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La cerca del tresor, un videojoc competitiu en Unity.
TREBALL FINAL DE GRAU
RESUM (màxim 50 línies)

S’ha dissenyat i implementat un videojoc competitiu (una persona contra una altra),
utilitzant Unity com a eina per al seu desenvolupament.
En aquest document s’expliquen algunes les característiques d’Unity utilitzades.
Prèviament s’ha realitzat un estudi de necessitats, una comparativa amb altres eines
del mercat i finalment una elecció.
S’han utilitzat un conjunt de patrons de disseny per al desenvolupament, tenint en
compte la seva re-usabilitat i flexibilitat. S’explica de forma detallada el disseny dels
elements principals que composen el videojoc.
El videojoc consta amb un cicle de vida complet, generació procedural, rebre inputs
tant de teclat com de gamepad, controlar les accions i els estats dels personatges en
funció dels inputs rebuts, ofereix una mecànica prou divertida i components atraients
per al jugador.
També es tracten alguns temes d’optimització de física i renderització de textures.
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FINAL GRADE PROJECT

ABSTRACT (50 lines maximum)

It has been designed and implemented a competitive videogame (one person versus
other), using Unity as tool for its development.
In this document, it is explained some of the Unity’s features used. Previously, it has
been done a study of necessities, a comparative between other tools in the market
and finally a selection.
It has been used a set of design patterns for the development, taking into account
their reusability and flexibility. The design of the main elements that compose the
game is explained in detail.
The videogame has a complete life of cycle, procedural generation, receives keyboard
and gamepad inputs, controls the actions and states of the players in function of the
inputs received, offer a funny mechanic and attractive components for the player.
It is also about some physics and texture rendering optimization topics.

Keywords (10 maximum):
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CAPÍTOL 1
Introducció
La indústria dels videojocs ha experimentat acusat creixement en els últims anys, degut a
l’evolució computacional, capacitat de processament, gràfics més realistes i l’estreta relació
entre pel·lícules i videojocs. En conseqüència als consumidors els hi és més familiar, i reconeixent
els títols més ràpidament.
En el 2014, aquesta indústria va generar uns ingressos de més de 75.500 milions de dòlars. Amb
aquests valors es situa molt a prop de la indústria del cinema (90.000 milions de dòlars) i creix
amb una mitja de 6% anualment, més ràpidament que el cinema (menys d’un 3%).[1]
Segons un informe, que inclou informació aportada per els estudis de desenvolupament
espanyols, mitjançant una enquesta realitzada el maig de 2015, la xifra de facturació situa el
sector del videojoc en Espanya entre les principals industries nacionals de continguts digitals.
Segons les xifres del informe, en 2014 es van crear 70 noves empreses en aquesta indústria, amb
un número total que ja supera les 400, i col·loca a Espanya en primer lloc a la llista d’Europa en
número d’estudis de desenvolupament operatius.[2]
Donat el considerable creixement en aquesta indústria i el meu interès per als videojocs, vaig
decidir endinsar-me en aquest món. Volia conèixer quines oportunitats oferia, que podia
aprendre de nou i com podria adaptar els meus coneixements adquirits durant la carrera per
aprofitar-los al màxim en el desenvolupament de videojocs.
A més a més, volia crear un producte propi i estimular la creativitat, no només dissenyant
l’estructura tècnica, sinó també dissenyant el concepte del videojoc.

2
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CAPÍTOL 2
Objectius
La idea d’aquest projecte és realitzar un videojoc 2D competitiu (un jugador contra un altre),
divertit i funcional, utilitzant les eines existents en el mercat.
Es volia realitzar una versió alpha del videojoc per assolir el màxim de coneixements possibles en
el àmbit del desenvolupament de videojocs, un món que passa gairebé desapercebut en el Grau
Informàtica i que actualment està tenint un gran impacte en la economia i indústria digital.
Les característiques del videojoc han de ser:






Controlar els diferents estats durant la seva execució (cicle de vida).
Rebre els diferents inputs dels jugadors i realitzar les accions corresponents.
Permetre enviar inputs a través de teclat o gamepad amb una configuració de controls
còmode.
Generació procedural del nivell en cada partida.
Objectiu comú per als jugadors per incentivar a la competitivitat.

Juntament amb totes aquestes característiques, s’ha d’utilitzar la creativitat i dissenyar un
videojoc amb una mecànica dinàmica i uns elements que atragui i diverteixi als seus jugadors.
Tenint en compte el temps disponible per realitzar el projecte i la complexitat que suposaria
haver de crear el videojoc a baix nivell: crear un motor propi (game engine); s’opta per escollir
una motor d’alt nivell. Per tant cal cercar i analitzar les eines actuals que hi ha disponibles en el
mercat i escollir la més adient per el projecte.
Cal aprendre a utilitzar l’eina escollida. Conèixer tots els components disponibles que ofereix per
facilitar el desenvolupament. Estudi de la seva documentació i realització d’exercicis per digerir
coneixements.
També es planteja el repte de programar el màxim de codi reutilitzable i flexible per facilitar
pròximes creacions, fent així ús de patrons de programació apresos en anteriors assignatures.
4
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CAPÍTOL 3
Tecnologies
Donada les necessitats del projecte, es van haver d’investigar els diferents game engines del
mercat per tal de seleccionar el més adient.
Un game engine proporciona un motor de renderitzat per gràfics 2D i/o 3D, un motor de física
(detecció de col·lisions), reproducció de so, scripting (programació), administració de memòria i
un escenari gràfic. Alguns també proporcionen una part de gestió de xarxes i intel·ligència
artificial.

Necessitats
Característiques mínimes a tenir en compte per el game engine:






Usabilitat: El seu aprenentatge i desenvolupament ha de ser relativament senzill. A més
a més d’una interfície gràfica amigable.
Funcionalitat: Ha de proporcionar les funcions necessàries per desenvolupar un videojoc
en 2D. El seu workflow ha d’estar el màxim adaptat per l’edició 2D. També ha de poder
exportar a un gran número de plataformes possibles, per si en un futur es vol ampliar.
Documentació: Ha d’existir el contingut i exemples suficients per aprendre el seu ús.
Preu: El menor possible.
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Comparativa

Llenguatge per
programar
Suport total 2D
Plataformes
que exporta

Corba
d’aprenentatge
Quantitat de
documentació

Unity3D[3]
C#, JavaScript, Boo

Unreal Engine 4[4]
C++

CryENGINE[5]
C++

Game Maker Studio[6]
Game Maker Language

Construct2[7]
JavaScript

O
Windows, Mac OS X, Xbox
360, Xbox One, Wii U, New
3DS, PlayStation 3,
PlayStation 4, PlayStation
Vita, Windows Phone, iOS,
Android, BlackBerry 10,
Tizen, Unity Web Player,
Windows Store, WebGL,
Oculus Rift, Gear VR,
Android TV, Samsung Smart
TV
Ràpida

x
Windows, Mac OS
X, iOS, Android,
Linux, SteamOS,
HTML5, Xbox One,
PlayStation 4

x
Windows, Mac OS X,
Linux, PlayStation 3,
PlayStation 4, Wii U,
Xbox 360, Xbox One,
iOS, Android

O
Windows 7, Windows 8,
Xbox 360, Xbox One,
PlayStation 3, PlayStation
4, PlayStation Vita, Mac OS
X, Ubuntu, HTML5,
Android, iOS, Windows
Phone 8

O
Windows, Mac OS X,
Linux, Windows Phone
8, Web Player

Normal

Lenta

Ràpida

Ràpida

Molt alta

Mitjana

Baixa

Mitjana

Mitjana

Taula comparativa amb les necessitats bàsiques per a realitzar el projecte.
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Unity3D

Unreal Engine 4
CryENGINE

Game Maker
Studio

Construct2

Tipus Llicencia
Personal Edition

Preu
Free

Professional Edition

Des de
75€/mes
Free

Free
Subscripció mensual
Full Licence
Free Edition

9,90€
Contactar en
privat
Free

Descripció
- Proporciona totes les prestacions del motor.
- Es pot utilitzar mentre els ingressos no siguin superiors a
100.000$ en productes venuts. En cas de excedir, es obligat
comprar la Professional Edition.
Proporciona serveis premium: Analytics, Cloud, accés a la beta i
al codi font.
Es queden un 5% de les vendes desprès dels 3.000$ en productes
venuts.
Proporciona totes les prestacions del motor.

- Exportació només a Windows.
- Recursos il·limitats.
- Registre requerit.
- “Fet amb Game Maker” Splash screen en el videojoc.
Studio Professional
149,99$
- Funcionalitats per col·laboració en equip (Subversion).
- Serveis per monetitzar.
- Gestor de textures.
- Publicació al Marketplace de Game Maker.
Studio Master
799,99$
- Exportació a Mac OS X, Android, HTML5, iOS, Ubuntu i
Windows Phone 8.
Free Edition
Free
- Limitació en número de subdirectoris del projecte: cap
permès.
- Limitació per ús comercial: prohibit.
- Limitació en exportacions: No permet exportar a Mac OS X,
Linux, Amazon Store i Wii U.
- No proporciona funcionalitats de debugger, profiler i event
breakpoints.
Personal Licence
99,99€
- Limitació per ús comercial: A partir de 5.000$ en productes
venuts, es obligat comprar la Business Licence.
Business Licence
329,99€
Cap limitació.
8
Taula comparativa amb els diferents tipus de llicencia per els diferents game engines.
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Elecció
A primera vista Unreal Engine 4 sembla una bona elecció ja que proporciona una llicència
totalment gratuïta. Però cal destacar que acaben de treure la versió actual i encara no està lliure
d’errors. També li falten moltes millores en quan a rendiment. Per poder executar Unreal és
necessari com a mínim tenir una targeta gràfica NVIDIA GeForce 470 GTX o AMD Radeon 6870
HD series o superior i 8 GB de memòria RAM. Aquesta inversió suposaria un cost de 100€ per la
targeta gràfica i 50€ per 4 GB de RAM, per afegir als 4 GB actuals. A més a més, aquest game
engine no està enfocat i no té suport complet pel desenvolupament de videojocs en 2D. És
utilitzat per crear jocs de gran qualitat gràfica i renderitzacions molt realistes.
CryEngine no proporciona cap llicència gratuïta. La seva corba d’aprenentatge és lenta i la
documentació disponible és bastant escassa. A més a més, no està enfocat i tampoc té suport
complet pel desenvolupament de videojocs en 2D. També és utilitzat per a la creació de gram
qualitat gràfica.
Game Maker Studio sembla ser una opció viable ja que té suport total pel desenvolupament de
videojocs en 2D. La seva versió gratuïta conté la majoria de funcionalitats necessàries, però no té
el gestor de textures inclòs (útil per el desenvolupament 2D). A més a més, proporciona el Game
Maker Language per programar en el game engine. No és interessant aprendre un llenguatge
propi que només pot ser utilitzat en el seu motor.
Construct2 ofereix una versió gratuïta la qual no proporciona funcionalitats per debugar, fer
profiling o event breakpoints. Tampoc permet crear subdirectoris dins del projecte, per tant
l’organització de fitxers seria un total caos. Permet realitzar la programació amb Javascript, cosa
que personalment prefereixo evitar.
Finalment vaig optar per escollir Unity3D, en concret la versió 5.1.2f1 Personal. Permet exportar
a una gran quantitat de plataformes i proporciona suport total per desenvolupar jocs en 2D. La
seva corba d’aprenentatge és més fàcil en comparació amb els altres. A més a més, existeix una
immensa quantitat de contingut i documentació disponible de forma online o en llibres de text.
En quan a preu, Unity3D era un dels que proporcionava totes les prestacions del seu motor amb
una llicencia gratuïta.
Uns dels llenguatges que es poden utilitzar per desenvolupar en Unity3D és C#. Llenguatge
interessant en aprendre ja que pot ser utilitzat en altres àmbits de desenvolupament. C#
proporciona llibreries amb una gran quantitat de classes per facilitar el desenvolupament de
moltes funcions.

9
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CAPÍTOL 4
Unity3D
Unity és un motor de videojocs desenvolupat per Unity Technologies. Utilitzat per creat videojocs
per PC, consoles, dispositius mòbils i pàgines web. El seu primer llançament va ser en el 2005.
El 3 de març del 2015, amb la sortida de la versió 5, Unity Technologies va alliberar el game engine
amb totes les seves característiques gratuïtament, excepte el codi font i alguns serveis premiums,
dispensables per desenvolupar videojocs. Unity és reconegut per la seva habilitat en exportar a
múltiples plataformes.
El game engine utilitza les següents APIs: Direct3D en Windows i Xbox 360, OpenGL en Mac i
Windows, OpenGL ES en Android i iOs i APIs propietàries en videojocs de consola.
El scripting del game engine és construït en Mono, la implementació open-source de .NET
Framwork. Els programadors poden utilitzar C#, Boo (sintaxis inspirada en Python) o Javascript.
Actualment és el software development kit (SDK) per defecte de Wii U[8].

10
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Arquitectura del software
Unity està basat en el concepte Entity Framework[9]. Un Entity Framework aporta diferents
beneficis: motiva als usuaris a favor d’utilitzar components per sobre d’herència, manté les
classes petites i netes centrades en una sola responsabilitat, i per tant promou modularitat.
El concepte Entity Framework està inspirat en el patró de disseny Entity-Component. Una entitat
conté múltiples dominis. Per mantenir els dominis aïllats, el codi de cada un es col·locat en la
seva pròpia classe de component. L’entitat es reduïda a un simple contenidor de components[10].

Component A
(Collider)

Component B
(Render)

Entity

Component B
(Inputs)
Il·lustració del patró Entity-Component
En Unity, les entitats s’anomenen GameObjects i els components estan basats en components
propis d’Unity o en implementacions (herència de la classe base MonoBehaviours) d’scripts
anomenats Script Component.
Els components del tipus script són la principalment eina per el programador. A través d’ells pot
accedir i modificar altres entitats i components. A partir d’aquest component es realitza la major
part de la lògica del videojoc. Per exemple, si es necessari fer que una entitat (personatge) es
mogui, el programador possiblement crearà un script component que s’encarregui de realitzar el
moviment modificant valors del component encarregat de controlar la física de l’entitat
(Rigidbody).
Totes les entitats són instanciades en una escena. La escena representa el món virtual del
videojoc. No totes les entitats que apareixen en una escena són visualitzades per el jugador quan
executa el videojoc. Es necessari afegir una entitat amb un component de càmera i configurar-lo
per a que renderitzi la zona de l’escena desitjada.
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Un cop creada una entitat, es poden afegir els components que proporciona Unity. Algun dels
que han estat utilitzats durant el projecte són[11]:









Rigidbody: Controla la posició d’un objecte a través de la simulació física.
Components del tipus Collider: Et permet realitzar detecció de col·lisions entre altres
colliders. Es pot configurar el collider per tal de que no simuli la col·lisió física amb el
paràmetre trigger. En aquest cas, seguirà detectant les col·lisions, però no simularà el
impacte, simplement travessarà l’altra collider.
Sprite Renderer: Renderitza sprites1 (imatges) per a gràfics 2D.
Script: Tot script creat i que pugui funcionar com a component d’una entitat, ha d’heretar
de MonoBehaviour. Des de un script es pot consultar i modificar informació i components
de altres entitats o de la pròpia.
Càmera: Component encarregat de renderitzar la part de l’escena que hauria de ser
visualitzada per el jugador.
Components especials per UI: Existeixen uns components específics per a la creació de la
interfície de l’usuari: botons, imatges, panels, canvas, sliders, text inputs, texts, etc.

Funcions d’event
Els scripts d’Unity no són com la idea tradicional de programar en que el codi s’executa
contínuament dins d’un bucle fins que completa la tasca. En comptes d’això, Unity passa el
control als scripts de forma intermitent cridant determinades funcions que hi ha declarades en
ell. Un cop la funció ha acabat la seva execució, el control es retorna a Unity, en resposta a events
que han succeït durant el gameplay. Unity utilitza un esquema de noms per identificar quines
funcions cridar per un determinat event. Per exemple, existeix una funció anomenada Update, la
qual es cridada abans de cada actualització de frame2. Una altra funció anomenada Start, cridada
just abans de la primera actualització del frame d’un GambOject.
En cada actualització de frame totes funcions d’events són cridades per a cada script. A
continuació es mostra un esquema de l’ordre en execució de les funcions d’event[12]:

1
2

Mapa de bits dibuixat en la pantalla.
Una actualització de frame correspon a un tick del videojoc, unitat mínima quantificable.
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Flowchart del cicle de vida d’un script durant un tick del videojoc.

La cerca del tresor, un videojoc competitiu en Unity.

Interfície d’usuari de l’editor
La interfície d’usuari és força intuïtiva. No obstant, els panells poden ser totalment personalitzats
simplement arrossegant-los a la zona desitjada.

3

4
1

1

2

Interfície d’usuari de l’editor d’Unity.

1- El Project panel es on tots els assets són emmagatzemats.
2- El panell Hierarchy es on els assets estan organitzats en la escena. Els assets del project
panel poden ser arrossegats en el panell per afegir-los a l’escena actual.
3- El panell Inspector permet inspeccionar i configurar els atributs del asset seleccionat.
4- El panell Scene es una finestra 3D on es poden col·locar virtualment els assets en un espai
3D. Similar altres software de disseny 3D com Maya o 3D Studio Max.
Els assets són qualsevol recurs que utilitzi el videojoc. Alguns d’ells són: Medels 3D, materials,
textures, àudio, scripts, fonts i sprites. Tots aquests recursos han de ser creats a fora del motor,
amb una aplicació externa.
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Sistema de UI
El sistema de UI permet crear interfícies d’usuari de forma ràpida i intuïtiva. A continuació
s’explicaran els diferents components que s’han utilitzat durant el projecte.

Canvas
El canvas és la àrea on tots els elements de la UI estan continguts. Tots els elements UI han de
ser fills del GameObject corresponent al canvas.
Quan es crea un nou element UI, com per exemple una imatge, automàticament es crea un
canvas, si no existeix un prèviament en la escena.
L’àrea del canvas és mostrada com un rectangle en panell de l’escena. D’aquesta manera, facilita
el posicionament dels elements UI sense haver d’utilitzar cap altre panell de vista.
L’ordre de renderitzat dels elements UI es basa en la seva posició en la jerarquia. El primer fill és
renderitzat primer, el segon fill el següent i així successivament.

4.3.1.1 Modes de renderitzat
El canvas pot ser renderitzat en mode d’espai de la pantalla (screen space) o espai del món
(word space).


Screen Space – Overlay: Aquest mode de renderitzat col·loca els elements UI en la
pantalla, per sobre de tots els elements de l’escena. Si la pantalla és re-escalada o canvia
de resolució, la mida del canvas és automàticament adaptada.

Il·lustració del mode Screen Space – Overlay de renderització per la UI.
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Screen Space – Camera: És similar al Screen Space – Overlay, però el canvas és col·locat a
una distancia donada davant de la càmera especificada. Els elements UI són renderitzats
per aquesta càmera, el qual significa que la configuració de la càmera afecta directament
a l’aparença de la UI. Per exemple, si la càmera està configurada per a que renderitzi amb
perspectiva, els elements UI seran renderitzats amb perspectiva.

Il·lustració del mode Screen Space – Camera de renderització per la UI.



World Space: En aquest mode de renderització, el canvas es comporta com qualsevol
altre objecte de la escena. Els elements UI seran renderitzats davant o darrera dels altres
objectes en la escena basant-se en el posicionament 3D. Mode útil, si vols que els
elements UI siguin part del món (diegetic interface).

Il·lustració del mode World Space de renderització per la UI.
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Button
El button proporciona les funcionalitats típiques d’un botó. Té els estats: Normal, Highlighted
(seleccionat), Pressed i Disabled, personalitzables amb una capa de color de tint o animacions.
Permet configuració una navegació explicita o automàtica entre els diferents botons existents en
la escena. D’aquesta forma es possible navegar o saltar entre diferents botons només fent ús de
les tecles.
Per últim, permet configurar la crida de qualsevol mètode per a l’event OnClick() del botó a través
de la interfície de l’editor. En cas de voler utilitzar altres events cal fer override3 a través d’un
script.

Il·lustració del component UI Button.

3

Amplia o modifica la implementació abstracta o virtual d’un mètode, propietat o event heretat.
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Image
El component Image és utilitzat per visualitzar imatges com a element UI. Només és necessari
especificar la imatge font. Es possible aplicar un tint de color a la imatge i altres opcions per
determinar la mida i la forma que serà visualitzada, com per exemple si respecte l’aspecte
original.

Il·lustració del component UI Image.

Text
El component Text permet mostrar un text amb una tipogràfica i mides determinades en la UI.
També deixa definir un rang de mida mínim i màxim en cas de que s’hagi d’escalar, a més a més
d’altres paràmetres com alienació, color, i quin comportament tindrà si es sobrepassa el límit
horitzontal o vertical (ajustar o truncar).

Il·lustració del component UI Text.
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Ordre de renderització
A l’hora de realitzar un videojoc 2D és necessari controlar en quin ordre seran renderitzats els
elements. Una forma de fer-ho és utilitzant la distancia entre els elements i la càmera en el món
virtual.
No obstant, Unity proporciona una eina molt més potent per realitzar aquest procés: Sorting
Layers.
Les Sorting Layers treballen amb el component Sprite Renderer per determinar l’ordre de
renderització dels sprites, sense tenir en compte la seva distància fins a la càmera.
Per tenir un millor control, sprites individuals poden tenir assignats diferents valors de Order In
Layer per definir un ordre de renderització dins la mateixa Sorting Layer.

Valors de Sorting Layer i Order in Layer en el Editor d’Unity.
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Inputs
Unity incorpora un sistema per gestionar i configurar els inputs anomenat Input Manager.
Suporta dispositius d’entrada convencionals (teclat, joystick, etc) i també pantalles tàctils i
diferents sensors de dispositius mòbils, com l’acceleròmetre.

Il·lustració del Input Manager en l’editor d’Unity.

Desprès d’haver definit tots els paràmetres i el alies del input, pots accedir al seu estat a través
de la classe Input amb els mètodes que proporciona. Per exemple GetAxis, per accedir a un eix
d’un joystick.
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Resum de característiques utilitzades
A continuació enumero alguna de les característiques utilitzades en el projecte.












4

General
o Scripting amb C#.
o Deployment en un clic. Només cal clicar un botó per fer la build del projecte.
o Pipeline d’importació inigualable.
Animació
o Editor d’animacions integrat.
o Blend Trees: uneix l’animació actual i la següent per aconseguir una transició més
fluida.
o Disposa d’una màquina d’estats per el sistema d’animacions.
o Possibilitat de sincronitzar diferent capes d’animació.
Gràfics
o Accés a rendering a baix nivell.
o Fonts dinàmiques.
o Static Batching: utilitza un únic model gràfic que conté tots els models gràfics
necessaris. Estalvi en temps de processament però increment en memòria
ocupada.
2D
o Separador de sprites automàtic. Útil per quan tens diferents sprites en la mateixa
textura.
o Empaquetador de sprites. Permet encapsular tots els sprites en una textura
especial anomenada atlas. Aquest mètode permet que una drawcall4aprofiti el
temps d’importació per emmagatzemar altres textures que seran renderitzades
en un futur.
o Animació automàtica de sprites.
o Motor de física 2D.
Optimització
o Occlusion Culling: desactiva la renderització d’elements quan no són visualitzats
per la càmera.
o Profiler: eina per comprovar el rendiment dels videojocs i els recursos que utilitza
per ser executat.
o Dynamic Batching: mou models en la mateixa drawcall si comparteixen el mateix
material.
Altres
o Suport extern per al control de versions.

Número d’objectes que seran dibuixats en la pantalla.
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CAPÍTOL 5
Disseny del videojoc
Aquest capítol descriu tota la part conceptual del videojoc. Explica totes les característiques
bàsiques, mecàniques, objectius i elements que tindrà. També hi ha informació sobre els
controls, la càmera i la interfície d’usuari. Conté totes les referencies necessàries per tal de
facilitar la programació i el disseny del videojoc en l’editor d’Unity.

Perspectiva general
Resum
El títol del videojoc és: Super Cute Miners. Es tracta d’un joc 2D, d’acció, en que el seu objectiu
principal consisteix en trobar el tresor abans que el contrincant. El temps aproximat del videojoc
són entre 5 i 10 minuts. Aquesta versió serà la 1.0 alpha, dirigida a la plataforma PC.

Il·lustració del videojoc.
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Desenvolupament
El nom clau del projecte és Kouzan i serà desenvolupat utilitzant el game engine Unity versió
5.1.2f1. Com a editor principal per el tractament d’sprites s’utilitza Photoshop CS6. Per a la
programació en C# s’utilitza Microsoft Visual Studio 2013.

Idioma
Tots els textos d’interfície d’usuari que apareixen seran en Anglès.

Modes de joc
L’únic mode de joc que oferirà el videojoc és multi-jugador local. Dos jugadors en la mateixa
màquina, els quals podran utilitzar el mateix teclat, dos gamepads diferents o un teclat i un
gamepad.

Referències d’altres jocs









Worms[13]
Terraria[14]
Minecraft[15]
Bomberman[16]
Hoard[17]
DwarfCorp[18]
MotherLoad[19]
MotherLoad PS4[20]
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Estructura del joc
Mecànica del joc
L’objectiu del jugador és trobar el tresor abans que el contrincant. El tresor està enterrat sota
terra.
Excavant també es poden trobar metalls. Aquests són intercanviables en una botiga situada a la
superfície del mapa. A canvi dels metalls es poden obtenir millores que facilitaran la tasca de
trobar el tresor (reforç positiu al jugador per sortir a l’exterior i deixar de picar).

Mapa
El mapa es genera aleatòriament a partir de blocs en cada partida.

Concepte de terreny basic.

Per tal de dificultar la cerca del tresor, sota terra hi ha una “boira” la qual no permet als jugadors
veure més enllà d’un radi d’un bloc de distància.
Per a que el jugador pugui tornar a la superfície, es generen unes escales automàticament en el
la posició dels blocs destruïts en vertical (a partir d’una y distància del terra excavat). La escala
està representada frontalment on estava abans el bloc destruït. Aquest sistema permet al
jugador concentrar-se en picar i trobar el tresor sense haver de preocupar-se de com tornar. Per
tant, s’elimina complexitat i simplifica el joc per a una millor experiència en la mecànica principal:
trobar el tresor.
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>y

Concepte del sistema per a la generació d’escales.

Elements del joc
5.2.3.1 Tipus de blocs
En el mapa existeixen diferents tipus de blocs els quals es poden classificar per les seves
funcionalitats:






5

Defineixen l’entorn i l’estructura bàsica del terreny del mapa:
o Herba
o Terra
o Pedra
o Pedra mare5
Indiquen si el tresor està a prop o lluny de la localització on s’està excavant:
o Pedra dura
o Pedra super-dura
o Pedra mega-dura
o Obsidiana
Els metalls són un tipus de bloc especial perquè és una combinació d’un bloc normal amb
un metall. Per tant, estarà definit per dues textures, la bàsica del bloc normal
conjuntament amb una textura de metall.

Bloc que delimita el mapa per sota terra.
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La resistència del bloc amb el metall serà la corresponent al bloc base al qual està
combinat el metall.
Metalls intercanviables en una botiga situada a la superfície del mapa. A canvi dels metalls
es poden obtenir millores:
o Coure
o Ferro
o Plata
o Or
Cada tipus de bloc té una resistència (vida) la qual determina la dificultat per trencar-lo.
Tipus de bloc
Herba
Terra
Pedra
Pedra dura
Pedra super-dura
Pedra mega-dura
Obsidiana
Pedra mare

Resistència
100
100
200
290
390
490
610
-1

Resistència per cada tipus de bloc.

Per simular l’estat d’un bloc quan és malmès, s’aplicarà una textura de “trencament” depenen
de la resistència restant del bloc.
% resistència
= 100
=< 75
=< 50
=< 25
<= 0%

Tipus de textura
Inicial
Malmès 1
Malmès 2
Malmès 3
Malmès 4 (just abans de trencar-se)

Tipus de textura corresponent a cada resistència restant del bloc.
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Tipus de bloc
Herba
Terra
Pedra
Pedra dura
Pedra super-dura
Pedra mega-dura
Obsidiana
Pedra mare
Coure
Ferro
Plata
Or

Quantitat en el mapa (#blocs)
120
1200
500
270
120
50
25
176
Metalls
250
200
150
100

Quantitat en el mapa (%)
3.8
37.96
15.82
8.54
3.8
1.58
0.79
5.57

3161

100

Total

Quantitat orientativa de tipus de blocs en el mapa.

Concepte de terreny amb la generació de minerals.
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Tipus de bloc
Pedra dura
Pedra super-dura
Pedra mega-dura
Obsidiana

Distància del tresor
(número de blocs)
35 – 50
20 – 32
8 – 13
3–6

Rang de distàncies al qual estarà el tipus de bloc respecte al tresor.

Concepte de terreny amb la generació de minerals i el rang de distancia per a cada tipus de bloc.

5.2.3.2 Tresor
Component essencial que defineix l’objectiu principal del joc. El primer jugador que aconsegueix
picar el tresor es qui guanya la partida. La partida finalitza amb un guanyador.
El tresor apareixerà a partir d’una y alçada (profunditat) per tal de dificultar una mica el joc.
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Jugador
El jugador portarà el control d’un personatge miner el qual pot realitzar diferents accions: saltar,
moure’s, picar blocs, escalar i comprar en la botiga. Podrà realitzar combinacions entre algunes
de les accions, tals com: saltar i picar, moure’s i picar.
Existeixen uns objectes especials que el miner portarà equipat durant la partida de forma
permanent. Aquests objectes proporcionen una sèrie d’habilitats especials que permeten al
jugador facilitar la cerca del tresor. Els objectes, i per tant les seves habilitats, es podran millorar
durant el transcurs de la partida.

5.2.4.1 Objectes permanents del personatge
Llista dels objectes permanents del personatge que permetran al jugador facilitar la cerca del
tresor:




Casc amb llum: determina el rang de visió.
o Per defecte: 1 bloc de radi.
Pic: determina la força del pic per trencar un bloc.
o Per defecte: 1 unitat de força
Botes: determina la velocitat de moviment.
o Per defecte: 1 unitat de velocitat.

5.2.4.2 Millores dels objectes permanents (Botiga)
Els objectes permanents del personatge es podran millorar a canvi de metalls acumulats excavant
sota terra:

Tipus de casc
Iron helmet
Mining helmet
Magician hat
Dwarven helmet
Demon helmet

Visió
x1
x 1.3
x2
x 3.3
x4

Quantitat de metall
objecte per defecte
10 coure
5 coure + 15 ferro
10 coure + 5 ferro + 20 plata
15 coure + 10 ferro + 5 plata + 20 or

Quantitat de metall necessari per les millores del casc.
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Tipus de pic
Small pickaxe
Mining pickaxe
Dragon pickaxe
Dwarven
pickaxe
Fire pickaxe

Força
70
90
125
190

Quantitat de metall
objecte per defecte
10 coure
5 coure + 15 ferro
10 coure + 5 ferro + 20 plata

280

15 coure + 10 ferro + 5 plata + 20 or

Tipus de bloc

Quantitat de metall necessari per les millores del pic.

Herba
Terra
Pedra
Pedra dura
Pedra super-dura
Pedra mega-dura
Obsidiana
Pedra mare

Small
2
2
3
5
6
7
9
-1

Tipus de pic
Mining Dragon Dwarven
2
1
1
2
1
1
3
2
2
4
3
2
5
4
3
6
4
3
7
5
4
-1
-1
-1

Fire
1
1
1
2
2
2
3
-1

Número de cops amb cada pic en relació a la resistència de cada tipus de bloc.

Tipus de botes
Bunnyslippers
Crocodile boots
Pair of soft boots
Dragon scale boots
Boots of haste

Velocitat
x1
x 1.2
x 1.3
x 1.4
x 1.5

Quantitat de metall
objecte per defecte
10 coure
5 coure + 15 ferro
10 coure + 5 ferro + 20 plata
15 coure + 10 ferro + 5 plata + 20 or

Quantitat de metall necessari per les millores de les botes.
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Càmera


Multi-jugador local 2 jugadors en la mateixa màquina:

Hi ha una càmera diferent per a cada jugador (split screen). Cada càmera segueix al seu jugador
corresponent. La càmera mostra una part del mapa corresponent a un radi del jugador.

Pantalla dividida en dues parts (split screen).
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Controls
Moviment horitzontal
Moviment vertical
Picar
Saltar
Interactuar botiga
Moviment dins UI
botiga
Seleccionar objecte
botiga

Teclat: Jugador 1
Esquerra/Dreta: A/D
Amunt/Assota: W/S
T
Y
G
Esquerra/Dreta: A/D
Amunt/Assota: W/S
T

Teclat: Jugador 2
Esquerra/Dreta: ←/→
Amunt/Assota: ↑/↓
P
O
L
Esquerra/Dreta: ←/→
Amunt/Assota: ↑/↓
P

Gamepad Xbox 360
Eix X joystick esquerra
Eix Y joystick esquerra
X
A
Y
D-Pad
X

Relació de controls de PC i gamepad Xbox 360 amb les accions possibles.

Seleccionar objecte botiga

Picar

Saltar

Moviment Vertical

Moviment dins UI botiga

Moviment Horitzontal

Interactuar botiga

Controls del teclat per al jugador 1.

Saltar

Picar

Seleccionar objecte botiga

Moviment Vertical

Interactuar botiga

Moviment Horitzontal

Controls del teclat per al jugador 2.
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Interactuar botiga

Moviment Horitzontal

Picar
Moviment Vertical
Seleccionar objecte botiga

Saltar

Moviment dins UI botiga

Controls del gamepad de Xbox 360.
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Interfície
Interfície durant el joc (HUD)
11
22

54

22

12

7

1. Objectes permanents del jugador: pic, casc amb llum i botes.
2. Minerals recol·lectats durant la partida.
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Botiga

11
22

Upgrades

Upgrades

Mining pickaxe
33 10

Crocodile boots
10

44 > Increase strenght to 90.

> Increase speed 30%.

Dragon pickaxe
5
15

Pair of s oft boots
5
15

> Increase strenght to 125.

55

> Increase speed 100%.

Done

Done

1. Navegació entre els diferents menús. Existeix un menú diferent per cada objecte
permanent equipat (pic, casc amb llum i botes).
2. Imatge de l’objecte a millorar.
3. Metalls necessaris per a la millora.
4. Descripció del que aporta la millora.
5. Botó per tancar el menú
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Interfície menú principal

Game logo

Versus
Exit

Menú principal des d’on es pot iniciar el videojoc o sortir.

Modalitats del joc
Competitiu (Versus)
La partida no finalitza fins que el tresor és trobat. El primer que hagi trobat el tresor, serà el
guanyador.
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CAPÍTOL 6
Disseny tècnic
Un dels reptes proposats era dissenyar els diferents components del videojoc tenint en compte
la reutilització i la flexibilitat. Per aquest motiu s’ha creat un conjunt de classes genèriques
identificables amb el prefix CGF (Chloroplast Games Framework). També he utilitzat i adaptat
alguns patrons de disseny als requeriments del projecte: MVC i State.
Cal destacar que en els diagrames no apareix la tota la informació corresponen a les classes,
només els atributs i mètodes més importants per a la seva compressió.
Moltes d’aquestes classes depenen de les funcions d’events d’Unity, explicades en el capítol 4:
Unity 3D. Per evitar la repetició i sobresaturació de mètodes en les classes, es dona per suposat
l’existència de les funcions d’events Start i Update en els diagrames.

Patrons de disseny
Introducció
Els patrons de disseny s’utilitzen per cercar solucions a problemes comuns en el
desenvolupament de software.
Per a que una solució sigui considerada un patró de disseny ha de tenir dues característiques:



Comprovat la seva efectivitat resolent problemes similars en ocasions anteriors.
Ha de ser reutilitzable, o sigui, aplicable a diferents problemes de disseny en diferents
circumstancies.
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Objectius dels patrons
Els patrons de disseny pretenen:






Proporcionar elements reutilitzables en el disseny de sistemes de software.
Evitar la repetició de cerca de solucions a problemes ja coneguts i solucionats
anteriorment.
Formalitzar un vocabulari comú entre dissenyadors.
Estandarditzar un mètode de realització del disseny.
Facilitat en el aprenentatge de noves generacions de dissenyadors, condensant
coneixement ja existent.

No pretenen:



Imposar certs dissenys sobre altres.
Eliminar la creativitat inherent en el procés de disseny.

Patrons utilitzats
Els patrons que han estat utilitzats en el projecte són:






Singleton[21]: Garanteix que un objecte només serà instanciat una sola vegada. Accés
global.
MVC (Model - Vista - Controlador)[22]: Compost per tres components: Model, Vista i
Controlador. Té com objectiu separar les dades i la lògica, de la vista i el controlador. La
vista i el controlador depenen del model, però ell no depèn de cap dels altres.
State[23]: Permet que un objecte modifiqui el seu comportament cada vegada que canvia
el seu estat intern. Útil per modificar el comportament d’un objecte en temps d’execució.
Observer[24]: Defineix una relació de un a molts, permetent així que quan un dels objectes
canvia el seu estat, notifica als demès dependents del canvi.

Model – Vista – Controlador
El Model – Vista – Controlador és un dels patrons arquitectònics de la comunitat de
desenvolupadors de software.
Defineix una estructura independent del Model (Objectes del negoci), la Vista (interfície entre
l’usuari i el sistema) i el Controlador (controlador del flux de l’aplicació).
D’aquesta forma, el sistema queda dividit en tres capes diferents, les quals encapsulen les dades,
la interfície i la lògica interna.
El patró està compost per:
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Model: Conté el nucli de les funcionalitats de l’aplicació i encapsula el seu estat.
Desconeix qualsevol estat o informació externa. Per tant, només respon a les peticions
d’informació i instruccions de canvi.



Vista: Gestiona la presentació de la informació que conté el Model. Per tant, pot accedir
al Model però mai canviar-lo. És notificada quan hi ha un cavi d’estat en el Model.



Controlador: Reacciona a partir de les peticions del usuari (events cridats probablement
a través de la Vista), executant la acció corresponent a la petició. Llavors informa al Model
i/o Vista dels canvis que suposa aquesta petició, en cas de que sigui necessari.

Aquesta separació permet que el Model es construeixi i es provi de forma independent de la
presentació (Vista).
Existeixen diferents implementacions d’aquest patró: estructura passiva i activa. Cada negoci
utilitza la més adient per al seu cas concret:


Model passiu: El Controlador manipula el Model exclusivament. Bàsicament, el
Controlador modifica el Model i desprès informa a la Vista del canvi, i en conseqüència
que renovi la presentació.
El Model es completament independent de la vista i el controlador. No hi ha mitjans per
a que pugui informar dels canvis en el seu estat.

Vista

Controlador

Model

Patró MVC amb Model passiu



Model actiu: El Controlador no participa en el canvi del Model. Aquest cas es dona quan
altres fonts estan canviant les dades, i aquests canvis han de ser reflectits en la Vista. Per
obtenir aquesta estructura és necessari fer ús del patró Observer, el qual proporciona un
mecanisme per alertar als seus registrats dels canvis en el Model sense haver d’introduir
cap dependència en la resta de components del patró MVC.
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La Vista i el Controlador implementen la interfície Observer i es registren al Model. Quan
el Model canvií notificarà als observadors enregistrats (Desacoblament entre
components).

Vista

Controlador

Model

<<Interface>>
Observer

Patró MVC amb Model actiu

D’aquestes dues estructures bàsiques poden derivar altres implementacions, depenen de les
necessitats i el context de l’aplicació. Els patrons no pretenen eliminar la creativitat inherent en
el procés de disseny

En aquest projecte s’ha escollit una estructura similar al Model passiu per crear l’entitat del
Jugador. El Controlador manipula tots els comportaments i dades del jugador. Seguidament
informa a la Vista del canvi, per a que reprodueixi l’animació corresponent al comportament.
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Màquina d’estats del cicle de vida del videojoc
El videojoc consta de quatre estats i dues escenes en el seu cicle de vida:






Main Menu: Estat en que apareix la primera escena amb el menú principal on es pot
escollir començar la partida o sortir del videojoc.
Gameplay: Estat en que es carrega una nova escena i els jugadors inicien la partida.
Finalitza quan un dels jugadors troba el tresor.
End Gameplay: Estat en que es proclama un guanyador i per tant un perdedor també.
Seguidament apareix un diàleg preguntant si es vol iniciar una nova partida o tornar al
menú principal.
Exit: Finalitza la execució del videojoc.

Exit

Quit_button

Main
Menu

ESC_key

Versus_button

Gameplay

PlayAgain_button
GoBackToMM_button

Any player finds the treasure

End
Gameplay

FSM del cicle de vida del videojoc.

Per gestionar els diferents estats per el qual passa el videojoc s’ha utilitzat el patró de disseny
Singleton. Aquest patró assegura que la classe només té una instancia i proveeix un punt global
d’accés. Això facilita la gestió i permet que qualsevol esdeveniment (ex. clic a un botó de la
interfície) pugui canviar de l’estat actual al següent pertinent i carregar la escena en el cas
necessari.
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Jugador
MVC (Model - Vista - Controlador)
He decidit aplicar el patró MVC en el jugador per separar el màxim possible la vista (animacions),
model (components i dades) i controlador (gestió d’inputs i màquina d’estats). El MVC permet
tenir la majoria de parts importants del jugador separades, organitzades, flexibles i fàcilment
reutilitzables.
Descripció de les responsabilitats de cada classe:









CGFView: Classe base la qual emmagatzema el component d’Unity encarregat de
controlar les animacions.
PlayerAnimatorController: Controla el comportament del component Animator,
encarregat de reproduir les animacions.
CGFModel: Classe base la qual emmagatzema la vista (CGFView) del patró.
PlayerModel: Emmagatzema i controla tots els components que necessita el jugador per
realitzar les seves accions, com per exemple: moure’s , saltar i picar.
CGFInputController: Classe base sense cap responsabilitat. Reservada per futures
ampliacions o canvis.
CharacterInputController: Classe on es defineixen i s’emmagatzema l’estat actual de les
accions del jugador.
PlayerInputController: Vincula uns determinats inputs amb les accions del jugador i
comprova els seus estats de pulsació.
PlayerController: Encarregat d’actualitzar l’estat actual de la màquina d’estats del
jugador a cada tick del videojoc. A més a més conté les referencies als diferents
components del MVC: PlayerAnimatorController, PlayerModel i PlayerInputController.

L’aplicació d’aquest patró ha permès reutilitzar tota l’estructura per al segon jugador. Només ha
estat necessari canviar els inputs i les animacions.
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Animator (Unity class)

CGFModel
CGFView

+ SetBool(name : string, value : bool) : void
+ SetTrigger(name : string) : void

CGFInputController
+ GetPosition() : Vector3
+ GetDirection(targetPosition : Vector3) : Vector3

PlayerModel

PlayerAnimatorController
+ event DigAnimationFinished : DigAnimationFinishedEventHandler
+ event DigDown : DigDownEventHandler
+ event DigSide : DigSideEventHandler
+ DoWalk() : void
+ DoDigSide() : void
+ DoDigDown() : void
+ DoClimb() : void
+ DoWin() : void
+ DoLose() : void
+ SetIsGrounded() : void
+ SetVerticalSpeed() : void

CharacterInputController

+ HasTreasure : bool
+ EnemyPlayer : GameObject
+ CurrentDigStrength : float
+ CurrentMoveSpeed : float
+ CurrentClimbSpeed : float
+ CurrentProximityRadius : float
- GetEnemyPlayer() : GameObject
+ StartSpawn() : void
+ Move(direction : float) : void
+ StopMove() : void
+ IsMoving() : bool
+ Jump() : void
+ DigSide() : void
+ DigDown() : void
+ IsGrounded() : bool
+ Interact() : void
+ IsInteracting() : bool
+ UseInventoryItem() : void
+ StartClimb() : bool
+ StopClimb() : bool
+ CanClimb() : bool
+ IsClimbing() : bool
+ SetVerticalMovement(direction : float) : void
+ SetHorizontalMovement(direction : float) : void

+ Type : enum {HorizontalMove, VerticalMove, Jump, Dig, Use, Interact}
+ InputTypes : Dictionary<Type, bool>
+ InputTypesDown : Dictionary<Type, bool>
+ IsInputPressed(inputType : Type) : bool
+ IsInputPressedDown(inputType : Type) : bool
+ SetInputPressed(inputType : Type, isPressed : bool) : void
+ SetInputPressedDown(inputType : Type, isPressedDown : bool) : void

PlayerInputController
+ moveHorizontal : string
+ moveVertical : string
+ jump : string
+ dig : string
+ useItem : string
+ interact : string
- DetectInputType()
- UpdateInputPressedDown()

CGFFSMManager

PlayerController
+ DoEndGame() : void

Diagrama de classe: MVC del jugador.
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Màquina d’estats finita del jugador (FSM)
Per controlar el comportament del jugador he utilitzat la següent màquina d’estats finita:

Màquina d’estats finita del jugador.

A més a més de dissenyar els diferents estats que tindrà el jugador i definir les seves transicions,
he dissenyat una màquina d’estats finita compatible amb el patró MVC.
Descripció de les responsabilitats de cada classe:






CGFFSMManager: Classe base que emmagatzema l’estat actual del jugador. Encarregat
d’inicialitzar el primer estat i canviar, si és necessari, l’estat actual de la màquina d’estats
finita a cada tick del videojoc.
PlayerController: Conté les referencies als diferents components del MVC:
PlayerAnimatorController, PlayerModel i PlayerInputController.
CGFFSMState: Classe base que defineix el comportament bàsic d’un estat. Emmagatzema
una referència del seu manager.
PlayerState: Crea un pont entre un estat bàsic i un estat específic del jugador.
Proporciona les referències dels components del patró MVC que emmagatzema el
PlayerController. Qualsevol estat específic del jugador ha d’heretar d’aquesta classe.
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CGFFSMManager

CGFFSMState

- ChangeState(newState : CGFFSMState) : void
# InitializeState(state : CGFFSMState) : void
# HandleInput() : CGFFSMState
# Update() : void
+ SwitchState(newState : CGFFSMState) : void

+ virtual HandleInput() : CGFFSMState
+ virtual FixedUpdate() : void
+ virtual Update() : void
+ virtual Enter() : void
+ virtual Enter() : void

PlayerAnimatorController

PlayerState

+ event DigAnimationFinished : DigAnimationFinishedEventHandler
+ event DigDown : DigDownEventHandler
+ event DigSide : DigSideEventHandler
+ DoWalk() : void
+ DoDigSide() : void
+ DoDigDown() : void
+ DoClimb() : void
+ DoWin() : void
+ DoLose() : void
+ SetIsGrounded() : void
+ SetVerticalSpeed() : void

+ PlayerModel : PlayerModel
+ PlayerAnimatorController : PlayerAnimatorController
+ PlayerInputController : PlayerInputController
-memberName

Diagrama de classe: Màquina d’estats del jugador.

El segon jugador utilitza exactament la mateixa estructura.
Diagrama de seqüencia il·lustrant com el PlayerController gestiona els estats:

playerController : PlayerController

currentState : PlayerState

InitializeState(newState)

loop
Update Unity
HandleInput()

HandleInput()
nextState

Diagrama de sequencia: gestió de l’estat actual del jugador.
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Exemple funcionament del MVC juntament amb la FSM
Cas d’exemple del funcionament del patró aplicat al jugador juntament amb la màquina d’estats
finita:


El PlayerInputController rep un input per realitzar l’acció de saltar. Aquest emmagatzema
l’input actual, en una estructura de dades, com una acció de “saltar” prèviament definida
en el CharacterInputController.



La màquina d’estats finita s’encarrega de comunicar a l’estat actual si ha rebut cap input
des de l’últim update de l’engine. L’estat actual comprova si el input que ha rebut està
permès i si les condicions actuals del personatge són les ideals per saltar. En aquest punt
cal saber si el jugador està tocant el terra o no. L’estat actual consulta al PlayerModel
(Model), ell consulta al component encarregat de controlar el salt del jugador. Finalment,
l’estat actual obté una resposta, en cas afirmatiu, procedeix a canviar a l’estat de saltar,
en cas negatiu continua comprovant altres inputs.



La màquina d’estats finita realitza el canvi d’estat que li ha comunicat l’estat actual.
Primer comunica a l’estat actual que hauria de finalitzar. L’estat actual executa la seva
funció d’Exit abans de acabar. Seguidament comunica al següent estat, saltar, que hauria
de començar. Per tant executa la seva funció d’Enter per inicialitzar les variables
necessàries i comunicar al PlayerModel que realitzi l’acció de saltar. El PlayerModel
comunica al component encarregat de gestionar el salt del jugador que accioni el salt.
També comunica al PlayerAnimatorController (Vista) que reprodueixi l’animació de salt.
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Màquina d’estats finita de les animacions
El mètode escollit per a l’animació dels jugadors han estat els spritesheets[25]. Aquest mètode
consisteix en crear diferents imatges (sprites) i col·locar-les en un cert ordre. La seva successió
crea un moviment continuo (cicle).
Per poder combinar diferents accions tals com: saltar i picar o caminar i picar, ha estat necessari
separar les animacions en dues parts: cos i braços. Amb aquesta tècnica he aconseguit solapar
l’animació dels braços sobre l’animació del cos, permetent canviar una d’elles sense que afecti a
l’altra.


Màquina d’estats finita per el cos:

DigDown

!IsDiggingDown
IsDiggingDown

Climb

!IsCliming &&
IsGrounded
IsCliming

Main
Idle
Menu

IsDiggingSide
!IsWalking &&
!IsDiggingSide

DigSide

!IsGrounded
IsGrounded &&
!IsWalking

!IsWalking &&
!IsDiggingSide
IsWalking
!IsWalking &&
IsDiggingSide

AnyState
DoLose

DoWin

LoseStart

WinStart

LoseLoop

WinLoop

!IsCliming &&
IsCliming
!IsGrounded

Jump &
Falling
IsGrounded &&
IsWalking
!IsGrounded &&
IsWalking

Walk

IsWalking

Màquina d’estats finita per les animacions del cos.
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Màquina d’estats fina per els braços (els estats ratllats no contenen cap animació):
!IsWalking

DigDown

Climb
IsCliming

!IsDiggingDown

IsDiggingDown

!IsCliming &&
IsGrounded
IsCliming

Main
Idle
Menu

IsDiggingSide
!IsWalking &&
!IsDiggingSide

DigSide

!IsGrounded
IsGrounded &&
!IsWalking

!IsWalking &&
!IsDiggingSide
IsWalking
!IsWalking &&
IsDiggingSide

AnyState
!IsCliming &&
IsCliming
!IsGrounded

Jump &
Falling

IsGrounded &&
IsWalking
!IsGrounded &&
IsWalking

IsWalking

IsWalking

Màquina d’estats finita per les animacions dels braços.
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Inputs
Unity incorpora el seu propi sistema d’administració d’inputs i mètodes per obtenir els valors
necessaris. No obstant, he optat per crear un conjunt de classes les quals fan de pont entre el
Input Manager d’Unity i el patró MVC desenvolupat pel jugador. Aquest pont aïlla els mètodes
específics d’Unity encarregats de la detecció d’inputs. El MVC i la FSM del jugador desconeix
l’existència d’aquests mètodes. D’aquesta manera tenim tots els mètodes específics del Input
Manager aglutinats en una sola classe i no escampats per als diferents estats de la FSM del
jugador. Així, un canvi en un input només suposarà el canvi d’un atribut, que a més a més ja
sabem on es troba.
CGFInputController

CharacterInputController
+ Type : enum {HorizontalMove, VerticalMove, Jump, Dig, Use, Interact}
+ InputTypes : Dictionary<Type, bool>
+ InputTypesDown : Dictionary<Type, bool>
+ IsInputPressed(inputType : Type) : bool
+ IsInputPressedDown(inputType : Type) : bool
+ SetInputPressed(inputType : Type, isPressed : bool) : void
+ SetInputPressedDown(inputType : Type, isPressedDown : bool) : void

PlayerInputController
+ moveHorizontal : string
+ moveVertical : string
+ jump : string
+ dig : string
+ useItem : string
+ interact : string
- DetectInputType()
- UpdateInputPressedDown()

<<static>> Input (Unity class)
+ GetButton(buttonName : string) : bool
+ GetButtonDown(buttonName : string) : bool

Diagrama de classe: Sistema personalitzat d’inputs.

Descripció de les responsabilitats de cada classe:


CGFInputController: Classe base per possible ampliació en un futur. De moment no té cap
funció útil.
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CharacterInputController: Classe on es defineixen i s’emmagatzema l’estat actual de les
accions del jugador. Es distingeixen dos tipus d’inputs, els de pulsació continuada o
pulsació mantinguda.
PlayerInputController: Comprova els inputs configurats prèviament en el Input Manager
d’Unity i els vincula amb les accions corresponents del jugador. Modifica l’estat de cada
acció en relació si el seu input ha estat activat o no.
Input: Classe estàtica pròpia d’Unity[26]. Llegeix els inputs configurats en el Input Manager.
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Script Components
Per definir el comportament del jugador, he dissenyat una col·lecció de script components. Cada
un d’ells serveix per una funció o acció bàsica diferent. Per al seu ús només cal afegir els
components del tipus script a l’entitat desitjada, en aquest cas, el jugador.


Move2DPlatform: Mou l’entitat a partir d’una direcció indicada.

Move2DPlatform
+ speed : float
+ IsMoving : bool
- rigidbody : Rigidbody
+ MoveToDirection(direction : float) : void
+ StopMove() : void
- UpdateMovement() : void

Diagrama de classe: Component responsable del moviment.



Jump2DPlatform: Encapsula dues responsabilitats, saber en tot moment si l’entitat està
tocant el terra i saltar.

Jump2DPlatform
+ groundRadius : float
+ whatIsGround : LayerMask
- rigidbody : Rigidbody
+ Jump() : void
+ IsGrounded() : bool
- UpdateGrounded() : void
Diagrama de classe: Component responsable del salt.
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DigBehavior: Responsable de transmetre un cop o “picada” a les entitats sensibles a
rebre’ls. Per a que una entitat pugui rebre el cop, ha de contenir el receptor
CGFHitListener del sistema de detecció de cops.

DigBehavior
+ strength : float
+ maxDistance : float
+ actor : GameObject
+ digSideCenterOffset : Vector3
+ digDownCenterOffset : Vector3
+ DigSide(direction : Vector3) : void
+ DigDown(direction : Vector3) : void
- Dig(centerOffset : Vector3, direction : Vector3) : void
- GetColliderHit(centerOffset : Vector3, direction : Vector3) : Collider
Diagrama de classe: Component responsable de picar.



ClimbBehavior: Encarregat de gestionar el comportament de pujar i baixar escales.

ClimbBehavior
+ miniJumpEnterSpeed : float
+ miniJumpExitSpeed : float
+ centerHeadOffset : Vector3
+ headRadius : float
+ centerFeetOffset : Vector3
+ feetRadius : float
+ whatIsClimbable : LayerMask
+ whatIsGround : LayerMask
+ IsClimbing : bool
- _rigidbody : Rigidbody
+ StartClimb() : void
+ StopClimb(): void
+ CanClimb() : bool
- UpdateMovement() : void
- UpdateHeadTouchingClimbable() : void
- UpdateFeetTouchingClimbable() : void
- UpdateGrounded() : void
- CheckTopClimbStop() : void
- CheckBottomClimbStop() : void
- OnMiniStartJumpFinished() : void

Diagrama de classe: Component responsable de pujar i baixar escales.
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Bloc
L’entitat bloc ha necessitat diferents sistemes per reproduir el seu comportament. He dividit els
sistemes en diferents responsabilitats: detecció de cops o impactes, gestió de la vida i mostrar
visualment l’estat en qual es troba (una mica trencat, trencat, bastant trencat i apunt de ser
destruït).

Sistema de detecció de cops o impactes (Hit System)
El sistema de detecció de cops consta de dues parts: El receptor i l’emissor de l’avís de que ha
realitzat un cop.
El receptor proporciona un mètode públic per ser avisat del cop, amb la quantitat de mal rebut i
l’emissor responsable. També ofereix un event per avisar als seus registrats quan ha rebut un
cop, el mal i el responsable (patró Observer).
Descripció de les responsabilitats de cada classe:




CGFHitListenerBehavior: Receptor del sistema de detecció de cops. Encarregat de rebre
avisos d’un o varis CGFHitMakerBehavior i reaccionar en conseqüència avisant als seus
observadors registrats.
CGFHitMakerBehavior: Emissor del sistema de detecció de cops. Encarregat d’enviar
avisos a un o varis CGFHitListenerBehavior si fan col·lisió i pertanyen a una LayerMask
determinada.

CGFHitListenerBehavior

CGFHitMakerBehavior

+ event Hit : HitEventHandler
+ DoHit(damage : float, hitActor : GameObject) : void
# virtual OnHit(damage : float, hitActor) : void

+ layerToHit : LayerMask
- damage : float
+ OnCollisionEnter(collisionInfo : Collision) : void
- MakeHit(objectToHit : GameObject) : void

Diagrama de classe: Sistema de detecció de cops.
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Diagrama de seqüencia il·lustrant com el CGFHitMakerBehavior avisa a CGFHitListenerBehavior
quan col·lisionen en el món virtual:

CGFHitMakerBehavior

CGFHitListenerBehavior

OnCollisionEnter(collisionInfo)
DoHit(damage, this)

OnHit(damage, hitActor)

Diagrama de seqüencia: Procés d’avís quan hi ha col·lisió.

Sistema de gestió de vida (Health System)
El sistema de gestió de vida consta únicament d’una part: El HealthBehavior.
El HealthBehavior proporciona un mètode públic per ser avisat del mal que ha de reduir de la
vida. També ofereix un event per avisar als seus observadors quan ha rebut mal, la quantitat i el
responsable (patró Observer).
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Descripció de les responsabilitats de cada classe:


CGFHealthBehavior: Controlador del sistema de gestió de vida. Observador del sistema
de detecció de cops. És avisat quan es rep un cop, seguidament gestiona la vida i avisa al
seus observadors del mal rebut.

CGFHealthBehavior
+ minRangeHealth : float
+ maxRangeHealth : float
+ maxHealth : float
+ currentHealth : float
+ event Damaged : DamagedEventHandler
+ OnHit(h : HitEventArgs) : void
+ Hurt(h : HitEventArgs) : void
# virtual OnDamaged(damagedEventArgs :
DamagedEventArgs) : void

Diagrama de classe: Sistema de gestió de vida.

Diagrama de seqüencia il·lustrant com el CGFHitListenerBehavior avisa a CGFHealthBehavior
quan col·lisionen en el món virtual:

CGFHitListenerBehavior

CGFHealthBehavior
OnHit(h)
Hurt((h)

OnDamaged(damagedEventArgs)

Diagrama de seqüencia: Procés d’avís al sistema de gestió de vida quan hi ha col·lisió.
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Sistema de trencament (Break System)
El sistema de trencament consta únicament d’una part: El BreakBehavior.

Il·lustració d’un bloc amb el sistema de trencament.

Ofereix un event per avisar als seus observadors quan ha estat totalment destruït i el responsable
(patró Observer).
Descripció de les responsabilitats de cada classe:


BreakBehavior: Controlador del sistema de trencament. Observador del sistema de gestió
de vida. És avisat quan s’ha rebut mal, seguidament calcula la proporció de mal rebut i
mostra l’sprite corresponent a l’estat actual de la vida.

BreakBehavior
+ breakSprites : List<Sprite>
+ event Broken : BrokenEventHandler
# virtual OnBroken(damageActor) : void
- OnDamaged(d : DamagedEventArgs) : void
- CreateBreakSpriteGameObject() : void
- CheckHealth(d : DamagedEventArgs) : void
- ElementDestroyed(d: DamagedEventArgs) : void

Diagrama de classe: Sistema de trencament.
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Diagrama de seqüencia il·lustrant com el CGFHealthBehavior avisa a BreakBehavior quan la
vida és reduïda:

CGFHealthBehavior

BreakBehavior
OnDamaged(damagedEventArgs)
CheckHealth(damagedEventArgs)

Diagrama de seqüencia: Procés d’avís al sistema de trencament quan la vida ha estat reduïda.
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Boira de guerra (fog of war)
Per tal de simular una boira de guerra, típica en els jocs d’estratègia, he optat per realitzar una
simplificació, col·locant diferents sprites de núvols sobre els blocs per tal d’ocultar-los.

Il·lustració de la boira de guerra en el joc.

Per fer més variat el tipus de boira i donar més vida al videojoc, he decidit que cada cop que es
genera un núvol, tingui tres gràfics per escollir de forma aleatòria. D’aquesta manera
s’aconsegueix diversitat en la boira. A més a més, la posició en la que es renderitzen també es
aleatòria, creant un efecte més heterogeni.
Quan el jugador es troba a prop del núvol, aquest desapareix amb una animació de reducció de
mida. El núvol i el jugador utilitzen un sistema de proximitat per poder realitzar aquesta
interacció.

Sistema de proximitat (Proximity System)
El sistema de proximitat consta de dues parts: El receptor i l’emissor de l’avís de que es troba a
prop.
El receptor únicament proporciona un mètode públic per ser avisat. En aquest mètode li és
proporcionat l’emissor responsable.
Descripció de les responsabilitats de cada classe:



ProximityBase: Receptor del sistema de proximitat. Encarregat de rebre avisos d’un o
varis ProximityBehavior i reaccionar en conseqüència a través d’una alerta interna.
ProximityBehavior: Emissor del sistema de proximitat. Encarregat d’enviar avisos a un o
varis ProximityBase si es troben en un radi i pertanyen a una LayerMask determinada.
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ProximityBase

ProximityBehavior

+ OnApproach(approacher : ProximityBehavior) : void
# virtual Alert(approacher : ProximityBehavior) : void

+ centerOffset : Vector3
+ radius : float
+ layerMask : LayerMask
+ UpdateProximity() : void
- FindNearbies() : List<ProximityBase>
- GetCloseColliders() : Collider[]

Diagrama de Classes: Sistema de proximitat.

Diagrama de seqüencia il·lustrant com el ProximityBehavior avisa a ProximityBase quan s’apropa
a ell en el món virtual:

ProximityBehavior

ProximityBase

OnApproach(this)

Alert(approacher)

Diagrama de seqüencia: Procés d’avís quan s’apropen.
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Botiga
Per a que el jugador pugui interaccionar amb la botiga, obrir el menú quan es troba en un radi
determinat, he crear un sistema d’interacció.

Sistema d’interacció (Interaction System)
El sistema d’interacció consta de dues parts: El receptor i l’emissor de l’avís de que està
interactuant.
El receptor únicament proporciona un mètode públic per ser avisat. En aquest mètode li és
proporcionat l’emissor responsable.
Descripció de les responsabilitats de cada classe:



InteractableBase: Receptor del sistema d’interacció. Encarregat de rebre avisos d’un
InteractionBehavior i reaccionar en conseqüència a través d’una alerta interna.
InteractionBehavior: Emissor del sistema d’interacció. Encarregat d’enviar avisos a un
InteractableBase si es troben en un radi i pertanyen a una LayerMask determinada.
Emmagatzema el InteractableBase amb el que està interactuant.

InteractableBase

InteractionBehavior

+ event InteractionFinished : InteractionFinishedEventHandler
+ virtual OnInteract(interaction : InteractionBehavior) : void
# virtual OnInteractionFinished(i : InteractionFinishedArgs) : void

+ centerOffset : Vector3
+ radius : float
+ layerMask : LayerMask
+ IsInteracting : bool
+ CurrentInteractable : InteractableBase
+ Interact() : void
+ OnInteractionFinished (e : EventArgs) : void
- FindUsableInteractable() : InteractableBase
- GetCloseColliders() : Collider[]

Diagrama de Classes: Sistema d’interacció.
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Diagrama de seqüencia il·lustrant com el InteractionBehavior avisa a InteractableBase quan
estan interactuant:

InteractionBehavior

InteractableBase

OnInteract(this)

Diagrama de seqüencia: Procés d’avís quan interactuen.
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CAPÍTOL 7
Implementació
En aquest capítol s’explica quin ha estat el procés d’implementació per a la generació del terreny,
els diferents sistemes dissenyats en el capítol de disseny tècnic i algunes optimitzacions
realitzades. També conté una breu descripció de la seva execució i els inputs. Finalment s’exposa
uns tests de rendiment i usabilitat realitzats a una petita mostra de persones.
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Jugador
Màquina d’estats finita de les animacions
Aquesta màquina d’estats finita no ha estat necessari programar-la, ja que Unity proporciona la
seva per gestionar les animacions. Només cal definir els estats amb les seves transicions i crear
el clip de cada estat amb els spritesheets corresponents.

Màquina d’estats finita per les animacions integrada en l’editor d’Unity.

El segon jugador utilitza la mateixa estructura per la maquina d’estats de les animacions, però
he hagut de crear noves animacions ja que el seu aspecte és diferent del primer jugador.
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Inputs
Per implementar els inputs es van establir unes accions determinades per el jugador:







HorizontalMove: Moviment del jugador en el eix x.
VerticalMove: Moviment del jugador en el eix y. S’utilitza per poder picar per la part
inferior del jugador i en el menú de la botiga per desplaçar-se verticalment.
Jump: Salt del jugador.
Dig: Acció de picar del jugador. També utilitzat per seleccionar els objectes en la botiga.
Interact: Interacció amb la botiga.
HorizontalMoveDPad: Moviment horitzontal en el menú de la botiga.

Aquestes accions han estat vinculades a uns alies definits en el Input Manager d’Unity. Desprès
d’haver definit cada input amb el seu alies, cal escriure cada nom en la seva acció corresponent
en el PlayerInputController.
Per adaptar la gestió d’inputs del segon jugador només va ser necessari configurar els inputs
desitjats en el Input Manager d’Unity i PlayerInputController.
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Script Components
Per definir el comportament del jugador, he creat una col·lecció de script components, els quals
hereten de MonoBehavior per tal de poder afegir-los a l’entitat corresponent al jugador. Cada un
d’ells serveix per una funció o acció bàsica diferent.


Move2DPlatform: Mou el jugador a partir d’una direcció indicada. Modifica la seva
posició a través del component d’Unity anomenat Rigidbody. Utilitza el patró observador
per avisar als seus subscrits quan el moviment ha finalitzat.



Jump2DPlatform: Encarregat de fer saltar al jugador. Per tal de saber en tot moment si
està tocant terra, utilitza un mètode de la llibreria de física d’Unity anomenat CheckSphere
amb el radi indicat. Aquest mètode li permet detectar els elements amb colliders que
tinguin una determinada LayerMask assignada. Amb aquest sistema només cal assignar a
totes les entitats que siguin bloc, la LayerMask configurada en aquest component.
Utilitza el patró observador per avisar als seus observadors quan ha tocat terra desprès
del salt.
L’acció de saltar es realitzada aplicant una força del tipus impuls sobre el Rigidbody del
jugador.



DigBehavior: Realitza l’acció de picar en la part inferior i laterals del jugador. Proporciona
tres punts configurables en el món virtual per determinar on és la part inferior (1 punt) i
els laterals (2 punts). A partir d’aquests punts envia uns raycasts6 que detecten si hi ha
algun element sensible de ser “picat” (gràcies al sistema de detecció de cops). En cas
afirmatiu, avisa al element que ha estat “picat” i amb quina quantitat de mal.

 ClimbBehavior: Encarregat de gestionar l’acció de pujar i baixar escales. Defineix dos
punts configurables en el món virtual que marquen la part superior i inferior del jugador.
Aquests punts han d’estar en contacte amb l’escala per permetre l’acció d’escalar
(simulen les mans i els peus). Per definir la zona que podrà ser escalable, l’escala ha de
tenir un collider configurat com a trigger per a que no rebi impactes. Si en algun moment
durant l’acció d’escalar, el jugador toca amb el punt inferior el terra o el punt superior
sobresurt per la part superior del final d’una escala, automàticament deixarà de realitzar
l’acció. Per simular el moviment d’escalar, a través del component Rigidbody, es desactiva
la gravetat del jugador i es crea un moviment vertical en relació dels inputs.

6

Raig virtual que és llançat amb el propòsit d’intersectar amb colliders.
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Generació del terreny
El terreny es generat de forma procedural en cada nova partida. La generació procedural és un
mètode de creació de dades a través d’algoritmes[27]. Això significa que a cada partida es
generada un nou terreny el qual segurament no s’ha jugat anteriorment, sense haver de crear-lo
manualment.
Si observem els components de la natura, ens adonem de que són fractals. Tenen diferents nivells
de detall. Un exemple comú és la línia que envolta una sèrie de muntanyes. Conté grans
variacions en l’alçada (les muntanyes), variacions mitjanes (turons), variacions petites (roques) i
variacions diminutes (pedres). Més exemples serien: les onades del mar, el moviment d’una
formiga, el moviment de les branques d’un arbre,... Tots aquests fenòmens exhibeixen el mateix
patró de grans i petites variacions.
La funció de “Perlin Noise”[28] recrea tots aquests fenòmens simplement afegint funcions de
soroll a un rang diferent d’escales. Per crear una funció de Perlin Noise es necessiten dues coses,
una funció de soroll i una funció d’interpolació. En comptes de generar nombres totalment
aleatoris, el que fa es generar nombres que interpolen suaument entre ells.

Generació clàssica de nombres aleatoris[29].

1D Perlin noise[29].
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El Perlin noise d’una dimensió (1D) genera nombres pseudo-aleatoris que són coherents amb
l’evolució d’x, donant nombres aleatoris però amb un “camí suau”.
En aquest projecte s’ha utilitzat l’algoritme de “Perlin Noise” per la generació procedural. En
concret la implementació que incorpora Unity en les seves llibreries[30]. Aquesta implementació
és per generar Perlin Noise 2D, però per aquest projecte és igual d’útil:

Ús de la funció de Perlin Noise juntament amb paràmetres per personalitzar el seu resultat final.

Bàsicament la funció de Perlin Noise retorna valors entre 1 i 0, basant-se en els valors d’input
(x,y). Per obtenir un output personalitzat, he implementat un mètode anomenat GetUnityNoise.
Primer de tot, el mètode divideix els valors d’input (x,y) per una escala (scale). Ja que els valors
que retorna no són totalment aleatoris, sinó que es basa en les coordenades que es
proporcionen, com més properes són entre elles, més similars són els valors que retorna. Al
dividir les coordenades per un valor concret, llavors són reduïdes i per tant la diferencia que les
separa és menor. Per exemple: (1, 0) i (2, 0) podrien retornar 0,5 i 0,3 respectivament com a
valors de la funció de Perlin Noise, però si es divideixen per 2, seran reduïdes a (0,5, 1,0) i (1, 0) i
els valors de retorn podrien ser 0,4 i 0,5. En definitiva, amb una escala baixa els blocs apareixeran
més dispersos, i amb una escala alta el seu posicionament serà més dens.
Un cop obté el valor de la funció de Perlin Noise, multiplica aquest valor per una magnitud (mag).
Aquest procés serveix per crear turons, ja que la funció només retorna valors d’entre 1 i 0, es
necessari crear valors més elevats, com per exemple entre 0 i 10.
Finalment, realitza una potencia amb un exponent determinat (exp). Aquesta operació és útil per
crear muntanyes.
El procediment seguit per a la generació completa del terreny ha estat el següent:
1. Crear i situar el tresor en una posició aleatòria inferior al 25% d’alçada total del terreny.
Seguidament crear i omplir una estructura de dades (matriu de blocs), la qual contindrà
tota la informació referent al terreny, amb l’ajuda de la funció de Perlin Noise.
Per a la generació d’informació per l’estructura de dades es segueix el següent
procediment:


Creació de llavor: Generació de llavor única aplicada a la funció de Perlin Noise, en
el passos posteriors. D’aquesta manera la informació creada en cada partida és
diferent.
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Recorregut de la matriu (eix x): A partir d’aquest punt es comença a iterar l’eix x
de la matriu, per a cada posició es crida el mètode que genera la informació per la
columna corresponent. Aquesta informació es creada en els següents passos.



Generació del terreny base temporal (bloc de tipus terra i herba): Primer de tot
s’estableix una alçada mínima que hauria de tenir el terreny i seguidament són
aplicades dues capes de Perlin Noise per crear desnivell. La llavor és injectada en
el valor de y de la funció. Finalment s’aplica una capa d’herba per la superfície.
S’emmagatzema el valor resultant de cada element de forma temporal.



Recorregut de la matriu (eix y): A partir d’aquest punt es comença a iterar l’eix y.



Comprovació posició del tresor: Comprovació de la posició actual (x, y), sobre la
qual es realitza la iteració, no correspongui a la posició del tresor. En cas afirmatiu
no es genera cap bloc i es continua amb la següent posició.



Comprovació i generació de blocs límit del terreny: Generació de blocs
indestructibles als límits de la matriu per tal que el jugador no pugui sortir per els
laterals o la part inferior del terreny. En cas de no ser una posició límit es procedeix
al següent pas.



Comprovació i generació de blocs que determinen la proximitat del tresor:
Comprovació de la distancia entre la posició actual i el tresor, depenen d’aquesta
distancia i la funció de Perlin Noise es genera un bloc determinat corresponen a
una distancia estipulada. La llavor és injectada en el valor de x i y de la funció.
En el cas que la distancia no pertanyi a cap estipulada, es calcula la probabilitat de
crear un bloc de tipus roca que substitueixi al de terra preestablert amb l’ajuda de
la Perlin Noise. La llavor és injectada en el valor de x i y de la funció.



Generació de bloc d’aire: Si la posició actual es superior a l’alçada del terreny, es
genera un bloc de tipus aire.



Generació de metalls: Es calcula la probabilitat d’aparèixer de cada tipus de metall.
Comprova cada probabilitat amb un valor mínim preestablert de forma ordenada,
si algun dels metalls supera el seu valor mínim, llavors crea el metall i acaba la
generació. L’ordre de comprovació és: or, plata, ferro i bronze.



Omplir la posició actual de la matriu amb la informació generada: Finalment, en
la posició actual (x, y) corresponent a la matriu, es col·loca la informació
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anteriorment tractada: crear un objecte de tipus de bloc i un de tipus de metall
(en el cas que sigui necessari).
2. Renderitzar visualment tota la informació emmagatzemada en l’estructura de dades. En
el moment que es crea un objecte de tipus bloc i metall, aquest escull la seva imatge
corresponent (sprite) i la renderitza per ser visualitzada a través d’un component d’Unity
anomenat Sprite Renderer.

block:Block

world:World

:TerrainGen

:Noise

CreateTreasure()

CreateWorld()

WorldGen(this, seed)
loop

Generate(seed + x, seed + y, scale, amp)

x*y

GenerateMetal(x,y, seed)
Generate(seed + x, seed + y, scalem, ampm)

SetBlock(x, y, block, metal)
Instantiate(x,y)
RenderSprite()

Diagrama de seqüencia: Procés de generació de la informació i renderització visual del terreny.

3. Generar colliders necessaris per a la física. Bàsicament consisteix en crear una malla que
envolta els blocs per tal que el jugador pugui xocar contra ells i no travessar-los. Unity
disposa d’un component anomenat Mesh Collider per tal de renderitzar les malles
responsables de les col·lisions.
La creació de la malla per a cada bloc ha estat programada a baix nivell amb la creació de
vèrtexs i triangles. Per a la creació d’una paret d’un bloc es necessari 4 vèrtexs i 2 triangles:
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Malla per una paret del bloc.

4. Generació d’altres elements que formen part de la decoració del terreny.

world:World

element:Element

CreateDecorationElements()

loop
#decorationElements

Instantiate(x,y)

Diagrama de seqüencia: Generació aleatòria d’elements de decoració per el terreny.

Tenint en compte que el terreny és diferent a cada partida, no es podia preveure amb antelació
quina forma tindria la superfície on van situats el elements de decoració.
Es va confeccionar un petit algoritme que situa l’element en un punt x aleatori i busca el primer
bloc de la superfície del terreny en el eix de les y. Si l’element ocupa més d’un bloc, llavors es
reestructura el terreny per adaptar-se.
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Terreny sense cap element de decoració.

Terreny reconstruït per col·locar un element de decoració.
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Bloc
Sistema de detecció de cops o impactes (Hit System)
El sistema de detecció de cops consta de dues parts: El receptor i l’emissor de l’avís de que ha
realitzat un cop.
El receptor depèn d’un component del tipus collider per tal de ser detectat per l’emissor.
L’emissor també depèn del component collider per poder detectar les col·lisions amb el receptor.
Unity proporciona uns mètodes per realitzar override, els quals són cridats per el component
collider quan impacta amb un altre collider. Fent override d’aquest mètodes, l’emissor pot
detectar quan hi ha un impacte i enviar l’avís amb un mal determinat cap el receptor.
L’emissor defineix una LayerMask classificatòria personalitzable. Aquesta LayerMask pot ser
assignada a qualsevol entitat, d’aquesta forma es poden filtrar les entitats que es vol enviar l’avís.

Avís

Subscriptor

Subscriptor

Receptor
(layer x)

Emissor
(layer x)

Subscriptor
Procés de detecció i enviament d’avís del sistema de detecció d’impactes.

L’emissor comprova periòdicament si hi ha impactat amb alguna entitat amb la LayerMask
definida.
Aquest sistema pot ser utilitzat entre diferents entitats. Només cal afegir els components en les
entitats desitjades.

Sistema de gestió de vida (Health System)
El sistema de gestió de vida consta únicament d’una part: El HealthBehavior.
El HealthBehavior defineix uns paràmetres per determinar la seva vida: valor mínim, valor màxim
i valor fix. Ofereix la possibilitat de configurar una vida fixa per l’entitat o aleatòria entre dos
valors, mínim i màxim. A més a més també conté el valor actual de la vida.
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Aquest sistema està estretament enllaçat amb la detecció de cops. Per tant, aquest sistema és
observador del sistema de detecció de cops. Cada vegada que es detecti un cop, el sistema de
gestió de vida és avisat i en conseqüència redueix el valor de vida pertinent.

Avís

Sistema gestió vida

Subscriptor

Receptor
(layer x)

Emissor
(layer x)

Subscriptor
Procés de detecció i enviament d’avís del sistema de detecció d’impactes, juntament amb la gestió de vida.

Aquest sistema pot ser utilitzat per diferents entitats. Només cal afegir el component. Cal
recordar que té dependència amb el sistema de detecció de cops. Per tant, també cal afegir com
a mínim el receptor d’aquest sistema.

Sistema de trencament (Break System)
El sistema de trencament consta únicament d’una part: El BreakBehavior.
El BreakBehavior defineix uns paràmetres per determinar els sprites que seran visualitzats
durant el procés de trencament.
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El BreakBehavior es basa en la proporció de vida restant per determinar el sprite de trencament
que ha de ser visualitzat. Això significa que té un estret enllaç amb la gestió de vida. Per tant,
aquest sistema és subscriptor del sistema de gestió de vida. Cada vegada que es detecti un mal
rebut, el sistema de trencament és avisat i en conseqüència canvia el sprite de trencament si és
necessari.

Sistema
trencament

Avís

Sistema gestió vida
Receptor
(layer x)

Subscriptor

Emissor
(layer x)

Subscriptor
Procés de detecció i enviament d’avís del sistema de detecció d’impactes, juntament amb la gestió de vida i
trencament.
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Boira de guerra (fog of war)
Sistema de proximitat (Proximity System)
El sistema de proximitat consta de dues parts: El receptor i l’emissor de l’avís de que es troba a
prop.
El receptor depèn d’un component del tipus collider per tal de ser detectat per l’emissor. Aquest
collider no ha de simular col·lisions físiques, per tant ha estat configurat com a trigger.
L’emissor defineix un radi de detecció i una LayerMask personalitzable. Aquesta LayerMask pot
ser assignada a qualsevol entitat, d’aquesta forma es filtren les entitats detectables. Per a la
detecció, s’utilitza un mètode de física anomenat OverlapSpherey. Aquest mètode crea una
esfera virtual al voltant de l’entitat, amb un radi determinat, i retorna totes les entitats amb la
LayerMask definida que ha detectat dins. Seguidament envia l’avís de proximitat a totes les
entitats detectades.

Receptor
(layer x)

Emissor
(layer x)

Avís

Procés de detecció i enviament d’avís del sistema de proximitat.

L’emissor comprova periòdicament si hi ha alguna entitat dins del radi de l’esfera i amb la
LayerMask definida.
Aquest sistema pot ser utilitzat entre diferents entitats. Només cal heretar de les dues classes
base: receptor i emissor, i afegir els components del tipus script a les entitats desitjades. En la
part del receptor cal fer override al mètode responsable de rebre de l’avís, per definir quin
comportament tindrà el receptor quan l’emissor s’aproxima.
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Botiga
Sistema d’interacció (Interaction System)
El sistema d’interacció és bastant similar al sistema de proximitat, es basa amb la mateixa tècnica.
Però a diferencia té uns paràmetres per saber si l’emissor està actualment interactuant o no. A
més a més, proporciona un event per avisar als seus observadors quan s’ha acabat el procés
d’interacció.

Subscriptor

Receptor
(layer x)

Interacció

Emissor
(layer x)

Subscriptor

Subscriptor

Procés de detecció i enviament d’avís del sistema d’interacció.
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Optimització
Per tal de millorar el rendiment general del videojoc, he aplicat algunes tècniques a nivell de
física i renderització descrites en els següents apartats.

Colliders del terreny
Els colliders defineixen la forma d’un element del videojoc per propòsits de col·lisions físiques[31].
És a dir, per a que un element del videojoc xoqui contra un altre, els dos han de tenir un collider
definit. Unity és l’encarregat de detectar i calcular les col·lisions físiques entre ells.
En cada partida es generen aproximadament 3.500 blocs. El videojoc està en format 2D, per tant
només és necessari un collider de quatre parets que l’envoltin o 4 colliders (1 per cada paret).

Bloc amb un collider en cada pared.

Realment no són necessaris aquesta quantitat de parets o colliders. El jugador només necessita
tenir col·lisions amb les parets que es troben a l’exterior del terreny, les que estan en contacte
amb “l’aire”.

Grup de blocs amb colliders a la part exterior.
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Per aconseguir aquest resultat he creat un algoritme que generi només collider en les parets que
estan en contacte amb l’exterior. L’algoritme comprova els quatre veïns del bloc, en cas d’estar
en contacte amb un veí sòlid, llavors no genera collider per aquesta paret.

Comprovació dels veïns per cada bloc.

Quan qualsevol dels blocs de l’exterior es destruït, els seus veïns són avisats i ràpidament
actualitzen les seves parets corresponents amb un collider nou.

Comprovació dels veïns per cada bloc.
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Overdraw del terreny
Bàsicament overdraw és quan un o més sprites són renderitzats (dibuixats) un a sobre de l’altra.
El resultat és temps de renderització malgastat, ja que els que estan darrera no es veuran.

Il·lustració mostrant el solapament d’sprites per el bloc, fons del bloc i núvol.

En el cas del terreny, existeixen diferents imatges sprites (imatges) solapats:

Fons del bloc un cop és
trencat.

Bloc.
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Si a aquest fenomen es multiplica per el número de blocs que poden aparèixer en la pantalla, pot
arribar a tenir un impacte important sobre el rendiment del videojoc. Els blocs que no apareixen
per pantalla, no són renderitzats, per tant no són afectats per l’overdraw.
Per evitar el overdraw i optimitzar el rendiment, he desactivat tots els sprites innecessaris. Només
són activats els sprites quan realment necessiten ser visualitzats per pantalla:




Fons del bloc un cop es trencat: crear sprite de fons i activar-lo quan el bloc es destruït.
Bloc: activar sprite quan el jugador s’apropi i el núvol desaparegui.
Núvol que oculta el tipus de bloc: sempre activat. És l’sprite que està per sobre dels
demès.
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Execució
Per poder jugar només cal executar el fitxer binari (.exe). Aquest fitxer va acompanyat d’una
carpeta la qual conté totes les llibreries i recursos empaquetats necessaris per a la seva execució.

Inputs
La generació d’inputs es pot realitzar tant per teclat com per gamepad. Únicament funciona amb
gamepads amb cable de la Xbox 360.

Test de rendiment
He realitzat un test de rendiment en diferents maquines. He determinat que el valor adient per
comprovar el rendiment seria els FPS (frames per second). Amb aquest paràmetre podem
determinar si la fluïdesa del videojoc és suficient per a tenir una experiència de joc prou bona.

Màquina
#1
Màquina
#2

Sistema
operatiu
Windows 7 32b
Windows 7 64b

CPU

RAM

Targeta gràfica

Intel Core Duo
T7250 2Ghz
Intel Core 2 Duo
T6570 2.1Ghz

2 GB

Gràfica integrada

4 GB

Màquina
#3

Windows 7 64b

Intel Core i5 2500k

Màquina
#4

Windows 10
64b

Intel Core i7 3517U
2.40Ghz

Màquina
#5

Windows 10
64b

Intel Core i3-3220T
2.80Ghz

NVIDIA GeForce
G105M
(2GB RAM dedicada)
4 GB NVIDIA GeForce GTX
750
(2 GB RAM dedicada)
10 GB NVIDIA GeForce GT
620M
(1 GB RAM dedicada)
4 GB Intel HD Graphics 2500

DirectX

FPS

?

45

10

130

11

600

11.2

60

11.2

230

Taula amb les especificacions i resultats obtinguts per a l’execució del videojoc.

El valor més baix adquirit en els tests ha estat 45 FPS. Amb aquest valor s’ha obtingut una
experiència de joc fluid molt acceptable. Moltes consoles executen els videojocs a 25-30 FPS.
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Test usabilitat
També he realitzat un test d’usabilitat, utilitzant la mostra de persones corresponen a les
màquines del test de rendiment. Aquestes persones comprenen una edat entre els 23 – 27 anys
i està formada per 3 homes i 2 dones.
Critiques positives:




Potència la creativitat: El mapa és sempre diferent, s’ha de buscar noves maneres de
trobar el tresor.
Ús de dispositius externs: Aprofita molt bé la pantalla panoràmica que tenen molts
monitors actuals. Amb l’ús del gamepad, millora l’experiència i accessibilitat del jugador.
Component botiga: És útil i interessant, ja que permet una personalització del personatge,
que és una de les coses que més agraden al a gent; la combinació dels diferents elements
que pots comprar també li afegeix un component tàctic o estratègic subtil però que és
decisiu en les partides.

No obstant, també he rebut algunes critiques constructives:






Fer el joc més dinàmic reduint la vida dels blocs, fent així que es trenquin més ràpid.
Utilitzar uns controls més còmodes per el teclat. Fer ús de tecles grans com el CTR, Shift i
ALT.
Canviar i afegir alguns gràfics en el fons.
Mostrar més clarament quin és l’objectiu del videojoc i els seus controls.
Afegir algun sistema per poder sortir a la superfície, ja que si no vigiles pots quedar-te
sense camí de retorn.
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Requeriments
A partir del test de rendiment realitzat, he confeccionat una taula descriptiva dels requisits
necessaris per a l’execució del videojoc. Això no significa que no es pugui executar el videojoc en
màquines amb especificacions que estiguin per sota dels requeriments mínims. Simplement he
utilitzat la mostra obtinguda dels tests per poder crear una taula de requeriments orientativa.

GPU

CPU

RAM

Requeriments
mínims
DirectX 10,
targeta gràfica amb 1
GB de RAM dedicada
(ex. ATI Radeon HD
5700)

Requeriments
recomanats
DirectX 11,
targeta gràfica amb 1
GB de RAM dedicada
(ex. NVIDIA GeForce GT
620M)

Dual core Intel o
AMD (ex. AMD
Athlon 64x2 Dual
Core 5600+ 2.90Ghz)
2GB

Core 2 Duo Intel or
equivalent a AMD (ex.
Intel Core 2 Duo T6570
2.1Ghz)
4GB

Requeriments Ultra
Última versió DirectX
11,
targeta gràfica amb 2
GB de RAM dedicada
(ex. GeForce GTX
750)
Quad core o Six core
Intel o Eight core
AMD (ex. Intel Core
i5 2500k)
10GB

Taula amb els requeriments necessaris per executar el videojoc.
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CAPÍTOL 8
Conclusions
Resultats
S’ha creat una alpha del videojoc que permet jugar i experimentar l’objectiu principal: excavar i
trobar el tresor abans que el contrincant; utilitzant Unity com a eina per al seu desenvolupament.
El videojoc posseeix un cicle de vida complet: menú d’inici, execució partida, finalització de la
partida, finalització del joc.
En cada partida el terreny es generat proceduralment, per tant, el posicionament dels blocs i
minerals sempre és diferent en cada partida. La posició del tresor també és aleatòria.
Els jugadors poden enviar inputs i accionar el seu personatge fent ús tant del teclat com del
gamepad.
Moltes funcionalitats de les que s’han programat per diferents elements del videojoc, han estat
pensades per ser reutilitzables o fàcilment modificables per utilitzar en altres projectes. Gràcies
a patrons de disseny tals com: MVC, State i Observer.
El videojoc es caracteritza per una mecànica prou divertida i uns components que atrauen al
jugador. A més a més conté uns gràfics 2D agradables i harmònics.
Un dels majors problemes que he trobat realitzant el projecte ha estat sincronitzar la maquina
d’estats de les animacions que proporciona Unity, amb la maquina d’estat que he creat per a la
lògica del jugador. La fusió del patró MVC amb una maquina d’estats de la lògica del jugador, ha
ajudat a bastant en aquest procés i ha facilitat la gestió de les reproducció de les animacions amb
el comportament del jugador.
En definitiva, la realització del projecte ha estat bastant satisfactòria, ja que es pot experimentar
amb prou fiabilitat l’idea del joc dissenyat i com podria arribar a ser en una versió final.
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Temps i cost aproximat del projecte
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

1. Gestió
1.1. Estudi d eines en el mercat
1.2. Aprenentatge Unity
2. Disseny

2.1. Concepte del videojoc
2.2. Jugador
2.2.1. MVC

2.2.2. FSM
2.2.3. FSM animacions
2.2.4. Inputs

2.2.5. Script Components
2.3. FSM cicle vida videojoc
2.4. Bloc
2.4.1. Sistema detecció cops

2.4.2. Sistema gestió vida
2.4.3. Sistema trencament
2.5. Boira de guerra

2.6. Botiga
2.7. Altres components
3. Implementació
3.1. Jugador

3.1.1. MVC
3.1.2. FSM
3.1.3. FSM animacions

3.1.4. Inputs
3.1.5. Script Components
3.2. FSM cicle vida videojoc

3.3. Bloc
3.3.1. Sistema detecció cops
3.3.2. Sistema gestió vida
3.3.3. Sistema trencament

3.4. Boira de guerra
3.5. Botiga
3.6. Generació del terreny

3.7. Optimització
3.8. Altres components
3.9. Primer prototip
4. Testing

4.1. Test inputs
4.2. Test prototip
4.3. Test general

Diagrama de Gantt: Temps aproximat en realitzar el projecte.
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El projecte ha estat realitzat en aproximadament 800 hores per part meva (programador,
dissenyador i líder d’equip).
Per a la creació dels gràfics, l'artista ha treballat X hores.
Tenint en compte que es el primer desenvolupament en el àmbit del videojocs, estaríem parlant
d'un sou similar a un aprenen o becari d'uns 8€/hora aproximadament. L’artista es troba en el
mateix cas, per tant tindria un sou aproximat de 10€/hora.
Actius
Programador “Becari” x 1
Artista “Becaria” x 1
Total

8€ x 800h. = 6.400€
10 x 180h. = 1.800€
8.200€

Costos directes

Tots aquests costos són calculats sense tenir en compte la seguretat social, costos de serveis com
la llum i material addicional.

Treball futur
Una possible millora en aquest projecte seria implementar el mode multi-jugador on-line. A més
a més d’adaptar el videojoc a altres plataformes com tablets i així permetre jugar dues persones
que es troben en diferents dispositius. També es podria afegir un mode d’un sol jugador amb la
incorporació d’una IA per a l’oponent.
És indispensable afegir efectes de so i música de fons, per millorar l’experiència del jugador.
Afegir una pantalla o escena amb les instruccions necessàries per a que els jugadors sàpiguen la
llegenda de cada color de bloc i els controls per poder jugar (mini-tutorial).
També seria necessari millorar la qualitat d’alguns gràfics i afegir components nous al joc, com
l’obtenció i ús d’objectes usables dins del terreny.
L’efecte de boira de guerra (fog of war) que s’utilitza és acceptable, però s’hauria de millorar
l’efecte de desaparició. També seria necessari afegir alguns efectes a la partida, com per exemple
despendre sorra quan un bloc és destruït, per donar més realisme i vida al videojoc.
Caldria revisar l’optimització d’alguns elements renderitzats, com per exemple el fons de la
partida.
Les possibles derivacions d’aquest projecte podrien donar a peu a un producte comerciable, ja
que realitzant els canvis descrits podria ser un videojoc amb cara i ulls.
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Valoració personal
Pot semblar un projecte senzill donat els prejudicis extensos en el àmbit dels videojocs, però la
seva realització ha estat complexa.
He hagut de suplantar diferents rols, tals com: dissenyador conceptual del joc, dissenyador i
programador, i també líder per guiar a l’artista. Per poder donar instruccions a l’artista, abans,
vaig haver de documentar-me dels possibles estils artístics que es podrien utilitzar, com es creen
les animacions i els gràfics per la interfície d’usuari.
També he hagut d’adaptar-me a la metodologia del desenvolupament de videojocs. El seu flux
de treball és una mica diferent, ja que treballes dins d’un món virtual el qual utilitza el patró
Entitat-Component per instanciar els objectes en la escena.
He après a programar en C# i utilitzat elements que proporciona, els quals mai havia fet servir
abans: events, delegates, Properties i IEnumerable, són un exemple. A més a més, he aprés nous
patrons de disseny i desenvolupat els que ja coneixia.
Finalment puc dir que he vist una gran part del desenvolupament dels videojocs i ja no es un món
desconegut per a mi.

89

La cerca del tresor, un videojoc competitiu en Unity.

Bibliografia
[1] ZOOMBOOMCRASH. Las cifras que mueven los videojuegos hacen temblar a la industria del
cine. [Consulta: 07/10/2015] Disponible a:
http://blogs.lainformacion.com/zoomboomcrash/2015/01/12/las-cifras-que-mueven-losvideojuegos-hacen-temblar-a-la-industria-del-cine/
[2] EL MUNDO. La industria española del videojuego aumenta su facturación un 31% en 2015.
[Consulta: 07/10/2015] Disponible a:
http://www.elmundo.es/cultura/2015/07/13/55a3c43bca474149588b457e.html
[3] UNITY TECHNOLOGIES. Unity – Game Engine. [Consulta: 05/02/2015] Disponible a:
https://unity3d.com
[4] EPIC GAMES. What is Unreal Engine 4. [Consulta: 05/02/2015] Disponible a:
https://www.unrealengine.com
[5] CRYTEK. CryENGINE - The complete solution for next generation game development by
Crytek. [Consulta: 05/02/2015] Disponible a: http://cryengine.com
[6] YOYO GAMES. GameMaker: Studio | YoYo Games:. [Consulta: 05/02/2015] Disponible a:
http://www.yoyogames.com/studio
[7] SCIRRA. Create Games with Construct 2 - Scirra.com. [Consulta: 05/02/2015] Disponible a:
https://www.scirra.com/construct2
[8] TAKAHASHI, Dean. Game developers, start your Unity 3D engines (interview). [Consulta:
10/02/2015] Disponible a: http://venturebeat.com/2012/11/02/game-developers-start-yourunity-3d-engines-interview
[9] SMITH, Scott. IoC Container for Unity3D – part 1. [Consulta: 13/05/2015] Disponible a:
http://www.sebaslab.com/ioc-container-for-unity3d-part-1
[10] NYSTROM, Robert. Component. [Consulta: 13/05/2015] Disponible a:
http://gameprogrammingpatterns.com/component.html
[11] UNITY TECHNOLOGIES. Unity - Scripting API. [Consulta: 06/05/2015] Disponible a:
http://docs.unity3d.com/ScriptReference
[12] UNITY TECHNOLOGIES. Execution Order of Event Functions. [Consulta: 17/05/2015]
Disponible a: http://docs.unity3d.com/Manual/ExecutionOrder.html
90

La cerca del tresor, un videojoc competitiu en Unity.
[13] TEAM17 DIGITAL. Worms World Party Remastered. [Consulta: 11/04/2015] Disponible a:
http://www.team17.com/games/worms-world-party
[14] RE-LOGIC. Terraria. [Consulta: 11/04/2015] Disponible a:
https://terraria.org
[15] MOJANG SYNERGIES. Minecraft. [Consulta: 11/04/2015] Disponible a:
https://minecraft.net
[16] WIKIPEDIA. Bomberman. [Consulta: 11/04/2015] Disponible a:
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomberman
[17] Valve. HOARD. [Consulta: 11/04/2015] Disponible a:
http://store.steampowered.com/app/63000
[18] DWARFCORP. DwarfCorp. [Consulta: 11/04/2015] Disponible a:
http://www.dwarfcorp.com/site
[19] MINICLIP. MotherLoad. [Consulta: 11/04/2015] Disponible a:
http://www.miniclip.com/games/motherload/es
[20] SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE. Super Motherload. [Consulta: 11/04/2015]
Disponible a: https://www.playstation.com/es-es/games/super-motherload-ps4
[21] NYSTROM, Robert. Singleton. [Consulta: 21/05/2015] Disponible a:
http://gameprogrammingpatterns.com/singleton.html
[22] MICROSOFT. Model-View-Controller. [Consulta: 21/05/2015] Disponible a:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649643.aspx
[23] NYSTROM, Robert. State. [Consulta: 21/05/2015] Disponible a:
http://gameprogrammingpatterns.com/state.html
[24] NYSTROM, Robert. Observer. [Consulta: 21/05/2015] Disponible a:
http://gameprogrammingpatterns.com/observer.html
[25] LAMBERT, Steven. An Introduction to Spritesheet Animation. [Consulta: 17/06/2015]
Disponible a: http://gamedevelopment.tutsplus.com/tutorials/an-introduction-to-spritesheetanimation--gamedev-13099
[26] UNITY TECHNOLOGIES. Unity - Scripting API: Input. [Consulta: 12/06/2015] Disponible a:
http://docs.unity3d.com/ScriptReference/Input.html
[27] WIKIPEDIA. Procedural generation. [Consulta: 24/05/2015] Disponible a:
https://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_generation
[28] ELIAS, Hugo. Perlin Noise. [Consulta: 4/06/2015] Disponible a:
http://freespace.virgin.net/hugo.elias/models/m_perlin.htm
91

La cerca del tresor, un videojoc competitiu en Unity.
[29] PIGEOT, Anthony. Experiments: Perlin noise 2D and 3D worlds. [Consulta: 4/06/2015]
Disponible a: http://anthonypigeot.com/experiments-perlin-noise-2d-and-3d-worlds
[30] UNITY TECHNOLOGIES. Unity - Scripting API: Mathf.PerlinNoise. [Consulta: 4/06/2015]
Disponible a: http://docs.unity3d.com/ScriptReference/Mathf.PerlinNoise.html
[31] UNITY TECHNOLOGIES. Unity - Manual: Colliders. [Consulta: 21/06/2015] Disponible a:
http://docs.unity3d.com/Manual/CollidersOverview.html

92

