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Resum
Aquest treball consisteix en el desenvolupament d’un prototip de videojoc 3D per a
telèfons mòbil Andoid amb el programa Unity i modelat amb 3D Studio Max.
S’ha utilitzat les tècniques de modelatge poligonal amb estil low poly tenint en
compte les limitacions dels dispositius mòbils amb les malles poligonals
complexes, i poder aprofitar el màxim rendiment dels dispositius. I s’ha
desenvolupat la tècnica anomenada Unwrapp en la texturització dels models.
La programació s'ha realitzat amb el llenguatge C# i amb el motor de videojocs
multiplataforma Unity, ja que és un dels programes més utilitzats en els últims anys
en el desenvolupament de videojocs.
Unity · Modelat 3D · Low Poly · Videojoc 3D · Andoid · C# · Unwrapp · 3D Studio Max

Resumen
Este trabajo consiste en el desarrollo de un prototipo de videojuego 3D para
teléfonos móvil Andoid con el programa Unity y modelado con 3D Studio Max.
Se han utilizado las técnicas de modelaje poligonal con estilo low poly teniendo en
cuenta las limitaciones de los dispositivos móviles con las mallas poligonales
complejas, así poder aprovechar al máximo el rendimiento de los dispositivos. I se
ha desarrollado la técnica llamada Unwrapp en la texturización de los modelos.
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La programación se ha realizado con el lenguaje de programación C# y con el
motor e videojuegos multiplataforma Unity, ya que es uno de los programas mas
utilizados en los últimos años para el desarrollo de videojuegos.
Unity · Modelado 3D · Low Poly · Videojuego 3D · Andoid · C# · Unwrapp · 3D Studio Max

Abstact
This work consists in the development of a prototype of video game 3D for mobile
phones Android with the program Unity and modelling with 3D Studio Max.
It has used the technical of polygonal modeling with style low poly taking into
account the limitations of the mobile devices with the complex polygonal meshes,
and in this way can take advantage of the maximum performance of the devices.
And it has developed with the technical called Unwrapp in the texturitzation of the
models.
The programming has realised with the programming language C# and with the
engine of video games cross-platform Unity, since it is one of the most used
programs in the last years in the development of video games.
Unity · 3D Modelling · Low Poly · Video game 3D · Andoid · C# · Unwrapp · 3D Studio Max
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Sumari i introducció
El propòsit d’aquest Treball de Final de Grau és la realització d’un prototip d’un
videojoc 3D, és un treball d’unes aspiracions molt elevades, ja que és un treball
individual en el qual s’haurà de fer el modelatge en tres dimensions tant del
personatge principal, els secundaris, el mapa i els elements que hi intervinguin.
També inclourà el disseny de les textures per cada component.
Un altre apartat que inclourà és la programació en C# dels elements i dels controls
del nostre videojoc. I tot això en un temps molt reduït en relació a la creació d’un
videojoc en el món laboral i amb tan sols un membre per a la realització de tot
aquest treball.
El modelatge 3D és segurament l’apartat més complicat a l’hora de valorar, ja que
en relació a treball i hores dedicades és molt elevat, a causa de moltes hores
dedicades per tan sols crear un element i també complica aquesta tasca la manca
de la fluïdesa amb els programes a utilitzar, mentre que a la programació les hores
dedicades són molt més elevades però el ritme de treball realitzat també és molt
alt.
També cal destacar que gràcies al projecte cursat l’any anterior i amb la mateixa
tasca a realitzar, però aquesta vegada de forma individual, proporciona una ajuda
extra a l’hora de preveure entrebancs i ocasions que poden provocar un retard o un
entorpiment de les tasques a realitzar i poder saber sobre posar-se de la forma més
ràpida possible. El canvi més important és que ara passa a ser un treball individual i
les tasques han d’estar molt més pautades i controlades, que al ser individual això
és més fàcil.
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Objectius
A l’hora de definir uns objectius en aquest treball tan extens s’ha decidit separar-ho
en dos blocs, els objectius generals i els específics, els primers corresponen a les
finalitats genèriques del projecte, sense assenyalar resultats concrets. I els
objectius específics que es refereixen als efectes específics que volem aconseguir.

Objectius generals

●

Gestió d’un projecte de desenvolupament d'un videojoc.

●

Tenir la capacitat de realitzar de forma individual un videojoc per a
dispositius mòbils.

●

Realitzar el disseny, modelat i texturització dels personatges, escenaris i
interfícies.

●

Programació d’un videojoc.

Objectius específics

●

Ser capaç de realitzar un treball d’aquestes magnituds de forma autònoma.

●

Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la
pertinència importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que
cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més adequades.

●

Planificar i utilitzar la informació necessària per a fer aquest treball.
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Tenir la capacitat de mantenir una bona organització i planificació durant tot
el treball i utilitzar programes externs per tal d’adquirir un bon treball.

●

Saber actuar davant de qualsevol imprevist.

●

Implementar en el treball els coneixements adquirits prèviament.

●

Crear models optimitzats per a videojocs en 3D.

●

Conceptualitzar i creativitat, focalitzades en la jugabilitat o gameplay.

●

Anàlisi tècnica i optimització en la codificació.

●

Aprenentatge autònom.

Motivació
La motivació a l’hora de l'elecció de realitzar un videojoc com a treball final de grau
és causada per l'execució d'un videojoc en el projecte final de l'any anterior.
El resultat definitiu del treball va ser molt inferior al plantejat inicialment i per la
manca de coordinació amb algun membre del grup i altres entrebancs durant el
treball. Per tant la decisió en aquest treball va ser la de poder demostrar la
capacitat de saber realitzar un treball d'aquestes magnituds de manera individual i
poder obtenir un bon treball final.
També va intervenir en aquesta elecció el que hem esmentat anteriorment, la gran
quantitat d'elements que hi intervenen en aquest tipus de treballs, ja que per fer un
videojoc s'ha de demostrar la capacitat de dominar diverses facetes com la de guió,
modelatge 3d, texturització o programació.
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I finalment, un altre aspecte que va formar part motivacional per realitzar aquest
projecte és l’afició als videojocs i poder ser capaç de constriur-ne un d’atractiu, de
qualitat i capaç d’enganxar als jugadors.

Estat de l’art
Per parlar de l’estat de l’art d’aquest projecte primerament farem un repàs a la
història dels videojocs.
Els primers videojocs van aparèixer als anys 60 i des de llavors, aquest món no ha
parat de créixer cada vegada més fins a dia d'avui que segueix avançant a passes
de gegant.
El primer videojoc va ser inventat per Bill Nighinbottham, per tant va ser el primer
programador de videojocs de la història i gràcies a ell ara podem gaudir de les
consoles actuals. El joc creat per Bill era una representació d’un joc de tenis
anomenat Tennis for two, on es podien observar dos rectangles en representació de
dues raquetes i una pilota que anava de camp a camp, Nighinbottam no va
considerar que fos un treball important i per això ni tan sols el va registrar. Més tard

Nolan Bushnell al 1972 va fundar la companyia Atari i va publicar aquest joc i el va
anomenar Pong I va tenir un gran èxit. Però originalment el primer joc comercial en
ser publicat no va ser aquest sinó que va ser un videojoc de 1 o 2 persones i
s’anomenava Computer Space, creat pel mateix Nolan Bushnell abans de fundar

Atari.
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(Imatges dels videojocs Pong a l’esquerra, Computer Space a la dreta - Fonts: www.youtube.com i
www.pinterest.com)

Fem un salt cronològic i anem a l'any 1980 on la gran multinacional dels videojocs
Nintendo crea un joc que a dia d'avui segueix sent un clàssic dels videojocs, parlem
del Donkey Kong on els usuaris controlaven un personatge anomenat Jumpman i
que la seva principal missió era la de salvar una princesa, arran d'aquest èxit tan
gran que va tenir aquest joc es va canviar el nom d'aquest personatge i va passar a
anomenar-se Mario, actualment el fontaner més famós del món dels videojocs.

5
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(Videojoc de Donkey Kong amb el personatje Jumpan a la part inferior - Font: en.wikipedia.org)

I ja que parlem de Mario podem dir que amb els seus jocs es pot veure la gran
evolució que ha patit aquest món, ja que va començar en un món pla, de dues
dimensions i pixelat fins a arribar a l’actualitat a un món tridimensional amb uns
gràfics molt raonables, i passant per tot tipus de consoles fins que finalment ha
acabat als nostres telèfons mòbils. I fins i tot va convertir-se en un gran èxit
mundial el videojoc Mario Karts en el que aquest carismàtic fontaner pujava a un
kart per competir en una cursa amb els seus companys del videojoc.

6
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(A l’esquerra superior el primer Super Mario Bros, a la dreta superior l’ultim i a baix l’ultim videojoc
de Mario Karts - Fonts: ourandroidfull.blogspot.com.es i www.skidrowgame.org)

Finalment entrarem a parlar de la competència, la primera és una de les que ja hem
parlat anteriorment, Mario Karts que és un dels grans videojocs coneguts arreu del
món, ha estat creat per a tot tipus de consoles, però no per a dispositius mòbils, és
un joc en què pots triar quin personatge portar, amb capses que al travessar-les et
concedeixen un poder que pots utilitzar tant per allunyar-te dels contrincants que
tens al darrere com apropar-te als que estan més avançats que tu, i col·leccionar
monedes. És un joc amb molt ritme i intens.

7
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(Mario Kart 8 per a Wii - Font: www.gamereactor.es)

Asphalt8 és un altre dels videojocs que parlarem, aquest ja forma part d'una
competència més directa, ja que només està disponible per a dispositius mòbils i
tauletes.
La història del joc comença després de jugar un tutorial, son 11 temporades amb
inicialment 180 esdeveniments l’any 2013 fins a arribar a més de 300 actualment.
La temporada 1 està desbloquejada per defecte. La temporada 9 és pels vehicles
amb tots els elements al màxim nivell i la temporada 10 correspon a vehicles de
carreres McLaren.
Les estrelles que obtinguis a mesura que vagis superant desafiaments et permeten
desbloquejar noves temporades amb noves proves que són més difícils però que
t'ajudaran a guanyar més diners.
Aquest videojoc és possible configurar que la forma de jugar sigui de forma tàctil o
per giroscopi. Com el seu propi nom indica, deixa enrere les persecucions per
centrar-se en els salts normals, amb rampa recta o rampa corbada. Aquests dos
últims tipus de salts i el temps a l’aire augmenten el nitro, passa el mateix amb una
secció perfecte, sense accidents.

8
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Consta de partida multijugador en el que tries un vehicle i un servidor amb un rang
similar al del teu vehicle, si acabes una cursa al podi, sense accidents, amb
maniobres increïbles o totes les anteriors juntes, pots guanyar experiència i
valoració. I finalment l’últim estil és el de Mestratge, en aquest no és necessària la
connexió a internet, però és requisit per alguns premis. En aquest mode podràs fer
proes exclusives de cada vehicle. Com més millorat estigui, més proves és
desbloquegen.
És un joc que ha tingut més de set milions de descàrregues. La jugabilitat és
senzilla, moure't pel circuit i avançar als rivals utilitzant el giroscopi o l’opció tàctil
del teu telèfon mòbil.

(Asphalt 8 per telèfons mòbils - Font: www.google.es)

Un altre dels videojocs per a dispositius mòbils i tauletes que podria formar part de
la competència directa és el Real Racing 2, aquest joc té cinc mètodes de control
diferents a escollir, el mètode A ofereix la direcció de l’acceleròmetre inclinant el
telèfon mòbil per girar a dreta o esquerra, acceleració automàtica i fre manual, el
mètode B incorpora la direcció del acceleròmentre, l’accelerador manual i el fre
manual, el mètode C inclou un volant virtual a la pantalla per dirigir, accelerar
automàticament i frenar manualment, el mètode D compta amb un volant virtual
per dirigir, accelerar manualment i frenar manualment i finalment el mètode E inclou
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el toc per a dirigir (amb un toc al costat dret del telèfon mòbil per girar a la dreta i el
mateix per a l’esquerre), l’accelerador automàtic i el fre manual.
Aquest videojoc consta amb una trentena de cotxes amb llicència oficial i quinze
pistes per competir. Aquest videojoc consta amb diferents nivells que es van
desbloquejant a mesura que avances i la possibilitat de comprar i millorar cotxes
per poder competir a cada nivell amb contrincants amb un nivell similar.

(Captura del videojoc Real Racing 2 - Font: http://www.androidtip.cz)

Per tant podem dir que tot va començar amb un senzill videojoc en què es tractava
de jugar a tenis a través d'una pantalla amb dos rectangles i un fons negre fins a
arribar als nivells de videojocs i gràfics que podem veure en l'actualitat.

Tecnologia
•

Trello: És un programari d'administració de projectes amb interfície web,
client per a iOS i Android per organitzar projectes.
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Adobe Photoshop: És un editor de gràfics rasteritzats desenvolupat per
Adobe Systems Incorporated. Usat principalment per al retoc de fotografies i
gràfics.

•

Adobe Illustrator: És un editor de gràfics vectorials que treballa sobre un
tauler de dibuix i està destinat a la creació artística de dibuix i pintura per a
il·lustració.

•

Unity: És un motor de videojoc multiplataforma creat per Unity Technologies.
Unity està disponible com a plataforma de desenvolupament per Microsoft
Windows, OS X, Linux. La plataforma de desenvolupament té suport de
compilació amb diferents tipus de plataformes com dispositius Windows,
Mac, Andoid, IOS,...

•

MonoDevelop: És un entorn de desenvolupament integrat lliure i gratuït,
dissenyat primordialment per a C# i altres llenguatges .NET.

•

Garageband: És una aplicació informàtica desenvolupada per Apple
Computer, per als sistemes operatius Mac OS X i iOS, que permet a l'usuari
crear música i podcasts.

•

Audacity: És un programa multiplataforma de gravació i edició d'àudio, fàcil
d'usar i lliure. És un programa multiplataforma i es troba disponibles en
diversos idiomes.

•

Blueprint: És una reproducció en paper d'un dibuix tècnic, un plànol
cartogràfic o un disseny d'enginyeria. En general, el terme blueprint s'usa per
referir-se a qualsevol plànol detallat.

•

Unwrapp: Significa desembolicar les coordenades d’una textura plana de la
forma més correcta i aplicar-la a un model amb relleu.
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Low poly: És una malla de polígons en gràfics 3D que té un nombre
relativament petit de polígons. Les malles low poly es produeixen en
aplicacions en temps real (per exemple, jocs) i contrasten amb malles de
high poly en pel·lícules animades i efectes especials de la mateixa època. El
terme low poly s'usa tant en un sentit tècnic com en un sentit descriptiu, la
que significa pocs polígons.

•

C# o C Sharp: És un llenguatge de programació orientat a objectes. La seva
sintaxi bàsica deriva de C/C++ i utilitza el model d'objectes de la plataforma
.NET, similar al de Java, encara que inclou millores derivades d'altres
llenguatges.

Gestió del projecte

La gestió del projecte, al ser un treball individual és molt important poder
organitzar-se i mantenir una bona gestió i ritme de feina constant.
Amb l’eina Trello la feina de la gestió del projecte ha sigut més senzilla, ja que es
podien assignar tasques en diferents estats i poder portar al dia quines eren les
tasques pendents, les que s’estaven realitzant i les que ja estaven finalitzades
definitivament, amb les notes que es podien posar a cada tasca facilitava
l’organització i poder introduir recordatoris.
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Aquesta eina també ens permet assignar un color diferent per a cada tasca
d’aquesta manera l’organització encara era molt més intuitiva, ja que es va
assignar un color diferent per a cada bloc, com per exemple el color groc per al
disseny gràfic, el vermell per a la programació, el verd per a la part escrita...
I permetia incloure dos colors a un mateix element si constava d’aquestes dues
parts.

Game design document

Informació general

Nom del videojoc: Countdown
Versió: Capture the flag
Desenvolupador: Josep Rosell
Plataformes del joc: Android
Logotip:
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Concepte del joc

En aquest joc tu controles un vehicle i has de competir amb altres adversaris. Al
començar la partida s'inicia un compte enrere en el que durant aquest temps
hauràs de trobar la bandera que hi ha amagada al mapa, amb la ajuda d’un petit
mapa a la pantalla, una vegada trobada l’hauràs de tocar perquè sigui teva, un cop
aconseguida serà hora d'escapar-te dels rivals per tal que no te la puguin prendre
fins que el compte enrere arribi a zero. Si un adversari aconsegueix la bandera, per
poder aconseguir-la l'hauràs de perseguir fins a arribar a xocar amb el cotxe
enemic, però si la tens tu, hauràs d’anar amb compte de que els rivals no xoquin
contra tu, ja que se la quedaran ells.

Durant el joc et podràs trobar elements que et poden ajudar a escapar dels enemics
i altres elements que et podran dificultar la circulació i que hauràs d’esquivar,
d’aquesta manera el joc augmenta la dificultat, l’emoció de cada partida i les ganes
de ser millor que l’oponent. Aquests elements que et poden ajudar o perjudicar són
gasolineres, que si passes pel mig la velocitat t’augmenta durant una petita estona,
però si t’equivoques i toques les columnes que la composen la teva velocitat es
reduirà durant uns segons.
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Per poder desbloquejar el següent nivell hauràs de ser el propietari de la bandera un
com hagi acabat el compte enrere del nivell pertinent. Cada nivell constarà d’uns
rivals cada vegada més complicats de vèncer i de diferents mapes en els quals
jugar i aconseguir l’objectiu.

Característiques

Les característiques principals d’aquest videojoc són l’habilitat i el disseny.

En aquest joc el jugador haurà de tenir l’habilitat de saber esquivar tots els
obstacles que li poden aparèixer durant la cursa i de saber trobar la bandera abans
que ho aconsegueixin els enemics i la de saber perseguir o esquivar els
contrincants per poder ser el propietari de la bandera al moment de finalitzar el
compte enrere.

Una altra característica d’aquest videojocs és la del disseny i la creativitat, ja que hi
ha molt pocs jocs de curses de cotxes amb un estil low poly, que és un estil
agradable, senzill, divertit i a l’alça, ja que cada vegada s’utilitza més en el món dels
videojocs.

També cal destacar el que comentaven anteriorment, ja que per a dispositius
mòbils hi ha molt pocs jocs amb aquestes característiques, ja que la majoria d’ells
se centren en el realisme, en canvi el nostre ho fan principalment en el disseny i
diversió, és un joc amb característiques de senzillesa low poly però amb la
intensitat d’un videojoc amb un ritme alt.
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Gènere

Aquest videojoc és un joc del gènere de carreres, amb un estil molt intens, dinàmic i
estèticament a la moda al ser dissenyat amb l’estil Low poly.

Són partides curtes amb un temps concret que es determina al principi de cada
partida, al finalitzar aquest temps es dictamina el guanyador del nivell pertinent
segons qui sigui el propietari de la bandera en aquell moment.

Al jugar contra rivals el fa un joc més tensió i incertesa pels obstacles amb els
quals ets pots trobar durant el joc i quina serà la millor manera per poder esquivarlos i aconseguir l’objectiu.

Propòsit i públic

El propòsit d’aquest joc és enganxar al públic i crear una relació propera entre el joc
i l’usuari. Aquests propòsits els volem dur a terme amb els nostres dissenys
propers i simpàtics, però també amb els diversos nivells que s’hi poden trobar
durant el videojoc i la competitivitat que s’arriba a aconseguir amb els rivals que hi
ha en els diversos nivells.

Aquest joc està orientat a tot tipus de públic però el target principal en el qual ens
centrem és a la gent jove, que aniria aproximadament dels 10 anys fins a usuaris de
gairebé 30 anys, i principalment a persones del gènere masculí.
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Jugabilitat

En el moviment el nostre personatge sempre corre endavant i la nostre tasca serà la
de moure’l de dreta a esquerra amb el moviment del telèfon mòbil per tal d’esquivar
o aconseguir els obstacles per obtenir el màxim de benefici i assolir l’objectiu final,
agafar la bandera i tenir-la a la teva possesió en el moment en que s’acabi el
temps.

Estil visual

Aquest joc utilitza dos estils visuals que cada vegada van més a l’alça en el món
dels videojocs, en el 3D és l’anomenat estil low poly, que tracta en utilitzar pocs
polígons en la creació en 3D, per tal de no sobrecarregar els dispositius amb massa
components, d’aquesta manera s’aconsegueix un estil agradable i divertit.

Aquest estil s’utilitza tant en el disseny dels vehicles com en el de l’entorn, per així
crear una uniformitat en l’ambient. Les textures són molt senzilles, ja que amb
l’estil low poly, s’aconsegueix que els objectes tinguin les diverses cares que
conformen un element orientades de forma molt diferent i crea un efecte d’ombra
entre ells i per tant s’aconsegueixen diferents tons entre el color original, degradats
i ombres.

Per altra banda hi ha el disseny de la interfície d’usuari, que s’ha utilitzat una
barreja entre un estil de tipus flat amb les il·lustracións i els botons i un més
tecnològic amb els degradats de les imatges de fons, d’aquesta manera aconseguir
una fusió entre el món flat del 2D i el món low poly del 3D.
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Personatges

El personatge principal inicial d’aquest joc és un cotxe vermell, amb el que haurem
de passar el primer nivell i enfrontar-nos amb els contrincants, aquests seran els
altres personatges del nostre videojoc. Els vehicles del joc seran diferents entre si,
per tant el nostre cotxe serà completament diferent amb els altres rivals que ens
podem trobar durant tot el joc, amb un disseny i uns colors diferents.

Mecàniques del joc

•

Moviment principal:
El nostre cotxe sempre es desplaça de manera constant cap endavant de
manera progressiva de menys a més fins a arribar a un màxim, en el qual la
velocitat es manté constant.

•

Gir:
Per poder girar a dreta i esquerra s'aconsegueix tan sols fent girant el dispositiu
mòbil en aquestes direccions.

•

Frè:
Per poder frenar tan sols cal prémer amb un dit la pantalla del telèfon mòbil, i en
cas de mantenir pitjada la pantalla durant una estona el vehicle frenarà fins a
arribar a aturar-se i si es segueix mantenint pitjat, el cotxe passarà a anar marxa
enrere.

•

Bandera:
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Per aconseguir la bandera del mapa cal xocar contra ella i d’aquesta manera
aconseguim que sigui nostre. Si ja és nostre i un cotxe rival xoca contra
nosaltres la banera passa a ser possessió d’ell, mentre que si és a la inversa, la
banera la té l’enemic i nosaltres xoquem contra ell passa a ser nostre.

Moviments i físiques

El vehicle que controlem el podem fer girar de dreta a esquerre, el podem fer saltar
agafant velocitat i passar per una rampa o recórrer un looping vertical amb una
velocitat elevada, ja que el cotxe depèn de la gravetat i si els salts o els loops no es
fan a una velocitat alta el cotxe pot caure i no arribar a destinació. Si per algun
motiu el vehicle ens queda bolcat passats uns segons es recol·locarà del dret al
mateix punt en el qual es troba.
Art 3D

Cotxe principal
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Cotxe enemic

Benzinera
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Bandera

Mapa

Modelatge

Modelat del personatge principal

Per començar el modelat del personatge principal, inicialment cal fer el disseny de
cada una de les vistes en 2D per així després poder convertir-ho amb 3D més
fàcilment i poder comptar amb una pauta amb la que basar-se. Per tant es va
començar a realitzar el blueprint de cada una de les vistes del cotxe principal del
nostre videojoc amb l’ajuda de l’Adobe Illustrator.
21
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Blueprints

Modelatge 3D

Una vegada ja tenim els blueprints del nostre personatge s’ha de començar el
procés d’introduir-los a cada una de les vistes del 3D Studio Max, per tal d’utilitzarlos com a referència a l’hora de realitzar el modelat.

Primerament creem un pla i amb l’ajuda
dels paràmetres “Edit Poly” i “Mirror”
començarem el nostre modelat. Amb el
primer dels paràmetres podrem crear les
formes del cotxe generant una malla
modificant cada un dels vèrtexs i dels
eixos que anem realitzant. Amb el segon
paràmetre ens serveix de molta ajuda ja
que ens dóna la possibilitat d’haver de
modelar només la meitat del cotxe, ja que
aquest paràmetre ens selecciona el nostre modelat i el duplica en forma de mirall,
d’aquesta manera ens podem estalviar moltes hores de treball i assegurar-nos de
que el personatge és exactament simètric.

Unwrapping i texturitzat
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Amb el model 3D ja acabat ens falta crear l’Unwrapp del objecte per tal d’aplicar-hi
la textura.

Primerament es va intentar aconseguir-ho amb el programa Z-Brush, ja que ofereix
de forma ràpida unes textures d'una qualitat molt elevada, però al no haver-ho
utilitzat mai i la falta d'entesa a l'hora de buscar informació es van perdre moltes
hores de treball i finalment es va decidir realitzar-ho amb el que ja havíem après
anteriorment, el programa UV Layout que és més lent d'utilitzar però ja hi teníem
experiència i també ens proporciona unes textures de bona qualitat. Per tant amb el
programa UV Layout, s'hi introdueix l'objecte modelat i es va retallant per peces,
aplanar-les i organitzar-les, d'aquesta manera tindrem totes les parts del nostre
personatge en una forma plana. Una vegada acabat aquest procés haurem de
tornar al 3D Studio Max i aplicar el paràmetre "Unwrapp UVW" per poder extreure
l'unwrapp creat amb el programa UV Layout i importar-lo al Adobe Photoshop per
començar a editar la textura que li aplicarem al nostre cotxe.

En aquest unwrapping podem veure que és una texturització molt senzilla, ja que
gràcies a les formes low poly del nostre objecte provoca unes zones amb més
ombres i altres amb degradats i d’aquesta manera podem jugar amb la percepció
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dels colors sobre el nostre objecte depenent de la quantitat i l’angle en el que li
arriba la llum.

Una vegada ja hem acabat tot aquest procés, ja està tot llest per poder importar la
textura al nostre objecte, amb l’ajuda del 3D Studio Max és un procés molt ràpid i
senzill. I ja tenim el modelat i texturitzat del cotxe acabat.

Modelatge 3D amb Unwrapp final

Modelat del personatge enemic

En el modelatge del personatge enemic s’ha seguit el mateix procés que s’ha seguit
en el del personatge principal, per tal de seguir la mateixa estètica s’ha utilitzat el
mateix model però s’han realitzat canvis sobretot a la zona posterior de l’objecte,
que s’ha canviat de ser un cotxe a una camioneta. També s’ha canviat la
24
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texturització, per tant s’ha hagut de tornar a realitzar un unwrapping amb el
programa UV Layout. Amb el Adobe Photoshop s’ha creat una texturització més
agressiva que en la del cotxe principal al tractar-se de l’enemic.

Una vegada ja s’ha acabat aquests processos, ja tenim el nostre enemic a punt per
introduir-lo a Unity i començar la programació.
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Modelat de la bandera

El modelatge de la bandera, és el modelatge més fàcil i ràpid amb diferència, tan
sols fa falta un pla i un cilindre, la textura del cilindre es va fer directament amb el
programa 3D Studio Max i el de la bandera amb el Adobe Illustrator per poder
donar-li una textura molt específica.

Modelat de la gasolinera

Modelatge 3D
Aquest element està format a base de la combinació de diversos elements senzills
que ens ofereix el programa 3D Studio Max i d’altres més complexes. Per la creació
de la plataforma superior s’ha utilitzat un cilindre i amb el paràmetre “Edit Poly” per
poder editar els vèrtexs de l’element i moure’ls per obtenir la forma desitjada.
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Els elements com la part superior i el cos del sortidor amb l’ajuda dels objectes
compostos se li ha aplicat una operació booleana que ens permet extraure parts
d’un objecte i d’aquesta manera poder crear una ranura.
Els objectes més específics de crear com la mànega i el dispensador s’han fet a
partir de línies per tal de donar-li la forma concreta que es necessitava.

Unwrapping i texturitzat
Una vegada ja tenim totes les parts de la benzinera acabades, ja podem passar al
pas del unwrapp.
S’ha realitzat el mateix procés que en els anteriors casos, amb el programa UV
Layout hem desglossat totes les cares de l’objecte per tal de tenir-les dipositades
en un pla i passar a la texturització. Per la texturització també s’ha utilitzat el
programa Adobe Photoshop per poder donar la textura adequada a cada objecte
que forma la nostra benzinera.
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Modelatge 3D amb Unwrapp final

Modelat el mapa

Modelatge 3D
En el modelatge del mapa es va utilitzar una tècnica molt fàcil i ràpida. Es va crear
un pla i amb el paràmetre "Edit poly" es van poder modificar els vèrtexs per tal de
poder

crear

punts

més

alts

i

més

baixos

de

tal

manera

de

poder

simular muntanyes i ressalts.

28

Countdown – Capture the flag

Josep Rosell i Gonzalez

Texturitzat
Una vegada ja s'ha acabat el modelatge es va procedir a editar el texturitzat, per
això es va utilitzar una textura de tercers i amb la mateixa textura editada per poder
crear un efecte de ressalt per poder fer més creïble la textura.

Modelatge 3D amb texturitzat final
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Audio

Audio UI

Es va decidir fer una sintonia personalitzada pels menús del videojoc per a realitzar
això es va utilitzar el programa GarageBand per a Mac OS X.
Primerament vam seleccionar un tempo de 154 per tal de donar una velocitat més
accelerada a la sintonia. Per començar a desenvolupar la cançó es va crear una
base de bateria en la qual es podia editar el ritme, l'estil i la intensitat. A continuació
es va crear una base musical de quatre acords amb un teclat arpegiador, una
vegada fet això es va procedir a desenvolupar la melodia principal combinada amb
diferents teclats segons el fragment de la cançó. I per finalitzar es va afegir un baix
que replicava els quatre acords principals però combinant dues octaves.

Una vegada ja tenim la melodia acabada es va importar al programa Audaity per tal
de poder modificar-la. Amb aquest programa amb les eines que ens ofereix es va
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retallar la pista d'àudio, es va repetir la part principal de la cançó i es va adaptar el
final per tal que pogués tornar a començar en un bucle de manera infinita sense cap
sobresalt.

Audio Videojoc

En el videojoc és necessari introduir so ambient per tal d’aconseguir una integració
més completa per l’usuari. Per aquest motiu es va decidir implementar-les, els sons
es van extreure de fonts externes i modificades amb el programa Audacity per tal
de que coincidissin al màxim amb el videojoc.

Programació
Per la programació s’ha utilitzat el programa MonoDevelop, que és un programa
que va inclòs amb el Unity i tots dos són completament gratuïts, el llenguatge de
programació utilitzat és el C#.
Seguidament s’explicarà la funcionalitat d’alguns dels codis més importants del
videojoc.
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Moviment

Aquests dos primers codis possiblement son els més importants del videojoc, al
principi comprovem que el giroscopi del dispositiu mòbil està activat i si no ho està,
l’activem. El segon codi és on agafem el punt de rotació del dispositiu mòbil i
depenent de la rotació movem la direcció del cotxe i la rotació de la càmera.

Cotxe principal

En aquesta part del script, inicialment controlem la velocitat i fem que vagi
augmentant de manera gradual fins a un màxim de 19.2f, a l’arribar a aquest valor li
donem una velocitat de 20f així marquem una velocitat màxima al nostre vehicle. A
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més també controlem la rotació de les rodes i li augmentem o disminuïm la
velocitat de rotació depenent de la velocitat que té el cotxe.
Però si augmentem el codi podrem veure que també hi controlem altres
components.

En aquesta ampliació podem veure que inicialment tenim un comptador que manté
una velocitat de 40f o 10f durant dos segons depenent de la situació en que prové,
això ve determinat per l’obstacle que toca el nostre personatge, pot tocar un
obstacle ràpid i un de lent, aquests obstacles poden ajudar o dificultar la mobilitat
del personatge.
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També en aquest codi podem veure que hi intervé un altre factor, que és el del fre,
s’hi pot observar que si el fre està activat, la velocitat disminueix de manera gradual
fins a arribar a un màxim de -5f, per tant si activem el fre el nostre vehicle frenarà i
si el mantenim activat arribarà a fer marxa enrere.

En aquesta part del codi comprovem quin és l’objecte que ha xocat amb el nostre
cotxe i com hem explicat anteriorment hi ha els obstacles ràpid i lent que ens fan
variar la velocitat, però també podem veure que hi ha l’obstacle enemic i com es pot
observar en el codi, al xocar contra ell comprovem si l’enemic porta la bandera i si
és així, li ocultem a ell i activem la nostra perquè sigui visible.
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Amb aquest codi ens guardem la última posició en que el cotxe estava tocant a
terra amb la seva part inferior i comprovem el temps que ha passat, en cas de
que sigui de llarga durada cridem a la funció RightCar ().

Amb aquesta funció es fa que el cotxe torni a l’última posició en que es
trobavaabans de deixar de tocar el terra amb la part inferior del vehicle.
Cotxe enemic

A l'hora de programar el cotxe enemic s'ha utilitzat moltes funcions similars que en
el cotxe principal com en l'augment de velocitat de forma progressiva, en la
detecció de l'altre vehicle per poder robar-li la bandera al contrincant. Però tot i això
té funcions diferents com pot ser el component que ens ofereix Unity que
s'anomena Nav Mesh Agent, que ens ajuda a atraçar un espai en el qual es pot
moure de forma intel·ligent l'enemic sense necessitat d'estar controlat.
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I amb aquest component ja podem començar la programació per poder aconseguir
que aquest personatge es pugui moure per les zones del mapa que li hem dit.

En aquest nou codi es pot observar com comprovem si hi ha un objecte en el mapa
que sigui la bandera, en cas que hi sigui aquest vehicle l'anirà a buscar per
aconseguir-la, en cas de que ja no hi sigui, significarà que la té el mateix
vehicle o l'ha aconseguit el cotxe principal, per tant ara comprovem si la bandera la
té el cotxe principal, si és així el perseguirem a ell, en cas que no la tingui el cotxe
principal ni estigui al mapa, significarà que la té ell, el vehicle enemic, per tant el seu
nou objectiu serà escapar-se del cotxe.

Generador d’obstacles

En la programació del generador d’obstacles a l’iniciar el joc, primerament cridem la
funció Generar i li diem que s’activi de forma automàtica cada 5 segons.
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Una vegada a dins de la funció Generar, ens guardem uns valors a l'atzar dins d'uns
rangs de valors determinats per a cada eix de coordenades, tant de posició com de
rotació, d'aquesta manera podem crear la funció Instantiate que ens permet crear
elements 3D dins el videojoc, li indiquem el rang d'obstacles i cada vegada genera
una posició i rotació a l'atzar en la que instància cada objecte.

Destructor

Amb el destructor volem que cada vegada que amb el nostre personatge toquem la
gasolinera que és l’obstacle que ens pot ajudar a augmentar la velocitat o
perjudicar per disminuir-la en sortir d’aquest obstacle s’elimini, d’aquesta manera
s’aconsegueix que no hi hagi massa gasolineres i no es pugui repetir de gasolinera
al tocar-la. Per aconseguir això s’ha realitzat el següent codi.
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Amb aquest codi li diem que cada vegada que el cotxe deixi de tocar un obstacle
lent o un de ràpid que estan dins de la gasolinera es destrueixi tot l’objecte gràcies
al modificador parent, ja que els components lent i ràpid estan emparentats pel
mateix component.

Bandera

A l’hora de la importació de la bandera al programa Unity va ser una mica
problemàtic, ja que al ser un pla fet amb 3D Studio Max, el programa Unity tan sols
renderitzava una cara del pla per tal d’optimitzar el màxim de recursos. Finalment
buscat informació sobre aquest problema vam veure que havíem d’adjuntar un codi
de programació per evitar aquest efecte sobre la bandera. I es va aplicar el
component Cloth que proporciona una solució basada en la física per la simulació
de teixits i treballa en conjunt amb el Skinned Mesh Renderer.

GUI

En les animacions de les instruccions es va fer una petita animació per a cada
objecte que necessitava moviment, per fer això va fer falta fer els frames per a cada
moviment per tal de donar la sensació de moviment, per fer això es va fer
mitjançant el programa Adobe Illustrator i poder crear la seqüència.
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Amb aquests dissenys ja fets, és el moment d’importar-los al Unity, en fer-ho s’ha
d’indicar que és un Sprite de tipus 2D i UI i amb un tipus de sprite multiple.

Seguidament s'introdueix el nombre de il·lustracions que hi ha a la imatge i
arrossegar el model a la pantalla d'edició i ja tenim creada l'animació i podem
canviar els paràmetres com el de la velocitat en què es reprodueix l'animació, el
cicle de reproducció,...
So

Pel so del menú s’ha creat un element a l’escena amb el que identifiquem com a “Music” i li
creem el component Audio Source que ens permet introduir-li quina és la pista de so que
volem que soni i li indiquem que ha de sonar en forma de loop perquè una vegada hagi
acabat de sonar es torni a reproduir de forma automàtica.

I al component “Music” li apliquem el següent codi
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En aquest codi li indiquem que no esborri aquest element en carregar l'escena,
d'aquesta manera s'aconsegueix que durant el canvi de l'escena inicial a una
altra com la d'escollir el cotxe o en la que ens indica les instruccions del videojoc la
pista d'àudio seguirà sonant sempre des del mateix punt en què hem deixat
a l'escena anterior,

en

lloc

de

reproduir-se

cada

vegada

des de

l'inici.

En canvi a l'iniciar la partida se li indica que aquest element cal eliminar-lo, ja
que no cal seguir reproduint aquest àudio durant la partida, això s'aconsegueix amb
aquest codi.

Disseny

Logotip
La tipografia utilitzada tant en la UI com en el logotip és la font “Need for font” d’ús
gratuït tant en treballs personals com en comercials.
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Hem utilitzat uns colors pastel amb tons suaus combinats amb aquesta tipografia
molt dura amb les cantonades molt marcades i fortes creen una sensació
d'incompatibilitat però gràcies al fons del logotip i les ombres de les lletres s’acaba
creant una fusió molt bona.

UI del videojoc

En aquest apartat s’ha utilitzat un fons blau clar amb un degradat cap a blau fosc i
amb els botons de color taronja. Donant un toc de modernitat en el disseny del
videojoc.
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En el menú descriptiu de cada cotxe s’ha aplicat un fons degradat de negre a
transparent, amb uns indicadors de nivell de cada component del cotxe de color
taronja per seguir amb l’estètica futurista i moderna del videojoc, a més de la
mateixa tipografia utilitzada fins ara.

A més d’aquest disseny, també s’han utilitzat icones de tipus flat per crear un estil
senzill, similar al del videojoc però aquesta vegada en dues dimensions i de manera
explicativa i agradable a la vista.
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Pel disseny de les imatges de cada nivell s’ha volgut seguir amb el mateix estil flat
utilitzat en tota la UI del videojoc però combinant-ho amb el món de les tres
dimensions de cada mapa, d’aquesta manera incloent aquests dos estils tan
diferents en un de sol.

Finalment els botons per cada apartat s’han fet tots amb el mateix estil, conservant
el color taronja i amb la mateixa tipografia, seguint la mateixa línia com fins ara.
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Disseny dels personatges i altres elements

Els colors dels cotxes, tant el cotxe principal com l’enemic utilitzen una gamma de
colors molt suaus amb concordança amb el logotip i la resta dels elements.

Fins i tot a l'hora de fer el disseny de la bandera s'han utilitzat colors pastel que
combini per complet amb tota l’estètica del videojoc.
Els colors utilitzats són el groc i el blau que són els colors del fair play (joc net), ja
que el que es vol transmetre és que tot i ser un videojoc on s'ha de xocar amb el teu
rival per tal d'aconseguir el teu objectiu tot queda en això, un joc.
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Descripció de la metodologia i eines de gestió de projectes
Per poder realitzar una bona organització i mantenir un bon ritme de treball s’ha
utilitzat el programa Trello que és una eina orientada a ajudar a la bona
organització de projectes i poder realitzar un treball fluït i una constant dedicació al
treball.
Per tal d’aconseguir-ho s’ha establert una organització al Trello diferenciant cada
tasca amb el seu color pertinent, les fases de disseny i 3D, és a dir, el blueprint, el
modelatge 3D, la texturització, el skinning i l’animació es diferencien per estar
marcades amb els colors groc i taronja. Les fases de programació amb Unity,
controls, càmera, escenari, proves de lògica, etc... són de color vermell. Les
entregues i les fases de la memòria són de color verd. I finalment els extres de la
fase final estan marcades amb el color lila. I a més hi ha fases que són compartides
entre dues o més i per tant estan marcades amb tots els colors que les formen.
Per realitzar unes tasques degudament organitzades i no patir gaires entrebancs
s’utilitzarà un model de treball en cascada, que es caracteritza en un flux
irreversible de treball, etapa per etapa, fins a finalitzar cadascuna d’elles.
I finalment per tenir del tot clares les dates de cada entrega i per portar una
planificació exacta i concisa s’ha fet un Gantt, d’aquesta manera ens assegurem de
portar una bona gestió i organització en cada etapa del treball.
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Planificació i pressupost
Planificació

A l’hora de planificar les hores que dedicarem a cada apartat del nostre treball s’ha
fet utilitzant el Gantt per així tenir una pauta a seguir en cada moment i no perdre el
fil del treball. El resultat del Gantt realitzat ha quedat d’aquesta manera:
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Es pot veure que dóna un total de 289 hores de treball, que es preveu que poden
arribar a ser més tot i que les hores programades s’ha fet pensant en els punts en
què pot costar més o pot haver-hi més acumulació de feina.

Estudi de mercat

Pel que fa a l’estudi de mercat es va buscar informació a diverses fonts i s’han
pogut extreure que els smartphones són una tecnologia a l’alça, aquí podem veure
un petit gràfic en un estudi a tot Espanya.

(Dispositius preferits pels usuaris - Font: www.expansion.com)

A Espanya els videojocs mòbil s’han convertit en la tercera plataforma més
utilitzada pels gamers. El mòbil és el dispositiu preferit pel 52% dels jugadors
masculins i el 57% de les jugadores femenines. Això demostra que aquestes noves
vies permeten al sector dels videojocs arribar a més grups de població i franges
d’edat.
Durant els últims anys el fenomen d’innovació en aquest món s’ha traslladat a la
ciutat de Barcelona i es converteix en una de les capitals del gaming a nivell
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europeu gràcies, entre altres coses, als baixos costos que ofereix en comparació
Londres o Estats Units.
La ja cada vegada major penetració dels smartphones, juntament amb la
popularització dels jocs, farà que de mica en mica, aquestes plataformes es quedin
una quota de mercat de les consoles.

(Perspectiva del mercat dels videojocs mòbils - Font: www.expansion.com)

Segons xifres de Newzoo (consultora líder en l’estadística del videojoc), la xifra de
negoci global del “mobile game” va augmentar l’any 2015 a 27.520 milions d’euros i
es preveu que l’any 2018 arribi als 36.700 milions.

Pressupost i costos

En l’apartat de pressupostos començarem utilitzant la taula de Gantt realitzada
anteriorment per poder calcular i indicar les hores a realitzar i el seu cost.
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En aquesta primera part es mostren de quines parts consta el projecte, s’han hagut
de canviar la redistribució dels grups de treball per la manca de coordinació i
informació i d’aquesta forma queda organitzat d’una manera més clara i
entenedora.

En la següent part s’ha contat la part proporcional dels programes a utilitzar, els
Packs Office i Adobe no consten d’amortització, ja que és una subscripció i no es
pot comptar com a tal. Tampoc s’ha comptat les amortitzacións dels softwares
com el Unity, 3D Studio Max i UV Layout tampoc es poden comptar les seves
amortitzacions, ja que hi ha les versions per a estudiants que són completament
lliures en tots els casos. També els costos consumibles que s’ha calculat en tinta,
costos de viatges que s’ha indicat amb 0€, ja que el cost del desplaçament fins a la
universitat és molt baix.
Per altra banda en el hardware, és a dir, l’ordinador utilitzat consta amb una
amortització de 3,36€/setmana contant un 25% del total, ja que és un equip
informàtic. És a dir, el preu de l’ordinador es divideix en 4 anys que són els anys en
que s’amortitza ( 699€ / 4 = 174,75€ ), el resultat serà l’amortització de l’ordinador
durant cada any, per tant ara agafem el resultat i el dividim entre 52 que són les
setmanes que té un any i ja tenim l’amortització setmanal ( 174,75€ / 52 = 3,36€ ).
Com es pot veure s’ha comptat de sou a preu/hora a 7€ tenint en compte el salari
que es sol cobrar en conveni de pràctiques.
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Podem veure que el preu total d’aquest treball és d’uns 2.798€ que és un preu
completament raonable tenint en compte la poca experiència i la gran quantitat
d’hores realitzades.

Valoració de riscos
Els riscos que es contemplen en la realització d’aquest treball són principalment a
l’apartat del modelatge 3D tant del personatge principal com del mapa, ja que es
pot allargar més del planificat per la poca experiència i la gran dificultat dels
modelatges.
Un altre apartat és el de l’inici de la programació en Unity per la manca de costum
en la utilització amb el llenguatge a utilitzar, però a mesura que es vagi tornant a
l’hàbit d’altres anys el treball serà molt més fluït.
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Pla d’acció de marketing
Finalment aquest treball servirà per obrir les portes al món laboral, ja que aquest
treball consta de tants apartats i has demostrat que estàs a l'altura en cada un de
les facetes del treball. Les empreses podran veure que saps gestionar de forma
adequada un treball d'aquesta envergadura i has pogut fer una bona feina tant en el
disseny, el 3D i la programació, pot servir per a empreses de tots els sectors.
També és molt útil per comprovar com és el funcionament d'una petita empresa i
els entrebancs que es poden anar trobant durant el camí i saber sobreposar-se i
trobar altres vies de sortida per tal d'arribar a l'objectiu final.

Ampliacions futures

Ja que aquest projecte està realitzat de forma prototip hi ha algunes ampliacions a
realitzar perquè en un futur es pogués posar al Play Store perquè el públic es pugui
descarregar el videojoc.
•

La primera ampliació seria dissenyar més models de vehicles per a cada nivell i
que a cada nivell s’incorporin cada vegada més vehicles per fer el videojoc més
complicat i competitiu.

•

Més modelats de mapes per a tots els diferents nivells i amb diferents
il·luminacions.

•

Poder connectar el videojoc amb les xarxes socials per poder competir amb
amics.

•

Més varietat en els obstacles i més diversitat en els efectes que causen sobre
els personatges.
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Afegir una eina per poder personalitzar el vehicle de la forma que més agradi als
usuaris.

•

Crear un menú amb més opcions per donar la possibilitat a l’usuari d’apujar o
abaixar el volum de la música i els efectes sonors del videojoc o fins i tot treure
el so.

Conclusions

S’ha realitzat el treball final de manera exitosa, ja que els objectius inicials s’han
complert adequadament en cada un dels apartats. També s’han assolit uns
coneixements pel que fa a gestió de projectes, disseny d’interfícies, modelatge, i
sobretot de programació en llenguatge C Sharp.
S’han trobat alguns entrebancs sobretot en l’apartat de programació, ja que és la
secció en la que està més enfocada aquest treball. Programar amb Unity ha facilitat
molt la tasca, ja que cada vegada és més utilitzat en el món de la programació de
videojocs, consta d’una font molt gran d’informació.
En la realitzaició d’aquest treball ha estat primordial establir petites metes en les
que anar conluint dia a dia, d’aquesta manera no perdre hores de treball.
En general la realització d’aquest treball final està acabat de manera satisfactòria
tot i que hauria preferit poder realitzar un prototip més complet i similar al joc que
tenia pensat inicialment, en definitiva crec que he realitzat un bon treball i he
demostrat i adquirit molts coneixements en cada un dels apartats que es realitzen a
l’hora de crear un videojoc.
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