Aquesta és la alternativa on més 

s'estaria fent servir OpenGL, així que és obvi que rebi la major puntuació 

 Preferentment en Java. Puntuació: 10. Es programa en Java  

 Que ofereixi solucions per a la física. Puntuació: 0. Cal treballar tot l'aspecte físic per un 

mateix, col·lisions, forces... 

 Popular. Puntuació: 8. Hi ha força documentació sobre el desenvolupament d'OpenGL en 

general, una comunitat força gran tot i que dispersa entre tota la web, no com en un 

framework concret on se sol agrupar dins el mateix fòrum de la plataforma 

 Total: 4.44. Per si sola aquesta puntuació no significa res, ni excel·lent, ni aprovat, ni 

suspès. Només al posar-ho en contrast amb les demés opcions en podrem fer una 

valoració. 



Aplicació d'Android basada en competicions d'avionetes acrobàtiques   61      

61 

6.4.1 RAJAWALI 

 

El primer motor que considerem és Rajawali, que vol dir àguila en indonesi. És un motor per a 

Android basat en OpenGL ES 2.0/3.0 nascut el mes d’Agost de 2011. Es pot fer servir tant per a 

aplicacions com per a fons d’escriptori animats. És de codi obert, i per incorporar-lo al nostre 

projecte cal descarregar-se el codi font, importar-lo a Eclipse, i llavors crear el nostre projecte. En 

aquest, hem d’anar a la configuració de projecte, i afegir una referència de llibreria al projecte de 

Rajawali on tenim el codi font. 

Em va atraure el fet que és exclusiu per Android, que és de codi obert, lleuger, i disposa de força 

tutorials en la pàgina. Em vaig descarregar la aplicació Rajawali 3D Engine Examples per veure les 

seves possibilitats i em va convèncer per donar-li una oportunitat. 

Té 31 tutorials, que van des de crear una escena bàsica, gestionar els materials, el skybox, selecció 

d’objectes, partícules, boira, custom shaders, animacions, càmeres... Em van ajudar bastant a 

l’hora de començar a agafar rodatge amb el motor. Al principi em van aparèixer problemes alhora 

de fer la configuració inicial de Rajawali, ja que m’apareixien errors de build path a l’importar-lo, 

però el vaig poder arreglar.  

Un cop tenia la escena bàsica, vaig seguir el tutorial de com importar un model .obj, que vaig 

poder fer sense problemes. Em va facilitar molt la feina la seva classe de càmera seguidora, a la 

qual se li diu un objecte a seguir, es configuren els paràmetres de distància respecte ell en els tres 

eixos, i ja ho fa directament. Tot i això, vaig canviar una part del codi d’aquesta classe original per 

adaptar-lo a les meves necessitats concretes, ja que volia que la càmera no s’inclinés com l’avió 

quan aquest puja o baixa, sinó que es mantingués sempre mirant cap a l’eix –z. En altres paraules, 

la càmera es desplaça amb l’avió i es col·loca on toca, però no se li aplica una rotació en el eix x. 
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Després vaig consultar un tutorial sobre Skybox. Un skybox és un mètode usat en el s videojocs 

per a crear backgrounds, fent semblar els nivells més grans del que realment són. Quan se’n fa 

servir un, el nivell queda tancat dins d’un cub. El cel, muntanyes, edificis llunyans... que són 

inabastables es projecten a les cares d’aquest cub, creant una sensació tridimensional. Quan 

s’utilitza aquest sistema però substituint un cub per una esfera o semiesfera ho anomenem 

Skydome.  

Processar gràfics 3D és computacionalment costós, i això implica que hem de posar certs límits. Els 

nivells han de ser renderitzats molts cops per segon, fent així difícil representar grans cels a temps 

real. A més a més, normalment es fan servir depth buffers que limiten el detall amb què es 

representa un objecte de la distància. Per a solucionar aquests problemes, els videojocs solen usar 

els skyboxes. Tradicionalment, són cubs simples amb 6 diferents textures posades a cada cara (tot i 

que en poden ser 5). Les textures estan creades de manera que un espectador en el mig percep la 

il·lusió d’un món en 3D al voltant seu.  

És normal que quan el jugador es mou, el skybox ho faci amb ell, donant així la sensació de que 

per molt que l’usuari es mogui, mai podrà arribar al final, on està representat el skybox. Això 

simula la vida real, on si veiem unes muntanyes al fons, i ens movem cap a elles, les seguirem 

veient igual a no ser que estiguem realment a prop.  

Aquesta tècnica és típica dels anys 90, però avui en dia s’han creat tècniques més avançades, que 

solucionen alguns dels problemes que els skyboxes tenen, com que no pot ser animat i que tots 

els objectes apareixen a una distància infinita, encara que no ho estiguin (podem fer objectes 

distants, però uns més que d’altres). Una tècnica simple, es moure el skybox a una velocitat 

diferent a la de l’usuari, creant així la sensació de que no està infinitament lluny.  

La sentència per posar el skybox resulta tan simple com: 

setSkybox(R.drawable.posz, R.drawable.posx, R.drawable.negz, R.drawable.negx, 

R.drawable.posy, R.drawable.negy); 

 

Hem de tenir les textures col·locades a la carpeta /res/drawable-nodpi del nostre projecte 

Android, i donar-los el nom tal i com surt en la línia de codi després de R.drawable. 
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També hi ha un mètode similar a l’anterior, on directament només passem un paràmetre, que és la 

imatge del skybox tota sencera. Usant-lo, es poden crear skydomes, que és la opció que vaig 

contemplar perquè el skybox no acabava de donar una sensació prou tridimensional.  

Després vaig comprovar com funcionava el carregador de models. El vaig trobar més ràpid que 

quan ho havia fet només amb OpenGL, i podia carregar els pocs models que tenia descarregats per 

a llavors. El següent pas que vaig intentar, ara que tenia un avió, i un cel, era moure l’avió 

correctament per l’escena. Per poder comprovar millor el moviment, i de pas també la 

il·luminació, vaig generar en l’escena cubs aleatoris, tant en tamany, com posició i color, que em 

servirien com a referències fixes de cara a analitzar bé el meu moviment. Es van generar sense 

problemes, així com una llum direccional, que es pot afegir de manera molt senzilla amb: 

 

 DirectionalLight mLight; 

 mLight = new DirectionalLight(1f, 0.2f, -1.0f); // direcció 

 mLight.setColor(1.0f, 1.0f, 1.0f); 

 mLight.setPower(2); 

 

Per controlar l’avió, de moment no feia servir els acceleròmetres, sinó que vaig posar 3 slides que 

desplaçaven l’avió en cadascun dels eixos al que feia referencia cada slide. Òbviament aquest no és 

el moviment d’un avió de manera realista, però com a primera prova va resultar prou bona.  

El següent que vaig tractar d’incloure va ser un límit inferior per al nivell, i vaig pensar en aigua. 

Aquí vaig trobar una de les dificultats, el motor no contempla cap mètode per crear correctament 

un pla, o un terreny o escenari. Vaig haver de crear un paral·lelepípede molt fi, que fes de pla, i 

donar-li una textura d’aigua. Aquestes no abunden, pel que vaig poder comprovar, i a més a més 

no són de massa qualitat. Vaig buscar “models” que ajudessin a representar un mar, o onades, 

però no vaig trobar res. Així que, de manera manual, com si no disposés de motor, vaig haver de 

posar un pla, i aplicar-li una textura estàtica. 
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El següent va ser intentar crear 

un moviment realista de l’avió. 

En aquest punt vaig estudiar el 

funcionament general dels 

avions. Poden rotar en tres 

eixos, pitch, yaw i roll que 

corresponen als eixos x,y i z, 

respectivament. En la figura es 

pot veure un exemple explicatiu. 

 

El problema sorgeix quan 

disposem de dues dimensions 

de moviment en l’acceleròmetre, però hem d’encarregar-nos de rotar tres dimensions. La idea 

bàsica que vaig pensar per a simular això va ser fent servir trigonometria. Quan només inclinem 

l’acceleròmetre Y amb tal d’apujar l’avió, el valor de l’acceleròmetre X és zero, i estem orientats en 

direcció (0,0,-1) el desplaçament es realitzaria com: 

 

  Posició x: es manté igual 

  Posició y: augmenta en  sin(angleAcceleròmetre)*velocitat 

  Posició z: augmenta en cos(angleAcceleròmetre)*velocitat 

 

A més a més, rotaríem el model en l’eix X segons el valor que donés l’acceleròmetre. D’aquesta 

manera, el moviment vertical es prou realista. El problema és si apliquem el mateix alhora de girar 

cap als costats. Es podria fer una estratègia similar a l’anterior, intercanviant eixos, i rotant el eix Y 

per encarar bé l’avió. En aquest moment és in trobem un primer problema, i aquest és que els 

avions no giren així, no roten només en el Yaw (eix Y), sinó també en el seu Roll (eix Z). És difícil 

coordinar bé aquestes rotacions alhora, i quan ho fem i veiem com gira l’avió, ens trobem amb el 

segon problema. L’avió es mou de manera lineal, quan això és el que no s’espera d’un avió. 

Esperem moviments circulars. Quan un avió gira, si aquest gir es prolongués en el temps, 

esperaríem que l’avió anés fent cercles, no que es desplaci en un angle respecte al seu centre. De 

cara a l’eix vertical, això resulta més discutible en avions comercials, on sí sembla que es segueix 
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un tipus de moviment lineal, però en un avió acrobàtic si que s’espera d’ell que pugui fer un gir 

vertical sencer. 

 

Ara busquem maneres de solucionar el problema. A cada iteració, rotem el model segons el valor 

que hi hagi en l’acceleròmetre en aquell moment. Això aconsegueix moviments circulars, 

certament, però el problema es troba en les rotacions. De cara al moviment vertical de l’avió és 

força senzill, com ja hem comentat, perquè només hem de lidiar amb l’eix x, i tot i així va costar 

crear un moviment realista. Amb el moviment horitzontal, el moviment circular es feia bé, tot i 

que hi havia problemes per fixar bé el radi de gir. El problema es presentava alhora de rotar l’avió, 

ja que cal rotar dos eixos, i si no es feia bé, l’avió es movia correctament, però amb una orientació 

poc realista. 

 

En aquest punt vaig pensar en incorporar llibreries de física, no presents a Rajawali, que em 

poguessin ajudar alhora de moure objectes. Cap d’elles va ajudar, i les llistarem més endavant en 

aquest capítol, el que em va fer tornar a provar-ho buscant el codi correcte jo mateix.  

Vaig pensar que m’ajudaria tenir ben clar en tot moment la direcció de l’avió, ja que m’estava 

resultant molt complicat fer les transformacions necessàries. Els moviments es feien segons el 

sistema de coordenades global i no local del propi model, el que em dificultava aplicar fórmules 

generals ja que s’havia de tenir en compte la orientació del model. Vaig acabar trobant un mètode 

de Rajawali que em permetia saber el valor de la orientació del model, i em va ajudar a intentar 

solucionar el problema.  

Finalment em vaig basar en un codi de vol, que tot i no ser perfecte, era prou acceptable 

http://www.3dcognition.com/demos/unity-flight-simulator-1.html El codi està en JavaScript i està 

pensat per a Unity, però al cap i a la fi, el codi és prou bàsic com per poder transformar-lo. El 

problema a l’adaptar-lo, amb el que ja tenia, seguien sent les rotacions. No acabaven de funcionar. 

Vaig provar amb el mètode Quaternion en comptes d’angles Eulerians, però els problemes 

continuaven sense cap raó aparent. Finalment, sembla que aquest aspecte de les rotacions estava 

mal implementat en la llibreria de Rajawali i que és un bug, probablement a l’hora de calcular la 

precisió amb decimals de les operacions. Ho crec així perquè els girs es feien ja correctament, 

http://www.3dcognition.com/demos/unity-flight-simulator-1.html
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però en part. S’anava produint una desviació poc a poc fins que es feia evident que no rotava 

exactament sobre l’eix que tocaria, sinó que s’anava movent sense raó aparent.  

 

El fet de tenir tantes complicacions amb la rotació és el que em fa pensar en avançar en aquest 

punt a una altra plataforma, i si no es troba res millor, es podria intentar solucionar de nou. En 

aquest punt tenim una avioneta movent-se per un escenari amb un skydome, on el terra és un pla 

amb una textura que representa l’aigua. No s’ha arribat al punt de interactuar amb els 

acceleròmetres, sinó a través de sliders, que fa que el testeig resulti més còmode, però incorporar-

los seria un assumpte força trivial. 

 

En resum, ara mostrarem una taula amb les puntuacions atorgades a Rajawali i seguirem amb el 

proper motor a considerar: 

 

Atribut Pes específic Nota Nota ponderada 

Facilita la creació de jocs en 3D 36% 6 2.16 

Que OpenGL en sigui protagonista 17% 8 1.36 

Preferentment en Java 7% 10 0.7 

Que ofereixi solucions per a la física 28% 3 0.84 

Popular 12% 6 0.72 

Total 100% 5.78 

 

Discutint punt per punt la alternativa: 

 Facilita la creació de jocs en 3D. Puntuació: 6. Afegeix simplificacions a OpenGL que ens 

ajuden alhora de fer el joc, però té alguns errors encara no arreglats com el que hem 

trobat abans amb les rotacions, que li fan reduir la nota. També hem vist que el motor està 

més pensat per a fons d’escriptori animats que no pas per a videojocs. 

 Que OpenGL en sigui protagonista. Puntuació: 8. El codi d’OpenGL queda una mica 

ofuscat perquè fem servir mètodes d’alt nivell i no tractem amb OpenGL directament. 
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Però com ho referenciem com a llibreria, i en tenim el codi font, podem veure com està 

implementat exactament cada mètode i fins i tot canviar les instruccions d’OpenGL si així 

ho considerem 

 Preferentment en Java. Puntuació: 10. Es programa en Java  

 Que ofereixi solucions per a la física. Puntuació: 3. No és un motor que estigui pensat per 

a aquest tipus de coses. No treballa les físiques però inclou mètodes de detecció de 

col·lisions.  

 Popular. Puntuació: 6. Hi ha tutorials que ajuden molt al principi, una aplicació amb 

exemples, i s’actualitza de tant en tant, però la comunitat no és massa gran, per tant quan 

hi ha dubtes específics és complicat trobar respostes a fòrums. Però guanya punts a l fer 

servir Eclipse i Java, així com permetre la possibilitat d’aplicar OpenGL directament 

 Total: 5.78. És un complement per sobre d’OpenGL, per tant en qualsevol moment podem 

decidir si usar mètodes ja implementats per a alguna cosa, o bé fer servir directament 

OpenGL. Encara no és un motor molt estable i els mètodes de rotació no m’han funcionat 

bé 
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6.4.2 LIBGDX 

 

 

És un framework per al desenvolupament de jocs escrit en Java, amb algunes parts en C/C++ per 

codi de més alt rendiment. És multiplataforma, suportant Windows, Linux, Mac OS, Android, 

navegadors amb WebGL i iOS. La seva principal característica és que s’escriu el codi un cop i 

serveix per a diverses plataformes. S’abstreuen les diferències entre una aplicació Windows/Linux 

i una d’Android. Amb això es redueix el temps necessari per al desenvolupament, ja que es pot 

testejar directament a l’ordinador, que és més ràpid, i de tant en tant passar-se a Android. A l’igual 

que Rajawali, és de codi lliure, però quan el referenciem al projecte, ho fem en un fitxer .jar, per 

tant no resulta tan ràpid canviar una operació pròpia de la llibreria 

Té un aspecte més professional que Rajawali, i una comunitat més extensa. La documentació 

també és més extensa, tot i que a Rajawali està més ben organitzada i resulta més entenedor 

començar. libGDX es compon d’altres llibreries, com Lightweight Java Game Library, FreeType, 

MPG123, Xiph, Box2d, OpenAL i més.  

En quant al desenvolupament, es programa amb Eclipse, i la configuració inicial és força més 

complicada. Per sort, en la última versió, s’ha inclòs un instal·lador/configurador que ajuda 

bastant al procés. També inclou molts projectes d’exemple, que ajuden molt a comprendre el 

funcionament general, tot i que de vegades resulta complicat executar-los, per problemes de 

buildpath, llibreries i demés, que fan perdre temps.  
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Els projectes contenen una carpeta base, que és on posarem bàsicament tot el projecte, i després 

subcarpetes, amb un sufix adequat a la plataforma per a la que està orientat. Així, si el nostre 

projecte es diu Game, tindríem les carpetes: Game, Game-desktop, Game-Android, Game-iOS, 

Game-html. En cada una d’aquestes carpetes posarem els recursos, o fitxers específics que calguin 

per a aquella plataforma en concret.  

Hem fet el prototip com amb l’anterior framework, reaprofitant força part del codi, excepte la de 

les rotacions, que feia servir operacions pròpies de Rajawali. Usant libGDX, sí que hem pogut 

obtenir una rotació correcte de l’avió, però els problemes es centren en que, tot i que és un motor 

dedicat exclusivament a jocs, està més orientat al 2D, i el 3D està en creació actualment, el que fa 

que no resulti gaire potent en aquest aspecte. L’altre problema ve derivat de com es programa. Si 

bé és cert que es programa en Java, cal una abstracció per a programar de manera molt genèrica 

perquè serveixi per a totes les plataformes, i el fet de tenir el codi principal en Java, i després apart 

les coses específiques d’Android resulta una mica confús.  

En quant a la física, incorpora dos motors. Fa servir Box2D per a les físiques en 2D, i Bullet Physics 

per al 3D, però com ja hem apuntat, encara no està del tot incorporat i les seves funcionalitats són 

limitades. Tot i això, el suport per a la física és major que a Rajawali, i a més a més, amb 

perspectives de millora.  
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La sensació final és agredolça. Sembla una bona eina de treball, professional, coneguda, però 

orientada a multi-plataforma (redueix l’atenció prestada a Android), orientada al 2D, i amb una 

corba d’aprenentatge una mica complexa. Tot i així, no es descarta com a opció final. Anem a fer la 

puntuació i el resum global: 

 

Atribut Pes específic Nota Nota ponderada 

Facilita la creació de jocs en 3D 36% 7 2.52 

Que OpenGL en sigui protagonista 17% 7 1.19 

Preferentment en Java 7% 8 0.56 

Que ofereixi solucions per a la física 28% 6 1.68 

Popular 12% 7 0.84 

Total 100% 6.79 

 

Discutint punt per punt la alternativa: 

 Facilita la creació de jocs en 3D. Puntuació: 7. Similar en aquest punt a Rajawali, però 

sense els seus errors. Li llastra que estigui encara més orientat al 2D, la multiplataforma i 

ser una mica més difícil de fer servir. Tot i així, es nota la major professionalitat del 

projecte i que a llarg termini ofereix més possibilitats 

 Que OpenGL en sigui protagonista. Puntuació: 7. El mateix cas que en l’alternativa 

anterior, però en aquest cas OpenGL es faria servir una mica menys, i el codi font no és 

tant visible com a Rajawali. 

 Preferentment en Java. Puntuació: 8. Tot i que es programa en Java, la manera general de 

programar no està orientada a Android, per tant cal fer un canvi de xip respecte a la 

manera més habitual de programar per a aquesta plataforma  

 Que ofereixi solucions per a la física. Puntuació: 6. En el 2D la solució està ja present, i en 

el 3D hi és, tot i que no en el seu màxim esplendor. Tot i així ofereix més possibilitats que 

no pas Rajawali  
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 Popular. Puntuació: 7. És clarament més popular que Rajawali, el que fa que floreixin més 

tutorials, exemples i participació en fòrums a l’hora de resoldre problemes, però li falla 

una certa desorganització en el material, que desorienta al programador novell. També es 

programa amb Eclipse i permet treballar amb OpenGL directament si cal.  

 Total: 6.79. El seu principal tret, que el codi serveix per a múltiples plataformes, ens 

destorba més que fer-nos servei, però a grans trets es comprova que és una seriosa 

alternativa per a crear jocs en Android. La puntuació podria haver estat bastant més alta si 

el suport al 3D estigués plenament operatiu ja.  

 

 

6.4.3 UNITY 3D 

 

 

Unity és un popular i potent motor de jocs multi plataforma, amb IDE integrat creat per Unity 

Technologies. Es fa servir per desenvolupar videojocs per a moltes plataformes, incloses 

videoconsoles. El motor gràfic fa servir OpenGL ES per a les plataformes mòbils (Android i iOS) 

suportades recentment pel motor. Fins fa aproximadament un any, calia pagar per desenvolupar 

amb aquestes plataformes, però ara és gratuït. Accepta assets de moltes plataformes diferents, les 

més conegudes són 3ds Max, Maya, Blender, Photoshop... 

El paradigma de programació és força diferent que en les alternatives anteriors. S’abandona 
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Eclipse, i també Java, en part, ja que el llenguatge és UnityScript, una variant de JavaScript. Les 

diferències són poques respecte a Java així que no suposa un problema greu. També es pot 

programar en C#, o en Boo, una variant de Python. Es programen scripts que s’adjunten a objectes 

del joc, a través de l’editor de Unity.  

Disposa d’una comunitat d’usuaris enorme (1 milió de desenvolupadors el tenen descarregat) i 

incorpora una tenda pròpia, el Asset Store, on es poden comprar models, packs, frameworks per 

treballar més fàcilment amb algun element concret, scripts, textures, materials... La majoria són 

de pagament, però també podem trobar gairebé qualsevol cosa de manera gratuïta. Els tutorials 

són abundants, complets, i els recursos a internet d’ajuda per al codi són molt nombrosos.  

Per aquest projecte, hi ha l’avantatge que ja he fet servir Unity amb anterioritat, tot i que no en el 

context d’una aplicació per a Android. He fet servir la versió gratuïta, tot i que existeix una versió 

de pagament, que ens permet moltes millores i disposar d’una eina plenament professional per al 

desenvolupament de videojocs. El preu és de 1.140€. Algunes de les característiques de Unity Pro 

interessants són: 

 

 Possibilitat d’incloure vídeos 

 Possibilitat de carregar nivells asíncronament, reduint el temps de càrrega 

 Monitor de recursos 

 Ombres millorades 

 Efectes especials  

 Eliminació de les “Splash Screen”, pantalles que surten al carregar l’aplicació 

anunciant Unity 

 Suport a LOD (Levels of Detail) 

 Millores en àudio 

 Millores en animació 

 Suport per a textures 3D 
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 Light Probes 

 Lightmapping millorat 

 Occlusion Culling 

 GPU Skinning 

 Integració amb codi natiu de la plataforma 

 

En la secció de costos del projecte s’analitzarà la viabilitat de la seva adquisició si es volgués donar 

a l’aplicació d’una sortida comercial. El principal avantatge que he trobat a Unity és la seva total 

preparació per al 3D. L’editor facilita molt la creació i disposició dels nivells, podent arrossegar 

directament objectes a l’escena, sempre visible, i moure’ls, rotar-los, etc. Un altre avantatge clau 

són les físiques. Molt ben plantejades, senzilles i simplifiquen molt la programació. El seu principal 

desavantatge és el seu cost computacional. No està preparat per a tots els dispositius, i això pot 

ser un problema. Els temps de càrrega són elevats, la fluïdesa és precària segons com, i el tamany 

de l’aplicació és mínim de 8MB, que és el que ocupa el motor de Unity per a Android. En el nostre 

projecte, el tamany va ser d’uns 14MB.  

Per començar amb Unity, el vaig descarregar, i vaig obrir un projecte demo de prova. Ja des de 

l’inici s’intueix que no és un entorn lleuger. Es necessita una màquina més aviat potent per poder 

executar el IDE. La part de programació es fa amb un programa anomenat MonoDevelop, similar a 

Visual Studio. A l’igual que amb libGDX, el codi es programa un sol cop, i serveix per a diverses 

plataformes. Per tant, el desenvolupament es fa en el PC, el qual fa que sigui més ràpid testejar. 

Cal destacar, però, que el pas de passar el codi a Android es força lent, a diferència de libGDX, però 

això es compensa tenint sempre una visió de l’escena que fa que no haguem d’estar sempre 

executant el videojoc per veure canvis visuals.  

El prototip amb Unity es va poder generar molt ràpid, demostrant que és un motor amb 

moltíssimes possibilitats, alhora que fàcil d’iniciar-s’hi. En aquest cas, es van fer servir els 

acceleròmetres en comptes de sliders, ja que no és possible integrar Unity a una aplicació 

Android com a llibreria, i per tant ens veiem privats d’elements propis de la plataforma, com 

aquests. Tot i que els podríem implementar nosaltres mateixos, la simplicitat amb que es pot rebre 
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la senyal de l’acceleròmetre d’Android (1 sola línia de codi), van fer que no ho penséssim dos cops. 

Per a testejar amb l’ordinador, l’avió es movia amb les fletxes del teclat.  

Es va fer servir un script senzill i el vol ja es feia a la perfecció, ja que Unity és de molt alt nivell i ja 

gestiona temes físics com les forces de manera força transparent. També té un editor de terrenys i 

d’aigua, amb el qual en molt poca estona vaig tenir un skybox (també trivial), un mar, i un avió que 

es movia correctament. L’únic problema es presentava a l’hora de passar la feina al telèfon Galaxy 

S que disposo, ja que el framerate evidenciava que hi hauria problemes de rendiment amb un 

futur, ja que una escena pràcticament buida renderitzava a uns 30FPS (a l’ordinador ho feia a uns 

200, i en un smartphone més potent ho feia sobre els 70). Si s’escollia Unity, el desenvolupament 

segurament consistiria en dominar la (excessiva?) potència del motor i caldria fer treballs 

d’optimització. Un cop fetes aquestes consideracions, passem a la valoració de l’alternativa: 

Atribut Pes específic Nota Nota ponderada 

Facilita la creació de jocs en 3D 36% 9 3.24 

Que OpenGL en sigui protagonista 17% 3 0.51 

Preferentment en Java 7% 5 0.35 

Que ofereixi solucions per a la física 28% 10 2.8 

Popular 12% 10 1.2 

Total 100% 8.1 

 

Discutint punt per punt la alternativa: 

 Facilita la creació de jocs en 3D. Puntuació: 9. És un motor creat per a fer videojocs 3D de 

manera professional. No obté el 10 per la quantitat de recursos que requereix, i perquè no 

estem fent servir la versió Pro, amb tot el seu potencial 

 Que OpenGL en sigui protagonista. Puntuació: 3. A Windows renderitza amb DirectX, fet 

que provoca algunes inconsistències després a l’exportar a Android, que fa servir OpenGL 

ES. Es poden escriure instruccions d’OpenGL, però a través de la classe GL. En general no 

està pensat perquè el programador hagi de saber gaire d’OpenGL. 
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 Preferentment en Java. Puntuació: 5. No fa servir Java, sinó una variant d’una variant. El 

llenguatge és UnityScript, una lleugera variant de JavaScript, variant de Java. No segueix el 

tipus de programació típica d’Android (mètodes Start() o similars, manifest, etc). Tot i així, 

el llenguatge resulta força senzill així que no mereix mala nota. 

 Que ofereixi solucions per a la física. Puntuació: 10. Ofereix un motor físic amb variables 

fàcilment configurables i alhora és complet, i funciona normalment com s’espera d’ell.   

 Popular. Puntuació: 10. És una eina molt popular (1 milió d’usuaris, dels quals dues 

terceres parts són actius) fan que existeixi molta documentació, exemples, tant oficial com 

extraoficial. En aquest punt destacaria que si bé els projectes demo oficials de Unity són 

molt bons, la documentació i tutorials escrits no estan massa a l’altura, i cal buscar 

informació en fonts externes, on es troba fàcilment.  

 Total: 8.1. Donada la seva puntuació, sembla difícil que es pugui millorar així que la 

seleccionem com a eina definitiva per a la creació del projecte. El fet que s’hagi treballat 

amb Unity prèviament (tot i que no molt a fons), fa que una part del gran canvi inicial que 

suposa ja estigui absorbit. Caldrà veure com es resolen els reptes d’optimització que 

suposa 

 

 

6.4.4 ALTRES EINES NO CONSIDERADES 

Les nostres opcions no acabaven en Unity. Si aquest no hagués resultat satisfactori, teníem altres 

opcions a considerar, que llistarem a continuació: 

 Min3D: Un framework lleuger, orientat exclusivament a Android, amb suport 3D, però està 

antiquat. No rep suport des de Març de 2011. És com una versió antiga de Rajawali 

 Android-gl: Antiquat. Última versió de novembre de 2009, poc potent. 

 Emini Physics Engine: Motor de físiques lleuger. El vaig provar però no em va funcionar i 

no hi vaig aprofundir més, ja que sembla molt orientat al 2D i la última versió és de 
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Novembre de 2012. 

 GameKit: un creador de jocs amateur, actualitzat per últim cop el Juliol de 2012, però amb 

una certa documentació. El llenguatge és C++ 

 jMonkeyEngine: la primera de les alternatives amb possibilitats serioses de convertir-se 

en una alternativa. És un motor de jocs 3D, més professionalitzat i popular, que s’escriu en 

Java. Utilitza un SDK propi. El problema és que no està pensat per a Android, només Java. 

Si bé Android està fet en Java, i per tant no hi hauria d’haver problemes en fer que el codi 

hi anés, no hi ha documentació al respecte per solucionar possibles problemes que hi 

puguin sorgir. 

 Alien3D: un altre motor 3D molt antic, de 2009 

 jPCT-AE 3D Engine: Un altre candidat seriós. És un motor 3D per a Android,  així com altres 

plataformes. És un motor lleuger, amateur, similar a Rajawali. La comunitat sembla major, 

però la documentació no tant abundant. Li falta un motor de físiques, però té detector de 

col·lisions. Segurament hagués tret una nota al voltant de 6 si l’haguéssim considerat 

 Shiva3D: motor potent 3D per a la creació de jocs. Similar a Unity en quant a prestacions, 

però com a desavantatge té la meva falta d’experiència usant-lo, i que la 

comunitat/documentació és menys extensa. La versió gratuïta sembla força limitada però 

la de pagament és molt més barata que la de Unity. 

 UDK (Unreal Engine): Un altre motor similar a Unity. Potser la alternativa més seriosa que 

totes. Més popular que no pas Shiva3D, però una mica menys que Unity. Pateix el 

desavantatge del meu desconeixement envers ell, per contra de Unity, i que cal pagar 99$ 

per publicar la aplicació. Això sí, els beneficis per a petits desenvolupadors (com seria en 

aquest cas) són molt majors que no pas amb Unity. La potència del motor potser és una 

mica major que el de Unity Basic però menys que el Pro. 

En aquest punt hem acabat la primera iteració en la nostra fase d’implementació. Unity serà la 

plataforma que fem servir per desenvolupar el projecte. En aquest punt tenim un prototip amb 

Unity, i els següents requisits ja estan complerts: F1, D1, D2, D4, D5 
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777   IIImmmpppllleeemmmeeennntttaaaccciiióóó   –––   SSSeeegggooonnnaaa   iiittteeerrraaaccciiióóó   

Primer de tot, explicarem més a fons la eina que hem fet servir (Unity) per a la creació del 

projecte, i després ens posarem amb les diverses etapes d’aquesta segona iteració, que 

bàsicament consisteixen en la construcció d’un entorn adequat i un moviment més bo de l’avió. 

Per a programar amb Unity, cal fer servir el seu Editor, molt configurable. Per a aquest projecte 

l’hem configurat en les següents parts: 

 A l’extrem superior esquerra tenim un panell que mostra els objectes en la nostra escena. 

Cada instància d’un objecte que tinguem apareixerà allà, excepte els que estiguin integrats 

amb el terreny, com arbres. Es poden fer jerarquitzacions amb els objectes per agrupar-los 

millor.  

 A l’extrem inferior esquerra tenim l’explorador. Similar al de qualsevol sistema operatiu, 

ens podem moure per les carpetes del projecte i tenir vistes prèvies dels elements que 

anem seleccionant.  

 Al centre, tenim l’escena. Aquí es mostra el nostre món, en el moment inicial, o, en un 

moment de pausa si hem executat el joc i l’hem pausat. Jo he configurat automàticament 

que quan es premi el botó de “play”, aquesta vista passi a ser la vista de joc, on es testeja 

el joc en si, i es posi a pantalla completa, tot i que en algunes parts del desenvolupament 

he partit la part central entre la escena i el joc, ja que si edites coses a l’escena mentre 

jugues, es traslladen automàticament al joc, i serveixen així per poder ajustar paràmetres. 

Es força usual que es tinguin les dues vistes alhora. 

 A la part dreta tenim l’inspector, on es poden editar paràmetres dels objectes com 

variables públiques dels scripts que hi tingui associats, materials, posició, tamany... 

 A la part superior tenim els menús típics de qualsevol aplicació 
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77..11  CCRREEAACCIIÓÓ  DDEE  TTEERRRREENNYY  

Ara explicarem com hem construït el nostre projecte. El primer pas que volem emprendre és el de 

la construcció d’un escenari o nivell, per el qual necessitem un terreny, i coses que l’omplin.  La 

documentació per fer-ho és molt extensa, i abunden els vídeos explicatius. Unity ens permet crear 

un terreny, modificar-li la altura, aplicar-li textures, i per últim afegir-li arbres i altres detalls. En la 

següent imatge veurem com es crea un terreny, i després explicarem els paràmetres que hi ha 
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Aquí es mostra la manera de crear un terreny amb Unity. Aprofitem la captura per destacar que 

des d’aquest menú també es poden crear els demés tipus d’objectes primitius de Unity. No els 

repassarem un per un perquè són força auto-explicatius, però sí que direm que podem crear un 

objecte buit, que no té entitat física a l’escena, i que serveix normalment per aplicar-li scripts com 

controladors. 

Quan creem un terreny, automàticament es disposa un pla a l’escena, força gran, on la seva 

normal coincideix amb l’eix Y. Els paràmetres que hi podem editar estan explicats a la següent 

imatge. Els valors d’aquests paràmetres són els que s’han decidit en etapes més avançades del joc, 

i d’aquesta manera es pot veure com hem orientat el 

joc cap a un millor rendiment en detriment d’una 

millor qualitat gràfica. 

 Pixel error: ens indica quants errors es 

permeten al mostrar la geometria del 

terreny. Essencialment controla el nivell de 

detall (LOD), quant major sigui el paràmetre, 

més errors es podran cometre i per tant 

millor rendiment hi haurà. 

 Base Map Distance: distància a partir de la 

qual les textures es mostraran en baixa 

resolució. 

 Cast shadows: si el terreny genera ombres 

 Draw: si es dibuixen els arbres i demés 

detalls 

 Detail distance: distància de la càmera a 

partir de la qual es deixaran de mostrar els 

detalls (gespa, petites pedres, arbustos...) 

 Tree distance: distància a partir de la qual es 
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deixaran de mostrar els arbres 

 Billboard start: distància a partir de la qual els arbres es mostraran com a billboards en 

comptes de meshes. 

 Fade length: distància que faran servir els arbres en la seva transformació de billboard a 

meshes 

 Max Mesh Trees: nombre màxim d’arbres que es renderitzaran com a meshes 

 Wind settings: no els hem fet servir, es pot regular la velocitat, tamany de les ràfegues 

sobre la gespa, i quant pot arribar a doblegar els elements de l’escenari 

 Terrain Width/Length/Height: dimensions del terreny en amplada, llargada i altura 

 Heightmap resolution:  resolució del mapa d’altura del terreny. És una textura que 

representa les diferències d’altura del mapa mitjançant colors.  

 Detail resolution: resolució dels detalls, com gespa, arbustos, pedres... 

 Detail resolution patch: en quants trossos es descompon el detall 

 Les altres dues opcions no són massa rellevants i no les hem tractat en el projecte 

 

El següent que hem fet es dotar l’escenari de diferències d’alçada. Si ens fixem en la imatge 

anterior, a la part superior veurem que hi ha 7 icones, de les quals l’última d’elles, la de 

configuració, està seleccionada. Ara ens posarem en la primera d’elles, i mitjançant un “pinzell”, 

regularem la altura del terreny. Podem decidir el tamany, forma i força del pinzell, i cada cop que 

cliquem sobre el terreny, l’àrea seleccionada s’alçarà de manera progressiva seguint els paràmetres 

marcats. De manera progressiva volem dir que, per exemple, si seleccionem una forma rodona per 

al pinzell i cliquem, no s’aixecarà un cilindre, sinó un con amb la punta força arrodonida. 

Cal dir que aquesta no és la única manera de generar el terreny. També podem fer servir un fitxer 

de heightmap, que representa una vista del terreny des de dalt, on les parts més clares 

representen major altura. Es pot crear amb photoshop, normalment, i s’importa a Unity. Exemple 

en la següent imatge 
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També hi ha eines per abaixar terreny, o suavitzar-lo, per donar una sensació de major erosió al 

terreny. 

Un cop tenim el terreny amb les seves rugositats, és hora d’aplicar-li textures de terreny. Unity 

incorpora un paquet de textures bàsiques de terreny, com diferents tipus de textura de gespa, 

sorra, fang... Nosaltres pintem el terreny fent servir la mateixa eina del pinzell que hi ha per 

l’edició d’altura. Fem servir dos tipus diferents de textura de gespa, una que ocupa pràcticament 

tot el nivell i l’altre per a zones més elevades de terreny, menys verda. També pintem amb una 

textura de sorra els voltants del mar, i de color marró tot allò que se suposa que està sota l’aigua. 

Hi ha opcions que afecten a la visió general de l'escena, tot i que no estan presents a la part de 

terreny, com són les opcions de renderització. En elles, bàsicament podem fixar la boira, la 

fórmula que segueix la boira per mostrar-se al llarg de la distància, així com el seu inici, fi, color... 

També podem fixar el color de la llum ambient i d'altres ajustaments menors.  
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77..22  AARRBBRREESS  

Un cop tenim el terreny, cal poblar-lo d'alguns arbres per a donar-li un major realisme. Els arbres 

es poden afegir des de l'editor de terreny. Cal tenir alguns models d'arbre, que obtenim del pack 

bàsic de terreny de Unity, així com un pack d'arbres gratuït que trobem al Asset Store de Unity. 

Una opció que ens dóna el motor és col·locar-los automàticament. Nosaltres fixem un nombre 

(per defecte 10.000) i s'agrupen aleatòriament pel mapa. Nosaltres no considerem aquesta opció 

ja que gran part del nivell està format per aigua, i amb aquesta opció apareixerien arbres 

sobresortint del mar.  

Així que els pintarem fent servir el clàssic editor amb pinzell, pintant-los sobre el terreny.  

  

A la imatge podem veure un exemple de com es situarien els arbres. Com podem veure a 

l'inspector, tenim diferents tipus d'arbres per fer servir. Respecte a les opcions de configuració 

dels arbres dibuixats, les comentem a continuació: 
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 Brush size: tamany del pinzell. És l'àrea blava mostrada a l'escena 

 Tree density: Amb la densitat actual, de 83, amb aquest tamany de pinzell, 40, es dibuixen 

uns 15 arbres en la zona. Amb densitat màxima se'n pintarien uns 50 i amb la mínima, 

molts cops cap.  

 Color variation: com varia el color entre arbres situats. A la imatge es pot apreciar 

lleument com els dos arbres que estan més a prop de la càmera tenen un color diferent 

 Tree height: mostra el percentatge sobre la altura original del model a la que es 

representaran els arbres. Varia de 50 (meitat d'altura), fins a 200 (doble d'altura). 

 Variation: Entre quins valors pot fluctuar la diferència d'altura 

 Tree width/variaton: cas anàleg a l'anterior canviant altura per amplada. 

 

En les opcions més inferiors, es pot veure com no hem aplicat la opció de colliders als arbres. Això 

implica que l'avió atravessaria els arbres. No és realista, però si activem la opció, els colliders que 

tenen no són massa exactes, i a més a més afegeixen cost computacional bastant innecessari, ja 

que es poc probable que l'avió els travessi perquè estan clarament fora del circuit.  

Els arbres han donat alguns problemes. El primer, és que alguns arbres, al pintar-los, no es 

mostraven, per molta densitat que es posés. Al executar, però, si es miraven les estadístiques 

constava que s'estaven pintant. El problema estava en que el model original d'aquell tipus d'arbres 

tenia un escalat base de 0.01, el que vol dir que es pintaven molt petits. Només es podien veure a 

l'escena si es feia molt de zoom al terreny. Era difícil trobar-los per anar-los esborrant però es va 

aconseguir. L'altre problema era el nombre d'arbres a aparèixer. Tenen un impacte significatiu en 

el rendiment gràfic del joc, així que es va intentar minimitzar el seu nombre, però que se seguís 

tenint la sensació d'estar en un lloc a la naturalesa. Per contrarestar la manca d'arbres, es va 

decidir prioritzar els models d'arbres grans, que pels mateixos polígons (o similars) a arbres de 

menys envergadura, ocupaven més espai al terreny. 

Després hi havia el problema ja mencionat abans de les col·lisions, que treien realisme al joc. Un 

altre punt, que en principi no suposa un problema, és que els arbres no consten com a objectes 
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del joc, per tant no són diferenciables entre si. No podem agafar un arbre i aplicar-li un script 

específic, o destruir-lo, moure'l... ja que formen part del terreny. Si volguéssim que cada arbre fos 

únic, caldria fer-ne un asset i incloure'l a l'escena com qualsevol altre objecte. 

L'últim problema que mencionarem dels arbres és la seva transició de mesh a billboard. Per dir-ho 

de forma senzilla, quan passen de ser “alta qualitat” a “baixa qualitat”. Si ens fixem en la figura 

anterior on parlàvem dels ajustaments del terreny, veiem que el Billboard Start estava 

pràcticament al mínim, així com el Fade length. Això provoca que els arbres es mostrin en alta 

qualitat només quan l'avió hi és molt a prop, i el canvi resulta abrupte alguns cops. Cal dir que no 

hi ha massa diferència entre els arbres en els seus modes mesh i billboard, i que les transicions 

solen ser força correctes, però també és cert que no és improbable que l'avió passi pel costat d'un 

arbre, i aquest canviï de cop i volta. 

En quant a la secció details, s'han inclòs alguns arbustos i molt poques pedres, i només en els llocs 

on s'espera que l'avió hi passi a prop i els pugui veure, ja que el valor afegit que donen és força 

baix. En quant a la gespa, no s'inclou ja que la que ve amb Unity no sembla molt realista, i només 

se li treu suc realment si hi ha presència de vent. Com pot imaginar el lector, si venim dient que 

hem de limitar molt els recursos que fem servir, la gespa és un luxe inadmissible. 

 

77..33  AAIIGGUUAA  

L'aigua ha estat un dels elements clau en l'apartat gràfic del projecte, i on s'hi han dedicat més 

consideracions. A diferència dels arbres, on es podia trobar amb relativa facilitat assets gratuïts a 

la Asset Store de Unity, amb l'aigua era tot el contrari. No n'hi havia cap. Totes eren de pagament. 

Això deixa entreveure que resulta un element molt important en els jocs i que la gent està 

disposada a pagar per representacions d'aigua, fet que també indica la dificultat de crear-la. Per 

sort, Unity ve amb dos assets bàsics d'aigua. Un d'ells, el que fem servir, és bàsicament un pla, de 

color blau, amb una superfície una mica rugosa, que no es mou i és opaca. Dins d'ell, tenim una 

opció bàsica i l'altre més “pro”, on podem controlar el color de les refraccions, reflexions i algun 

detall menor més. No el fem servir perquè tot i que en principi hauria de ser millor, l'acabat dels 

colors no queda molt bé quan es renderitza amb Android, i resulta preferible tenir un simple mar 
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blau, que renderitza ràpidament i no provoca problemes. 

Hem dit que ve amb dos assets bàsics d'aigua. L'altre és més realista, no és opac sinó semi-

transparent com l'aigua, i té cert moviment. El problema està causat alhora de renderitzar les 

reflexions a l'aigua, ja que sempre es veu com l'avió dibuixat de manera difuminada a l'aigua, en 

un mode poc realista. Cal dir que amb Unity Pro, el tractament de l'aigua és molt més acurat, amb 

models i shaders molt més avançats. També vaig trobar un projecte d'una persona que generava 

una aigua força realista, però el problema era el cost computacional, que només ho faria viable 

per a terminals d'alta gamma. De moment, per a aquesta iteració es deixa l'aigua en el seu estat 

bàsic, i s'acorda millorar-la en un futur si el temps ho permet. 

 

77..44  AAVVIIOONNEETTAA  

Ara calia buscar un model d'avioneta que ens convencés. Vaig buscar sobretot a la plana web 

turbosquid.com. Vaig trobar alguns models gratuïts, però molts cops no disposaven de textures o 

materials personalitzats, i això suposava un contratemps ja que qualsevol que pogués trobar a 

internet no acabaria de quedar bé amb el model. Vaig seguir buscant fins que vaig trobar una 

avioneta que es comportava bé (alguns models estaven mal escalats, o el centre de coordenades 

no estava ben fixat). Volia editar algunes de les parts del model, així que vaig descarregar el 

programa gratuït MeshLab. Aquest programa és open source, portable, i serveix per al 

processament i edició de models 3D. Gràcies a ell, vaig poder fer alguna modificació menor al 

model, ja que no és aquest el propòsit del projecte. 

Un cop tenia almenys una avioneta funcional, el següent pas consistia en incorporar-la a Unity, i 

editar els paràmetres que cregués convenients. Aquesta és la imatge de l'avioneta:  
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A la imatge s'aprecia l'avió en una fase de desenvolupament més avançada que la que 

correspondria a aquest punt de la memòria, però així es pot mostrar millor i de pas, explicar 

algunes coses. Estem en mode d'edició i no en mode de joc, per tant hi ha algunes consideracions 

a fer. Primer, veiem que l'avió és gris, però a l'hora d'executar el programa pren opcions de 

renderitzat i es torna vermell. Segon, hi ha un petit altaveu situat enmig del model de l'avioneta. 

Això vol dir que la avioneta genera so. Tercer, veiem les portes sobre l'aigua. Les comentarem 

després. Per últim, el cel es veu gris. Durant el mode d'edició, no es veu el skybox que haguem 

aplicat. La següent captura, mostra l'avió en joc real a Android.  
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En la imatge de l'esquerra podem veure els elements 

del material i shader per a l'avioneta. Un shader és un 

tros de codi que indica com el hardware ha de 

renderitzar l'objecte. En aquest cas, usem el aeroplanes 

que ve inclòs amb Unity. Hem de seleccionar la textura 

per a la component difusa, especular, així com també 

un mapa de normals, i un cub de reflexió. 

Podem ajustar uns paràmetres com el Gloss, que 

bàsicament és un multiplicador de la especularitat, el 

color, i després paràmetres menors com el Fresnel. 
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77..55  PPOORRTTEESS  II  PPRREEFFAABBSS  

L'últim element rellevant que calia posar a escena eren les portes per on passaria l'avió. Vaig 

buscar models de pilones o similars, però no existien, així que vaig haver d'usar la imaginació i 

adaptar el model d'un con per generar una pilona. Per fer-ho, vaig arrossegar el model del con a 

l'escena, el vaig allargar, donant-li una forma adient, i li vaig canviar el color. Llavors, el vaig 

convertir en un prefab. Un prefab és un tipus de GameObject que és reusable, i en podem posar a 

l'escena tantes instàncies com vulguem. El seu tret característic és que si canviem el prefab, totes 

les instàncies canvien. Això ens resultarà extremadament útil durant el projecte, ja que el tamany, 

separació, altura... de les portes va canviant segons les proves que es van fent.  

També hi ha la possibilitat, però, de que no totes les instàncies canviïn si una d'elles ho fa, i per 

això hi ha l'apartat d'herència dels prefabs, on es poden ajustar quins paràmetres poden 

sobreescriure (override) uns prefabs sense alterar als altres. En el nostre cas, per exemple, les 

portes tenen associat un script, que té unes variables públiques que fan que es puguin editar des 

de l'editor. Algunes d'aquestes variables, són inherents a totes les portes, com els materials que 

fan servir, o les referències als seus fills, però d'altres, com el número de porta o la referència a la 

porta següent, varien de porta en porta, i apareixen en negreta en el inspector, per indicar que es 

una variable sobreescrita respecte al prefab original.  

De moment només hem parlat de la pilona com a 

prefab, però la porta en sí també és un prefab, format 

per dues pilones o cons, un espai entremig amb un 

col·lisionador, i un script que controla la porta. En la 

imatge podem veure alguns dels prefabs dels que 

disposem, i hem marcat els que formen part de la porta. 

La porta té dos prefabs, anomenats Cone, que són del tipus Traffic_cone. 

Per a detectar col·lisions, s'incorpora en cada porta un paral·lelepípede invisible, entremig de les 

dues pilones, que quan col·lisiona amb l'avió, ho indica al seu controlador, que pren les accions 

pertinents. En quant a les pilones, també és important que puguin ser col·lisionades, però tenen 

una forma que no fa viable una boundingbox. Així que triem un tipus de capsa contenidora més 
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cara computacionalment, el mesh collider, que identifica la col·lisió mirant la graella que formen 

els triangles del model. Com que això seria molt costós, hem aplicat la opció convex, que 

simplifica les formes, i ens dona una forma de piràmide que ja ens és prou exacte per als nostres 

propòsits. Aquí una imatge del resultat final d'una porta: 
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77..66  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LL''AAVVIIOONNEETTAA  

Com ja hem dit en anteriors ocasions, els objectes es controlen assignant-los scripts a ells. En el 

nostre projecte, els scripts estan escrits en Javascript, que és un llenguatge més similar a Java, tot i 

que també coneixem C#, l'altre llenguatge possible. Hi ha un tercer llenguatge basat en Python 

però és molt poc usat. El script de control de l'avioneta és un que s'ha anat perfeccionant al llarg 

de tot el cicle de desenvolupament del projecte, però ara mostrarem el seu esquelet bàsic.  

Primer, mostrarem com s'aplica el cicle de joc a Unity. Existeix un mètode, Update(), que es crida a 

cada frame de renderització. És el mètode més popular, però es crida a un ritme variable, el que 

marqui la capacitat de dispositiu amb els frames per segon que sigui capaç de generar. Per aquest 

motiu, existeix un mètode anomenat FixedUpdate(), que s'executa sempre a un interval fixe, per 

defecte cada 0.02 segons, o 50 cops per segon. Aquest mètode s'usa sobretot per a les físiques del 

joc, perquè estiguin sincronitzades correctament sigui quina sigui la velocitat a la que està corrent 

el joc. Si la part física es fes a Update(), l'avioneta es mouria més ràpid en dispositius més potents, 

ja que executaria més vegades el codi! Ara explicarem la part bàsica del moviment 
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Comentant línia per línia, tenim el següent codi: en la primera línia, movem l'avió, només en l'eix 

Z, de les coordenades de l'avió, i en la velocitat que portem multiplicada per una constant definida 

prèviament. Després, guardem en una variable global de l'script, accelerator, el valor dels 

acceleròmetres. Comprovem que sigui un dispositiu mòbil i sinó, agafem com a valors el valor de 

les fletxes del teclat com a substituts. La següent línia crida a un mètode on canviem o ajustem els 

paràmetres que ens han arribat dels acceleròmetres. Podem revertir el eix vertical si el usuari així 

ho vol, intercanviar els eixos si estem en una tablet que els té al revés, i aplicar multiplicadors per 

a l'eix horitzontal. Amb aquests multiplicadors, no hem de girar molt el dispositiu per a que l'avió 

giri al seu màxim, fent-se així més còmode la jugabilitat.  

Per últim, ens preparem per a rotar l'avió basant-nos en els valors de l'acceleròmetre 

convenientment modificats de que disposem. L'eix y és el més senzill, ja que només requereix un 

valor d'acceleròmetre multiplicat per una constant que limita el gir màxim possible. Per als altres 

eixos, agafem l'altre valor, el multipliquem per constants limitadores i fem una interpolació per a 

tenir un moviment més suau.  

Finalment, encapsulem tota aquesta rotació en la variable rot, i li apliquem a l'avió mitjançant 

transform, que a tots els scripts de Unity fa referència a l'objecte físic al qual aquest script està 

adherit. Com veiem, també hi apliquem una rotació, juntament amb un paràmetre de sensitivitat. 

En el mètode Update(), el que fem és detectar els tocs a la pantalla (dins d'un for, ja que es poden 

captar diferents tocs a la vegada), i si estem polsant a una zona concreta de la pantalla, accelerar 

l'avioneta. Aquí ho podem veure amb més claredat: 
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Aquí no està tot el codi de Update(), però sí que el més rellevant. Obtenim la posició relativa, entre 

0 i 1, d'on hem polsat en la pantalla. Si ho hem fet en la franja vertical de la pantalla que n'ocupa 

el 30% per la part dreta, i a la vegada en la franja horitzontal que n'ocupa el 40% començant des 

de baix, llavors considerem que estem clicant a la cantonada inferior dreta, des d'on s'accelera. 

Veiem que llavors anem incrementant la velocitat, multiplicant per un paràmetre d'acceleració. 

TargetSpeed representa la velocitat a la que volem arribar, i normalizedSpeed és la velocitat a la 

que estem anant, i es relacionen entre elles per controlar l'augment de la velocitat. Comprovem si 
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estem en un pc, preguntant per si s'ha pres la tecla “Space”. De fer-ho, es comporta igual que 

l'acceleració en el mòbil. Si no es considera que estiguem accelerant, perquè no estem prement el 

botó, perdem velocitat.  

Cal a dir, però, que els controls no van ser així durant tota la iteració. Al principi, per accelerar no 

calia mantenir polsada cap part de la pantalla, sinó arrossegar el dit cap amunt per fixar la 

velocitat. Hi havia un element visual, com una fletxa, que és la que s'havia d'arrossegar cap a 

amunt per augmentar la velocitat, i cap avall per reduir-la. Això suposava problemes, que no va fer 

falta que descobrís en les proves amb gent perquè jo mateix, després d'unes partides, vaig notar 

que aquest sistema no acabava de resultar còmode.  

El fet de moure el dit cap amunt i avall, fa que es tapi la pantalla, i aquest moviment, quan el 

dispositiu està girat, és més complicat de fer. El codi per a fer-ho consistia en detectar si la pulsació 

a la pantalla es feia a la part esquerra, i segons la posició vertical de la mateixa, fixar una 

targetSpeed, que s'assoliria eventualment al llarg de les iteracions. Va resultar més còmode imitar 

el mètode d'acceleració que solen utilitzar els videojocs en consoles o PC, que és assignar un botó 

a l'acceleració, i un a la frenada, que nosaltres no hem inclòs ja que crec que només desaccelerant 

ja es produeix l'efecte desitjat. D'aquesta manera, no cal moure els dits i la subjecció del dispositiu 

es manté estable, i és un mètode força intuïtiu per accelerar. Inicialment, no tenia cap element 

indicatiu visual per saber que hi havia un botó en aquesta zona, fins que es va incloure a la tercera 

iteració. La velocitat ja resulta regulada, per tant complim el requisit F7. 

 

77..77  LLÒÒGGIICCAA  DDEELL  JJOOCC  

Ens trobem amb què ja tenim l'escenari, ja tenim un avió que es mou correctament, ara falta 

jugar. La dinàmica del joc consisteix en passar per portes, cronometrar-ho, i mostrar un resultat 

final. Així doncs el primer que fem és posar algunes portes, les que hem creat al punt anterior, 

disperses per l'escenari. Un petit problema que hi trobem és que al situar alguna porta a terra en 

comptes d'aigua (per donar diversitat) a l'iniciar el joc la porta es desmorona i cau, per efectes 

físics de la gravetat. Així que cal anivellar el terreny correctament abans de poder posar-hi una 

porta. 
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El següent que cal mirar és la comprovació de passar la porta, és a dir, el requisit funcional F2 que 

ens havíem marcat. Per aconseguir-ho, col·loquem un script en les portes, on implementarem el 

mètode OnTriggerEnter(), que s'activa quan dos cossos que tenen un collider amb la opció “Is 

trigger” col·lisionen. Això es compleix ja que l'avió el posseeix, i també ho fa el collider que hem 

posat entre les pilones i les pròpies pilones. Així doncs, quan s'entra a aquest mètode és que s'ha 

produït una col·lisió en la porta (les col·lisions amb les pilones es gestionen en un altre controlador 

que comentarem més endavant). 

En primera instància, el que fem és imprimir un missatge per pantalla, indicant que s'ha superat la 

porta, juntament amb l'identificador d'aquesta mateixa porta. A continuació, el que fem és canviar 

el color de les portes segons l'estat. La propera porta a passar es mostra verda, mentre que les 

portes superades es veuen vermelles.  Aquesta configuració de colors canviaria més endavant, en 

la tercera iteració. 

Un cop complert el requisit F2, el següent objectiu a assolir és el F4, detectar la no-superació 

d'una porta. Això s'assoleix tenint un indicador que augmenta a cada porta que superem, i que a la 

vegada serveix per indicar quina és la propera porta a passar. Al fer la col·lisió, comparem el 

nombre d'aquest indicador amb l'indicador de la porta que estem superant. Si el de la porta és 

major, vol dir que ens hem saltat portes. Això no s'aplica si passem una porta que ja havíem 

superat, perquè un cop passem una porta, s'activa un booleà que indica que aquesta porta ja ha 

estat superada, i a l'entrar a la col·lisió, el primer que comprovem és si la porta ha estat ja 

superada o no. 

Aquest script està associat a un controlador, al qual avisa dels events que es van succeint perquè 

apliqui les accions que cregui necessàries, com les penalitzacions. 

El requisit que volem complir ara és el F3. Es resol de manera similar a l'anterior, però trobem uns 

problemes menors per a la sintaxi de la operació per a accedir a les pilones, que són elements fills 

de la porta. També intentem veure quina és la força de l'impacte, per si ens podria servir en un 

futur per aplicar mesures depenent de la força de xoc, però els mètodes que fa servir Unity, de 

manera senzilla, no donen resultats consistents i abandonem la idea. 

Un cop sabem quan passem les portes, quan les saltem, i quan xoquem amb les pilones, faltava fer 

unes petites modificacions per als casos de la porta inicial i final, que les seves particularitats fan 
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que calgui afegir una mica de codi. Bàsicament programem un cronòmetre, que iniciem quan 

superem la primera porta, i aturem al final. Amb missatges a la consola, podem comprovar que el 

temps s'està comptabilitzant correctament, i ens disposem a mostrar-lo en l'apartat següent. 

També s'afegeixen les penalitzacions, que de moment es fixen en 5 segons per xocar amb una 

pilona, i 10 segons per cada porta que es salti. Amb aquestes últimes accions, completem els 

requisits F5 i F6. Col·loquem unes quantes portes en un circuit senzill i passem a centrar-nos en 

l'apartat gràfic 

 

77..88  EELLEEMMEENNTTSS  GGRRÀÀFFIICCSS  

Ara, calia comprovar si es pot traslladar correctament el temps a la part gràfica, així com d'altres 

elements. Es va investigar com disposar els elements gràfics en pantalla i es va decidir crear un 

objecte de tipus GUIText i associar-lo a un script, que en el seu mètode Update() actualitzaria el 

seu valor de text, i també de color, quan s'aplica una penalització. D'aquesta manera acomplim 

parcialment el requisit I2. 

Vaig constatar que no resulta fàcil a Unity el tema de mostrar elements com text a la pantalla, i 

vaig buscar a l'AssetStore solucions gratuïtes que em poguessin fer servei. En vaig provar un parell 

però malauradament em resultaven complicades i no m'estalviaven molta de la feina que podia fer 

per mi mateix, així que vaig acabar decidint, després de consultar tutorials i altres eines, 

d'encarregar-me'n personalment. El que sí que vaig poder resoldre amb facilitat va ser trobar un 

pack de fonts per a donar un aspecte més atractiu a les lletres del joc. 

Una de les consideracions que calia tenir en compte és la de no fer servir coordenades absolutes 

per a la col·locació dels elements visuals, sinó relatius, ja que sinó per a cada dispositiu es 

mostrarien en llocs diferents de la pantalla.  

Per a mostrar la velocitat, es va decidir no mostrar una velocitat absoluta, sinó fer-ho en 

percentatge. Es mostra un text a la part inferior esquerra, i per sobre d'aquest, es mostra una 

barra que creix o decreix segons la potència actual. Per fer aquesta barra, s'ha agafat una textura, 

se li ha canviat el color, i s'ajusta la seva alçada segons la velocitat a la que estem. Al principi va 



Aplicació d'Android basada en competicions d'avionetes acrobàtiques   96      

96 

costar la part matemàtica per alguns errors de càlcul, però al final la barra es generava bé sense 

massa problemes. Aprofitem per dir també que l'avioneta té una velocitat mínima, per tal de 

simular el que seria un avió de veritat, que no es pot aturar a l'aire.  

També s'inclou un indicador dels frames per segon als que s'està executant l'aplicació, així com, a 

la cantonada superior esquerra, els valors que es reben de l'acceleròmetre, que ens serviran per 

ajustar el moviment de l'avioneta. 

Ara ens centrarem en un menú de pausa per al joc. De moment, els controls per a pausar el joc 

era polsar el botó de tornar enrere del telèfon. Si es mantenia polsat aquest botó, es sortia del joc. 

Si es manté polsat el botó de menú es reinicia el nivell. Com que es possible pausar i reanudar el 

joc, complim el requisit F8.  

Per fer un menú, ens informem, busquem maneres, documentació, maneres de fer menús en 

mòbils... I decidim fer un panell amb un color neutre, i botons allargats amb opcions, que s'activen 

al polsar el botó de tornar enrere del telèfon. A continuació mostrem una captura de com es 

presenta aquest menú de pausa. De moment el menú inicial no està implementat 
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Ara volem poder competir contra altres corredors, per tant generem les estructures per a crear 

jugadors que facin un temps artificial. Es creen 5 personatges, amb noms ficticis, de diferents 

nacionalitats, i de qualitat diferent. Amb això es vol dir que cada un d'ells té un temps base, del 

qual se'n desvien a cada cursa seguint una desviació aleatòria. Aquest temps base és una constant 

multiplicada per un temps base de nivell, que fixem en el controlador del mateix. Primer hem de 

fixar un circuit, d'unes 13 portes, que representi una certa dificultat, i anar fent proves sobre el 

temps que se sol fer. A partir d'aquí, es fixa aquest temps base, prou ajustat com per que costi 

quedar primer.  

El que resulta més complicat és mostrar la classificació, ja que són bastantes dades a presentar 

alhora, en una disposició molt determinada. Es mostra la posició, una bandera indicant la 

nacionalitat, el nom, i el temps fet. El jugador de l'usuari es remarca amb un fons de color diferent. 

 

Per últim, afegim una sèrie de límits al terreny i així complim amb el requisit F18. Ho fem posant 

uns col·lisionadors invisibles que no es puguin travessar. No genera moltes complicacions posar-

los. 

 



Aplicació d'Android basada en competicions d'avionetes acrobàtiques   98      

98 

77..99  FFAASSEE  DDEE  PPRROOVVEESS  II  DDEE  DDEEPPUURRAACCIIÓÓ  DD''EERRRROORRSS  

Ara comencem la fase de proves. Primer faig proves jo, i el primer que considero és canviar els 

temps de penalització, i fixar-los en 3 segons per xoc amb una pilona i 8 segons per porta saltada. 

Es faran proves en diferents dispositius, i amb diferents persones, veient com juguen. Se'ls donarà 

mínimes indicacions sobre el joc, per poder avaluar d'aquesta manera la seva usabilitat i claredat, 

amb l'objectiu de complir el requisit I1. Ens fixem sobretot en els temps que fan els usuaris, per 

ajustar la dificultat del nivell. A l'hora de fer proves, el que hem notat és: 

 Les lletres es veuen més grans en els dispositius amb menys resolució 

 La gent es desorienta, té dificultats en alguns punts per saber per on seguir 

 Per a algunes persones, els seria més còmode si l'eix vertical estigués invertit 

 Suggereixen indicacions en forma de fletxa per saber on seguir 

 Que les portes canviïn de color només en cas de xoc, ja que altrament sembla que el 

usuari hagi estat penalitzat 

 Es va descobrir un important bug que feia que es pogués passar el nivell només amb 8 

segons 

 Es va demanar augmentar el límit superior del mapa, poder volar més alt 

 Inclusió d'un minimapa 

 Els jugadors més acostumats a estar en contacte amb videojocs, van agafar la mecànica 

molt aviat. Els que no, els hi va costar força controlar l'avió i es mostraven confusos. 

 Per al nivell que es va usar com a prova, el temps mínim que es va assolir rondava els 36 

segons i mig. Els jugadors poc acostumats a jocs, feien aproximadament uns temps de 

1:15 en el seu primer intent, després uns 42, fins que finalment s'estabilitzaven entre 37 i 

39 segons. Els jugadors més hàbils rondaven els 45 segons en el primer intent, els 38 al 

segon, i a partir d'aquí es movien entre els 36 llargs i els 38 i mig. 

 Resulta possible fer tot el nivell sense desaccelerar ni un cop, tot i que cal tenir cert nivell. 
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Pot semblar massa fàcil, però la alternativa és que la corba d'aprenentatge sigui més 

complicada per als novells, que si que acceleren i frenen amb més regularitat. 

 

 

En quant a les sensacions que tinc després de veure les proves, sembla que el joc resulta divertit, 

competitiu per a millorar el temps realitzat, i es pot executar fluidament en dispositius potents. En 

la tablet que disposo i en el Galaxy S, el joc té seriosos problemes per executar-se amb fluïdesa. El 

framerate ronda els 20 FPS, però amb interrupcions puntuals que fan que el joc no sigui fluid.  

Dedico la següent setmana a arreglar els errors i plantejar millores. No totes les que s'han llistat, 

però. 

 Ajusto el tamany de la lletra perquè canviï segons la resolució 

 Modifico el circuit, de manera que sigui més fàcil veure des d'una porta quina serà la 

següent 

 S'afegeix la opció de l'eix invertit, complint el requisit F21.  

 S'ajusten els límits de l'escenari 

 Se soluciona el bug dels 8 segons 

 

Amb això donem per conclosa la segona iteració. En aquest punt ja tenim una versió jugable del 

joc, on els seus elements més importants estan operatius. Ara només queda construir al voltant 

d’aquesta idea elements que aportin riquesa al joc. 
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888   IIImmmpppllleeemmmeeennntttaaaccciiióóó   –––   TTTeeerrrccceeerrraaa   iiittteeerrraaaccciiióóó    

88..11    SSOO  

Primer de tot ens basarem en el so. El més important és que l’avioneta faci soroll, i a ser possible 

que aquest variï segons la velocitat de la mateixa. Primer busquem online sons que ens puguin 

servir. Resulta una mica complicat, ja que la majoria són de tipus d’avions que no ens serveixen, 

són sons de com passa l’avió pel cel (no del motor), o són de pagament. També m’he trobat amb 

sons que a priori són adequats, però que al reproduir-los contínuament es notava massa el tall 

entre el final i l’inici del so. Això és així perquè a Unity, si el projecte és amb Android el so es 

comprimeix automàticament en mp3, encara que l’haguem posat en un altre format (.wav), 

perquè així sigui més fàcil de descomprimir després. El mp3 elimina algunes parts del final del 

fitxer, eliminant aquest efecte de repetició perfecte.  

 

La part més complicada ha estat trobar el so, perquè incorporar-lo a Unity ha estat força senzill. En 

l’inspector de l’objecte de l’avioneta, hem hagut d’incorporar un element anomenat AudioSource, 

que indica que aquest objecte pot generar sons. A les opcions de configuració, afegim el fitxer 

amb el so. Després, al codi de l’avioneta, hem de gestionar-lo. En el mètode Update() és on ens 

ocupem de que soni el motor, si així està configurat en les opcions. Per a fer que sigui més agut, 

modifiquem el pitch del so, o l’altura, segons la velocitat que porti l’avioneta. D’aquesta manera 

aconseguim un efecte força realista del so, tot i que cal reconèixer que la qualitat no és excel·lent.  

 

De cara a les opcions del so, no les llistarem perquè de cara al projecte les hem fet servir molt poc, 

a part del pitch. Entre les opcions destacables que podem trobar per a una AudioSource hi ha un 

nivell de prioritat per reproduir-se, un nivell d’efecte doppler, distàncies mínima i màxima 

d’atenuació… 
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88..22    SSIISSTTEEMMAA  DDEE  GGUUIIAATTGGEE  

El següent repte va ser dotar d’un sistema de guiatge a l’usuari perquè no es perdés entre les 

portes. Vaig tractar d’agafar un model d’una fletxa, i anar-lo rotant segons la direcció a la que 

estigués l’avioneta respecte la porta, però tot i els intents no vaig aconseguir res que es veiés prou 

bé. Vaig decidir que dibuixaria una línia entre la porta actual i la següent, com una mena de 

traçat. D’aquesta manera, l’usuari es pot guiar amb més facilitat. Aquesta línia només apareix per 

a la següent porta. Per tant, si el jugador es salta una porta, ja sigui conscient o inconscientment, 

no li apareixerà una nova línia dibuixada cap a la següent porta que es dirigeixi i per tant se 

n’adonarà que no ha superat correctament l’anterior porta. Vaig fer moltes proves segons el tipus 

de línia i color com s’havien de dibuixar, però al final vaig optar per una fina línia fosca, ja que 

donava més visibilitat en general, donat el color clar de l’aigua de mar. El desavantatge que té és 

que si es vola molt alt o fent girs pronunciats a vegades costa de veure, ja que està dibuixada a 

sobre del mar. 

 

88..33  MMEENNÚÚ  PPRRIINNCCIIPPAALL  

El següent en el que vaig treballar va ser en un menú principal per al joc. Aquest menú és el 

primer que es mostra del joc un cop s’inicia, i és el punt de sortida del mateix. Per tancar 

l’aplicació, cal prémer el botó de tornar enrere un cop s’està en el menú principal. Aquí posarem 

unes quantes opcions, i les anirem implementant poc a poc: 
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 Mode carrera: es cursen diverses pantalles de manera seguida, acumulant els temps per 

decidir qui es el campió 

 Nivell individual: s'escull un nivell i es juga 

 Ajustaments d'usuari: aquí podem editar el nom i la nacionalitat del jugador 

 Opcions: activar/desactivar el so, invertir l'eix vertical, i intercanviar eixos 

 Millors puntuacions: mostra les millors puntuacions per a cada nivell 

 

En quant als ajustaments d'usuari, aquest pot introduir el seu nom, amb el què apareixerà a les 

classificacions. Hi havia certs problemes al principi amb el mètode d'entrada per a que sortís el 

teclat per escriure, però es van aconseguir resoldre. Pel que fa al país de l'usuari, com que és un 

tema totalment menor, no es va dedicar temps a decidir quins països hi haurien de ser 

representats. Es van fixar, sense cap criteri predefinit, 6 països possibles: Espanya, França, Itàlia, 

Holanda, Brasil i Estats Units. Cadascun d'ells amb la seva bandera.  

 

Les opcions consten d'un menú on es llisten, acompanyats d'un botó al costat que indica “Sí” si la 

opció està activada, i “No” altrament. Per canviar la opció només cal apretar el botó. Tant en 

aquest menú com l'anterior, per tornar al menú inicial es pot fer servir el botó de tornada enrere 

del telèfon. 

 

Totes aquestes opcions es guarden en un fitxer de preferències al telèfon, on hi podem guardar les 

opcions de l'usuari, i d'altres dades de poca rellevància. Aquest fitxer es guarda al dispositiu, i és 

fàcilment accessible. Això vol dir, per exemple, que mai hi guardaríem contrasenyes o puntuacions. 

Quan accedim als ajustaments d'usuari o les opcions, primer el que fem és llegir aquest fitxer, 

perquè la opció per defecte sigui la que ja tenim en aquests moments. A l'iniciar el nivell, també 

carreguem aquestes opcions, que ens ajudaran a definir algunes variables globals que regiran 

elements del joc, com el so, o els eixos.  
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Aquesta és la funció Start() de l'script de la avioneta. S'executa només iniciar-se l'aplicació. Primer, 

veiem com fixem que la pantalla mai s'apagui, per evitar sorpreses inesperades mentre juguem, o 

es carrega la partida. Després, fixem el valor d'unes variables de tipus booleà (declarades 

anteriorment) segons el que contingui el fitxer de preferències. Si es decideix que hi haurà so, 

fixem que es repeteixi i que sigui el so del motor. La següent línia fa referència a la rotació inicial a 

la que es troba l'objecte. 

 

Al tenir ara diversos nivells, necessitem passar informació entre ells. A Unity, això es pot fer creant 

un objecte que sigui persistent, és a dir, que no es torna a crear al carregar un nivell. Es crea un 

objecte buit, i a partir d'allà, li assignem un script. En el següent nivell, podrem accedir a les 

variables d'aquest script, que contindran informació dels nivells anteriors. Això ens ha servit en el 

projecte per a la part on guardem els temps fets pels pilots.  

 

 

88..44  MMIILLLLOORREESS,,  OOPPTTIIMMIITTZZAACCIIOONNSS  II  PPRROOBBLLEEMMEESS  

Un dels problemes que més es va tractar de resoldre, però que va demostrar ser insalvable va ser 

el del temps de càrrega del primer nivell. Quan ens posem a carregar-lo, ja s'avisa a l'usuari amb 

un missatge gran a la pantalla amb el text “Carregant”, perquè així donar-li informació. El temps de 

càrrega és molt variable entre dispositius. En el següent apartat proporcionaré uns temps 

orientatius per a cada dispositiu dels que he provat: 
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Dispositiu Temps en segons 

Samsung Galaxy S4 GT-I9505 3 

LG Nexus 5 3 

Samsung Galaxy S3 6 

Samsung Galaxy Tab 16 

Samsung Galaxy Note 23 

Samsung Galaxy S GT-I9000 38 

Unitec Troy II 50 

Samsung Galaxy S GT-I9001 75 

 

Com a nota cal destacar que el model de Samsung I9000 i el I9001 són pràcticament iguals, i que 

les diferències que hi trobem les podem atribuir gairebé a la seva totalitat en el software (Android 

4.3 contra Android 2.3.6). No tenim més dispositius amb Android 2, així que no podem afirmar 

que en aquest sistema operatiu no hi aniria correctament, però segurament a Google Play Store 

fixaríem un mínim d'Android 4.0 per a descarregar aquesta aplicació. Cal a dir que això només es 

produeix quan carreguem un nivell concret per primer cop. Després, els nivells successius dins el 

mode carrera es carreguen en com a molt 8 segons. La causa és desconeguda, però s’entén que 

els nivells comparteixen molts elements comuns, i Unity sap gestionar la memòria de manera que 

això s'aprofiti. 

S'hagués volgut millorar la càrrega de nivells, però a Unity bàsic, la càrrega dels mateixos només 

depèn de la instrucció Application.LoadLevel(nomdelNivell). El UnityPro es pot cridar a la 

instrucció LoadAsync, que permet carregar el nivell a trossos, de la manera que millor ens 

convingui, per repartir el temps de càrrega en diversos temps. A més a més, amb aquest mètode 

podem saber el progrés de càrrega que portem, el que ens permetria mostrar-lo per pantalla i que 

l'usuari tingués una idea més avançada del punt on es troba. També es va considerar carregar 

objectes en el mètode onStart(), o més endavant, per alleugerir la càrrega del nivell, i crear els 

objectes una mica més tard, després del nivell. Les proves no van resultar i el mètode no servia per 

escurçar el temps de càrrega.  
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També vaig considerar altres optimitzacions menors, com les compressions de les textures, reduir 

polígons en alguns models amb MeshLab, o guardar amb una major compressió i menor qualitat 

algunes textures. Amb això es va aconseguir reduir el tamany de l'aplicació dels aproximadament 

18MB als 14MB, generant un estalvi d'un 22% d'espai.  

Un altre dels problemes que es tenia eren les excessives draw calls, que es podrien reduir traient 

del mètode OnGUI() els menús i elements visuals, i canviant-los per objectes 3D que estan sempre 

a una distància fixe de la càmera perquè semblin sempre que estan al mateix lloc. Tot i que el 

mètode podria ser més òptim, canviar en aquest punt l'estructura semblava perillós ja que estem 

a una fase avançada del projecte, i les primeres proves van mostrar que no valdria la pena. El text 

perdia una mica de resolució amb aquest mètode, i l'eficiència que es guanyava amb les crides 

estalviades era molt poca. Va sortir més a compte reorganitzar els arbres, treure'n, i simplificar 

l'aigua. 

 

 

88..66  CCOOMMPPLLIIMMEENNTT  DDEELLSS  RREEQQUUIISSIITTSS  

No tots els requisits s'han complert en el projecte. Això ja es pressuposava, i es va fer un pla 

ambiciós amb molts requisits de baixa prioritat per poder escollir d'entre tots ells els que fossin 

més adients segons com avancés el projecte. Els més importants s'han complert, per tant el 

projecte es pot considerar un èxit. En les últimes proves no es van fer pràcticament canvis, i tots 

els jugadors van estar bastant satisfets amb les millores que es van introduir en aquesta tercera 

iteració. S'ha tractat de cuidar les funcionalitats existents, i dotar al joc d'un grau d'excel·lentesa 

en allò que sap fer, que no pas tractar d'abarcar molt amb tal de complir més funcionalitats i 

presentar un projecte que pugui ser aparentment més bo del que és. Sí que és cert que algunes 

millores haguessin sens dubte millorat la qualitat jugable, i que si es volgués publicar el projecte 

amb intencions comercials caldria ampliar una mica les seves funcionalitats per equiparar-lo als 

seus competidors. Anem a fer un resum de l'estat dels requisits al final del projecte en una taula: 
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Codi Descripció Importància Compliment Observacions 

F1 
L'avió es mou fent servir 

l'acceleròmetre 
Màxima Sí  

F2 
Detectar la superació d'una 

porta 
Màxima Sí  

F3 
Detectar col·lisions contra 

pilones 
Màxima Sí  

F4 
Detectar la no superació 

d'una porta 
Màxima Sí  

F5 Aplicar penalitzacions Màxima Sí  

F6 Cronometrar la prova Màxima Sí  

F7 Regular la velocitat de l'avió Molt alta Sí  

F8 Pausar el joc Molt alta Sí  

F9 
Mode de joc de cursar un 

nivell 
Màxima Sí  

F10 Mode de joc de carrera Molt alta Sí  

F11 Opcions d'usuari Alta Sí  

F12 Mode acrobàtic Alta No 
Possible confusió als 

usuaris 

F13 Diferents tipus de portes Alta No No cal sense F12 

F14 Guardar dades Alta Sí  

F15 Tipus d'avions Mitja No  

F16 Efectes sonors Mitja Sí  

F17 Música en el joc Baixa No 
Molesta a l'usuari en 

general 

F18 
Opció d'activar/desactivar 

àudio 
Mitja Sí  

F19 
Establir límits per als 

escenaris 
Molt alta Sí  



Aplicació d'Android basada en competicions d'avionetes acrobàtiques   107      

107 

F20 
Consultar màximes 

puntuacions 
Baixa No  

F21 Opcions d'inversió d'eixos Mitja Sí  

F22 Diversos nivells de dificultat Mitja No 
Corba d'aprenentatge 

ràpida 

D1 Compatible amb Android Màxima Sí  

D2 
Compatible amb diversos 

tamanys de pantalla 
Màxima Sí  

D3 
Creació de diversos nivells de 

joc 
Màxima Sí  

D4 
Compatible amb altres 

plataformes 
Baixa Sí 

PC, iOS, HTML, Windows 

Phone 

D5 Utilitzar eines gratuïtes Alta Sí  

I1 Interfície usable Màxima Sí  

I2 
Mostrar missatges 

d'interacció 
Molt alta Sí La majoria amb colors 

I3 Mostrar velocitat actual Alta Sí En percentatge 

I4 Mostrar altura actual Baixa No Innecessari 

I5 Mostrar minimapa Baixa No Difícil d'implementar 

I6 
Indicar la direcció de la 

següent porta 
Mitja Sí 

Sense fletxa, mitjançant 

ratlla al terra 

I7 Menú de pausa Alta Sí  

 

El mode acrobàtic era d'importància alta, i estava força lligat al de portes diferents. Finalment no 

s'ha implementat degut a que s'ha optat per una simplificació del joc, fet que s'ha extret de les 

proves amb jugadors menys experimentats. El mode acrobàtic hauria d'incloure almenys un altre 

botó a la interfície, i a més a més provocaria alguns reptes de programació. Però sobretot el 

problema estaria en com integrar-ho a l'aplicació sense fer-ho pesat, i això suposaria més hores de 

les que tenim disponibles i per tant quedaria en un apartat d'ampliació. També en l'apartat 
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d'ampliació afegiríem la música, ja que molts usuaris, al ser preguntats directament, deien que 

preferien que no hi hagués música abans que una música poc treballada. Degut a que és un 

requisit de prioritat baixa, preferim deixar-ho per a més endavant i dedicar-li més temps per a que 

quedi bé en una futura ampliació del projecte.  

Els tipus d'avions no es van incorporar degut a la dificultat d'obtenir models adients, tot i que és 

una funcionalitat que hagués desitjat que estigués present. Els altres reptes que comportava eren 

crear suficient diferenciació entre els avions (tamany, velocitat, acceleració, maniobrabilitat...) per 

a justificar la seva existència. També caldria afegir un menú específic per a la seva selecció, i 

multiplicaria el temps alhora de fer els tests, per intentar equilibrar els avions, fent que un no sigui 

sempre millor que l'altre. Tot plegat suposava massa temps a dedicar. Els diversos nivells de 

dificultat s'han descartat perquè el nivell de dificultat únic ja suposa un repte prou interessant, ja 

que cada nivell s'ha de realitzar alguns cops per a arribar al punt màxim, i el nivell dels rivals està 

fixat força alt.  

Les puntuacions no es guarden ja que no hi ha hagut temps per a aquesta funcionalitat avançada. 

Requeria hores aprenent com fer persistència de dades en Unity, guardar les dades, protegir-les... 

No s'ha arribat a temps per implementar una funcionalitat interessant, i queda com a obligatòria 

dins d'una futura expansió del projecte. Mostrar la altura actual era un requisit que es va estudiar 

inicialment, però després es va pensar que no incloïa prou valor afegit al joc com per considerar-la. 

El minimapa és una opció visual maca, però generava molts dubtes sobre com es podria 

implementar i degut a les seves complicacions, no es va considerar afegir-ho a no ser que sobrés 

temps.  
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999   PPPlllaaannniiifffiiicccaaaccciiióóó    

El projecte serà presentat durant la quarta setmana de Gener. Aquest és el punt a partir del qual 

comencem a construir la planificació. Disposo d’experiència anterior en projectes de certa 

envergadura amb Android, i també en videojocs, però no de manera combinada així que es preveu 

una certa dificultat en alguns punts fruit del desconeixement.  

Separarem les tasques de treball en setmanes, que les considerarem sense dies festius i amb 

treball de mitja jornada, per tant disposem de 28 hores setmanals de feina, a distribuir segons 

millor convingui. Al fer una planificació setmanal, tenim més flexibilitat i és més senzill complir 

acuradament amb els objectius proposats. Per contra, agrupem més d’una tasca en una mateixa 

setmana i no diferenciem correctament quina de les tasques de la setmana és més complexa o 

portaria més temps de realitzar. Es considera que en 23 setmanes es pot tenir enllestit el projecte, 

tot i que de l’última setmana descomptem els dies 25 i 26 de Gener, ja que en aquests segur que 

no s’estarà fent el projecte ja que aquest acaba com a molt tard el dia 24. Restem 4 hores per 

cadascun d’aquests dies. Llavors, el temps de realització és de 23 setmanes, a 28 hores per 

setmana, restant-ne 8 al final, ens dona un temps estimat de realització de 636 hores.  

Desglossarem el treball en iteracions. A cada iteració, crearem una pròpia fase d’anàlisi, 

replantejament de les funcionalitats, i creació d’un producte jugable i testejat. D’aquesta manera 

es pot comprovar millor l’avançament del projecte, i el fet de tenir una versió jugable al final de 

cada una és gratificant tant per al jugador que testeja, que veu com el joc va progressant, com per 

al desenvolupador, que veu que es troba pel bon camí. Hem dividit el treball en 3 iteracions. Els 

seus objectius són: 

 

 Iteració 1: fer recerca, anàlisi i triar amb quina eina es farà el projecte. Aconseguir un 

prototip bàsic d’un moviment d’avioneta usant acceleròmetres 

 Iteració 2: implementar les funcionalitats essencials i disposar d’un joc en la seva fase beta 

 Iteració 3: afegir les funcionalitats secundàries possibles, optimitzar el producte per a 
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plataformes mòbils, i preparar la defensa del projecte 

 

 A continuació detallarem la planificació setmanal. La redacció de la memòria està llistada per fer-

se explícitament en la part final, tot i que durant el desenvolupament del projecte s’anirà fent 

també, tot i que a un ritme més lent 

 

 Setmana 1 – del 19 d’Agost fins 25 d’Agost 

o Actualització d’eines a fer servir, com SDK d’Android, telèfon mòbil, PC, Eclipse, 

OpenOffice...  

o Estudi inicial del camp dels videojocs dins Android 

 

 Setmana 2 – del 26 d’Agost fins 1 de Setembre 

o Estudi d’OpenGL. Repassar documentació, aprofundir en el seu coneixement. 

o Fer proves d’OpenGL ES 2.0 amb Android 

 

 Setmana 3 – del 2 de Setembre fins 8 de Setembre 

o Seguir amb OpenGL ES.  

o Estudi de la Red Bull Air Race, i curses similars.  

o Estudiar aplicacions similars ja existents 

o Fer anàlisi del projecte, de funcionalitats, costos, i demés consideracions en 

l’àmbit global del projecte.  

 

 Setmana 4 – del 9 de Setembre fins 15 de Setembre 

o Buscar eines, llibreries, motors... que ens puguin ajudar a desenvolupar el projecte 

i començar a experimentar 

 

 Setmana 5 – del 16 de Setembre fins 22 de Setembre 

o Fixar un ordre de prioritats de les eines candidates a fer-se servir, i aprofundir en 
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el seu coneixement  

o Desenvolupar prototipus per a cada plataforma 

 

 Setmana 6 – del 23 de Setembre fins 29 de Setembre 

o Acabar el treball de prototipatge i decidir l’eina a utilitzar. Fer tests d’usabilitat en 

diferents dispositius, redactar una part de la memòria i enllestir la primera iteració 

 

 Setmana 7 – del 30 de Setembre fins 6 d’Octubre 

o Inici de la segona iteració. Fer una fase d’anàlisi i decidir objectius per a aquesta 

iteració.  

o Ampliar el domini sobre l’eina escollida 

 

 Setmana 8 – del 7 d’Octubre fins 13 d’Octubre 

o Implementació de les funcionalitats bàsiques. 

o Estudi de conceptes sobre aerodinàmica i d’altres que ens puguin servir per dotar 

de realisme al joc 

 

 Setmana 9 – del 14 d’Octubre fins 20 d’Octubre 

o Continuar amb la implementació del projecte. 

o Començar a considerar gràfics i aspecte visual del joc 

 

 Setmana 10 – del 21 d’Octubre fins 27 d’Octubre 

o Continuar amb la implementació del joc. 

o Començant a dotar-lo de l’estructura d’un videojoc real (inici, fi, menús bàsics...) 

 

 Setmana 11 – del 28 d’Octubre fins 3 de Novembre 

o Acabem d’ultimar la primera versió del joc 
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 Setmana 12 – del 4 Novembre fins 10 de Novembre 

o Llancem la primera versió. Fem un grup de proves intentant tenir un ampli 

feedback.  

o Arreglem bugs que s’hagin pogut trobar durant aquestes proves 

 

 Setmana 13 – del 11 Novembre fins 17 de Novembre 

o Inici de la tercera iteració.  

o Acabar d’arreglar bugs, si s’escau 

o Fer una nova fase d’anàlisi i fixar quin serà l’abast final del projecte 

 

 Setmana 14 – del 18 Novembre fins 24 de Novembre 

o Implementació de noves funcionalitats i/o millora de les ja existents 

 

 Setmana 15 – del 25 Novembre fins 1 de Desembre 

o Seguir amb la implementació.  

o Considerar temes d’eficiència i optimitzacions possibles. 

o Investigar opcions de màrqueting  i de publicació si es creu que l’aplicació té 

potencial comercial en aquest punt 

 

 Setmana 16 – del 2 de Desembre fins 8 de Desembre 

o Acabar de programar el joc.  

o Enllestir visualment els menús i donar un acabat adient. 

 

 Setmana 17 – del 9 de Desembre fins 15 de Desembre 

o Fer proves amb la segona versió del joc tal com es va fer en la setmana 12.  

o Arreglar els bugs sorgits 

 

 Setmana 18 – del 16 de Desembre fins 22 de Desembre 
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o Acabar de perfilar l’aplicació si calgués 

o Redacció de la memòria 

 

 Setmana 19 – del 23 de Desembre fins 29 de Desembre 

o Redacció de la memòria 

 

 Setmana 20– del 30 de Desembre fins 5 de Gener 

o Redacció de la memòria 

 

 Setmana 21– del 6 de Gener fins 12 de Gener 

o Redacció de la memòria 

 

 Setmana 22– del 13 de Gener fins 19 de Gener 

o Formatar i enllestir la memòria. Entrega de la mateixa.  

o Preparar la exposició final. Fi de la tercera iteració 

 

 Setmana 23– del 20 de Gener fins 24 de Gener 

o Preparar la exposició final i fer-la 

 

Quan en una setmana es justen diversos objectius, el que està primer a la llista és el que té més 

prioritat i es farà primer, i així successivament. A continuació passarem amb l'anàlisi de requisits 

del projecte. 
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111000   AAAnnnàààllliiisssiii   dddeee   cccooossstttooosss   

1100..11  CCOOSSTTOOSS  FFIIXXEESS  

El projecte es basa en el desenvolupament de software, exclusivament. Això vol dir que no hi ha 

cap element hardware o material a implementar, i que per tant tota la base del treball es basarà 

en la creació de codi i altres elements del joc purament immaterials.  

En l’anàlisi de requisits, n’hem fixat un, el D5, que fixava que no es farien servir eines de 

pagament. Aquest requisit s’ha complert, i per tant no cal afegir cap cost addicional en concepte 

de llicències de software. Sí que estaran contemplats, però, en la secció posterior 7.2, on 

plantejarem les possibilitats d’expansió del projecte i que sí inclouen càrrecs addicionals. Si es 

volgués publicar la aplicació al Google Play Store, també existiria un cost extra de 18€, tal i com 

s’ha comentat anteriorment. 

El preu hora de programació s’ha fixat basant-se en un preu de mercat raonable extret després de 

fer una recerca del que es paga a Catalunya per un tipus de projecte així. Normalment, el preu 

seria una mica més alt, però estaríem parlant de persones més professionals, amb més 

experiència i amb majors habilitats de programació. Considerant el meu bagatge (poc més d’un 

parell d’anys programant projectes mitjans) he considerat que un preu de 25€ hora és raonable en 

el mercat actual. 

 

Total d’hores treballades  636 hores 

Preu hora 25€/h 

Total 15.900€ 
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Com podem veure (segons dades de mitjans de 2012), el cost mitjà de desenvolupar una aplicació 

és de 22.637$, que al canvi suposen uns 16.610€, i segurament aquesta xifra hagi augmentat en 

any i mig, ja que els projectes cada cop són de més envergadura. Per tant, veiem com el cost de la 

nostra aplicació pràcticament iguala el cost mitjà de les aplicacions fetes en Android.  

La mateixa pàgina font del gràfic fa una distinció entre el cost mitjà de les aplicacions segons la 

seva temàtica, i els videojocs resulten les aplicacions més cares, situant-se en un rang entre els 

6.600€ i els 117.000€. Recordem que en les dades s’han tret el 5% d’aplicacions més cares, que 

solen ser superproduccions de videojocs rondant el milió d’euros i que no són representatives de 

la realitat mitjana d’Android.  

 

1100..22  CCOOSSTTOOSS  VVAARRIIAABBLLEESS  

En aquest apartat parlarem de costos variables, com costos associats a la publicació, costos per 

una major qualitat del videojoc, o costos de portabilitat a altres plataformes. No s’especifiquen 

costos associats a alternatives, ja que cada plataforma alternativa a Unity, que és la que s’ha usat, 
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és també gratuïta, i les hores de projecte associades al desenvolupament no s’espera que canviïn 

dràsticament. 

 

10.2.1 MILLORA DE L’APLICACIÓ 

 

Un cost variable molt recomanable és la llicència de Google Play Store, que ascendeix a 18€. 

Pagant un preu baix, podem col·locar la nostra aplicació en el mercat més popular, amb diferència, 

d’aplicacions, i d’aquesta manera aconseguir generar benefici, que molt probablement superi els 

18€ d’inversió inicial.  Cal destacar, però, que caldria consultar les llicències dels recursos usats en 

el projecte, com eines, models, trossos de codi... per veure si se’n pot fer un ús comercial. Si no fos 

així  caldria afegir costos addicionals en concepte de creació d’aquests elements, com per exemple 

els models, o la més que possible compra de Unity Pro, del que parlarem a continuació. 

Nosaltres hem fet servir la versió gratuïta de Unity, ja que com hem indicat, no fem ús d’eines de 

pagament. Unity, però, té una versió professional anomenada Unity Pro, d’un cost de 1140€. Les 

millores respecte a la versió gratuïta s’expliquen posteriorment quan s’analitzin les eines fetes 

servir. Fins fa poc més d’un any, no existia desenvolupament gratuït en Unity per a Android i iOS i 

calia una llicència Pro per a fer-ho.  

Altres costos opcionals inclouen models de pagament. Principalment avions, però també d’altres 

com les pilones, l’aigua, i els arbres, per exemple. Unity incorpora una tenda, anomenada Asset 

Store, on dissenyadors o programadors posen a la venta el seu treball, per a que aquest sigui usat 

per a desenvolupadors de jocs en Unity. Normalment són de pagament, però també existeixen de 

gratuïts, i aquests són els que hem fet servir. No obstant, podem llistar a continuació una sèrie 

d’elements que ens podrien interessar per fer el nostre joc més atractiu, a baix cost, 

comparativament amb el cost global del projecte. Els preus estan basats en productes concrets de 

l’Asset Store, però els preus poden diferir lleugerament, degut a que el producte en si canviï de 

preu, deixi d’estar disponible, o al moment d’analitzar-ho més a fons es decideixi triar una 

alternativa amb un preu diferent: 
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Producte Preu Descripció 

Aircraft Kit 35€ 
Inclou models d’avionetes, així com prefabs útils (explosions, 

esquitxades...), textures, sons i scripts per controlar la física de 

l’avioneta 

Android Native 

Plugin 
15€ 

Ens ajuda a donar al nostre projecte una imatge més propera a 

Android, incorporant serveis de Google, pop-ups natius, diàlegs, 

notificacions... 

Terrain Tools 18€ 
Tot el necessari per dotar de més atractiu al terreny: skybox, 

aigua, plantes, creació d’elements complexos com cràters 

GUI Framework 18€ 
Framework per generar els elements visuals més fàcilment, de 

manera eficient, i amb un acabat més atractiu 

Altres 31€ 

Aquí assignem una quantitat a repartir entre altres productes 

interessants, petits models, scripts, funcionalitats afegides... o 

com a partida de contingència si els preus dels productes 

anteriors és superior a l’esperat 

Total 117 € 

 

En principi, aquests elements, sobretot els models, no cal comprar-los al Asset Store de Unity, però 

ho hem suposat així per simplicitat i no ampliar excessivament la cerca. A internet els elements 

aquí llistats es poden trobar a un preu similar, però si es fes una ampliació del projecte, es 

consideraria buscar més enllà de l’Asset Store. Amb tot, no s’espera que el preu variï molt dels 

117€ pressupostats en concepte d’elements que millorarien el projecte.  

Si s’incorporen aquests elements, però, s’incorporen unes hores addicionals de programació 

encarades a integrar aquestes eines dins el projecte. S’estima que, entre el temps de seleccionar-

les, comprar-les, instal·lar-les, testejar-les, i substituir els elements actuals per als proporcionats 

per aquests Assets comprats, gastarem unes 30 hores extra de programació, valorades en 750€. 

Per tant, es pot donar un acabat més professional al videojoc per 867€. Si fem aquesta despesa, 

seria molt recomanable adquirir Unity Pro, ja que així traurem tot el profit de tenir uns millors 

gràfics, i unes eines més preparades per crear un joc professional. Al ja citat cost de 1140€, 
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afegirem unes 5 hores en concepte d’aprenentatge de la plataforma, quins afegits incorpora, com 

aplicar-los, proves, etc. Aquestes hores de programació ascendeixen a 125€. També cal incloure les 

hores dedicades al testeig, proves, feedback i arreglar errors que puguin sorgir. Aquesta partida 

l’estimem en 6 hores, ja que no es preveu que sorgeixin massa problemes. Aquestes 6 hores es 

tradueixen en 150€. Un cop fet aquestes despeses, és raonable pensar que publicarem l’aplicació 

al Google Play Store, per tant adquirirem la llicència, de 18€. Afegirem també unes hores per a 

l’augment de funcionalitats, ja que l’estat actual no és el 100% del que voldríem. S’estimen unes 

25 hores més per afegir funcionalitats extres i nivells. Es tradueix en 625€. Així doncs, fent un 

resum del que costaria donar un acabat més professionalitzat a l’aplicació (mantenint, però, les 

funcionalitats) tenim aquesta taula: 

 

Concepte Preu 

Assets 117€ 

Programació extra assets 750€ 

Unity Pro 1140€ 

Programació extra Unity Pro 125€ 

Testeig i depuració d’errors 150€ 

Llicència de Google Play Store 18€ 

Programació extra funcionalitats 625€ 

Total 2.925€ 

 

Llavors, fixem un preu de 2925€ per professionalitzar l’aplicació. Això, unit al cost inicial de 

15.900€, fa que el cost total de l’aplicació ascendeixi a 18.825€, lo que suposa un increment del 

preu inicial del 18,4%. Val la pena aquest cost addicional, que ens permetrà publicar la aplicació i 

guanyar diners? Per calcular-ho, de manera simple, hem de tenir en compte que això serà cert, 

sempre i quan ingressem més de 2.925€, que és el cost d’aquesta operació.  
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10.2.2 MODELS DE NEGOCI A ANDROID 

Com es poden aconseguir, com a mínim, aquests diners? Primer de tot cal plantejar un model de 

negoci, cosa que cau a fora de l’àmbit del projecte i no es discutirà a fons, però podem fixar un 

preu a pagar per descarregar l’aplicació. Aquest preu, donades les tendències del mercat, el tipus 

de títol i la seva qualitat global, es fixaria en 0,99€.  

No entrarem en molts detalls respecte a la fiscalitat pertinent, així que les properes línies poden 

tenir algunes petites incorreccions, però servirà per donar una idea de quins càrrecs fiscals hem de 

dur a terme quan llancem una app al mercat. Anem a desglossar les parts: 

 Google s’emporta un 30% dels ingressos, abans d’impostos, aquest és un fet indiscutible i 

és el més senzill de computar. Si la aplicació val 0,99€, per cada venta Google s’emporta 

0,297€ 

 Impostos a hisenda: cal computar un 21% en concepte d’IVA sobre els nostres ingressos 

un cop descomptada la part de Google. Per tant, si ens quedaven 0,693€ per cada 

aplicació venuda, hisenda rep 0,1455€ per cada aplicació que venguem. En aquest punt, 

nosaltres rebem com a ingressos nets de l’aplicació 0,5405€ per cada descàrrega 

 Quota a la seguretat social: aquest punt és una mica conflictiu, ja que per a ingressos 

baixos (com els que probablement aconseguim) no se sol requerir la inscripció com a 

autònom, tot i que cal aclarir que és obligatòria. Com a mesura de facto, no es requereix 

inscripció a la seguretat social si l’import guanyat és inferior al salari mínim 

interprofessional, uns 640€ al mes. Per si de cas, nosaltres comptarem el cost d’inscripció 

d’autònoms, que per una persona jove de la meva edat ronda els 190€ al mes. 

 

A grosso modo, aquests serien els principals costos associats a vendre l’aplicació. Cal tenir en 

compte, que podríem incloure costos deduïbles, com la llicència de Google Play, o el material 

utilitzat per a la creació del producte. També hem de tenir en compte que hem fet l’assumpció 

que tots els compradors són espanyols, ja que els % d’IVA varien segons la nacionalitat del 
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comprador, i de fet poden arribar a ser del 0% si el comprador és de fora de la UE. Google Play ens 

ajuda alhora de fer aquest càlcul, ja que sap d’on és cada comprador. Tampoc hem inclòs el cost 

dels tràmits que suposa l’emplenament dels formularis necessaris per a l’activitat econòmica.  

Per tant, la “fórmula” que ens indica quantes ventes hauríem de fer al mes per tal de cobrir costos 

és: 

2925 = 0.5405 x ventes – 190 

El resultat conclou que hauríem de vendre 5764 unitats al mes a un preu de 0,99€ perquè ens surti 

a compte. Si descomptem la part de la seguretat social, amb vendre en total 5411 unitats en 

tindríem prou. A continuació hem fet una recerca d’aplicacions similars a la nostra, de pagament, i 

analitzarem les descàrregues totals que han tingut 

Nom de l’aplicació Preu Descàrregues Període 

Race Pilot 3D Full 1.49€ 1.000 – 5.000 3 mesos 

World Air Race 0.79€ 500 – 1.000 9 mesos 

AirRace SkyBox 0.72€ 50 - 100  1 mes 

Air Race  0.79€ 100 - 500  45 mesos 

Red wing Ikaro Racing 1.51€ 500 – 100 2 mesos 

 

Com es pot veure directament, el model de pagament per descàrrega no és efectiu en el nostre 

cas, ja que podem veure com principals competidors, amb uns preus de mitjana de 1.06€, no 

aconsegueixen les descàrregues que necessitem. Si bé és veritat, que probablement puguem 

reduir el cost de 2925€ en el que hem basat el càlcul i llavors les xifres serien inferiors, o bé fer 

accions “il·legals” tot i que normalment tolerades, com no pagar a la seguretat social, o treure 

profit econòmic usant models que explícitament determinen que no se’n pot fer un ús comercial. 

També podem estimar que el preu/hora del desenvolupament és massa alt, i que aquest cost 

monetari que li hem donat es compensa amb publicitat per al propi desenvolupador, prestigi, 

currículum, etc. Bàsicament, com una eina de publicitat pròpia. Un altre aspecte a considerar es 
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que part de la despesa és pot reutilitzar per a altres projectes, amb el qual només estem pagant 

una amortització dels actius que hem comprat, com Unity Pro, la llicència de Google Play, i els 

Assets de Unity. Així que com hem dit, és un escenari complex i tractarem de mantenir-lo el més 

simple possible.  

Però el model de pagament per descàrrega no és el únic model possible alhora d’intentar 

aconseguir beneficis. Anem a veure en la següent taula, aplicacions similars a la nostra, però 

gratuïtes. De fet, veurem com algunes de les aplicacions anteriorment mostrades apareixen en 

aquesta llista en la seva versió gratis: 

 

Nom de l’aplicació Preu Descàrregues Període 

Race Pilot 3D  0€ 1.000.000 – 5.000.000 3 mesos 

AirRace SkyBox Free 0€ 1.000.000 – 5.000.000 1 mes 

Air Racer 0€ 50.000 – 100.000 8 mesos 

Air Race Lite 0€ 10.000 – 50.000  44 mesos 

Air Race Flight 0€ 5.000 – 1.000 0,5 mesos 

 

El que es veu a simple vista, es que dues aplicacions dominen el mercat. En el cas de AirRace 

SkyBox Free, en un mes “atrapa” a Race Pilot 3D (el rang de descàrregues donat per Google és 

massa ampli per saber exactament qui lidera). Aquesta aplicació és de llarg la que té un acabat 

més professional de la llista, i segurament els seus costos de producció superin bastant els dels 

seus competidors, incloent aquest propi projecte. Tot i així, no és una aplicació que quedi fora de 

l’abast  d’un programador novell, donat el temps necessari.  

Però bé, tornant al que ens ocupa, quin valor té tenir milions de descàrregues si ningú paga per 

elles? La resposta és la publicitat. És molt difícil determinar els ingressos reals d’una aplicació en 

publicitat, ja que depèn del contracte entre l’anunciant i el desenvolupador, i el nombre de clics 

rebuts. Per casos d’exemple que he pogut trobar, com a 

http://www.emezeta.com/articulos/conferencia-ganar-dinero-con-android, podem veure com 

http://www.emezeta.com/articulos/conferencia-ganar-dinero-con-android
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una aplicació que té 100.000 – 500.000 descàrregues es capaç de guanyar uns 100€ al mes en 

publicitat. Extrapolant el resultat a les apps de la taula anterior, podem aproximar que guanyen 

uns 1000€ al mes en publicitat. Com veiem, ni en el cas més exitós en el que ens podríem col·locar, 

arribem als 2925€ que ens havíem fixat. Tot i així, sembla que el model resulta més rentable que 

no pas el de pagar per descàrrega. 

Hi ha més models que no considerarem, ja que és molt difícil de quantificar el guany. El més 

popular és el de fer pagaments a la pròpia aplicació, (in-app purchasing, en anglès), que 

consisteix en posar elements extres en el joc, però que s’han de pagar. En una aplicació com la 

nostra, es podria fer, a mode d’exemple, una tenda, on l’usuari pot comprar nivells o avions amb 

unes monedes del joc. El joc dóna monedes a l’usuari, i si juga suficient, se’l en tindrà prou com 

per comprar algun element de la tenda. Però la tenda també permetria comprar les monedes del 

joc usant diners reals. Així, anem a plantejar un cas hipotètic, però molt plausible en l’escenari 

mòbil actual: 

 Monedes donades per 

o Guanyar una cursa: 100 monedes 

o Segona posició: 50 monedes 

o Tercera posició: 25 monedes 

o Regals esporàdics: aquí entren regals que l’aplicació fa a l’usuari, basant-se en 

criteris com la seva fidelitat, o promocions temporals: 

 Atorgar 10 monedes per cada dia jugat 

 Atorgar 500 monedes si juga durant 5 dies seguits 

 Atorgar 250 monedes el dia de Nadal 

 Etc. 

o Per un pagament de 0,99€: 5.000 monedes 

o Per un pagament de 2,99€: 20.000 monedes 

o Per un pagament de 4,99€: 50.000 monedes 
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 Preu d'elements del joc 

o Avioneta addicional: 1.000 monedes 

o Avioneta més ràpida, o millor en general: 5.000 monedes 

o Avioneta especial, fins i tot potser un avió o “caza” militar: 20.000 monedes 

o Nivell addicional: 700 monedes 

o Pack de 5 nivells especials: 15.000 monedes 

o Músiques especials: 500 monedes 

o Etc. 

 

10.2.3 PORTABILITAT A IOS 

Unity és un motor que pot generar aplicacions multi-plataforma. És a dir, es genera el codi un sol 

cop i pot ser reutilitzat per a vàries plataformes. En aquest punt, hem vist interessant destacar la 

senzilla portabilitat a iOS, ja que no caldria tocar codi ja existent. Algunes hores extres de recerca i 

programació serien necessàries per adaptar-se a una plataforma desconeguda, però la major 

despesa provindria de la compra de material per al desenvolupament, ja que es fa imprescindible 

disposar d'un Mac, i bastant recomanable tenir un iPhone i/o iPad per a poder testejar. A tot això 

cal sumar una llicència d'uns 75€ anuals.  

Aquesta llicència és sempre obligatòria, encara que no cobrem per l'aplicació. Per tant, ja que 

estem pagant una llicència que ens dóna dret a publicar la aplicació, ho farem. Per tant, 

assumirem la compra del pack de professionalització citat anteriorment, valorat en 2.925€. En 

aquest pack, canviarem un Asset comprat a l'Asset Store de Unity, el Android Native Plugin, per un 

de igual però basat en iOS, i del mateix cost. 

Al no poder programar fent servir un PC, caldria comprar, per exemple, un MacBook Air per uns 

1.000€. En quant al iPhone, no cal que sigui un dels models més nous, ja que només es farà servir 

pels tests. L'entorn de desenvolupament ja inclou un bon simulador i la majoria de les proves es 

podrien fer allà, i només passar al telèfon per comprovar que estigui tot bé. El dispositiu ens pot 
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sortir per uns 400€.  

En quant als costos de programació i derivats, primer assignem una partida de 10h a configurar 

correctament el iPhone, el seu entorn de treball i familiaritzar-se amb tot aquest nou ecosistema. 

Aquestes hores inclouen llegir la documentació sobre com ha de ser el disseny gràfic d'una 

aplicació en iOS, o quins requisits ha de complir una aplicació per a ser acceptada. Això suposa 

250€. Els costos de testejar l'aplicació ja venen inclosos en el pack de professionalització, així que 

no les comptabilitzarem apart. En resum, l'afegit de costos addicionals és: 

 

MacBook Air 1.000€ 

iPhone 400€ 

Llicència 75€ 

Pack de professionalització 2.925€ 

Hores de programació   250€ 

Total 4.650€ 

 

Aquests 4.650€ de més que suposa portar el joc a iOS, fan que la despesa total ascendeixi a 

20.550€. Recordant el gràfic del principi d'aquest capítol, el cost mitjà d'una aplicació amb iOS és 

de 27.463$, o 20.220€. En aquest cas, veiem que ens trobem una mica per sobre d'aquesta 

mitjana (un 1.6%), i a Android també, si tenim en compte el pack de professionalització que també 

hem inclòs a iOS. En aquest sistema operatiu, la xifra total suma 18.825€, que comparat amb la 

mitjana de 16.610€, és un 13.3% superior.  

I tot això tenint en compte aquestes despeses en material que serien molt particulars d'aquest 

projecte. Si ja disposés prèviament d'un MacBook Air (o altre Mac), i un iPhone, estaríem parlant 

d'una considerable reducció de 1.400€ sobre el preu final (un 6.8% d'estalvi). De manera similar, 

s'hagués pogut carregar com a cost d'Android el fet de comprar un smartphone amb aquest 

sistema operatiu, si no n'hagués disposat, però no la compra d'un PC ja que des de Mac es pot 

programar per a Android, i sempre assumirem que un programador té com a mínim un PC o un 
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Mac.  

Un avantatge clar de la portabilitat a Mac és la rapidesa amb què es podria fer. Com hem vist, 

només amb 10 hores extres podríem tenir una versió operativa en iOS!  

En quant al model de negoci, no aprofundirem en el cas concret de iOS ja que moltes coses són 

iguals. Per mirar si seria viable fer-ne la versió, hem de mirar si els 4.650€ que suposa la conversió 

es podrien aconseguir. Es dona la circumstància de que a iOS els ingressos generats són en mitjana 

el doble que en Android, com hem pogut constatar en una figura anterior, i els costos a cobrir són 

pràcticament el doble dels d'Android. Per tant, el punt d'equilibri és si fa o no fa el mateix i ens 

costaria el mateix esforç convertir la app en rendible en Android que en iOS. 

 

 

111111   CCCooonnncccllluuusssiiiooonnnsss   

Puc treure conclusions molt positives d’aquest projecte, ja que ha acomplert els objectius que hi 

tenia fixat en ell. Primer de tot, parlava de la part vocacional que sento pels videojocs i Android, i 

el desig d’ajuntar-los. He vist que és possible, i que hi ha un ventall molt interessant de 

possibilitats, tot i que n’esperava més de cara al 3D. De cara al desenvolupament de videojocs 2D 

hi ha una enorme quantitat de recursos disponibles, i sembla que al 3D encara li falta un pèl per 

poder dir que és “popular”, almenys per a desenvolupament a petita escala, com el que faig jo. 

He pogut conèixer moltes eines, la majoria de les quals no n’havia a sentit a parlar mai, el qual 

m’enriqueix molt per a un futur perquè tindré més alternatives per a on triar. Al final vaig escollir 

Unity, que com a punts forts té que és un motor molt popular per a fer jocs, i si em vull dedicar en 

un futur a la seva creació, l’experiència obtinguda em serà de gran vàlua. L’altre punt a favor és 

que em serveix per a realitzar videojocs en altres plataformes. També m’ha servit per familiaritzar-

me més amb el llenguatge JavaScript. Com a punts en contra, usar-lo ha restat importància a 

OpenGL, el perfeccionament del qual era un dels objectius, així com també ha fet que no 

programés una aplicació estàndard d’Android, amb Java, Eclipse, el seu llenguatge, etc. Això fa que 

tot i que el projecte hagi estat en Android, l’experiència obtinguda amb la plataforma ha estat més 
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limitada. 

El projecte m’ha servit per aprendre a encarar projectes de magnitud jo sol, i a ser més rigorós 

amb mi mateix. Gràcies a ell he gaudit, i he pogut veure que aquest camp podria ser perfectament 

un en el que em puc desenvolupar en el futur com a informàtic. Un altre dels aspectes que volia 

aprendre és la part de negoci que ofereixen els videojocs, estudiar la seva evolució, i predir el seu 

futur, en resum, obtenir major informació de la indústria del videojoc.  
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