
Presentació
Actualment la realitat virtual és un dels camps de la tecnologia més interes-
sants per a les empreses i el públic en general. Aquesta tecnologia, en els darrers 
anys, ha avançat molt i per mi personalment és un camp apassionant en el qual 
treballar i desenvolupar aplicacions i videojocs. Primerament, aquest TdR conté 
una explicació de la realitat virtual, els seus usos més comuns i dades sobre la 
història de la realitat virtual, que van des dels seus inicis fins a l’actualitat. Se-
guidament veurem el procés de creació d’un videojoc que fa servir unes ulleres 
de realitat virtual i un dispositiu mòbil per executar-se. Per aconseguir aquest 
objectiu faig ús de Unity, una aplicació centrada en el desenvolupament d’apli-
cacions i videojocs gratuïta i molt utilitzada globalment. Durant aquest procés 
explicaré tots els passos i reflexions que vaig fer servir en cada pas del desenvo-
lupament del producte final, com per exemple quines aplicacions vaig utilitzar 
per a cada apartat i el procés de solució de problemes pel qual he passat per 
solucionar entrebancs. També veurem la creació de models 3D utilitzant l’aplica-
ció Blender, un altre programa d’ús gratuït i utilitzat àmpliament per amateurs i 
professionals. Finalment, fent ús dels meus coneixements previs al treball sobre 
Unity, i els coneixements que he obtingut sobre modelació 3D a Blender, he po-
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gut crear un videojoc en realitat virtual funcional usant unes ulleres de realitat 
virtual Google Cardboard. Aquest videojoc també està disponible a la Play Store 
d’Android de forma gratuïta perquè qualsevol pugui provar-ho i experimentar-hi. 



Metodologia
Aquest treball tracta la realitat virtual i el procés de creació i desenvolupament d’un 
videojoc que fa ús d’aquesta tecnologia. La realitat virtual als meus ulls sempre ha sigut 
una de les tecnologies amb més potencial de cara al futur de la humanitat. En aquest 
treball he ajuntat els conceptes de realitat virtual i els videojocs, una altra de les meves 
grans passions i principal font d’entreteniment de la societat d’avui en dia. 
La pregunta que em faig i principal hipòtesi del treball és la següent: és possible la crea-
ció d’un videojoc per a dispositius mòbils, fent ús d’un Google Cardboard, per part d’una 
persona amb pocs coneixements en el desenvolupament de videojocs de realitat virtu-
al? Per aconseguir esbrinar la resposta d’aquesta hipòtesi vaig plantejar la creació d’un 
projecte mitjançant un programa de desenvolupament, unes ulleres de realitat virtual 
Google Cardboard i un programa de modelació 3D. Els objectius del treball eren la crea-
ció d’un videojoc per a dispositius mòbils fent ús del programa per la creació d’aplicaci-
ons Unity i crear tots els models 3D del projecte mitjançant el programa Blender. 

Cos del treball
Inicialment, pretenia fer el videojoc perquè pogués ser controlat amb unes ulleres 
Oculus i incorporar els comandaments com a punts per on disparar la corda la qual 
serviria per impulsar-se. Com que no tenia a l’abast unes ulleres Oculus que pogués fer 
servir quan volgués fer alguna prova, vaig decidir canviar de plans i buscar altres alter-
natives més accessibles. El dispositiu definitiu van ser unes ulleres Google Cardboard. 
Les Google Cardboard són una plataforma de realitat virtual creada per Google. Aques-
tes ulleres consisteixen en una carcassa de cartó (d’aquí el nom, Google Cardboard, car-
tó en anglès), on es col·loca un telèfon intel·ligent a la part posterior del dispositiu, que 
farà de pantalla. Mitjançant unes lents es poden visualitzar programes específicament 
creats per realitat virtual. Google també va desenvolupar una aplicació dedicada a les 
ulleres Cardboard a la Play Store, la qual serveix per provar experiències fetes pels ma-
teixos desenvolupadors de Google, i per controlar les teves ulleres i les aplicacions que 
són compatibles amb elles.
Amb aquestes ulleres podia provar en qualsevol moment el videojoc, ja que el seu sim-
ple ús permet anar modificant aspectes del projecte sense necessitat de perdre molt 
temps en la preparació del dispositiu. El traspàs d’actualitzacions de l’ordinador al mòbil 
és molt simple, així que podia estar comprovant constantment com funcionava el vide-
ojoc i quina sensació donava a mesura que l’anava desenvolupant. 
Un cop plantejat quin tipus de videojoc faria, quin sistema l’executaria i quins progra-
mes serien utilitzats a l’hora de crear-lo, vaig decidir escollir quin estil tindria el video-
joc i quina seria la trama d’aquest entreteniment. Encara que la història del videojoc no 
és el seu focus principal, ja que no serà explicada explícitament, cal tenir un rerefons 
mínimament plantejat per poder decidir sobre l’estil del videojoc i com seran els siste-



mes dins del joc. 
Per a aquest videojoc vaig plantejar abans els sistemes de jugabilitat que la història, 
així que aquesta s’hauria d’adaptar als sistemes decidits anteriorment. Vaig plantejar 
tres escenaris possibles on podia succeir l’acció del videojoc: una ciutat simple per on el 
personatge hauria d’anar-se penjant dels edificis per balancejar-se entre ells; una jungla 
amb un estil tribal amb característiques de la civilització maia i arbres grans on afer-
rar-se, i l’espai exterior, on el personatge s’hauria d’anar enganxant a naus espacials que 
transiten per la zona. 
Les tres possibilitats podien arribar a funcionar, però algunes d’elles presentaven certs 
problemes a l’hora de traspassar-les al videojoc. Finalment, vaig decidir utilitzar la idea 
de l’entorn espacial. La idea final era la següent, el jugador controlaria un astronauta 
que s’ha perdut per l’espai exterior, prop d’una plataforma mòbil que representa una 
ruta que marca una autopista espacial per on passen múltiples vehicles. El jugador lla-
vors hauria de fer servir una pistola que llança cordes per enganxar-se a les naus que 
passen per la zona i així propulsar-se cap endavant. 
L’estil artístic del videojoc és simple, ja que el dispositiu que l’haurà d’executar és un 
Google Cardboard, el qual fa servir un telèfon mòbil per funcionar. A causa d’aquest fet 
no és possible fer entorns molt complexos ni amb molt detall, ja que en cas contrari el 
telèfon mòbil s’alentiria, i l’experiència de joc podria ser molt poc agradable. L’estil del 
joc és el conegut com a «low poly», que es tradueix com a ‘baix poligonatge’. La caracte-
rística principal d’aquest estil «low poly» és un estil simple que utilitza polígons simples 
i formes geomètriques amb poques cares i vèrtexs. 

El fet d’utilitzar un nombre reduït de cares i vèrtexs fa que els models 3D siguin més 
fàcils de computar i així augmenti el rendiment del dispositiu, assolint per tant que hi 
hagi una experiència de joc més fluïda mentre s’utilitzen les ulleres. També aquest estil 
permet treballar més eficientment, ja que els models 3D són més fàcils de modelar per 
la seva senzillesa. 



El disseny «low poly» marcaria com serien els dos models 3D que faria per al videojoc, 
ja que, un cop fet, el seu plantejament afectaria les eines que podria fer servir en el 
programa de modelació 3D Blender. Per això vaig agafar diferents referències de models 
3D fets per professionals amb els quals basar-me i així pensar la forma i els colors que 
faria servir.

Conclusions
Finalment, arribem a les conclusions que he extret de tot el treball fet i cercat per 
arribar a aconseguir el producte final complet. Per arribar a aquest resultat, un 
videojoc que és totalment funcional i respon bé a les ulleres de realitat virtual Go-
ogle Cardboard, he necessitat cercar i resoldre problemes amb els quals m’he anat 
trobant a mesura que desenvolupava el projecte, com el del sistema de moviment 
amb els quals m’he inspirat en videojocs amb els quals he jugat anteriorment. Les 
fonts utilitzades, tals com el fòrum de Unity, han sigut de molta ajuda a l’hora de 
resoldre problemes amb la programació de certs aspectes del videojoc, i els vídeos 
instructius del funcionament de Blender m’han servit per tenir suficients conei-
xements per al modelatge 3D. Aquest està disponible a la Play Store d’Android i es 
pot descarregar de forma gratuïta. 
Respecte a la principal hipòtesi del treball, si és possible la creació d’un videojoc per 
a dispositius mòbils, fent ús d’un Google Cardboard, per part d’una persona amb pocs 
coneixements en el desenvolupament de videojocs de realitat virtual, he arribat a una 
proposta definitiva. Per a una persona sense cap experiència anterior amb el desen-
volupament de videojocs, la qual no ha tingut cap mena de contacte amb programes 
tals com Unity o Blender, aquesta tasca seria molt complicada, i per a algunes perso-
nes requeriria una inversió de temps molt elevada; en canvi, si ja es tenen certs conei-
xements previs és assequible dins de la dificultat que aquest projecte comporta. 
Aquest projecte té molt més potencial, i és ampliable afegint-hi efectes visuals i so-
nors, o implementant-hi poders especials que poguessin ser utilitzats pel jugador.
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