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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

Aquest projecte ha estat realitzat per a la modalitat d’aprenentatge basat en projecte de              

l’assignatura “gràfics per computador 2” que per definició: és una metodologia docent basada en              

proposar un problema o projecte a un o varis alumnes, de forma que el treball d’aquests en                 

l’assignatura estigui dirigit a resoldre el problema. Davant el problema o projecte els alumnes han               

d’avaluar què saben, i què han d’aprendre per a poder prendre les decisions per a solucionar el                 

projecte. 

 

Per a realitzar aquest propòsit es van proposar diferents projectes però es va preferir fer-ne               

un de propi que fos complet i satisfés els nostres interessos i inquietuds. 

És per això que es va decidir crear un videojoc 3D des de zero ja que suposava un repte que a                     

més era del nostre interès i el conjunt de tasques a realitzar incloïa gairebé totes les matèries que                  

pertanyen a l’assignatura i d’altres que surten d’aquesta.  

 

En a reunió inicial es va decidir fer-lo en C++, independent del sistema operatiu i utilitzant                

llibreries lliures: OpenGl pels gràfics,  el “framework” Qt per a la interficie d’usuari.  

Pel que fa a la temàtica del joc, es va decidir que es tractaria d’un joc d’estratègia en temps                   

real. 

 

Per tant, les diferents tasques i funcionalitats a implementar són: 

 

● Disseny del joc: 

● Definició del Joc: 

○ Crear una especificació de la trama del joc a implementar: història,           

personatges, habilitats, regles, etc. 

● Art i disseny conceptual: 

○ Disseny de models. 

○ Disseny de textures. 

○ Disseny d’animacions. 

○ Disseny de la GUI. 

 

● Desenvolupament: 

● Motor gràfic : conjunt de funcions per poder mostrar els gràfics i efectes desitjats per               

pantalla. 

○ Gestió de la il·luminació. 

○ Gestió de càmeres 

○ Càrrega de models. 

○ Gestió d’animacions. 

○ Gestió de textures. 

○ Gestió de shaders. 

○ Gestió de sistemes de partícules. 

○ Interfície gràfica d’usuari. 

○ Mapa i editor de mapes. 

 

● Motor lògic:  conjunt de funcions que fan que l’aplicació sigui interactiva. 
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○ Controladora del joc. 

○ Xarxa. 

○ Scripting. 

○ Entitats i components. 

 

En aquesta memòria s'explicarà el procés que hem dut a terme per desenvolupar el joc. 

 

Al principi vam treballar paral·lelament preparant el motor gràfic i pensant en la jugabilitat, ja               

que les funcions bàsiques del motor gràfic les necessitaríem independentment de com sigués el joc. 

 

Tot i així, en els primers capítols introduirem el concepte general del joc i algunes decisions de                 

disseny, i en els següents capítols ja ens centrarem directament en la implementació tècnica del               

programa. 
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2. DISSENY DEL JOC 
 

2.1. Definició de joc 
 

● Descripció general 

 

Aquest joc, que hem anomenat Setesh consisteix en la creació d'un joc d'estratègia en temps               

real (RTS). Per tant, consisteix en un taulell (mapa) on dos jugadors col·loquen les seves unitats militars i                  

usen les seves habilitats i estratègia per a derrotar l'enemic podent controlar tant el moviment com les                 

accions d’aquestes unitats . 

 

Pel que fa l’ambientació serà de tipus “fantàstica medieval”, per tant, les armes de què es                

disposarà seran espases, arcs i fletxes, màgia... 

 

Els jugadors hauran de ser humans situats en dos ordinadors diferents comunicats per xarxa i               

no es descarta la incorporació d’intel·ligència artificial en el futur. 

 

● "Set Up" del joc 

Al principi del joc, cada jugador podrà escollir el seu exèrcit comprant les unitats o “batallons”                

a partir d’uns diners inicials preestablerts.  

Un cop escollit l'exèrcit, el jugador podrà aplicar millores a les unitats amb un límit de punts de manera                   

que haurà d'escollir a quines unitats aplicar la millora i en quina quantitat.  

 

● Taulell  

El taulell serà en tres dimensions i estarà compost de caselles on es col·locaran les unitats. Hi                 

haurà caselles per on no es podrà passar. Hi haurà caselles que proporcionaran bonificacions a les                

unitats que hi passin per sobre i n'hi haurà d'altres amb penalització. 

 

● Unitats 

El jugador disposarà d'una certa quantitat de batallons (conjunt d'unitats del mateix tipus) que              

ocuparan una única casella en el mapa (cada batalló). Els batallons tindran una certa quantitat de vida                 

que aniran perdent conforme rebin atacs. Mentre es vagi perdent vida s'anirà perdent unitats fins que                

arribi a 0 de vida i desaparegui el batalló.  

Cada batalló disposarà d'un conjunt d'accions de les quals només podrà haver-ne una d'activa.              

Hi haurà un temps de reutilització de cada acció i una energia que es gastarà amb l'activitat de la unitat i                     

que s'anirà regenerant. No es podrà atacar a unitats en moviment. 

 

 

 

● Tipus d’unitat 

Hi haurà quatre tipus bàsics d’unitat en el joc tot i que està obert a ampliacions: 

 

 

 

1. Arquer: unitat d’atac a distància, àgil, vida mitja i dèbil 

cos a cos. Efectiva contra mags. 
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2. Mag: unitat d’atac a distància, velocitat de moviment 

mitjana, vida baixa i dèbil cos a cos. Efectiva contra unitats pesades amb 

armadura. 

 

 

 

 

 

3. Tanc: unitat d’atac cos a cos, lenta, amb molta vida i 

resistent cos a cos. Efectiva contra arquers. 

 

 

 

4. Guerrer: unitat d’atac cos a cos. Estadístiques balancejades. 

 

● Objectiu final 

Hi pot haver més d'un tipus de joc amb objectius diferent per cadascun. Els joc possibles                

podrien ser: Capturar objectiu. Eliminar tot l'exercit rival o un objectiu concret. Defensa d'una zona.               

Conquerir territoris 

 

2.2. Art i disseny conceptual 
 

Per a la creació de models, animacions i textures vam decidir que faríem els nostres propis                

models des de zero, per tal d'experimentar tot el procés de desenvolupament d'un videojoc en totes                

les seves etapes, i així tenir un punt de vista més extens (no només des de la perspectiva del                   

programador). 

 

L'altra raó és perquè, d'haver optat per treure els models d’Internet, ens hauríem d'haver              

adaptat nosaltres al model, al format d'animació, etc. I el que ens interessava era el contrari, que els                  

models s'adaptessin a les necessitats del projecte, a més que d'aquesta manera tindria el nostre propi                

estil i el projecte sencer seria fet 100% per nosaltres. 
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Modelatge i texturitzat del drac amb Blender 

 

Tot i això, ja que molts de nosaltres no havíem modelat mai, vam decidir fer un disseny de                  

models simple, amb estètica “toon” i no realista, tot i així, a mesura que hi vam començar a agafar                   

pràctica ens vam atrevir a fer un drac amb un resultat bastant acceptable sota el nostre punt de vista. 

 

L’art conceptual preliminar de les unitats a modelar va ser el següent: 

 

 

 

En quant al mapa i al món, com no teníem pensat implementar ni utilitzar llibreries de físiques,                 

vam optar per crear un mapa el més simple possible en forma de tauler, amb cubs, i amb diversos                   

pisos d’alçada. Això facilitaria la lògica necessària al situar unitats i moure-les pel món. 
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Diferència entre el mapa al començament del projecte i l’actual. 

 

Per tal de crear els mapes de forma pràctica vam crear un editor de mapes amb capacitat per                  

indicar les textures de cada cub i de bloquejar algunes zones on no es pot passar (com per exemple                   

l’aigua).  

 

D’aquest editor, que és un programa a part, en parlarem més endavant en la memòria.(Annex               

1) 
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3. DESENVOLUPAMENT 
 

De cara al desenvolupament del projecte un dels primers reptes que ens vam proposar va ser                

el disseny d’una arquitectura el més modular possible. Vam triar aquest tipus d’arquitectura per a que                

l’aplicació fos fàcilment ampliable i extensible i que ens permetés, en gran mesura, veure els mètodes                

que s’apliquen en entorns de producció reals, en què se solen usar motors de joc basats en mòduls.                  

Això també inclou l’ús de llenguatges d’scripting i altres mètodes com l’ús de fitxers xml que                

permeten la modificació del comportament de l’aplicació sense haver de recompilar el codi. 

 

També cal dir que, al tractar-se d’un projecte de gran magnitud, s’ha tingut molt en compte                

l’eficiència. Això porta a la implementació de models de dades que funcionin molt bé pel tipus d’ús que                  

en volem fer. Un exemple d’aquest fet és el model d’entitats i components que implementat i que                 

minimitza la creació i destrucció de memòria evitant molts dels efectes nocius que en poden derivar. 

 

Gairebé tots els mòduls que s’han creat implementen el patró Singleton de manera que              

sempre són accessibles. 

 

Resumint, podem veure les tasques de desenvolupament com la creació d’un Game Engine (              

tot i que específic per al nostre joc ) i el posterior ús d’aquest motor per a que respongui a les regles i                       

disseny del nostre joc. 

 

A continuació es presenten els diagrames amb els diferents mòduls que conformen el joc i en                

els següents apartats s’anirà explicant cadascun d’ells: 
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3.1 Càmera 
 

 

 

Aquest és el mòdul encarregat de la gestió de les càmeres del joc. Com es pot veure en el                   

diagrama, està composat de les classes: 

 

● CameraManager: gestor de càmeres. Conté càmeres i permet accedir, moure, rotar i            

actualitzar-les des de altres mòduls. 

 

● Camera: es tracta d’una classe abstracta que declara els atributs i mètodes bàsics que han de                

ser implementats en una càmera. 

 

● RaisedViewCamera: càmera zenital que es mou en el pla “XZ” cap a la posició on es mira i que                   

es pot desplaçar arbitràriament en l’eix Y. A més permet establir uns límits de moviment i dóna                 

llibertat de rotació. És la que s’usa en el joc. 

 

● NoClipCamera: càmera de moviment en la direcció cap a on es mira i de rotació lliure. Usada                 

amb el propòsit de Debugging. 
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3.2 Il·luminació a l’escena 

 

 

L’il·luminació és un aspecte importantíssim a l’hora de construir un joc.  

 

● LightManager: Totes les llums del joc estan gestionades totalment per el LightManager.            

Podem afegir, borrar, i editar els atributs de totes llums en escena desde aquesta classe. Es                

poden afegir llums manualment mitjançant els mètodes addDirLight, addPointLight i          

addSpotLight. No obstant, per al nostre projecte varem optar per implementar un parser que              

afegis directament totes les lums de cop, a partir de l’informació guardada en un XML.  

 

● Light: Aquesta classe és la base de qualsevol llum. És a dir, té els mètodes i paràmetres bàsics                  

que qualsevol tipus de llum haurà de tindre, per molt direccional o puntual que sigui. Aquests                

paràmetres són posició, ID, valor de difusa, especular, atenuació... En resum, totes les llums              

herederàn d’aquesta classe. 

 

● Directional Light: Representa una llum direccional de qualsevol tipus. L’atribut més important            

que exten a Light, és la direcció.  

 

● Spot Light: Aquesta llum hereda de Directional Light, i és una llum direccional amb la               

particularitat que té un angle d’apertura. És a dir, genera un con a partir del seu punt                 

generador de llum. Aixó deriva en un atribut a tindre en compte, que és el cuttOf, o l’angle                  

fins al que es genera la llum. 

 

● Point Light: És un tipus de llum que emet en totes direccions. Ens és útil per crear llums com el                    

sol. 
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3.3 Gestió de Models 

 

 

Per a la càrrega de models hem utiltizat una llibreria lliure multiplataforma anomenada Assimp              1

que permet importació de models, animacions, etc. guardats en diferents formats. Tot i això              

utilitzarem models guardats en format .x ja que en coneixem millor l’estructura i animacions guardades               

a part en arxius .anix. 

 

Les classes que composen aquest mòdul són: 

 

● ModelManager: Classe que conté i administra els models carregats. Actua com a façana de la               

resta de mòduls i llibreries per carregar models només a partir de la ruta en el sistema                 

d’arxius. 

● ModelLoader: Classe abstracta que conté les variables i mètodes necessaris per a carregar             

models. 

● AssimpLoader: Classe que hereda de ModelLoader i que implementa les funcions de lectura             

de models esquelets i animacions amb la llibreria Assimp. A més de la lectura realitza               

interpol·lacions necessàries de les animacions esqueletals per a reduir la despesa que caldria             

fer-ho en temps real. 

● Model3D: Classe que conté la informació sobre el model així com l’esquelet, animacions i              

transformacions i que usa un ModelLoader per a llegir la informació que necessita per a               

carregar les seves estructures. 

També té els mètodes necessaris per al renderitzat, control d’animacions, etc. 

● Skeleton: Conté la jerarquia d’ossos que s’utilitza per a fer animacions esqueletals. 

 

  

1Open Asset Import Library.  http://assimp.sourceforge.net/main_downloads.html 
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3.4 Gestió de Shaders 
 

S’ha usat shaders d’openGL per a la implementació de gairebé totes les tècniques de grafics               2

3D utilitzades en aquesta pràctica: 

 

● Renderitzat dels models usant el model d’il·luminació de Phong. 

● Animacions esqueletals. 

● Il·luminació amb mapes de normals. 

● Mostrar la GUI. 

● Efecte d’aigua. 

 

Per això ha estat necessària la creació d’una eina potent per a la gestió de shaders, la classe                  

ShaderManager, que permet la càrrega, activament, desactivament, gestió d’uniforms i attributes i,            

en en general, la gestió dels shaders amb instruccions senzilles des de la resta de classes. 

Una altra funcionalitat que cal destacar és la càrrega automàtica de tots els shaders              

especificats en un arxiu shaders.xml que s’inclou a les dades del joc. D’aquesta manera només cal usar                 

el nom especificat a l’xml per a carregar es shader necessari. 

 

 

 

  

2  Veure definició de Mesa http://www.opengl.org/wiki/Shader. 
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3.5 Gestió de les textures 
 

Un altre mòdul gairebé imprescindible en una aplicació gràfica és l'encarregat de gestionar les              

textures. 

Aquest mòdul està compost per una classe singleton, el TextureManager, que s'encarrega de             

gestionar totes les funcionalitats necessàries per al funcionament de les textures. 

Això ho fa cridant a funcions OpenGL que ens proporcionen les funcions per tal de desplegar                

textures sobre els nostres models en l'escena. 

 

Les funcions principals d'aquest mòdul són: 

● LoadTexture, que carregarà la textura a partir d'un fitxer amb el framework de QT,              

permetent múltiples formats d'imatge, un aspecte a esmentar és la càrrega de textures TGA              

comprimides i sense comprimir, on vam haver de crear una funció a part per carregar textures                

d'aquests formats, ja que amb QT no ho podíem fer. 

● SetTexture, que, a partir de la textura carregada anteriorment amb loadTexture, desplega la       

textura sobre l'objecte o model que renderitzem just després a través de la funció              

bindTexture d'OpenGL. 

 

3.5.1 Ambient occlusion 
 

Un aspecte a destacar, encara que és més aviat un aspecte de disseny, a l'hora de fer les                  

textures en sí és que per a fer les textures dels models apliquem una oclusió ambiental                3

(implementada en el software Blender que hem utilitzat per fer els models), no la apliquem a temps                 

real sinó que només generem la textura amb aquest efecte. 

 

Aquesta tècnica intenta fer una aproximació de com la llum afecta als objectes en la vida real,                 

especialment sobre superfícies no reflectants, donant un aspecte suau i aplicant ombres en zones on               

es considera que haurien de ser mes fosques a causa de que quedin amagades sota d'altres cares, o                  

tinguin racons, etc. 

 

 
1:Model base amb llum ambient, difusa i especular 2:Textura d’oclusió ambiental 3: Textura utilitzant l’oclusió 

generada 

Utilitzar aquesta tècnica complementa el fet de què no hem implementat ombres en el nostre               

projecte, i ajuda a donar un bon efecte visual encara que els objectes no facin ombra entre sí. 

Cal notar que al fer això sobre la textura, les ombres no són reals i no es veuran modificades                   

per la llum de l'escena, tret de la il·luminació ambient, difusa i especular sobre la textura, depenent del                  

material i dels shaders. 
 

3  Veure explicació a wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Ambient_occlusion. 
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3.5.2 Normal Mapping 
 

Un altre tipus de textura utilitzada en el projecte, també per millorar l’aspecte visual, és el                

mapa de normals. 

 

Aquesta tècnica consisteix en alterar les normals de les cares, de forma que al reflectir-se la                

llum sembla que tingui més detalls, rugositat o profunditat però que realment només és una cara plana. 

 

Aquest mètode ens ha permès reduir el nombre de vèrtexs d’alguns models sense reduir              

l’aspecte visual, per exemple amb el drac, on podem visualitzar la profunditat i els detalls de les                 

escates sense que hi siguin realment en els vèrtexs del model carregat, cosa que redueix molt el                 

còmput que s’ha de fer. 

 

Això s’ha fet creant 2 versions del model, una amb pocs polígons, que és la que s’utilitzarà en                  

el projecte, i una altra amb molts polígons, que s’usa per calcular el mapa de normals. 

 

 

 

1. Mesh del model “Low poly”              2. La mateixa mesh aplicant mapa de normals.  
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3.6 Gestió de Materials 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest mòdul conté i permet activar i desactivar d’una manera senzilla els diferents materials              

que poden simular-se a partir d’especificar un model d’il·luminació (shader) i certs paràmetres             

d’il·luminació que rebrà aquest model. 

Els diferents materials són carregats a partir d’un arxiu materials.xml i poden ser activats a               

partir del seu nom. Alguns dels materials disponibles són: “metal”, “ground”, “rubber”, “units”...  4

Les classes que formen aquest mòdul són: 

● MaterialManager: Carrega i gestiona el conjunt de materials. Permet crear-ne, eliminar-ne i            

activar o desactivar els materials que es desitgi. 

● Material: Classe que conté els paràmetres d’il·luminació d’un material específic així com            

l’activació i el pas dels paràmetres al shader associat a aquest material 

 

Aquest és un aspecte destacable en el mòdul, ja que al tenir un shader associat per a cada                  

material es  poden utilitzar diferents shaders segons el material de cada model o element en l’escena. 

 

 

 

Amb els materials també podrem especificar un mapa de normals (tal com es veu en la                

imatge), caldrà determinar el material amb un shader específic que permeti visualitzar textures de              

mapes de normals o normal mapping.  

4  Per a veure la llista completa mirar el fitxer materials.xml inclòs en el projecte. A part se’n poden 
incloure de nous simplement afegint-los en el fitxer xml. 

19 



3.7 Animacions Esqueletals 

 

 

S’han implementat animacions esqueletals amb skinning d’ossos. Les classes que s’utilitzen són            

les següents: 

● SkeletalAnimationManager: Conté i gestiona els objectes de les classes SkeletalAnimation i           

SkeletalAnimationInstance. 

 

● SkeletalAnimation: Guarda tota la informació d’una animació d’un esquelet. Els ossos estan            

referenciats per nom, així que per cada os de l’esquelet, conté la línia temporal completa de                

deformacions d’aquell os. A més, conté informació rellevant per a l’animació com serien els              

fotogrames per segon als que s’ha de reproduir. 

 

● SkeletalAnimationInstance: S’utilitza com a intermediari a la hora d’obtenir les deformacions           

d’una animació, ja que té una referència a una animació, a més de guardar-se el temps des de                  

la creació de la instància. Així doncs, serveix per a que diversos objectes que estan reproduint                

la mateixa animació no tinguin les deformacions sincronitzades entre ells, sinó que siguin             

independents els uns dels altres. 

 

Per a implementar les animacions amb skinning s’han utilitzat quaternions duals. Aquests s’han             

implementat en una llibreria secundària. 

 

Els quaternions són unes estructures matemàtiques formades per un component real i tres             5

components imaginaris en plans ortogonals. Tal com estan ideats, juntament amb els seus operadors              

aritmètics, permeten representar rotacions en l’espai 3D real sense defectes com podria ser             

gimbal-lock. 

 

Els quaternions duals són una estructura formada per dos quaternions, un d’ells multiplicat per              

el component dual unitari. El component unitari dual és tal que té mòdul 1 però multiplicat per si                  6

mateix dóna 0. L’estructura dels quaternions duals, juntament amb els seus operadors aritmètics,             7

permet representar una rotació més una translació en l’espai. 

 

S’han utilitzat quaternions duals enlloc de matrius homogènies per diverses raons. Per una             

banda, el format en el que importem les animacions (directx) els utilitza. A més a més, permeten                 

5  Veure quaternions a EuclideanSpace.com 
http://www.euclideanspace.com/maths/algebra/realNormedAlgebra/quaternions/index.htm. 

6  Veure espai dual a EuclideanSpace.com 
http://www.euclideanspace.com/maths/algebra/realNormedAlgebra/other/index.htm. 

7  Veure quaternions duals a EuclideanSpace.com 
http://www.euclideanspace.com/maths/algebra/realNormedAlgebra/other/dualQuaternion/index.htm. 

20 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.euclideanspace.com%2Fmaths%2Falgebra%2FrealNormedAlgebra%2Fquaternions%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXYDGCEYvjGp2apXQT3qpoZ9FROQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.euclideanspace.com%2Fmaths%2Falgebra%2FrealNormedAlgebra%2Fother%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsr3LRBmCidV_oeAbIZ-72bjv9wQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.euclideanspace.com%2Fmaths%2Falgebra%2FrealNormedAlgebra%2Fother%2FdualQuaternion%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZRN0wtjZ46GlV5StlagaZbrAsVQ


guardar tota la informació necessària per a l’animació en menys espai, i les operacions entre objectes                

de cada estructura impliquen menys operacions en punt flotant que entre matrius . Finalment,             8

utilitzar-los permet eliminar alguns artefactes de l’animació que es creen en utilitzar matrius . 9

 

Es va prendre la decisió de guardar totes les transformacions de tots els ossos per a cada                 

fotograma en temps d’execució en comptes de guardar només guardar les transformacions dels ossos              

afectats en els fotogrames clau per a guanyar velocitat, encara que perdent memòria en el procés.  

 

A més, també, per simplicitat a la hora de fer els càlculs, ja que per trobar la transformació                  

d’un os en un instant concret s’ha de fer una interpolació entre els dos fotogrames clau seguit de                  

diverses multiplicacions entre el quaternió interpolat, la jerarquia de quaternions interpolada i un             

offset per tal de desfer la posició base del model i això és bastant costós computacionalment parlant. 

8  Veure comparació de cost computacional i eficiència a wikipedia. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Quaternions_and_spatial_rotation#Performance_comparisons. 

9  Veure treball sobre els beneficis dels quaternions duals respecte les matrius homogènies en tractar 
amb rotacions espacials, Universitat Trinity de Dublín, 
https://www.scss.tcd.ie/publications/tech-reports/reports.06/TCD-CS-2006-46.pdf. 
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3.8 Gestió del món 

 

 

 

El mòdul de gestió del món s’encarrega de la gestió del mapa, dels llocs per on es poden                  

moure els personatges, i també de mostrar el terreny (mapa en sí) i el cel. 

 

La classe principal es el Terrain, aquest s’encarrega de comunicar-se amb les altres parts quan               

inicialitza, i una vegada esta inicialitzada serveix de control per determinar on estan situades les               

entitats i per on es poden moure. 

 

Per poder treballar còmodament es van crear la estructura Box, i multiarray. La Box permet               

treballar amb tuples de 3 enters, que determinen a quina posició ens trobem del mapa, i el multiarray                  

permet guardar les matrius i poder treballar amb elles. 

 

 Aquest mòdul consta de dues fases:  

 

● Primera part: Inicialització  

 

Llegir un fitxer XML generat per el programa de creació de mapes, comentat més endavant.               

Aquest XML es composa de matrius de enters que es superposen per crear capes i d’aquesta manera                 

generar els diferents nivells. També llegim la paleta de textures que volem aplicar. 

 

Una vegada tenim aquestes matrius i les textures les processem per a generar una malla única                

de tot el mapa, així millorant el rendiment de dibuixat, ja que d’altra manera el rendiment es veia molt                   

afectat. Aquest processat consisteix en només posar les cares i vèrtex exteriors, generar rampes,              

detectar pendents, desnivells, etc.  

Es crea un objecte 3d amb totes les propietats d’aquests, uniforme amb els altres models               

carregats. Ho fem mitjançant el mapMeshLoader, i mapMeshLoaderSpecific les dues classes son            

molt similars, una fa el processat del mapa sencer, i l’altre només de una id del mapa per poder tractar                    

un tipus de caixa del terreny, en el nostre cas per a poder simular l’aigua, així generem un model a part                     

que ens permet utilitzar un shader especialitzat per aquesta finalitat. 

 

El realisme de la simulació de l’aigua s’aconsegueix mitjançant un shader específic que modifica              

les normals del pla, aplicant una sèrie de funcions sinus respecte el vèrtex i el temps acumulat de joc. 
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En quant a la representació del cel, vam decidir fer-la amb un skybox , que no és més que un                   10

cub que envolta la nostra escena i que consta d’una textura per a cada cara que coincideix                 

perfectament en tots els costats del cub. 

D’aquesta manera, si el cub és prou gran, vist des del centre de l’escena es visualitza el cel                  

d’una forma bastant realista. 

 

 
 1. Des del centre de l’escena la forma del cub és imperceptible.      2. A mesura que t’apropes al cub es veu la seva 

forma. 

 

● Segona part: Lògica del joc 

Es fa una altre processat a les matrius, mencionades a la primera part, per a transformar-les en                 

matrius lògiques més tractables i uniformes, es detecten les caselles per on es pot accedir, a quins                 

llocs hi ha canvis de desnivells, caselles bloquejades, entre d’altres. 

 

Això ens permet tractar les part lògiques del mapa d’una manera fàcil i eficient, algunes de les                 

funcions que permet es: 

○ Transformar de posicions de dins la matriu a posicions reals del joc. 

○ A* per a poder crear camins mínims entre dos punts. 

○ Generar funcions per saber quins llocs podem atacar, o detectar si hi ha unitats dins un                

radi. 

○ Controlar on es situen les entitats en el mapa i reservar posicions.  

10  Textura del cel (l’única textura no feta per nosaltres) obtinguda de: 
http://forums.epicgames.com/threads/506748-My-skies-and-and-cliff-textures-(large-images  

Autor: legacy-Hipshot 
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3.9 Sistemes de partícules 

 

S’ha impementat també un sistema de partícules per a representar efectes com la sang quan 

es fa mal a una unitat, o diversos tipus d’habilitats com per exemple atacs màgics. 

 

Hem donat opció a crear diversos tipus d’emissors de partícules, que poden ser útils per a 

diferents efectes, els tipus d’emissors són: de caixa, de con i d’esfera. Que ara explicarem més 

detalladament en les classes que componen el mòdul. També es pot cridar amb paràmetres diferents 

segons si vols llançar un nombre determinat de partícules en un moment concret i prou, o si vols que 

s’emeti una font contínua de partícules. 

A més, també hem inclòs la funcionalitat de que les partícules es quedin temporalment al terra 

quan hi cauen, per simular les gotes de sang que han caigut, encara que no es calcula dinàmicament (ja 

que no tenim motor de físiques) i ho fem passant-li l’alçada del terra, així que en alguns casos per 

exemple si hi ha rampes o terrenys irregulars l’efecte no és del tot correcte. 

 
Mostra de les partícules de sang, en forma d’emissor continu i determinat el nivell del terra 

 

Les classes que conformen aquest mòdul són les següents: 

● ParticleManager: S’encarrega de gestionar els diversos emissors actius i el funcionament 
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(actualització i renderitzat) de les partícules “vives” en cada moment. I d’afegir i guardar 

diversos tipus de partícules que es vulguin crear, els tipus de partícules tenen una textura i un 

multiplicador de la gravetat, per si es vol que aquesta l’afecti d’una forma determinada. 

 

● ParticleEmitter: És la classe pare dels emissors, s’encarrega de cridar la generació de 

partícules i d’inicialitzar-les amb els paràmetres que se li passen. 

○ ParticleBoxEmitter: És un tipus d’emissor que emet partícules en una posició i direcció 

aleatòria dins d’un cub (box). 

 

○ ParticleConeEmitter: De la mateixa forma que el box, emet partícules, però amb 

aquest mecanisme s’emeten totes a partir d’un punt en un angle concret definit en 

l’inicialització de l’emissor. 

 

○ ParticleSphereEmitter: Semblant al box emitter però dins d’una esfera. 

 

● Particle: Classe amb tota la informació que necessita cada partícula, aquesta és: 

○ Edat 

○ Temps de vida màxim 

○ Tamany 

○ Posició 

○ Velocitat 

○ Direcció 

○ Posició del terra 

○ Emissor (per si és una font contínua de partícules) 

La majoria d’aquests paràmetres són aleatoris dins d’un rang, això fa que les partícules tinguin 

un bon efecte visual ja que es comporten de forma diferent entre sí.  
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3.10 GUI (Graphical User Interface) 
 

 

 

La GUI, o interfície gràfica d'usuari, és un mòdul important dins el projecte, s'encarrega de fer                

possible la comunicació entre l'usuari i el programa, de forma semblant al mòdul Input però de manera                 

gràfica per a què les possibles accions que pot realitzar l'usuari dins del joc es mostrin en pantalla de                   

forma clara i intuïtiva i s'enviïn al mòdul corresponent. 

 

Per a aquest mòdul els aspectes gràfics a tenir en compte van ser que per representar gràfics                 

2d en un entorn 3d s'havien de fer canvis en la projecció a l'hora de pintar aquests elements de forma                    

correcta, un altre aspecte va ser crear un shader especial per a que la llum en l'escena no afectés a                    

aquests elements, així que vam fer un shader per la gui (“gui.frag”, “gui.vert”). 

Un altre dels problemes és que opengl no té implementada la representació directa de text en 2d per                  

pantalla, així que havíem d'implementar el text a través de textures de fonts si volíem aquesta                

funcionalitat.  
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Les classes més importants que formen aquest mòdul són les següents: 

 

● Gui_manager: De manera semblant a la majoria de mòduls del projecte, la GUI té una classe                

singleton que és el manager.Aquesta classe s'encarrega de carregar tots els elements de la              

gui via xml en la seva inicialització, de guardar les pàgines de la gui i d'executar les funcions                  

render() i update() (encarregades de mostrar i actualitzar accions) de tots els elements de les               

pàgines, i també s'encarrega de gestionar les pàgines actives en cada moment. 

 

● Gui_page: Hem estructurat la gui en pàgines, que contenen elements de la gui, per exemple,               

el menú principal és una pàgina que conté tots els botons per començar partida, per sortir i                 

altres opcions, cada pàgina té emmagatzemats els seus elements, i quan el manager crida el               

render() i l'update() d'una pàgina, aquesta crida els respectius render() i update() de tots els               

seus elements. 

 

 

 

● Gui_element: És la classe pare de tots els elements de la gui, que són heretats d'aquesta,                

conté la informació bàsica comuna que necessiten les classes filles, i els mètodes virtuals que               

implementaran aquestes. 

 

● Gui_surface: És una superfície estàtica amb textura que es mostra per pantalla. 

 

● Gui_background: Hereta de Gui_surface, és una superfície amb l'afegit de que ocupa la mida              

total de la pantalla, de forma susceptible a canvis de mida de la finestra. 

 

● Gui_text2d: Encarregada de mostrar text 2d per pantalla a partir d'una textura de font i               

l’string que es vol mostrar. 

 

● Gui_button: Classe que hereta de Gui_surface, amb capacitat per executar una acció concreta             

quan s'apreta amb el ratolí (o quan el ratolí està a sobre, com per exemple mostrar un tooltip),                  

i d'enviar aquesta acció al mòdul corresponent a través de funcions d'Scripting. 

 

● Gui_textbutton: Classe que hereta de Gui_button i Gui_text2d, botó amb text a sobre. 

 

● Gui_textbox: Caixa de text, utilitzada principalment per funcionalitat amb la consola. 
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● Gui_console: Consola que permet llançar scripts en temps d'execució, feta principalment per            

temes de debug i per probes. 

 

● Gui_skillsbar: Barra que mostra les habilitats del personatge seleccionat en aquell moment,            

conté botons que mostren un tooltip amb la descripció de l'habilitat, i que al clicar envien la                 

informació de l'habilitat seleccionada al mòdul corresponent (escena) a través del mòdul            

d'scripting. 
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3.11 Gestió d’entrada 
 

Aquest mòdul és l’encarregat de processar l’entrada del teclat i el ratolí per a què sigui                

accessible a la resta de classes. A més, se separa l’input concret de les accions associades, de manera                  

que es poden associar tecles i botons del ratolí a certes accions en un fitxer xml de manera que no                    

calgui tenir en compte quina tecla s’ha pres per a realitzar una acció en el codi sinó que directament es                    

demani per l’acció. Així si volem, per exemple, invertir el moviment de la càmera, no ens caldrà                 

modificar el codi associat a aquest moviment i recompilar el projecte sinó que canviant les accions                

associades a les tecles  de moviment en l’xml hi haurà suficient. 

 

La Gestió d’entrada també s’encarrega d’avisar als diferents mòduls quan s’ha produït una             

acció que els afecta i emmagatzema un “buffer” de les últimes tecles preses. 

 

Totes aquestes funcionalitats han estat implementades a la classe InputManager. 
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3.12 Gestió d’entitats i components 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a poder usar diferents tipus d’unitats i objectes amb amb habilitats, models, i              

comportaments diferents se sol usar un model de jerarquia de classes utilitzant l’herència. El problema               

d’aquest model es troba en que és poc escalable ja que cada cop que es necessita certa entitat nova                   

s’ha de crear una nova classe que implementi les característiques d’aquesta en concret. A més, les                

noves classes conservaran molts mètodes heretats que donaran funcionalitats no necessàries per            

aquest cas en concret. 

 

Per altra banda, el model de jerarquia de classes és ineficient en quant a la gestió de memòria                  

ja que s’ha de recórrer tots els objectes cada cop que volem actualitzar algunes de les seves                 

característiques i possiblement s’ha de crear i destruir memòria constantment ja que és molt costós               11

tenir un “pool” per cada tipus d’entitat que pugui arribar a existir. 

 

Com a solució a gran part dels inconvenients generats pel model de jerarquia de classes s’ha                

usat un model d’entitats i components. Aquest tipus d’arquitectura permet agrupar els diferents             

objectes i unitats que hi haurà a l’aplicació en entitats però aquestes per si soles són objectes “buits” ja                   

que no estan dotats de funcionalitats. Aquestes funcionalitats però, són proporcionades pels            

components. Un component és un tipus d’objecte que permet estendre la funcionalitat d’una entitat.              

Per exemple, per a una unitat caldrà crear una entitat que pugui ser dibuixable i que tingui vida, per                   

tant, necessitarem que l’entitat en qüestió tingui assignats els components de “dibuixable” i “matable”              

per a complir amb les seves funcionalitats.  

 

Aquest model doncs, permet obtenir entitats amb funcionalitats molt diferents sense haver            

d’implementar una classe per cada combinació de característiques possible. Per la mateixa raó, aquest              

model és eficient en quant a l’ús de memòria ja que sí que permet usar “pools”. Això vol dir que només                     

cal que reservem la memòria necessària per tots els components que s’usarà a l’inici i les entitats                 

podran anar usant-los i descartant-los sense eliminar-los ja que poden ser reutilitzats. Pel que fa als                

accessos a memòria també es millora l’eficiència ja que els components es troben consecutius a               

memòria en els seus respectius “pools”. 

 

Pel que fa a les entitats concretes que hi haurà el joc, com podem veure estan definides per un                   

11  Per exemple un mètode update que actualitza un vector del tipus abstracte les implementacions 
del qual poden ser molt diferents. 
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conjunt de components. Aquesta descripció es troba en arxius .xml que són carregats i llegits i que                 

permeten generar les diferents unitats que hi ha en el joc amb les seves habilitats i característiques. 

 

Les classes que intervenen en el model d’entitats i components són: 

 

● EntityManager: S’encarrega de la lectura, càrrega i descàrrega d’entitats, així com la crida a              

les funcions de renderitzat (si n’hi ha). També permet la còpia clonació  d’unitats predefinides. 12

 

● Entity: Classe bàsica d’entitat. Té les referències a les id dels components que utilitza i               

informació bàsica com el propietari (jugador) i la posició en el mapa. També té una funció de                 

dibuixat que només s’utilitza si hi ha el component drawable. 

 

● ComponentManager: És el gestor de components. Els conté i els administra de manera que              

gestiona els que es troben en ús i els que no i permet assignar-ne de nous o clonar-ne                  

d’existents a les entitats. També s’encarrega de la actualització d’aquests. 

 

● Diferents components: 

○ Actor: Permet executar accions, per exemple el moviment i habilitats de les unitats. 

○ Clickable: Afegeix la funcionalitat de poder ser clickat  13

○ Drawable: proporciona la funcionalitat de ser “dibuixable” per tant, conté un model,            

animacions, posició rotació, etc. 

○ Killable: Fa que una unitat tingui vida i, per tant, la possiblitat de ser morta. 

 

  

12  Consisteix en fer que un component/entitat ja carregat en memòria que no es troba en ús tingui els 
mateixos valors que un model. 

13  S’utilitza el select d’OpenGl. 
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3.13 Scripting 

 

 

S’utilitza Lua com a llenguatge de programació per a les funcionalitats concretes del joc.  

Es va decidir utilitzar un llenguatge de scripting per tal d’evitar tenir configuracions i accions               

del joc compilats de manera estàtica. Amb un llenguatge de scripting s’evita això ja que només cal                 

canviar el fitxer on hi ha les funcionalitats guardades i no cal recompilar el programa. 

D’altra banda es va decidir utilitzar Lua ja que és un llenguatge de scripting simple d’utilitzar,                

amb un motor poc pesant a nivell computacional, i que està pensat expressament per a ser utilitzat                 

com a llenguatge secundari en un projecte, a diferència d’altres llenguatges com podria ser Python. 

 

Les classes utilitzades en la gestió de funcions de Lua són: 

● ScriptManager: Inicialitza, instància, conté i referència les classes del tipus LuaFunction, així            

com el motor de Lua. 

● LuaFunction: Conté una referència a una funció de dins del motor de Lua guardada en una                

secció de memòria especial d’aquest. Permet cridar la funció referenciada, opcionalment           

passant-li paràmetres.  

 

D’altra banda es creen referències a funcions definides en C++ per nosaltres per tal que es                

puguin cridar des de dins de Lua. 

Per tal de referenciar una funció de C++ des de Lua cal que la funció de C++ estigui definida                   

amb uns tipus concrets. Ha de rebre un objecte d’estat del motor de Lua, i ha de retornar un enter.                    

Dins, pot cridar funcions tant de Lua com de C++. 

Aquestes funcions són utilitzades per tal que les funcions de Lua puguin interactuar amb les               

classes i funcions de C++. 

 

A més, s’han preparat les classes per tal de poder passar funcions com a arguments d’altres                

funcions, de manera que fins a cert nivell es pot realitzar programació de nivell superior. Aquesta                

funcionalitat es pot utilitzar, per exemple, per a crear un temporitzador que executi una funció               

concreta quan expiri el temps d’espera.  
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3.14 Escena i estat del joc 
L’escena és l’encarregada de coordinar els diferents mòduls implementats per a que el             

comportament final de l’aplicació sigui l’esperat. Com que en aquest cas es tracta d’un joc, l’escena                

conté i administra tota aquella informació referent als jugadors, les seves unitats etc. 

L’escena també controla els diferents casos d’ús del joc de manera que, per exemple, es               

mostri un menú quan es carrega, la càmera comenci en la posició adequada al començament de la                 

partida, es pugui mantenir unitats i accions seleccionades, actualitzi l’estat del joc, es comuniqui amb el                

mòdul de xarxa, etc. 

La classe principal que intervé en aquest cas és: 

● Scene: Gestor de l’escena. Realitza les tasques esmentades anteriorment. 
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3.15 Xarxa 

 

 

El mòdul de xarxa permet la comunicació entre diferents màquines de manera que dos              

jugadors puguin jugar remotament l’un contra l’altre veient els diferents events que han succeint              

desde les seves perspectives.  

S’ha escollit una arquitectura client/servidor en què el servidor se situa en un dels clients i                

s’encarrega de coordinar l’estat del joc. D’aquesta manera, quan els jugadors realitzen una acció,              

aquesta és enviada al servidor, que actualitza l’estat del joc, i aquest últim reenvia als clients l’actual                 

estat per a que vegin el mateix: 

 

 

La llibreria usada per al funcionament dels sockets ha estat la proporcionada pel propi              

“framework” Qt. El protocol que s’ha utilitzat ha estat TCP per la fiabilitat que proporciona ja que en                  

aquest tipus de joc perdre un paquet pot ser molt perillós.  

Pel que fa a la comunicació d’alt nivell s’ha implementat protocols per a enviar la informació                

sobre les diferents accions i estat del joc: 
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Pel que fa a les classes que intervenen en el mòdul de xarxa, tenim: 

● NetworkManager: Gestiona les funcions de xarxa. Funciona com a façana per a la resta de               

mòduls de manera que depenent de si ens trobem situació local o remota, les funcions que                

farà internament seran diferents tot i que desde la resta de mòduls el funcionament serà el                

mateix. Aquesta classe també s’encarrega d’actualitzar l’estat del client local i d’enviar els             

missatges d’estat al client remot. 

● Connection: S’encarrega de gestionar i usar els sockets i permet actuar com a client o               

servidor. 

 

Tot i que aquest mòdul no ha arribat a usar-se és totalment necessari per a que un Game                  

Engine sigui complet. No es descarta el seu ús en versions futures del joc. 
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4. CONCLUSIONS 
S’ha desenvolupat un joc 3D en C++ utilitzant les llibreries OpenGL de manera que s’ha hagut                

d’implementar un gran ventall de funcions i característiques pròpies del gènere: 

● S’ha impementat tot un motor gràfic escalable que permet mostrar models i escenes amb              

diversos efectes dels quals podríem destacar animacions esqueletals, sistemes de partícules i            

normal mapping. A més, això ha portat a implementar un conjunt d’eines que faciliten              

l’aplicació d’aquestes funcionalitats, com ara una llibreria d’estructures matemàtiques amb          

quaternions o un editor de mapes. 

● S’ha implementat un motor lògic basat en el model d’entitats i components que junt al motor                

gràfic forma tot un motor de joc que, tot i que manca de moltes funcionalitats de què disposen                  

la majoria de motors, permet implementar jocs d’estratègia en temps real sobre taulell a              

partir de poques modificacions. Aquest apartat ens ha portat a implementar tècniques            

relativament modernes en la creació de jocs com ara un motor d’scripting. 

● S’ha dissenyat i creat l’art necessari per a la creació del joc concret que ens hem proposat. 

 

Les llibreries utilitzades en aquest projecte són utilitzades en molts altres projectes per la seva               

simplicitat d’utilització i versatilitat, ja que donen molta flexibilitat a la hora de ser utilitzades.               

Concretament s’han utilitzat les següents llibreries: 

● Qt (qt-project.org): Llibreria general per a gestió de finestres i interfícies gràfiques, gestió de              

xarxa, així com altres utilitats no emprades en el projecte. 

● Assimp (assimp.sourceforge.net): Llibreria destinada a la càrrega de models 3D en diversos            

formats. S’ha utilitzat per a carregar models en format DirectX i animacions per a aquests. 

● TinyXML (grinninglizard.com/tinyxml): Llibreria utilitzada per carregar fitxers XML. 
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Annex 1: Editor de mapes 

 
 

Introducció 

 
L’editor de mapes es un programa que es va desenvolupar per a generar mapes per al joc. Va                  

sorgir de la necessitat de generar d’una manera automàtica i visual els fitxers XML que contenien la                 

informació del mapa.  

Aquest XML conté tota la informació necessària per a carregar un mapa, mida de la grid,                

nombre de capes, mida dels cubs i tota la informació de quin tipus de caixa va a cada posició del mapa. 

 

Desenvolupament 

 
Gran part del codi utilitzat en l’editor de mapes es extret del motor gràfic del joc, s’ha                 

reutilitzat gran part de codi, mantenint l’estructura original. Afegint classes superiors que hereten de              

les originals per afegir funcionalitats de l’editor. Mantenir l’estructura original ens permetia més             

flexibilitat a la hora de trobar errors, o realitzar modificacions i mantenir el codi actualitzat tant en la                  

versió del joc com en l’editor. 

Com es pot apreciar amb la imatge, l’editor de mapa esta basat en una aplicació utilitzant                

l’entorn de QT, utilitzant tota la seva interfície gràfica. 

La primera pantalla superior a la esquerra: es la visualització global del mapa, com              

es veurà el mapa quan sigui carregat al joc. Aquest context te implementat una càmera esfèrica                

entrada en l’origen que permet flexibilitat per a poder visualitzar els resultats. 

La segona pantalla inferior a la esquerra: es la paleta de textures, comparteix             

context OpenGL amb la primera pantalla, ja que així comparteixen shaders i textures. La funcionalitat               

que te es permetre poder seleccionar de quina textura vols pintar les caselles. 

La pantalla de la dreta: es la pantalla d’edició en un context d’OpenGL que conte una                
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grid on es poden marcar les posicions del cub, com es veu a la figura ( requadres en vermell), també es                     

pot apreciar que mostra la capa inferior d’aquesta (vermell més obscur). D’aquesta manera podem              

anar construint el mapa. 

El panell a la part central esquerra: que conté tota la informació, la mida de la grid                 

del mapa, el nombre de capes, la mida dels cubs, i totes les opcions que es poden realitzar en el map                     

editor. 

1. Exportar mapes, per al seu us al joc 

2. Importar mapes per a la seva continuació d’edició. 

 

Conclusions 
 

Amb aquest editor volíem solucionar la part del mapa, varem generar un editor enfocat a               

cobrir les necessitats bàsiques del que necessitàvem per al joc, per tant varem crear un editor de                 

mapes amb les seves limitacions, però amb flexibilitat per poder ampliar i manipular qualsevol aspecte               

del mapa. I amb l’objectiu principal resolt, poder crear els mapes d’una manera visual. 
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Annex 2: Vídeo Tutorial 
Introducció 
 

S’ha realitzat un vídeo tutorial per a explicar la forma d’utilització bàsica de blender orientat a crear                 

models per al projecte, que inclou les comandes bàsiques, com texturitzar un model, com animar-lo i                

com exportar. 

 

Objectiu 
 

L’objectiu d’aquest video era crear un tutorial, consis de la utilització del blender, creació de les                

textures i de l’animació i exportació, orientat al projecte per aprendre a fer-ho tots, i que la carrega                  

de modelatge no se la agafes una sola persona. 

 

En el video es veu la creació del model base, don havien de sortir tots els models per mantenir una                    

uniformitat d’altura i dels ossos principals, per poder reutiltizar animacións. 

 

Després es veu la texturització del model, a mode d’exemple, com separar la textura per poder saber                 

de quina part es tracta a l’hora de pintar, creació dels mapes UV. 

 

Seguidament de la creació d’una animació, esqueletal i tots els passos a seguir desde la creació dels                 

ossos fins a la assignació de pessos de cada os. 

 

I finalment la seva exportació per a que funcioni correctament amb el nostre projecte. 

 

Enllaç 
El video es pot consultar al següent enllaç: 

http://youtu.be/S89xuYVelqo 
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Annex 3: Controls 
Control No. 1 

15 de Març de 2013

 

ASSISTENTS: Josep Floriach, Andreu González, Roc Ramon, Pau Rodriguez, Jordi Sanchez 

HORA D’INICI: 12:00 LLOC: ETSE

 

1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és el disseny i implementació d’un videojoc d'estratègia a temps real. 

Ha d'incloure les següents característiques: 

·  Interfície gràfica d'usuari per a poder interactuar. 

·  Visió del món del joc en l'estat actual. 

·  Partides contra altres jugadors en xarxa o bé contra l'ordinador. 

·  Basat en un tauler de joc dividit en una graella de certa mida. 

·  Diferents objectius de joc, com destruir totes les tropes enemigues, matar un personatge 

final, etc. 

·  Partida basada en combats entre tropes en caselles properes de la graella, és a dir, la posició 

dins la graella modifica les possibles accions a fer. 

·  Diferents tipus d'unitats, com arquers, milícies, mags, etc. 

·  Unitats diferents tenen habilitats distintes. 

·  Moviments i habilitats restringits per el tipus d'accions fets anteriorment, per exemple amb 

punts que es gasten en realitzar-ne. Els punts de cada unitat es van recuperant amb el temps, 

de manera que moviments grans o habilitats fortes impliquen un temps de recàrrega alt, i 

moviments petits o habilitats més típiques es poden realitzar més sovint. 

·  Terreny variable que restringeixi els moviments de les tropes, per exemple muntanyes o rius a 

través dels que no es pot passar, relleus que alenteixen els moviments o que augmenten o 

redueixen el rang de les accions.  

 

 

2. Tasques del projecte. 
1. Dissenyar estructura del motor gràfic: Preparació de totes les classes involucrades en la 

renderització de la escena. Això inclou classes per als models, per a control dels llums, per a 

animacions, etc. És necessari fer recerca en com fer animacions i en formats d'arxiu per als 

models. 
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2. Implementació del motor gràfic: Implementació de les classes dissenyades en la tasca anterior. 

Caldrà buscar informació principalment a la documentació d'OpenGL per al funcionament 

correcte dels mètodes. 

3. Proves de la implementació del motor gràfic. En general es fan a la vegada que es programen 

les diferents parts, però cal comprovar que funcionen bé juntes. 

4. Disseny de l'estructura de la part lògica: Preparació de totes les estructures per a gestionar i 

definir els comportaments de l'aplicació. Cal determinar si s'utilitza scripting per a programar 

els elements més variables i més específics del joc. 

5. Implementació de la part lògica: Programació de totes les classes definides en la tasca 

anterior. 

6. Testeig i proves de la part lògica: Proves i modificacions necessàries de l'aplicació completa. 

  

NÚMERO 
TASCA 

NOM TASCA  PARTICIPANTS I 
SUPERVISOR (S) 

DATA 
FINALITZACIÓ 

ESTIMACIÓ 
EN HORES 

1  Dissenyar 
l'estructura del 
motor gràfic 

Roc, Pau, Josep  28/2/13  30 

2  Implementació 
del motor gràfic 

Roc, Pau, Josep, 
Jordi, Andreu 

25/3/13  85 

3  Proves i tests 
de la part 
gràfica 

Roc, Pau, Josep, 
Jordi, Andreu 

27/3/13  25 

4  Disseny de 
l'estructura de 
classes de la 
part lògica 

Roc, Pau, Josep, 
Jordi, Andreu 

8/4/13  50 

5  Implementació 
de la part lògica 

Roc, Pau, Josep, 
Jordi, Andreu 

10/5/13  155 

6  Testeig i proves 
de la part lògica 

Roc, Pau, Josep, 
Jordi, Andreu 

22/5/13  45 
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3. Descripció de la feina feta en cada tasca. 
3.1. Tasca 0: Dissenyar el concepte del videojoc 

Hem parlat sobre els objectius del projecte, per a això hem pensat i documentat el concepte del 

videojoc, l'ambientació, el mode de joc, els objectius, la IA, l'opció d'implementar mode online... 

3.1. Tasca 1: Dissenyar l'estructura de classes de la part gràfica 
Hem fet un estudi dels principals models de dades que necessitarem per a obtenir els resultats que 

necessitem en quant al renderitzat i visualització dels gràfics en pantalla, en aquest punt hem pensat 

l'estructura principal de classes que necessitarem, com també les estructures de dades principals com 

la forma en que emmagatzemarem els diferents models i la informació necessària de cada model. En 

aquesta tasca s'ha aprofitat per crear l'esquelet de classes de la part gràfica. 

3.2. Tasca 2: Implementació del motor gràfic 

A partir de l'esquelet definit en la tasca anterior, hem començat a implementar les classes necessàries 

per a poder renderitzar models correctament. En aquest apartat s'ha tingut en compte la càrrega dels 

models, basant-nos en la llibreria assimp per a poder carregar models de diferents formats. El següent 

pas ha estat implementar la visualització d'aquests models, i implementar una classe càmara per a 

poder veure els objectes des de diferents angles de forma dinàmica. 

Les altres classes necessàries per al correcte funcionament del motor gràfic són la il·luminació, els 

shaders, els materials, les textures, entre d'altres classes que donaràn un millor aspecte a l'escena. Tot 

i que aquesta feina encara no està acabada d'implementar. 

En aquest apartat també serà necessari programar la interfície gràfica d'usuari (GUI) per tal de que 

l'usuari tingui accés a les opcions, a la informació necessària de les partides, i sigui possible jugar. 

I també serà necessari crear el tauler de joc o el mapa, i modelar o buscar models ja fets per a 

representar les diferents entitats del joc. 

Per últim s'haurà de buscar com crear animacions, en el projecte hem pensat en utilitzar el tipus 

d'animació esqueletal, i ja hem preparat algunes classes i estructures per a implementar aquesta opció. 

3.3. Tasca 3: Proves i tests de la part gràfica 
Per tal d'assegurar el correcte funcionament de les classes implementades, necessitem efectuar una 

sèrie de tests per tal de no trobar bugs o errors. I també per a millorar la visualització modificant els 

paràmetres necessaris o afegint noves funcionalitats. 

Per tal d'efectuar aquesta tasca hem hagut de definir una càmara per a poder veure els models en 
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diferents angles, hem testejat la càrrega de diversos models, diferents tipus d'il·luminació i de 

shaders, materials... etc. 

3.4. Tasca 4: Disseny de l'estructura de classes de la part lògica 
En aquest apartat, tot i que tenim definides algunes classes necessàries a mode d'esquelet, encara no 

tenim res implementat i s'ha de pensar bé l'estructura i la forma d'implementar-ho. Aquesta tasca 

consistirà en dissenyar les classes que permetràn la jugabilitat, es programarà el mode de joc, les 

accions que es poden efectuar, la intel·ligència artificial, la comunicació per xarxa, etc. 

3.5. Tasca 5: Implementació de la part lògica 

En aquesta tasca s'hauràn d'implementar les classes encarregades de les funcionalitats esmentades en 

la tasca anterior. 

3.6. Tasca 6: Testeig i proves de la part lògica 

En aquesta tasca s'haurà de provar que es cumpleixen totes les funcionalitats esperades de les classes 

de la part lògica, s'hauràn d'arreglar bugs/errors i millorar les parts necessàries. 

 

4. Bibliografia i referències 
[OpenGL] www.opengl.org, web oficial d’OpenGL amb informació sobre extensions de la llibreria i 

FAQ’s 

[OpenGL wiki] www.opengl.org/wiki wiki oficial d'OpenGL d'on s'han obtingut exemples 

d'implementacions de certs algorismes. 

[Wikipedia] www.wikipedia.org web d'informació general d'on s'ha tret informació per a, per 

exemple, la implementació dels quaternions. 

[EuclideanSpace] ww.euclideanspace.com/maths/algebra/realNormedAlgebra/quaternions/index.htm 

Web amb informació específica per a càlculs amb quaternions i altres camps relacionats amb amb les 

simulacions 3D. 

[Assimp] assimp.sourceforge.net Llibreria i documentació per a càrrega de models. 

[NeHe] nehe.gamedev.net Informació general i tutorials per a OpenGL. 

[StackOverflow] stackoverflow.com Solucions a multitud de problemes i dubtes de programadors per 

programadors. 

[Kickjs] www.kickjs.org Interfície de proves de shaders en GLSL.  
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Control No. 2 

10 de Maig de 2013 

 

ASSISTENTS: Josep Floriach, Andreu González, Roc Ramon, Pau Rodriguez, Jordi Sanchez 

HORA D’INICI: 15:50 LLOC: ETSE 

  

1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és el disseny i implementació d’un videojoc d'estratègia a temps real. 

Hauria d'incloure les següents característiques. Per falta de temps, però, no totes han pogut ser 

implementades. 

● Interfície gràfica d'usuari per a poder interaccionar. 

● Visió del món del joc en l'estat actual. 

● Partides contra altres jugadors en xarxa o bé contra l'ordinador. 

● Basat en un tauler de joc dividit en una graella de certa mida. 

● Diferents objectius de joc, com destruir totes les tropes enemigues, matar un personatge 

final, etc. 

● Partida basada en combats entre tropes en caselles properes de la graella, és a dir, la posició 

dins la graella modifica les possibles accions a fer. 

● Diferents tipus d'unitats, com arquers, milícies, mags, etc. 

● Unitats diferents tenen habilitats distintes. 

● Moviments i habilitats restringits per el tipus d'accions fets anteriorment, per exemple amb 

punts que es gasten en realitzar-ne. Els punts de cada unitat es van recuperant amb el temps, 

de manera que moviments grans o habilitats fortes impliquen un temps de recàrrega alt, i 

moviments petits o habilitats més típiques es poden realitzar més sovint. 

● Terreny variable que restringeixi els moviments de les tropes, per exemple muntanyes o rius a 

través dels que no es pot passar, relleus que alenteixen els moviments o que augmenten o 

redueixen el rang de les accions. 

A més serà multiplataforma i amb llibreries de software lliure. 

Per la complexitat del projecte, és possible que no es puguin implementar les funcions de xarxa ni 

d'intel·ligència artificial, pel que és possible que no hi hagi possibilitat de joc multi-jugador, i per tant 

els modes de joc no puguin ser considerats. Així doncs, els punts anteriors són una guia de com seria el 

projecte acabat. 

2. Tasques del projecte. 
1.     Dissenyar estructura del motor gràfic: Preparació de totes les classes involucrades en la 

renderització de la escena. Això inclou classes per als models, per a control dels llums, per a 

animacions, etc. És necessari fer recerca en com fer animacions i en formats d'arxiu per als 

models. 

2.     Implementació del motor gràfic: Implementació de les classes dissenyades en la tasca anterior. 

45 



Caldrà buscar informació principalment a la documentació d'OpenGL per al funcionament 

correcte dels mètodes. 

3.     Proves de la implementació del motor gràfic. En general es fan a la vegada que es programen 

les diferents parts, però cal comprovar que funcionen bé juntes. 

4.     Disseny de l'estructura de la part lògica: Preparació de totes les estructures per a gestionar i 

definir els comportaments de l'aplicació. Cal determinar si s'utilitza scripting per a programar 

els elements més variables i més específics del joc. 

5.     Implementació de la part lògica: Programació de totes les classes definides en la tasca anterior. 

6.     Testeig i proves de la part lògica: Proves i modificacions necessàries de l'aplicació completa. 

7.     Documentació del projecte: Memòria i presentació del projecte. 

 

NÚMERO TASCA NOM TASCA PARTICIPANTS I 

SUPERVISOR (S) 

DATA 

FINALITZACIÓ 

ESTIMACIÓ EN 

HORES 

1 Dissenyar l'estructura 

del motor gràfic 

Roc, Pau, Josep 28/2/13 30 

2 Implementació del 

motor gràfic 

Roc, Pau, Josep, 

Jordi, Andreu 

25/3/13 125 

3 Proves i tests de la 

part gràfica 

Roc, Pau, Josep, 

Jordi, Andreu 

27/3/13 45 

4 Disseny de l'estructura 

de classes de la part 

lògica 

Roc, Pau, Josep, 

Jordi, Andreu 

10/4/13 70 

5 Implementació de la 

part lògica 

Roc, Pau, Josep, 

Jordi, Andreu 

15/5/13 125 

6 Testeig i proves de la 

part lògica 

Roc, Pau, Josep, 

Jordi, Andreu 

22/5/13 25 

7 Documentació Roc, Pau, Josep, 

Jordi, Andreu 

27/5/13 45 
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3. Descripció de la feina feta en cada tasca. 
3.1. Tasca 0: Dissenyar el concepte del videojoc 

Se segueix amb el concepte inicial de joc. És possible que se simplifiqui alguna de les funcionalitats per 

complir amb els temps d’entrega. 

3.1. Tasca 1: Dissenyar l'estructura de classes de la part gràfica 

S’ha seguit el disseny inicial basat en estructura modular amb “managers” encarregats de les diferents 

funcionalitats. 

 3.2. Tasca 2: Implementació del motor gràfic 

S’han completat gairebé totes les tasques referents al motor gràfic generant així els següents mòduls 

(entre parèntesis, els principals implementadors): 

● Il·luminació (Josep) 

● Càmeres (Pau) 

● Shaders (tots) 

● Materials (Jordi) 

● Textures (Andreu, Pau i Roc) 

●  Models (Roc i Pau) 

● Animacions esqueletals (Roc) 

● GUI (Jordi) 

● Gestor del terreny (Andreu) 

● Editor de mapes (Andreu) 

● Partícules (Jordi i Roc) 

  

Que permeten controlar les principals característiques de la part gràfica de manera senzilla. A més la 

càrrega de les estructures s’aconsegueix amb el “parsejat” de fitxers xml en la majoria dels casos per 

permetre canvis amb més flexibilitat. 

S’ha anat creant el disseny dels elements de la GUI de manera que ja hi ha les pantalles d’inici de joc, 

falta completar els elements que es mostren durant la partida (barres d’accions, etc) 

Pel que fa a la creació de models i la seva animació, seran creats amb Blender per nosaltres i encara en 

falten per fer. Les principals aportacions per aquesta àrea són per part de Jordi, que és l'encarregat de 

texturitzar degut als seus coneixements artístics. 

  

3.3. Tasca 3: Proves i tests de la part gràfica 

Per tal d'assegurar el correcte funcionament de les classes implementades, necessitem efectuar una 
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sèrie de tests per trobar bugs o errors. També per a millorar la visualització modificant els paràmetres 

necessaris o afegint noves funcionalitats. 

Per a efectuar aquesta tasca hem hagut de definir una càmera per a poder veure els models en 

diferents angles, hem testejat la càrrega de diversos models, diferents tipus d'il·luminació i de 

shaders, materials, etc. 

3.4. Tasca 4: Disseny de l'estructura de classes de la part lògica 

S’ha acordat l’ús d’un model de components per a representar les diferents entitats del joc per raons 

d’eficiència i flexibilitat. 

Aquest model consisteix en representar els diferents elements del joc en forma d’entitats a les quals 

se’ls podrà afegir funcionalitats segons sigui necessari. Per exemple la capacitat de moure’s, morir, 

tenir un model associat, etc. 

A més només s’implementarà la comunicació per xarxa però de manera que sigui fàcil afegir 

intel·ligència artificial si es vol. 

Per últim s’utilitza LUA com a motor d’scripting per a fer més fàcil la programació de funcionalitats 

sense haver de recompilar el codi. 

Hi haurà un controlador del joc que portarà el workflow principal de la lògica del joc. 

3.5. Tasca 5: Implementació de la part lògica 

La part lògica queda composta pels següents mòduls (entre parèntesis, els principals aportadors): 

·  Input (Pau i Jordi) 

·  Entitats i components (Josep i Roc) 

·  Xarxa (Josep i Pau) 

·  Scripting (Roc) 

·  Món: mapa i terreny (Andreu) 

·  Controlador de Joc (Pau) 

  

 

A més els diferents components i entitats es carreguen a partir de fitxers xml de manera que és 

fàcilment modificable. 

S’ha implementat el motor de “scripting” i ja es poden executar “scripts” en LUA. 

Els protocols i funcions de comunicació del mòdul de xarxa estan implementats, queda la interpretació i 

execució de les accions rebudes i els missatges d’estat del joc, així com la funcionalitat que seria 

pròpia del servidor. 

Falta acabar de completar el controlador del joc (Scene), la gestió dels diversos estats i l’execució 

d’accions a partir de la interacció amb la GUI. 

  

3.6. Tasca 6: Testeig i proves de la part lògica 

S’ha afegit una consola a la GUI capaç d’executar funcions de LUA per al testeig de les funcionalitats 

del joc. 

A més, es realitzaran diverses proves per a trobar errors per cada funcionalitat de la part lògica 

implementada. 

 

4. Bibliografia i referències 
[OpenGL]   www.opengl.org, web oficial d’OpenGL amb informació sobre extensions de la llibreria i 
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FAQ’s. 

[OpenGL wiki] www.opengl.org/wiki wiki oficial d'OpenGL d'on s'han obtingut exemples 

d'implementacions de certs algorismes. 

[Wikipedia] www.wikipedia.org web d'informació general d'on s'ha tret informació per a, per 

exemple, la implementació dels quaternions. 

[EuclideanSpace] 

www.euclideanspace.com/maths/algebra/realNormedAlgebra/quaternions/index.htm Web amb 

informació específica per a càlculs amb quaternions i altres camps relacionats amb amb les simulacions 

3D. 

[Assimp] assimp.sourceforge.net Llibreria i documentació per a càrrega de models. 

[NeHe] nehe.gamedev.net Informació general i tutorials per a OpenGL. 

[StackOverflow] stackoverflow.com Solucions a multitud de problemes i dubtes de programadors per 

programadors. 

[Kickjs] www.kickjs.org Interfície de proves de shaders en GLSL. 

[LUA] http://www.lua.org/ Documentació del llenguatge de “scripting” LUA. 

[TinyXML] http://sourceforge.net/projects/tinyxml/ Llibreria i documentació per a la càrrega de fitxers 

XML. 
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Annex 4: Actes 
Acta de Reunió No. 1 

18 de Febrer de 2012

 

ASSISTENTS: Josep Floriach, Andreu Gonzalez, Roc Ramon, Pau Rodriguez, Jordi Sanchez 

HORA D’INICI: 17:00 LLOC: Aula Q4/1009

 

1. Entrega de l’enunciat del projecte. 

Se'ns entreguen diverses propostes de projecte per a poder triar. Finalment decidim realitzar un 

projecte diferent dels proposats, ja que tots tenim ganes d'intentar programar un videojoc. Els detalls 

d'aquest es dónen més endavant. 

2. Discussió. 
Inicialment tenim diverses idees de videojocs diferents a implementar. Entre elles s'inclouen: 

● Batalles a temps real situada en un tauler d'escacs amb els personatges amb les restriccions 

típiques dels escacs, però més ambientat a joc de rol. 

● Sales amb trencaclosques que s'han de resoldre per a poder avançar de nivell. Idealment el 

personatge tindria algun tipus d'habilitat per a obligar a pensar diferent per a resoldre els 

problemes. 

● Joc de plataformes però amb gràfics tridimensionals on cal resoldre trencaclosques basats en 

físiques per a poder avançar. 

3. Resultat. 
Finalment s'ha arribat a l'acord de realitzar un joc d'estratègia a temps real posicional. 

Es situaria en un tauler/mapa amb dos jugadors o bé un jugador contra l'ordinador. Cadascun 

d'aquests jugadors controla un conjunt de tropes de diferents tipus (per exemple arquers, cavallers, 

mags). 

Cada un d'aquests tipus de tropa pot tenir diversos tipus d'atac o acció, normalment amb un cert 

temps d'espera abans de poder-se re-utilitzar. Cada atac o habilitat pot utilitzar-se dins d'un radi 

màxim. 

Entre els atacs i habilitats s'inclou l'habilitat de moviment per el tauler (limitat a una distància 

concreta) i en principi una habilitat que s'intentaria utilitzar sempre que no hi haguessin altres ordres 

del jugador. 

El jugador ha de seleccionar les caselles que contenen alguna de les seves tropes i ordenar-los fer 

alguna de les accions disponibles en aquell moment per la tropa, com per exemple moure's o atacar a 

una tropa enemiga concreta. 

Els moviments i accions de les tropes també es veurien limitats per el terreny de joc, per exemple 

pot haver-hi un riu que només es pot creuar per un pont. 

La partida s'acaba quan un dels dos bàndols ha aconseguit alguna fita concreta, com eliminar una 
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unitat enemiga concreta, eliminar totes les unitats enemigues, conquerir un edifici, etc. 

4. Acords. 
S'ha de preparar l'acta i s'ha de començar a pensar quines llibreries i formats de dades s'utilitzaran 

en el projecte. 

Roc Ramon queda encarregat de preparar l'acta. 

Queda pendent per a la propera vegada que ens reunim preparar l'entrega de la primera pràctica i 

de passada començar a preparar les estructures del programa. 

  

S’acaba la reunió a les 19:00 . 
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Acta de Reunió No. 2 

22 de Febrer de 2012

 

ASSISTENTS: Andreu Gonzalez Llinas, Jordi Sanchez Sanchez, Roc Ramon Currius, Pau 

Rodríguez López 

HORA D’INICI: 17:00 LLOC: Escola d’Enginyeria, UAB, Bellaterra.

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
S’aprova l’acta anterior i es signa per part de tots els assistents 

2. Discussió. 
● S’ha d’aconseguir una definició clara del joc. 

o   Ambientació 

o   Regles 

o   Descripcions i definicions 

3. Acords. 
● L’ambientació serà medieval. 

● Es crea un document on es descriu el joc i es fixen les bases i regles d’aquest. 

● S’utilitzarà la Wiki del repositori de Bitbucket per a anar definit el joc. 

● Queda pendent a tots els membres del grup l’anar documentant el joc perquè quedi més 

detallat (punts de vida de cada unitat, funcionament intern de les batalles, etc). 

● Per la següent setmana s’hauran de fer les següents tasques: 

o   Roc i Pau: Fer un “parser” per a carregar models “.x”. Començar a omplir les classes 

manager del codi. 

o   Andreu: Fer classe CTime. Començar a omplir les classes manager del codi. 

o   Jordi i Josep: Aconseguir compilar en Linux, Windows i Mac. Buscar informació per 

modelitzar en blender. Començar a omplir les classes manager del codi. 

● En Pau Rodríguez queda encarregat de fer l’acta i del document de descripció del joc. 

S’acaba la reunió a les 19:50 . 
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Acta de Reunió No. 3 

6 de Març de 2013 

 

ASSISTENTS: Andreu Gonzalez Llinas, Jordi Sanchez Sanchez, Roc Ramon Currius, Pau 

Rodríguez López, Josep Floriach 

HORA D’INICI: 22:10 LLOC: Videoconferència a traves de la web Cerbero.uab.cat 

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
S’aprova l’acta anterior i es signa per part de tots els assistents 

2. Discussió. 
·  S’ha repassat el que s’havia aconseguit de l’acta anterior. 

·  Preparació i planificació de la pràctica 

·  L’avanç de la codificació i planificació de les classes i l’estructura del codi 

o   Materials, Shaders, llums 

o   Implementació d’un imput manager per llegir un .xml per a gestionar les accions 

associades a les tecles. 

·  S’ha col·locat a la wiki el document de definició del joc i la seva dinàmica. 

3. Acords. 
·  Tots els membres pensarem per a la propera sessió tenir el document de definició de joc 

finalitzat i poder definir exactament el que volem aconseguir. 

·  Per la següent setmana s’ha de pensar de com acabar la definició del joc, a partir del 

document que hi ha a la wiki. 

·  Anar programant les classes que ja hi ha creades. 

·  Avaluar i mirar la possibilitat d’utilitzar objectes ja modelats de pagines webs, per a 

introduir-les al nostre projecte i així modelar el mínim possible. 

·  Andreu Gonzalez queda encarregat de fer l’acta i que a la següent reunió repassar i 

aprovar l’acta. 

 S’acaba la reunió a les  22:30. 
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Acta de Reunió No. 4 

18 de Març de 2013

 

ASSISTENTS: Andreu Gonzalez Llinas, Jordi Sanchez Sanchez, Roc Ramon Currius, Pau 

Rodríguez López, Josep Floriach 

HORA D’INICI: 17:00 LLOC: Q4/1007 EE 

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
S’aprova l’acta anterior i es signa per part de tots els assistents 

2. Discussió. 
·  S’ha repassat el que s’havia aconseguit de l’acta anterior. 

·  S’ha discutit i comentat l’estructura de la classe Entitat, hem definit que una entitat es un 

objecte del mon que te associat un model, textures, un material associat i un seguit de 

components. 

·  El tema de components no s’ha acabat de definir, però hem decidit que ho em de fer així, 

però no hem definit concretament la manera en la que ho farem. 

·  Hem comentat que el menú principal ha de tenir, 3 opcions, Nova partida, opcions i sortir. 

·  Hem comentat i discutit molt sobre el tema de com definir el mapa, com definir els 

múltiples nivells, com poder tenir el mapa controlat, llocs per on les unitats poden moure, 

per on no etc. 

Hem arribat a l’acord d’usar un mapa per cada nivell, on a cada casella contindrà una id que 

representarà que es pot fer o que hi ha en aquella posició. 

Així tindrem una representació genèrica del mapa. 

·  L’avanç de la codificació i l’estructura del codi, comentar modificacions que cada un havia 

fet. 

·  Implementació de textures a nivell de shaders 

3. Acords. 
·  El Roc encarregat de fer l’ús de textures amb els shaders 

·  El Jordi encarregat de realitzar les carreges per xml, i mirar el tema de la GUI. 

·  El Pau encarregat de preparar els loaders dels xml 

·  El Josep encarregat de organitzar i canviar que la carrega d’objectes del mon passin a ser 

objectes de la classe Entitat amb el models, textures etc..  associats. 

·  Andreu mirar de fer un petit editor i exportador del mapa. 

·  Andreu Gonzalez queda encarregat de fer l’acta i que a la següent reunió repassar i 

aprovar l’acta. 
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S’acaba la reunió a les  19:10. 
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Acta de Reunió No. 5 

5 d'Abril de 2013 

 

ASSISTENTS: Andreu Gonzalez Llinas, Jordi Sanchez Sanchez, Roc Ramon Currius, Pau 

Rodríguez López, Josep Floriach Ventosinos 

HORA D’INICI: 11:00 LLOC: A la ETSE 

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova l’acta anterior i es signa per part de tots els assistents. 

2. Discussió. 
·  Repàs de la feina feta des de l'anterior sessió, explicació del que ha fet cada membre del 

grup: 

 - Andreu: Implementat un editor de mapes (terreny o tauler de joc) a través d'interfície, 

permetent crear mapes a partir de cubs amb més d'una capa d'altura, diverses opcions i 

paràmetres com les mides del tauler, i exportació i importació via xml dels mapes creats 

amb aquesta eina; feta una part de feina en les animacions també; implementades classes 

de gestió de rellotge. 

 - Roc: Implementació de les animacions esqueletals en el projecte, totes les classes 

necessàries per a les transformacions amb ossos; implementació de quaternions i formules; 

implementació inicial de control de dibuixat per frustrum; fet mapa conceptual de la part 

lògica del joc. 

 - Josep: Millora del gestor d'il·luminació; començades a implementar les entitats; recerca 

d'informació  sobre programació per components; fet mapa conceptual de la part lògica del 

joc. 

 - Pau: Implementats diversos parsers xml com el de la càrrega de materials, parsejat de 

llums, etc; implementades i corregides funcionalitats en l'animació; feta lectura 

d'animacions via assimp. 

 - Jordi: Feta optimització a l'hora de “linkejar” la llibreria assimp en windows, convertida en 

llibreria dinàmica per millorar la velocitat de compilació del projecte. Implementades les 

classes bàsiques de la interfície (GUI); afegit shader per la GUI; i arreglat algun bug en els 

materials. 

·  Discussió sobre com començar a implementar la part lògica, repassat el mapa conceptual 

de la part lògica entre tots i comentada la programació per components que s'haurà 

d'implementar. 

  

·  Comentaris sobre el llenguatge d'scripting “LUA”, decidit entre tots que buscarem 

informació/repassarem com treballar-hi i com afegir-lo en el projecte, i amb quines 
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funcionalitats d'aquest ens ajudarà. 

  

3. Acords. 
·  Arreglar bugs en l'input manager. 

·  Recerca d'informació sobre llenguatge LUA i començar la implementació d'aquest en el 

projecte. 

·  Acabar la implementació de la GUI, afegir mòduls útils per a la interfície, i implementar les 

seves accions amb LUA. 

·  Treball referent a la part lògica del joc, acabar la implementació de les entitats, definir els 

diferents tipus d'unitats del joc amb LUA i totes les classes necessàries. 

·  Implementar el test del Frustrum per saber si els objectes estàn dins del frustrum de la 

càmara. 

·  Millorar el rendiment del mapa, veure com es podria fer sense renderitzar cubs 

individualment sino agrupant-los en superfícies més grans. 

  

·     Jordi Sanchez queda encarregat de fer l’acta i a la següent reunió repassar i aprovar l’acta. 

  

S’acaba la reunió a les 12:45 . 
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Acta de Reunió No. 6 

12 d’abril de 2013 

 

ASSISTENTS: Andreu Gonzalez Llinas, Jordi Sanchez Sanchez, Roc Ramon Currius, Pau 

Rodríguez López, Josep Floriach 

HORA D’INICI: 12:00 LLOC: ETSE 

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
S’aprova l’acta anterior i es signa per part de tots els assistents 

2. Discussió. 
·            Feina feta per cada membre del grup durant la setmana: 

-Andreu: Arreglats uns errors del sistema de input i començar la implementació del motor 

d’scripting de LUA 

-Josep: Començada la implementació dels components que definiran una entitat en el joc i 

documentació explicant cadascun d’ells i com interactuen amb les entitats. 

 -Jordi: Seguir amb el tema de la GUI i començar el motor d’scripting. 

 -Roc: Començar la implementació del motor d’scripting i algunes classes de suport. 

 -Pau: Diagrama de flux representant l’engine del joc, i alguna classe de suport per al editor de 

mapes. Implementació de l’espai tangent per als mapes de normals. 

3. Acords. 
● S’ha acabat (per el moment) la implementació del motor gràfic del joc. A partir d’ara 

començarem a implementar la part lògica del joc. 

● Utilitzarem LUA com a motor d’scripting. D’aquesta manera ens serà més fàcil implementar el 

joc i anar fent probes sobre la marxa. Hem d’intentar acabar per la següent sessió el motor per 

començar a implementar la lògica del joc. 

● Hauríem de començar a implementar el motor de xarxa per a poder tindre joc multijugador en 

un futur. 

● Possibilitat de posar-hi també una IA per a un sol jugador? 

 

 

● Per la següent setmana s’hauran de fer les següents tasques: 

o   Roc: Acabar de preparar la interfície per a scripting. 

o   Josep: Seguir amb el tema de de components i començar a implementar el motor de xarxa. 

o   Jordi: Acabar amb el tema de la GUI. 

o    Pau: Començar a implementar el engine del joc, el motor de xarxa i mapes de normals. 
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o    Andreu: Solucionar els problemes del mapa. 

  

S’acaba la reunió a les 13:30 .  
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Acta de Reunió No. 7 

15 d'Abril de 2013 

 

ASSISTENTS: Josep Floriach, Andreu González, Roc Ramon, Pau Rodriguez, Jordi Sánchez 

HORA D’INICI: 17.00 LLOC: Q4/1005 

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova l’acta anterior i es signa per part de tots els assistents. 

2. Discussió. 
·  Repàs de les estructures per components, quines hi hauran, què gestionarà cadascuna, com es 

gestionaran. 

·  Explicació de l'estructura i funcionament de les entitats i les habilitats d'aquestes. Com es 

guarda la informació d'aquestes, com es treballa amb el scripting. 

·  Discussió sobre quina és la millor manera de crear la plataforma multijugador, si client-servidor 

amb el servidor sent el controlador final de l'estat del joc, o bé p2p, on cada client gestiona la 

seva pròpia informació i aleshores s'intercanvien dades. 

·  Preparació de què cal preparar per la setmana següent. 

3. Acords. 
·  S'utilitzarà arquitectura client-servidor, on el servidor serà l'encarregat de determinar els 

canvis que hi ha hagut en el joc i enviar-los als diferents clients. 

·  Josep i Pau han d'implementar tant com puguin de la arquitectura client-servidor. 

·  Andreu ha d'acabar d'implementar la transformació d'estructura del mapa a malla 

tridimensional, i preparar les funcions per al treball amb el mapa. 

·  Roc ha d'acabar el motor de scripting. 

·  Jordi ha d'acabar la gui. 

·  Roc i jordi han de començar amb la estructura de la escena. 

·  Tots han d'implementar funcions per al motor de scripting.  

S’acaba la reunió a les 20:00 . 
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Acta de Reunió No. 8 

25 d'Abril de 2013 

 

ASSISTENTS: Josep Floriach, Andreu González, Roc Ramon, Pau Rodriguez, Jordi Sánchez 

HORA D’INICI: 00.00 LLOC: Openmeetings 

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova l’acta anterior i es signa per part de tots els assistents. 

2. Discussió. 

Feina feta per cada membre del grup durant la setmana: 

● Andreu: Arreglats errors en el mapa, solucionat problema de compatibilitat del Map 

Editor amb Linux i Windows, afegits mapes (“Meshes”), textures en el mapa, 

remodelat el Map Editor. 

●  Josep: Suport en la implementació, disseny de les funcions de xarxa i els protocols de 

xarxa. Afegida unitat i atacs. Començada la implementació dels missatges d’estat. 

● Jordi:    Millora, ús de LUA i parser de la GUI. Implementació d’un “skybox” i núvols en 

moviment. Posicionament de les llums i afegides textures. 

● Roc: Implementació de funcions d’scripting. Arreglades les animacions esqueletals. 

Solució de problemes al pool. Solució de problemes amb els mapes de normals. 

Reestructuració del model de components. Solució de problemes de compatibilitat del 

Map Editor, creació de models i animacions i un tutorial per fer animacions esquelet als 

amb blender. 

● Pau: Afegit esquelet de la classe scene, millora i finalització del text2D, 

reimplementació dels mapes de normals, càrrega de l’espai tangent amb l’assimp , 

implementació d’un pool pels components, continuació del networkmanager, 

implementació d’un textox a la GUI començada la implementació d’una consola. 

3. Acords. 
·  És urgent començar a omplir les funcions dels components i les funcions d’scripting.  

·       S’ha de començar a buscar/crear models i textures.  

·       Cal parlar quines funcions haurà de tenir el mapa.  

·       Cal especificar el “workflow” del programa. 

·      Per la següent setmana s’hauran de fer les següents tasques:  

· Roc: Implementar funcions d’scripting i als components. 

· Josep: Fer un parser per carregar les entitats i creació d’algun model.  

·      Jordi: Acabar la GUI (barres d’accions...), art conceptual, crear textures...  
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· Pau: Acabar la consola i provar les funcions de xarxa.  

·      Andreu: Implementar les funcions del mapa.  

·      Tots: Implementar funcions d’scripting i dels components. 

S’acaba la reunió a les 00:30 . 

 

  

62 



Acta de Reunió No. 9 

29 d’abril de 2013 

 

ASSISTENTS: Andreu Gonzalez, Jordi Sanchez, Roc Ramon, Pau Rodríguez, Josep Floriach 

HORA D’INICI: 17:00 LLOC: ETSE 

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
S’aprova l’acta anterior i es signa per part de tots els assistents 

2. Discussió. 
·   Hem discutit les funcions necessàries i els detalls que necessitem en el mapa que permetràn la 

mobilitat i interacció de les unitats en el joc. 

·  També hem repassat la feina que s'ha fet i el que falta per fer, entre possibles millores i 

opcions. 

·  Feina feta per cada membre del grup durant la setmana: 

  -Andreu: Començades algunes funcions del mapa, remodelat l'editor de mapes, arreglats 

bugs del mapa i de compatibilitat amb varis sistemes operatius en el generador de mapes. 

-Josep: Implementades funcions de xarxa i adaptades a la branca principal, millores en les 

entitats i components. 

 -Jordi: Creats els dissenys conceptuals dels diferents tipus d'unitats, fets testos amb diferents 

        textures en el mapa i pensats alguns mòduls de la gui necessaris per a la pantalla 

         jugable. 

-Roc: Solucionat el mapa de normals i les animacions, reestructurades les entitats i els 

          components, afegides funcions per als components i afegits walkpoints. 

 -Pau: Millorat el text2D i el textbox, implementada consola, implementades funcions de xarxa, 

fet pool template.  

3. Acords. 
·   Durant aquesta setmana s'ha d'aconseguir interactivitat en el joc, hauria de ser possible 

mostrar una unitat animada en el mapa i poder-la moure per començar a fer testos. 

·   S'ha decidit que cada un de nosaltres ha d'intentar fer un model a partir dels conceptes de 

disseny d'unitats. 

·   Jordi Sanchez queda encarregat de fer l'acta en aquesta sessió. 

 ·            Per la següent setmana s’hauran de fer les següents tasques: 

o   Roc i Josep: Acabar d'implementar les entitats i els components. 

o   Jordi: Implementar partícules, implementar clases de la gui per mostrar cooldowns i 

seleccionar habilitats, i millorar textures en el mapa. 
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o    Pau: Implementar el component clickable, acabar la consola. 

o    Andreu: Permetre diferents textures en el mapa i acabar d'implementar les funcions 

lua referents al mapa i la interacció d'aquest amb les entitats. 

o    Tots: Modelar unitats del joc i animacions, implementar coses necessàries que 

puguin sorgir sobre la marxa. 

  

S’acaba la reunió a les 19:20 .  
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Acta de Reunió No. 10 

10 de maig de 2013 

 

ASSISTENTS: Andreu Gonzalez, Jordi Sanchez, Roc Ramon, Pau Rodríguez, Josep Floriach 

HORA D’INICI: 16:00 LLOC: ETSE 

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
S’aprova l’acta anterior i es signa per part de tots els assistents 

2. Discussió. 
·    Hem definit el que volem presentar a l’entrega final. 

·   També hem repassat la feina que s'ha fet i el que falta per fer, entre possibles millores i opcions. 

·   Feina feta per cada membre del grup durant la setmana: 

-Josep: Implementar el parser d’entititats. Començar a modelar l’arquer. 

-Jordi: Modelat i animació del mag. Seguir amb el tema de la GUI. Implementar partícules al joc per tal 

de poder representar la sang, pluja... 

-Roc: Implementar partícules, l’A* per tal de pode implementar una possible intel·ligència per al joc 

offline, afegir aigua a l’escenari mitjançant shaders, i acabar el motor de LUA. 

-Pau: Començar a implementar el fluxe del joc: màquina d’estats, compra d’unitats... 

  -Andreu: Seguir amb el dissenyador de mapes, implementació de l’A* i el material de l’aigua. 

3. Acords. 
● Per tal de poder tindre una implantació final del joc aquesta setmana hem d’aconseguir: 

o Control d’animacions desde LUA. 

o Control d’entitats desde LUA. 

o Control de partícules desde LUA. 

o Implementació d’accions per als personatges. 

●  Josep Floriach queda encarregat de fer l'acta en aquesta sessió. 

● Per la següent setmana s’hauran de fer les següents tasques: 

o   Josep: Acabar de modelar l’arquer i animar-lo. Control d’entitats desde LUA. 

o   Jordi: Texturitzar els models de l’arquer, knight i tank. Control de partícules 

o    Pau: Seguir amb la lògica del joc. 

o    Andreu: Implementar les accions dels personatges i seguir millorant el dissenyador 

de mapes. 

o    Roc: Implementar el control d’animacions desde LUA. 

65 



S’acaba la reunió a les 17:20 .  
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Acta de Reunió No. 11 

13 de maig de 2013 

 

ASSISTENTS:  Andreu Gonzalez, Jordi Sanchez, Roc Ramon, Pau Rodríguez, Josep Floriach 

HORA D’INICI: 17:00 LLOC: ETSE 

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
S’aprova l’acta anterior i es signa per part de tots els assistents 

2. Discussió. 
·     Hem definit que no ho podem tenir tot per el dia de  la presentació per tant hem decidit limitar les 

funcionalitats i realitzar una demo  per la presentació. 

·    També hem repassat la feina que s'ha fet i que es més prioritari tenir per el dia de la presentació. 

·    Feina feta per cada membre del grup durant la setmana: 

-Josep: Realització del model de l’arquer. 

-Jordi: Millores de la GUI. 

-Roc: Animacions per LUA i millores del ScriptManager. 

-Pau: Implementada la maquina d’estats de Scene. 

 -Andreu: Millora mapa, i començament modelatge. 

3. Acords. 
·   Per tal de poder tindre la demo, hem decidit parar moltes tasques que teníem assignades i 

hem passat a una realització més pragmàtica i  dedicada a la demo: 

o Que hi hagui unitats que es pugin moure. 

o Que aquestes unitats pugin realitzar algun atac. 

o Realitzaran una lluita contra una unitat/personatge especial per la demo. 

  ·   Andreu Gonzalez Llinas queda encarregat de fer l'acta en aquesta sessió. 

 · Per la següent setmana s’hauran de fer les següents tasques: 

o   Mirar el crear empaquetament, per crear els executables/instal·ladors per a totes 

les plataformes. 

§  Jordi i Josep encarregats de la plataforma Windows 

§  Pau de la plataforma Linux 

§  Roc i Andreu de la plataforma Mac OS X 

o   Josep:  Seguir el control de les entitats, acabar l’animació de l’arquer. 

o   Jordi:  Generar les textures una vegada tingui el models, fer el tema de 
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reconeixement de les accions. 

o    Pau: Seguir amb la lògica del joc, poder assimilar accions al joc, modificació de la 

camera. 

o    Andreu: Modelat de un personatge, animar, solucionar la consola, crear timers amb 

events. 

o    Roc: Acabar la lògica del joc, revisar el shaders per el tema de llums. 

o    Tots dedicar-se a la creació de la demo. 

  

S’acaba la reunió a les 19:00 .  
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Acta de Reunió No. 12 

24 de maig de 2013 

 

ASSISTENTS: Andreu Gonzalez, Jordi Sanchez, Roc Ramon, Pau Rodríguez, Josep Floriach 

HORA D’INICI: 17:00 LLOC: ETSE 

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
S’aprova l’acta anterior i es signa per part de tots els assistents 

 2. Discussió. 

·            Tenim el drac animat i llençant boles de foc.  

·            Hem animat l’arquer i el tank 

·            Feina feta per cada membre del grup durant la setmana: 

-Josep: Modelat del tank i començar a animar-lo. També animació de l’arquer. Començar a 

omplir la memòria. 

 -Jordi: Texturitzat de l’arquer, el tank i el drac. Funcions d’scripting relacionades amb partícules 

i skills. Arreglats alguns bugs i millorat del tooltip. Començar a omplir la memòria. 

-Roc: Implementar les accions en els personatges, i modelat i animació del drac. Començar a 

omplir la memòria. 

 -Pau: Implementació de la compra d’unitats, i col·locació i selecció d’aquestes. Començar a 

omplir la memòria. 

  -Andreu: Començar a omplir la memòria, testeig del joc i arreglats alguns bugs.  

3. Acords. 
  ·   L’última tasca a fer es omplir la memòria. Cadascú farà les parts que ha anat fent durant tot el 

projecte. 

  ·   Josep Floriach queda encarregat de fer l'acta en aquesta sessió. 

·   Resta fer la presentació, la memòria i preparar la demo que presentarem. Es farà tot entre 

tots els membres del grup. 

S’acaba la reunió a les 17:40 .  
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