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A la meva àvia. Tot i que no has pogut estar 

fins al final del procés, espero que allà on siguis 

et sentis orgullosa de què per fi he acabat l'enginyeria 

i puc seguir endavant amb els meus somnis. 

 

Gràcies per tot. 
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Abans de començar el treball, m'agradaria agraïr 

l'ajuda de tots aquells que l'han fet possible: 

 

Primerament a la meva mare, per aguantar els fulls 

plens de gargots i les faltes d'ortografia. 

Als meus tutors, Quim i Alan per mostrar-se disposats 

a ajudar en tot moment i les llargues entrevistes de pluja 

d'idees. 

I finalment a tota la colla d'amics de "Candela", per fer de 

voluntaris entre sessió i sessió de rol.  
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ABSTRACT 

CATALÀ: El propòsit d’aquest treball és aplicar la gamificació (l’ús de 

mecanismes de joc per a canviar les rutines) per tal de millorar les dinàmiques 

entre els aficionats als jocs de rol de taula mitjançant una APP, facilitant-los les 

tasques d’organització i seguiment de les partides, campanyes i grups de joc. La 

primera fase del treball implica una introducció sobre la gamificació i les teories 

sobre les que es sosté, els tipus d’usuari que existeixen i una sèrie d’entrevistes 

i observacions pròpies per extreure perfils d’usuari. A partir d’aquests perfils, 

presentem tres voltes de disseny i testeig mitjançant mock-ups, amb la intenció 

de lligar les necessitats de l’usuari amb principis de gamificació i disseny de 

l’aplicació. La fase final inclou el desenvolupament de un primer prototip d’APP 

que implementa les funcionalitats bàsiques dissenyades, i la avaluació d’aquest 

disseny mitjançant proves d’usuari. Després de la realització del treball, s’ha 

arribat a la conclusió que l’aplicació de tècniques gamificades ha ajudat a la 

comprensió de les dinàmiques per part dels usuaris. 

 

CASTELLANO: El propósito de este Trabajo es aplicar la gamificación(el uso de 

mecanismes de juego para cambiar los habitos) con tal de mejorar las 

dinámicas entre los aficionados a los juegos de rol de mesa mediante una APP, 

facilitandoles así las tareas de organización y seguimiento de las partides, 

campañas y grupos de juego. La pimera fase del Trabajo implica una 

introducción sobre la gamificación y las teories que la respaldas, los tipos de 

usuario que existent y una sèrie de entrevistes y observaciones propias para 

extraer perfiles de usuario.a partir de estos perfiles, presentamos tres vueltas de 

diseño y testeo mediante mock-up, con la intención de enlazar las necesidades 

del usuario con los principios de gamficación y diseño de la aplicación. La fase 

final incluye el desarrollo de un primer prototipo de aplicación que implementa 

las funcionalidades básicas y la avaluación de este mediante pruebas de 

usuario. Después de la realización del Trabajo, se ha llegado a la conclusión de 

que la aplicación de técnicas gamificadas ha ayudado a la comprensión de las 

dinámicas por parte de los usuarios. 
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ENGLISH:  

 

The purpose of this project is to apply gamification(the use of game mechanisms 

to change the routines) to improve the dynamics between the board rol players, 

using an APP, improving the organizing tasks and the tracking of the games. 

The first part of the project was an introduction about gamification and the 

theories about that, the kind of users and a series of interviews and observations 

to extract the users profiles.  From this profiles, we present three design rounds 

and testing with mock-ups to identify the user needs and relate them to 

gamification. The final step includes the first prototype of the APP, that 

implements the basic functionalities and the evaluation of the design using user 

testing. After the end of the project, we conclude that the use of gamified 

techniques has helped the users to understand the dynamics. 
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1. EL PROJECTE 

1.1. Oportunitat / Idea / Problema  

La idea d’aquest treball va sorgir arran d’una experiència pròpia. Després de 

conèixer gent en fòrums, clubs i bars de rol, vaig acabar arribant a la conclusió 

de que molts grups d’amics patien dels mateixos problemes que jo a l’hora de 

jugar una partida. 

 

Els problemes que comentarè a continuació, poden semblar tòpics, però per tal 

de desmentir-ho, més endavant realitzarem un estudi d’usuaris per tal de 

verificar la hipòtesis inicial. 

 

El problema principal, és que tot just avui en dia els jocs de rol comencen a ser 

acceptats a la nostre societat, així com els videojocs. Encara hi ha gent que 

s’avergonyeix d’admetre que juga a rol, o bé els que porten ja molt de temps 

jugant, porten deu anys sent els mateixos. El món del rol, és doncs un món 

bastant tancat, on normalment jugues amb els teus amics i costa trobar 

l’oportunitat de conèixer gent nova amb qui compartir l’experiència. 

 

Tampoc afavoreix el fet de que cada grup de rol juga segons les seves normes, 

el que en teoria de jocs anomenen “normes de la casa”. Això implica que cada 

grup de jugadors té un estil de jugar i unes rutines diferents, cosa que encara 

provoca menys consistència a l’hora de, per exemple, mantenir una constància 

o un horari, provocant finalment, que el que en principi era un joc, acaba caient 

en una rutina i una monotonia que provoca falta d’interès i desassociació. 

 

A partir d’aquí, sorgeix la idea i l’oportunitat d’intentar canviar aquestes rutines. 

La tècnica que hem pensat que era més adient per a tal, és la gamificació. Amb 

la gamificació aconseguim crear una experiència memorable a través de les 

rutines i lleis del joc, modificant de manera indirecta el comportament de les 

persones, aprofitant el fet de que s’estan divertint i per tant tindran una 

experiència memorable. 
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1.2. Descripció breu 

El propòsit principal d’aquest treball és  realitzar un estudi basat en l’enginyeria 

d’interacció i l’experiència d’usuari, per tal d’aprendre a utilitzar la gamificació 

per a canviar les rutines o comportaments dels usuaris.  

 

Hem volgut utilitzar un entorn conegut, ja que ens és més fàcil de treballar-hi i 

trobar voluntaris per realitzar les probes i tests d’usuaris. Tot i això, creiem que 

la idea base del treball més endavant es pot treballar i ampliar a altres sectors. 

 

Un dels beneficis d’utilitzar gamificació en un entorn on el joc està tant integrat, 

és que encara crida més l’atenció de l’usuari, i ens és més fàcil emmarcar les 

necessitats amb dinàmiques i percepcions aplicades als jocs. A més a més, al 

generar-se dinàmiques divertides, solen quedar-se a la ment del usuari i per 

tant, són més fàcils de recordar. 

 

 

1.3. Meta 

➔ Aprendre a gamificar 

➔ Canviar les males rutines dels jugadors de rol 

 

 

1.4. Objectius  

➔ Estudi del perfil dels usuaris amb el test de Bartle 

➔ Aplicar el perfil dels usuaris al disseny de l’aplicació. 

➔ Crear diversos prototips de l’aplicació i provar-los amb usuaris. 

➔ Crear una dinàmica de joc. 

➔ Establir un perfil públic senzill però eficaç. 

➔ Treball futur: Aconseguir la col·laboració de botigues i llocs de Barcelona, 

per tal d’enriquir l’aplicació 

➔ No superar les hores previstes. 
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1.5. Stakeholders  

➔ Jo 

➔ Tutors del TFG (Alan Tapscott i Joaquím Colàs) 

➔ Grup en tecnologies Interactives 

➔ Jugadors de Rol (com a testers) 

➔ Botiguers del triangle Friki (zona al voltant d’arc de triomf) 

 

 

1.6. Metodologia  

Realment, moltes vegades utilitzem la gamificació a les nostres aplicacions 

sense donar-nos compte, cosa que provoca que molts cops l’estiguem utilitzant 

sense sentit, aplicant comptadors o rànkings quan realment no són necessaris. 

Per això, vàrem llegir diversos articles i documentació proposats principalment 

per Richard Bartle y Andrzej Marczewski, qui són consierats els pares e la 

gamificació o si més no, els primers a parlar formalment sobre el tema. 

 

A partir d’aquesta documentació, vàrem seleccionar aquelles parts que ens 

podien resultar més útils d’aplicar. En el nostre cas varen ser totes les teories 

que giraven al voltant dels perfils d’usuari, ja que aquestes es basaven 

precisament en els tipus de jugador que podem trobar a un RPG. 

 

Tenint en compte els models d’usuari que proposava Bartle, vàrem pensar en 

una primera idea de disseny o sketch, en aquest moment, ja vàrem decidir que 

l’objectiu principal del treball seria el de realitzar un estudi d’experiència d’usuari 

així com una prova de concepte, fent que sempre gires tot al voltant dels 

usuaris.. A partir d’aquí, vam realitzar el nostre propi estudi d’usuaris per tal de 

comprovar que les hipòtesis plantejades eren les correctes i les funcionalitats 

que havíem pensat inicialment eren les adequades. L’estudi d’usuaris consistia 

en dos passos: 
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1. Entrevista amb els jugadors: Quins són els seus hàbits? Quins problemes 

hi ha quan es juga a rol? En aquest pas volíem entendre els jugadors, 

identificar problemes i necessitats, i veure que els objectius que ens 

havíem plantejat inicialment eren correctes. 

 

2. Test de Bartle. Amb els mateixos jugadors que vàrem realitzar les 

entrevistes, vàrem fer el test de Bartle, per comprovar quin era el perfil 

mitjà dels usuaris que utilitzarien la nostre aplicació. 

 

A partir d’aquí, vàrem plantejar un disseny inicial. Per a fer-lo, vam fer uns 

anàlisi de necessitats, en vam extreure uns requisits, i a partir d’aquí unes 

funcionalitats, sempre tenint en compte els perfils d’usuari que se’ns 

plantejaven. Per realitzar les funcionalitats, vam veure llavors quins elements de 

la gamificació eren els més adequats,  i després ho vam plasmar en un disseny 

en paper. 

 

A partir del disseny a paper, vàrem fer una segona volta, després de consultar 

amb el tutor i un parell d’usuaris, afegint i canviant algunes funcionalitats, per tal 

de poder crear un primer mock-up. 

 

Per fer-ho, vàrem realitzar un estudi amb usuaris. Vam crear un mock-up 

interactiu de l’aplicació i vàrem plantejar de nou una sèrie de preguntes i casos 

d’ús, observant com actuava l’usuari i preguntant per problemes concrets de 

l’aplicació. 

 

Un cop extretes les conclusions dels test d’usuari, vàrem fer una tercera volta 

de disseny. Aquest cop, però, vàrem utilitzar Còrdova, per tal de recrear les 

funcionalitats més emblemàtiques i productives de l’aplicació, realitzant un test 

final d’usuaris, per veure si s’havien complert els objectius preestablerts a l’inici 

d’aquest treball. 

 

Acabades aquestes proves, vam donar per finalitzat el projecte i ens vam 

plantejar finalment quin treball futur o expectatives teníem envers l’aplicació. 
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A continuació podem veure un quadre resum de quin ha estat el procés total: 
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2. ESTAT DE L’ART 

2.1. Gamificació 

La gamificació o ludificació, és un concepte creat per Richard Bartle[1] en el 

qual, mitjançant dinàmiques de teories de joc, es pretén canviar els hàbits o 

rutines de les persones. 

 

Malgrat que el nom pot fer pensar el contrari, la gamificació té una base teòrica 

principalment en la psicologia i actualment cada vegada s’està aplicant més a 

diverses empreses i aplicacions, per tal de fidelitzar els seus clients o empleats.  

 

La base d’aquest concepte es la dopamina [2], una substància química capaç 

de fer que ens enganxem a les coses. Aquesta substància, ens dona tal 

sensació de plaer, que fa que vulguem repetir l’experiència, enganxant-nos, en 

aquest cas, a l’hàbit proposat, és a dir, ens dona la motivació necessària per tal 

d’assolir el nostre objectiu. Aplicat a la gamificació, podem veure com els 

elements de joc provoquen tal experiència o diversió, que el nostre cos produeix 

dopamina, i per tal, ens enganxem a la experiència o hàbit. 

 

Això ens porta a la base psicològica de la gamificació. Principalment, la 

gamificació està basada en tres teories interrelacionades: 

 

2.1.1. Model de Fogg 

El model de Fogg, està basat en tres 

aspectes que ens ajuden a comprendre 

com reaccionarà l’ésser humà davant 

d’una situació concreta. 

 

- Trigger: és l’acció que fa que 

comenci un comportament. 
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- Habilitat: és el vector, o la condició, que ens indica que tècnicament 

podem realitzar l’acció. 

- Motivació: és el vector que ens indica quant disposats estem a fer més 

esforç del necessari.  

 

Figura 1, Model de Fogg: [http://research.compartia.net/wp-

content/uploads/2015/04/Foog_model.png] 

 

Fogg també proposa una matriu amb 15 tipus diferents de comportament, i com 

canviar cadascun d’ells. Aquesta graella va acompanyada d’una sèrie de 

documents [veure annex] on analitza com reaccionar davant de cadascuna de 

les situacions. 
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temps temps. 
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Black Path 
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t des d’un 

moment. 

 

Figura 2: Behaviour Grid  

 

Aquesta teoria és la més acceptada i utilitzada en gamificació, ja que la base 

psicològica que aporta es pot aplicar a les dinàmiques i les mecàniques per tal 

de modificar el comportament de l’usuari. 

 

 

2.1.2. Teoria de l’autodeterminació 

“La TAD és un enfocament cap a la motivació humana i la personalitat, que 

utilitza mètodes empírics tradicionals, utilitzant una metateoría organísmica que 

emfatitza la importància de l’evolució dels recursos humans interns per al 

desenvolupament de la personalitat i l’autoregulació de la conducta (Ryan, Kuhl, 

& Deci, 1997)”[3] 

 

La gamificació adopta els següents conceptes: 

 

- Necessitat de relacionar-nos: Per naturalesa, els éssers humans tenim 

la necessitat de relacionar-nos, tant entre nosaltres com amb el nostre 

entorn. Un dels motius pel qual ens relacionem amb altres persones, és 

per ensenyar-los els nostres “èxits/achievements”, a persones que hi 

puguin estar interessades, o simplement per presumir. 
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- Necessitat de ser competents: Universalment, en un moment o altre, si 

tenim la motivació adequada, sentim la necessitat de fer ús de les 

nostres habilitats i millorar-les, per tal de poder assolir els nostres 

objectius. 

- Necessitat d’autonomia: Addicionalment, tots nosaltres també tenim la 

necessitat de poder prendre les nostres decisions i aconseguir l’objectiu 

pel camí que decidim. 

 

2.1.3. Teoría del Fluxe 

Aquesta teoria, proposada per Mihály Csíkszentmihályi, defineix el flux com 

l’estat mental en el que es troba una persona absolutament concentrada en una 

activitat, és a dir, que s’hi implica i utilitza tota la seva energia per tal de 

realitzar-la satisfactòriament.  

 

Mihály proposa les següents bases: 

 

1. Objectius clars: Podem distingir perfectament quines són les normes i 

objectius, que a més a més són assolibles. 

2. Concentració:  Hem de poder enfocar la nostra atenció en una sola 

activitat. 

3. Retroalimentació: A pesar de que puguem fallar realitzant l’activitat, 

hem de ser capaços de tenir una reacció directa i immediata. 

4. Equilibri en el nivell de dificultat: Possiblement, aquest és el concepte 

que més s’ha adoptat en la teoria de jocs. No podem fer que el usuari 

realitzi tasques massa difícils o massa fàcils, ja que sinó acabarà 

abandonant l’activitat ja sigui per avorriment o per frustració. 

5. Gratificació: Hem de donar “feedback” o algun premi, per tal de que 

l’usuari noti que el seu esforç es veu recompensant, en el moment en 

que ell s’implica en una activitat. Una manera fàcil de realitzar-ho és 

aplicant les rutines de jocs, és a dir, la gamificació. 

 

L’assoliment d’aquestes bases, portarà als següents resultats: 
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1. Fusió entre l’acció i la consciència. 

2. Pèrdua de la noció del temps. Al estar implicats en l’activitat, la nostra 

objectivitat desapareix, distorsionant així la noció del temps, tenint la 

sensació de que aquest ha passat molt més ràpid. 

3. Sentiment de control de la situació. 

 

 

2.1.4 Característiques que defineixen un joc 

2.1.4.1. Objectiu 

Tot joc té un objectiu o meta. Si comencem a jugar al Monopoly, per exemple, 

sabem que el nostre objectiu és tornar-nos el més ric de la partida. A partir de la 

visió clara del seu objectiu, és com un jugador defineix la seva estratègia de 

cara a una partida. 

 

2.1.4.2. Normes 

Les normes són l’element clau d’un joc i és el que el pot diferenciar d’altres jocs 

que aparentment semblin iguals. Amb les normes definim el que un jugador pot 

o no pot fer i també definim com guanyar o perdre una partida. 

 

2.1.4.3. Sistema de Feedback 

Per saber com estem avançant, necessitem d’alguna cosa que ens anunciï quin 

és el nostre resultat. En un joc arcade sol ser la puntuació numèrica que apareix 

en un costat de la pantalla, en un joc RPG el tant per cent de joc que portem, o 

si tornem a l’exemple del Monopoly, les propietats i els diners que tenim. 

 

2.1.4.4. Participació voluntària 

També és important tenir en compte que qualsevol jugador ha de participar en 

la partida o joc de manera voluntària, ja que és una part realment important de 

la motivació que tindrà aquest de cara a la partida. Si un jugador és forçat a 
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participar, normalment no prestarà atenció i canviarà completament el clima de 

la partida. 

 

 

2.1.5. OGCE (Open Gamification Code of Ethics)[4] 

Com a curiositat, recentment s’ha publicat el codi ètic dels 

gamificadors o per a aquelles empreses que utilitzen la 

gamificació. Aquest codi està basat en el que va proposar 

Andrzej Marczewski el 2013, però ha estat modificat i reescrit 

per tota la comunitat. 

 

El propòsit d’aquest codi, és el de proveir els dissenyadors 

d’un set de normes per saber com interactuar amb els clients i els usuaris. 

 

Entre ells, destaquen principalment 5 aspectes: 

● Honestedat 

● Integritat 

● Transparència 

● Qualitat 

● Respecte 
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2.2. Perfil d’usuari 

2.2.1. Model de Bartle 

Richard Bartle és considerat un referent i pare de la gamificació. Expert en 

mons virtuals, el 2003 va escriure el llibre “Designing Virtual Worlds” i és editor 

de “Terra Nova” un blog virtual que tracta sobre els problemes dels mons en 

línia. 

 

A partir d’aquí, va realitzar una recerca per trobar els tipus de jugador[5] en els 

mons virtuals.  Bartle divideix els jugadors en quatre tipus: 

 

 

 

Figura 3: Imatge de tipus d’usuari: http://gamedevelopment.tutsplus.com/articles/bartles-taxonomy-of-player-types-and-

why-it-doesnt-apply-to-everything--gamedev-4173 

 

1. Killers: Són aquells jugadors que busquen competir contra altres 

jugadors. Els hi agrada actuar sobre altres jugadors i destacar per sobre 

d’ells. Podem trobar un exemple en un duel 1 vs 1. Són jugadors que 

actuen sobre altres jugadors, tot i que està contemplat que també actuen 

amb el món. 

2. Achievers:  Són aquells jugadors que cerquen un reconeixement a partir 

de “èxits”, èxit i recompenses. A diferencia dels Killers, els Achievers 

http://gamedevelopment.tutsplus.com/articles/bartles-taxonomy-of-player-types-and-why-it-doesnt-apply-to-everything--gamedev-4173
http://gamedevelopment.tutsplus.com/articles/bartles-taxonomy-of-player-types-and-why-it-doesnt-apply-to-everything--gamedev-4173
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actuen amb el món, de manera que es dediquen a realitzar certes 

accions sobre aquest, per tal d’obtenir una recompensa. 

3. Socializers: Aquests jugadors, principalment senten atracció per tots els 

elements socials que pot aportar un joc de rol. Des de col·laborar amb un 

altre jugador en una missió, fins a ser membre d’un clan o participar en 

un esdeveniment massiu. Tal i com indica el nom, són jugadors que 

interactuen amb altres jugadors. 

4. Explorers: Busquen veure món i descobrir tots els racons i secrets que 

s’hi amaguen. Els hi agrada tenir un camp d’acció ampli, per tal de poder 

explorar lliurement. A diferencia dels socializers, són jugadors que 

interactuen amb el món. 

 

Aquests tipus de jugadors, estan definits a partir de dues variables, tal i com es 

pot aprecia en la figura 4. Jugadors VS món i Interacció VS Acció. 

 

Per tal de poder reconèixer els tipus de jugador, Bartle també proposa una sèrie 

de frases que són típiques per a cadascun: 

 

"Ha!" 

"Coward!" (cobard) 

"Die!" (Mor) 

"Die! Die! Die!" 

 

"I'm busy." (Estic ocupat) 

"Sure, I'll help you. What do I get?" 

(Clar, jo t’ajudo. Qué guanyo a canvi?) 

"So how do YOU kill the dragon, then?” 

(Així dons, com mates TU al drac?) 

"Hi!" 

 "Yeah, well, I'm having trouble with my 

boyfriend." (Sí bueno, estic tenint 

problemes amb el xicot) 

"What happened? I missed it, I was 

talking." (Qué ha pasat? M’ho he 

perdut, estava parlant) 

 

"Hmm..." 

"You mean you don't know the shortest 

route from <obscure room 1> to 

<obscure room 2>?" (Vols dir que no 

saps la ruta entre x i y?) 

"I haven't tried that one, what's it do?" 

(Aquest encara no l’he provat, que fa?) 

 

Figura 4: Exemples de frases de jugadors 
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Cal apreciar, que ningú té un perfil 100% específic, sinó que al realitzar el test, 

obtenim un percentatge per a cada tipus de perfil, on normalment hi destaquen 

dos camps. 

 

Tot i això, Bartle és només aplicable a aquells jocs o situacions que simulen un 

joc de Rol en línia. Aquí es diferencia de Marczewski, qui va aportar l’ampliació 

del test, que permet que puguem aplicar la gamificació a molts més àmbits, 

passant des del monopoly fins a la brisca.  
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2.2.2. Model de Marczewskii 

 

 

Figura 5: Model de Marczewski[http://gamasutra.com] 

 

El model de Marczewskii[6] es basa en quatre tipus intrínsecs: Achiever, 

Socializer, Philantropist i Free Spirit. Si observem la figura anterior, podem 

veure també quina motivació té cada tipus de jugador. En ordre, cadascú està 

motivat per: Mastery, Relatedness, Purpose i Autonomy, aquestes quatre 

motivacions són denominades RAMP o motivadors intrínsecs. 

 

A més a més, com es pot apreciar a la figura, existeixen dos perfils més: el 

Disruptor i el Player. Aquests perfils són característics per ser una barreja de 

propòsits dels anteriors, es situarien entremig. Els seus motivadors són els 

Changes i els Rewards. 

 

Si analitzem cada perfil més detalladament, veurem que guarden molta relació 

amb el model que va proposar anteriorment Bartle: 

● Socializer: Motivat per Relatedness. Es a dir, motivats per tot allò que és 

proper a ells, els hi agrada socialitzar, sobretot amb aquells que ja 

coneixen. 
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● Philantrophist: Motivat per Purpose. Són aquells jugadors amb la voluntat 

d’ajudar sense esperar res a canvi. Podem reconèixer aquest perfil 

fàcilment en gent que ajuda en fòrums o bé dedica part del seu temps a 

ajudar a aquells jugadors que són nous. 

● Free Spirit: Motivat per Autonomy. Són aquells jugadors que com indica 

el nom els hi agrada ser lliures. Seria l’equivalent al perfil d’Explorer que 

proposa Bartle, són jugadors als que els hi agrada tenir un món per 

explorar i secrets per descobrir. 

● Achiever: Motivat per Mastery. Aquells jugadors als que els hi agrada 

dominar, ser els millors, en alguna cosa. Busquen nous reptes i maneres 

de desafiar-se a ells mateixos. 

● Player: Motivat per Rewards. Són aquells jugadors que han vingut a jugar 

per voluntat pròpia i que busquen complir missions i obtenir 

recompenses. Els quatre tipus intrínsecs solen ser també Players. 

● Disruptor: Motivats per Change: Són aquells jugadors que tot joc intenta 

evitar, en moltes comunitats anomenats tòxics o trolls. Es dediquen a 

intentar burlar el sistema, ja sigui directa o indirectament. Des de fer ús 

de bugs (exploits) per sortir-se amb la seva fins a molestar els 

moderadors d’un joc. Es a dir, no juguen, sinó que busquen explotar el 

sistema. 

 

Marczewskii sintetitza tota aquesta manera d’interactuar amb la se 

güent imatge: 
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Figura 6: Manera d’interactuar segons Marczewski [http://gamasutra.com] 

 

Si intentem relacionar el model de Bartle amb el de Marczewskii, una petita 

conclusió que podem extreure i que ens serà útil per la resta de la nostra 

recerca, és que els tipus de jugador que proposa Richard Bartle, són 

intrínsecament Players. 

 

El model de Marczewskii explora molt més a fons els tipus d’usuari, arribant a 

fer una subdivisió de 12 tipus, però creiem que la divisió del perfil dels usuaris 

en més tipus només complicaria l’estructura del treball i ens faria donar voltes 

sobre un camp innecessari. Es per això que degut a la seva proximitat, 

utilitzarem el model de Bartle. 

 

 

2.3. El model MDA  

 

El model MDA té com a fonament que el joc és creat per dissenyadors i és 

consumit per jugadors. Hem de destacar que la diferència principal que té un joc 

amb qualsevol altre producte és que, a part de ser comprat, el seu ús es 

impredictible. 
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Es per això, que defineix la diversió de la següent manera: 

 

 

Figura 7: Definició de diversió [http://cs.northwestern.edu] 

 

 Mecàniques: Components que defineixen el joc. Serien l’equivalent a les 

normes, allò que hem de seguir per poder jugar. 

 Dinàmiques: Interacció del jugador amb les mecàniques i les 

mecàniques entre elles mateixes. Es el joc en si, tots els elements que el 

farem i la interacció que es crea entre ells. 

 Estètica: Resposta emocional evocada en el jugador durant la interacció 

amb el joc. Es l’equivalent a la imatge del joc, allò visual i emocional, el 

que ens entra de primeres i al jugar. Les emocions. 

 

La idea, doncs, és que un joc es defineix pel comportament que implica, no pel 

camp visual o la imatge que pugui donar. 

 

2.3.1. Mecàniques 

Les mecàniques, són aquells comportaments o accions que ens permeten tenir 

un control sobre els mecanismes que utilitzarà un jugador. Les mecàniques són 

creades principalment per donar suport a les dinàmiques que vulguem crear. 

 

Podem trobar un exemple en qualsevol joc de rol. La mecànica que 

implementaríem, seria que un Bard utilitza sempre un instrument, com per 



 30 

exemple un llaüt, a més a més, el Bard ha de cantar, té poca vida i un nivell de 

dificultat a l’hora de jugar-lo baix. 

 

David Parlett [The Art of Game design, pg 172], va analitzar els diferents tipus 

de mecàniques en el següent diagrama. 

 

 

Figura 8: Relació entre les normes [http://cs.northwestern.edu] 

 

2.3.1.1. Foundational rules (Regles fonamentals)  

Són aquelles que defineixen l’estructura formal del joc, és a dir, aquelles que 

normalment podem expressar matemàticament, tant quan són definides, com 

quan aquestes aporten un canvi. Un exemple aplicat als jocs o les partides de 

rol seria: “Quan un mag puja de nivell, la seva intel·ligència augmenta en un 

punt”. 

 

Amb aquestes normes, aconseguim informar les normes operacionals. 
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2.3.1.2. Operational rules (Les normes operacionals) 

“What the players do to play the game.” Es a dir, són les normes necessàries 

que ha de entendre un jugador per poder jugar una partida. 

 

 

 

2.3.1.3. Written rules (Normes escrites):  

Per simplificar-ho, serien les instruccions escrites que porta un joc. Poden ser 

des de les normes del monopoly, al llibret d’instruccions d’un joc de consola. 

Aplicat a un joc de rol, seria aquell llibre que tenen tant el màster com el jugador 

per poder jugar-hi. Venen donades per les normes operacionals. 

 

2.3.1.4. Behavioural rules. (Normes de comportament)  

Aquelles normes que tots seguim sense donar-nos compte, o que estan 

implícites en el joc. En la majoria de jocs es coneix com “fair play” (joc net). 

Podem trobar exemples tant en el món dels esports, com en el món dels RPG, 

on normalment, un jugador de nivell alt no sol anar a atacar a un de nivell baix. 

 

2.3.1.5 Laws (Lleis):  

Les lleis neixen quan el joc es passa a jugar seriosament. Normalment, 

aquestes lleis neixen donades per una competició. Un exemple, seria en un joc 

de cartes col·leccionables, on en aquell torneig només es poden fer servir les de 

una edició en concret o sinó, en un torneig d’algun joc de consola, on hagis de 

portar el teu propi comandament. 

 

2.3.1.6 Official rules (Normes oficials).  

Són la barreja de les normes de comportament i les lleis.  
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2.3.1.7. Advisory rules (Normes d’asesorament):  

Són normes addicionals o consells que t’ajuden a jugar millor. En el cas dels 

escacs, serien totes les recopilacions de jugades i apertures possibles. 

 

2.3.1.8 House rules (Normes de la casa):  

Són normes extraoficials que normalment es solen posar entre amics. Moltes 

vegades afegeixen normes addicionals o contradiuen normes existents. Solen 

ser per diversió. 

 

2.3.2. Dinàmiques 

Les dinàmiques, són el que utilitzem per a crear continguts estètics. Per 

exemple, si volem crear socialització en un joc de rol, el que farem és crear una 

missió en la que hi hagi puzles col·laboratius en el que hagin de participar-hi 

més de dues persones, o bé que part de la informació la tinguin altres usuaris i 

hagin de col·laborar entre ells.  

Un exemple que ens proposa el model MDA i que és clar per tal de veure que 

les dinàmiques són comportaments clars i precisos, és la probabilitat de les 

tirades de dau en una sessió de rol. La majoria de tirades claus, es realitzen 

amb daus de deu cares, amb la qual cosa tenim una probabilitat d’1/10 de treure 

el nombre desitjat, i del 50% de tenir una tirada que es consideri bona. (>4) 

 

I no només podem veure comportaments definits mitjançant probabilitat, sinó 

que tots els jocs disposen d’un sistema de feedback, per tal de que l’usuari 

pugui saber en tot moment quan lluny està del seu objectiu. Per exemple, en el 

parxís saps en tot moment la situació de les fitxes i quant et queda per arribar al 

centre, gràcies als números de les caselles i a que tens la percepció visual del 

contrincant en tot moment. 
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2.3.3. Estètiques 

Quan volem definir la manera de divertir-nos, ens trobem amb dificultats a l’hora 

de expressar-nos. Es a dir, partim de la paraula diversió, però ens hem de 

preguntar: què es la diversió? 

 

Per tal de respondre a aquesta pregunta, el model MDA defineix 8 maneres de 

divertir-se: 

 

a. Sensació: Quan el joc ens evoca sentimients o emocions, quan 

normalment ens fa empatitzar. 

 

b. Fantasia: el joc ens transporta a un món diferent, regit per normes 

diferents al nostre 

 

c. Narrativa: La experiència gira al voltant d’una bona historia. 

 

d. Reptes: Es proposen reptes al jugador, normalment amb una dificultat 

incremental. 

 

e. Socialitzar-se: On pots descobrir gent nova i mantenir el contacte amb 

aquella que ja coneixem. 

 

f. Descobriment: Pensats especialment per aquell perfil de jugador 

explorer, solen oferir-nos un ampli món a explorar. 

 

g. Expressió: El joc com a descobriment d’un mateix, ens ajuda a explorar 

noves sensacions i a descobrir noves maneres de redescobri-nos. 

 

h. Submissió: El joc com un passatemps, no li donem massa importància i 

hi dediquem poc temps. 
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A partir d’aquestes vuit sensacions en podem derivar d’altres, però realment 

podem expressar el contingut de qualsevol joc a partir d’aquestes paraules. Per 

exemple: 

- World of Warcraft: Fantasia, Descobriment, Reptes i Sociabilitzar-se 

- Risk: Reptes, Sensació, Fantasia 

 

 

2.3.4. Elements de la gamificació 

2.3.4.1. Punts /Badges/Leaderboards 

Són aquells mètodes que solem utilitzar per donar feedback al jugador, el nostre 

canal de comunicació. Sempre hem de intentar que el nostre feedback sigui 

positiu i que ajudi el jugador a mantenir-se interessat i al dia de les seves fites.  

 

Els sistemes més utilitzat solen ser els punts, els badges i els leaderboards. 

 

a. Els punts solen ser utilitzats en fòrums o jocs. Solen estar implementats 

mitjançant un nivell i una barra de experiència. A mesura que 

aconseguim fites, guanyem punts que es veuen  reflectits en el nostre 

perfil. 

 

b. Per altre banda, els badges són una cosa que és donada puntualment 

per fer quelcom d’extraordinari. Per entendre-ho, els podem comprar amb 

les medalles. Són petites recompenses que donem a l’usuari per tal de 

motivar-lo i reconèixer-li una bona acció. 

 

c. Els leaderboards per altra banda són una manera de motivar aquells 

jugadors que els hi agrada competir. Es reflecteix en una taula amb les 

puntuacions més altes de tot el joc/aplicació. 
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2.3.4.2. Recompenses 

Es la manera de mantenir l’atenció del jugador i motivar-lo. Les recompenses 

poden anar des de badges fins a ítems o coses noves per als jocs. Les 

recompenses són obtingudes quan un jugador realitza una acció en concret o 

aconsegueix una missió concreta. 

 

S’ha d’intentar mantenir una corba de recompenses, de manera que un jugador 

tingui recompenses cada cert temps, per tal de mantenir-lo motivat. 

2.3.4.3. Misions 

Les missions són objectius definits pel GM o per el cap de l’aplicació. Són 

objectius que marquem a l’usuari, i que usualment ofereixen una recompensa a 

canvi de realitzar-se.  

 

2.3.4.4. Notificacions 

Es una altra de les maneres de mantenir l’usuari informat. Les notificacions són 

missatges que enviem al jugador per tal de mantenir-lo alerta sobre alguna cosa 

nova; una nova missió, que s’ha oblidat regar la granja, que té una reunió en 

quatre hores... 
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3. ESTUDI CONTEXTUAL 

Per tal de determinar a qui adreçarem l’aplicació, vam realitzar un breu estudi 

contextual i etnogràfic. Amb aquest estudi el que preteníem demostrar, és que 

les nostres hipòtesis inicials sobre el que solen ser mites al voltant dels jugadors 

de rol, eren reals, i extreure’n unes conclusions per tal de poder començar a 

pensar en l’experiència d’usuari i com aplicar-ho. 

 

Els usuaris que vem seleccionar eren persones d’entre 18 i 30 anys i els 

avisàvem de que serien enquestats sobre “assistència i comportaments a les 

partides de rol” així com amb aspectes relacionats amb una futura aplicació. 

 

Vàrem realitzar un total de 12 entrevistes. Aquestes varen ser realitzades en 

tres entorns diferents: La universitat, online i a un bar de còmics i jocs de rol. 

 

Les qüestions varen ser les següents: 

 

1.- Quants grups de rol tens? Sempre sou la mateixa gent? Has anat mai a 

un club de rol? 

- 8/12 usuaris tenen un grup de rol únic i sempre són els mateixos 

- 4/12 usuaris tenen dos grups de rol o més, i tots comparteixen almenys 

un o dos membres entre grups. 

- 2/12 usuaris han visitat un club de rol 

 

2.- Teniu problemes a l'hora d'acordar un dia? Hi han imprevistos? 

- 10/12 tenen problemes a l’hora de quedar i tots els grups han coincidit en 

que sempre hi han imprevistos. 

 

3.- Feu un seguiment de les cròniques? 

- 5/12 no fan un seguiment o cròniques 

- 3/12 les realitza el màster 

- 4/12 alguns jugadors, no tots, fan una crònica o diari del que ha passat. 

Gairebé tots els grups conclouen que moltes vegades acaben fent un resum del 

que va passar a la sessió anterior. 
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4.- A quins jocs jugueu? Hi ha algun joc al que t'agradaria jugar però no 

tens amb qui fer-ho? 

- Vampiro, D&D 3.5, D&D 4.0, Ánima, Chtlulu, Juego de tronos, 

Ryuutamma 

- 5/12 usuaris volen provar jocs nous i tenen problemes amb qui provar-

los. Però molts d’ells conclouen que intentaran convèncer el seu grup. 

 

5.- Has provat mai de buscar gent per un fòrum o similars? 

- 3/12 han provat de buscar gent en un fòrum, però majoritàriament 

utilitzen els fòrums o webs de rol per consultar normes o buscar recursos. 

 

 

6.- Has jugat mai on-line? Amb quines plataformes? 

- 8/12 han jugat on-line 

Roll20, World of Warcraft o similars, Google Hangouts, Fantasy Grounds, 

Fòrums 

 

7.- Quin creus que es el major problema amb el teu grup de rol? 

Constància, puntualitat, la gent es surt del seu paper, no tenen un lloc fix on 

jugar i a vegades els hi falta espai, han de fer sempre un recordatori del que ha 

passat, si un no assisteix han de fer servir un personatge fantasma i això sol 

enrederir al grup,  

 

8.- Estaries disposat a veure publicitats o eslògans si més endavant això 

et proporcionés beneficis com ara descomptes o punts per l’aplicació? 

- 12/12 sí 

 

 

Conclusions dels questionaris 

 

a. No els hi importa jugar amb gent desconeguda, sempre que sigui off-line. 

Pocs d'ells han quedat amb gent que no conexien per jugar en persona. 

(Només 2 de uns 12-13 que vaig entrevistar) 
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b. El problema més comú es la dificultat per trovar una data per quedar. 

c. El segon problema, es que moltes vegades la gent es surt del paper i es 

posa a parlar per exemple de fútbol. (aquesta la trovo especialment 

interesant) 

d. Normalment, tots tenen el mateix grup de rol, canviant un parell de 

persones entre partides, i a més a més una gran part no ha sentit mai a 

parlar de un club de rol. 

e. Poques persones fan cròniques, usualment els més adults. 

f. La gran majoria utilitza el fòrum o internet per consultar regles. 

g. No tots estarien disposats a conèixer gent nova, ja que suposaria que no 

saben com juguen i potser son incompatibles. 

h. Alguns prefereixen el rol on-line, ja que així es més fàcil acordar una hora 

i no perden el temps d'haver-se de desplaçar. 

 

A part de les entrevistes, vàrem realitzar també el test de Bartle a un total de 10 

jugadors, per tal d’obtenir el perfil promig que tindrien els nostres usuaris. Totes 

les persones que varen ser enquestades són jugadors habituals de Rol, ja que 

les preguntes del test de Bartle impliquen situacions i decisions que són 

rutinàries o habituals en els jocs de rol o entorns similars. 

 

A continuació podem veure una taula que resumeix el resultat d’aquestes 

enquestes. 
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Resultats del test de Bartle 

 Achiever Explorer Griefer Socializer 

Jorge 60% 40% 27% 73% 

Uri 47% 73% 33% 47% 

Alex 60% 40% 60% 40% 

Sam 47% 60% 20% 73% 

Alba 33% 87% 20% 60% 

Saray 33% 60% 33% 73% 

Badillo 40% 33% 53% 73% 

Robert 53% 60% 47% 40% 

Vicenç 40% 33% 53% 73% 

Marta 53% 60% 47% 40% 

 

Arran els resultats anteriors, a continuació podem veure un gràfic que resumeix 

el perfil mitjà de tots els jugadors i que utilitzarem com a base per tal de 

dissenyar l’experiència d’usuari. 

 

 

Figura 9: Síntesis de resultats del test de Bartle 

 

A partir d’aquí, podrem utilitzar aquest perfil a l’hora de definir la nostra 

aplicació. Més endavant entrarem en més detall quan parlem del disseny, però 

veient els resultats, podem deduir que principalment necessitem una aplicació 

que faci que la gent pugui socialitzar, explorar i aconseguir fites d’alguna 

manera. 
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Com a la majoria de jocs de rol, destaquen sobretot els perfils de socializer i el 

de Explorer, volent dir que la gent vol comunicar-se i explorar el que els envolta, 

interactuant amb el món. Si pensem en com actuen els jugadors de rol en un 

entorn MMORPG (Massive Multiplayer Rol Playing Game), veiem que el primer 

que se sol fer quan comences a jugar, es esperar als teus amics per tal 

d’avançar en grup (socializer) 

 

Això pot semblar una mica contradictori, si tenim en compte l’observació inicial 

de que els jugadors sempre realitzen les partides amb el mateix grup de gent. 

Tot i això, d’aquí podem extreure la necessitat de sociabilitzar i conèixer gent 

nova, així com compartir experiències amb els amics o grup de rol habitual. 

 

Si ajuntem també els perfils d’achiever, explorer i socializer, podem extreure 

també que els jugadors volen realitzar coses en grup i guanyar premis, més que 

no pas guanyar premis individualment, que seria el cas dels griefers. 
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4. POSICIONAMENT ESTRATÈGIC 

Per tal d’analitzar la situació actual del mercat, hem fet un cop d’ull als 

competidors, per tal d’extreure quines competències funcionen i quines no.  

 

Particularment, hem posat especial atenció a les següents fonts d’inspiració. 

- Facebook: Actualment s’utilitza per a tot, tant per a crear esdeveniments 

com per a crear grups i interactuar per allà. 

- Meetup: És una pàgina web, inicialment americana ,en la que es poden 

crear esdeveniments i es pot unir qualsevol persona, encara que no sigui 

del nostre cercle d’amistats. Ofereix una mica més de personalització que 

Facebook, però per trobar un esdeveniment, has de buscar-lo. 

- Tinder: És una aplicació de recerca de contactes. Hem mirat Tinder ja 

que el sistema de localització de targetes que farem servir, està basat en 

la mateixa idea, on quan et trobes algú pel carrer, pots afegir-lo o 

descartar-lo. 

- Evernote/GoogleCalendar/Calendari: Aplicacions de calendari, de les 

que extraurem com realitzar una bona planificació de cara a les partides 

de rol. 

- BlaBlaCar: Ens hem fixat sobretot en el sistema de Rànkings, que ens 

ha semblat veritablement útil i replicable a la nostre aplicació. 

 

A partir de l’observació del mercat, vàrem decidir aprofitar per realitzar un 

màrqueting tàctic, de cara a observar la futura competència en el possible 

llançament de l’aplicació, així com observar quins són els punts forts de la 

nostra aplicació. 

 

 Gamificació Personalització Conèixer 

gent nova 

Públic 

focalitzat 

Badges 

RollMe! 

     

MeetUp 
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Facebook 

  
 

  

Faboulous 

  
  

 

BadgeVille 

  
  

 

Figura 10: Taula de comparació amb la competència 

 

Com a competidors, hem decidit les següents empreses o aplicacions: 

 

- Facebook: Com hem comentat anteriorment, dona la possibilitat de crear 

esdeveniments i reunir gent coneguda o no. Actualment existeixen grups 

de rol per facebook, malgrat que no són molt populars. No és una 

competència massa forta, però tot i així s’emporta part del mercat. 

- MeetUp: Actualment, es una de les xarxes que més s’utilitza per crear 

esdeveniments amb gent que no coneixes o per crear la possibilitat de 

crear gent nova. Però, tot i això li falta personalització i un missatge clar 

que pugui atreure un públic més concret i focalitzat. 

- Faboulous: Ens ha cridat l’atenció pel bon ús de l’storytelling i l’aplicació 

de les tècniques de gamificació. Si bé no ens suposa cap competència ja 

que no permet trobar gent, íi que permet d’autoimposar-se rutines i de 

fer-ne un bon seguiment. Realment creiem que és una molt bona font 

d’inspiració. 

- BadgeVille: Seguint en la línia de l’aplicació de tècniques de gamificació, 

Badgeville ofereix la possibilitat d’integrar-se amb l’aplicació o pàgina 

web que estiguis creant. Si bé no és una competència directa, sí que 

podria fer que altres idees es tornin competència i per tant suposa un 

repte. 

 

En base a aquests criteris, hem elaborat un posicionament estratègic, basat en 

la qualitat de l’aplicació/plataforma, i la personalització que ofereix. 
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Figura 11: Taula de posicionament estratègic. 

 

Com podem veure, la nostra intenció es la de quedar-nos al sector on puguem 

oferir una bona qualitat però al mateix temps, un grau major que la resta 

d’aplicacions en quant a personalització. Creiem que aquest apartat és el que 

aportarà un aire nou a l’aplicació i el que ens permetrà en un futur expandir-nos 

a més possibilitats a més a més de poder créixer gràcies al feedback que ens 

proporcionin els usuaris o bé donant un cop d’ull a com fan ús de les eines 

personalitzables. 
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5. DISSENY 

Per començar a definir la idea, el primer que vàrem fer va ser un sketch del que 

ens imaginàvem que podia ser l’aplicació: 

 

 

Figura 12: Primera idea de l’aplicació 

 

En ell podem veure la pantalla principal de l’aplicació, on estaria representat el 

nostre avatar. A sobre, el nom i el nivell, així com l’experiència necessària per 

tal de poder pujar de nivell. 

 

A la part superior, entraria la part més social de la idea, que seria la Party, i a 

més a més el diari, on estarien registrats els nostres èxits. 

 

A la part inferior podem veure un primer concepte de les idees de botiga, quest i 

la col·locació del botó de configuració. 

 

De l’avatar podem veure que en surt una espècie de creador de personatge, on 

veiem reflexada la intenció de poder canviar de roba. 
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I finalment, arran de diverses entrevistes amb els tutors, va sorgir la idea de 

tornar encara més rellevant la recerca d’amistats en un joc. Va ser allà on se’ns 

va acudir la idea d’utilitzar un joc de cartes com a motiu d’emprendre la recerca 

d’aventures. 

 

5.1. Definició del producte 

A pesar de que aquest treball es centra en la visió des de l’enginyeria 

d’interacció, creiem que també es interesant definir el producte i especificar com 

seria un acabat final. Així doncs: 

 

RollMe! és una aplicació adreçada als usuaris d’Android, ja que amb el grau de 

coneixements que tenim actualment i el poc temps que disposarem per a 

desenvolupar el prototip, ens és impossible realitzar-ho multiplataforma. 

 

El públic al qual va dirigida aquesta aplicació és tota aquella gent que juga a 

jocs de rol i necessita d’una eina per tal de canviar o millorar les seves rutines. 

Per a tal, hem realitzat anteriorment l’estudi d’usuaris i hem pogut trobar 

aproximadament el perfil promig demostrant doncs, que ens podem focalitzar en 

els aspectes més positius de l’experiència de jugar a rol, que són: explorar, tenir 

quests i conèixer gent.  

 

A partir d’aquí, hem creat una taula del les necessitats bàsiques que tindrà 

l’aplicació, la motivació d’aquesta necessitat, a quin tipus de usuari satisfà i quin 

requeriment o funcionalitat seria necessari per resoldre-ho. 

 

Per exemple, una de les necessitats que s’ha vist més repetida en les 

entrevistes, era el fet de que la gent no assistia a les partides, o que moltes 

vegades perdien el temps intentant recordar que era el que havien fet l’última 

vegada. Per a evitar-ho, han sorgit els requeriments/funcionalitats de 

l’achievement, el Journal i la Party, que explicarem més endavant. 
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A continuació, podem veure la taula esmentada, i més endavant la resta de 

requeriments i funcionalitats que hi estan relacionats per poder començar amb 

la segona volta de disseny. 

 

Necessitat Motivació Perfil del jugador Req./Funcionalitat 

Seguiment de les 

partides de rol 

Poc seguiment, falta 

de cròniques. 

Tots Achievements, 

Journal, Party 

Visitar altres llocs No jugar sempre al 

mateix lloc i 

conèixer llocs 

interesants 

Explorer Achievements 

Assistir a les 

partides 

Baixa assistència a 

les partides 

Màster Achievements, 

Calendari 

Trobar gent nova 

per jugar 

Perfil de Socializer Socializer “Tinder”, Àlbum de 

cromos 

Controlar qui hi ha a 

cada partida 

Falta de 

comunicació 

Màster Party 

Saber els gustos de 

cada usuari sense 

haver de preguntar 

Millorar la 

comunicació i 

atrevir-se a parlar 

amb gent nova 

Socializer Perfil d’Usuari 

Creació de quests Poder canviar les 

rutines mitjançant un 

petit repte 

Achiever Creació de 

achievements 

Poder comunicar-te 

amb gent que no 

coneixes  

No haver de donar 

dades personals i 

conèixer gent nova 

Socializer Poder enviar 

missatges 

Figura 13: Taula de necesitats 

 

 

5.2. Requeriments 

1.- Que permeti fer un seguiment de les partides de rol 

2.- Que permeti veure qui hi ha a cada partida 

3.- Controlar l’assistència 
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4.- Permetre premiar als jugadors 

5.- Perfil propi per a cada jugador 

6.- Permetre trobar nous jugadors 

7.- Nivell per als jugadors 

8.- PEX i ús d’aquests 

9.- Botiga + funcionalitats 

10.- Boards per a cada partida (crònica?) 

11.- Accés a les pàgines/sites dels patrocinadors 

12.- Publicitat/promocions relacionades amb l’àmbit 

13.- Comptador de passos/Geolocalització 

14.- Puntuació per a cada usuari en base a unes característiques 

distintives(puntualitat, assistència, interpretació…) 

15.- Diferenciació entre màster/jugador 

16.- Interacció amb les xarxes socials 

17.- Permetre que el màster realitzi avisos 

 

5.3. Funcionalitats 

1.- Calendari 

2.- Creació de partides/cròniques 

 a.- Veure qui hi juga/Afegir-hi gent 

 b.- Característiques de la crònica (joc, versió, ….) 

 c.- Data de la partida 

 d.- Confirmació d’assistència 

 e.- Xat intern(estil fòrum) 

 f.- Notificacions (p.e. recordatori de portar daus) 

3.- Perfil de jugador 

 a.- Dades (Nom, classe, jocs, zona de vivenda, disponibilitat…) 

 b.- Nivell i punts d’experiència 

 c.- Valoracions d’altres usuaris 

4.- Login 

 a.- Formulari de registre 

 b.- Recuperació de dades 

5.- Botiga 



 51 

 a.- Intercanviar PEX per descomptes 

 b.- Intercanviar PEX per coses per l’app (major personalització del perfil) 

 c.- Incloure logos dels promotors. (treball futur) 

6.- Pantalla de recompenses 

 a.- Creació de èxits 

7.- Trobades a l’estil Tinder 

 a.- Creació d’un àlbum de cromos per col·leccionar perfils de jugadors 

8.- Poder enviar missatges a altres jugadors/convidar a party 

 

 

5.4. Casos d’ús 

Primerament, vàrem realitzar un esbós dels casos d’ús a paper (veure annex) i 

després vàrem seleccionar aquells que ens semblaven més interesants: 

 

5.4.1. Afegir/Descartar una carta de jugador 

 

Figura 14: Cas d’ús afegir/descartar un jugador 

 

Aquest cas d’ús es dona quan l’usuari es troba una carta (jugador) nou i ha de 

decidir si vol afegir-lo o no al seu àlbum. La dinàmica que ha estat plantejada 

aquí ha estat inspirada en l’èxit de Tinder, on amb un simple cop d’ull i un gest, 

pots decidir si t’interessa una persona o no. 

 

A més a més, amb el fet de que els perfils són una carta que a la versió final 

cridarà l’atenció, pretenem que es repliqui la dinàmica de Tinder d’estar-te una 
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bona estona contemplant quins perfils t’has trobat mentre passejaves, o qui juga 

a prop teu. 

 

5.4.2. Afegir un jugador a la party 

 

 

 

Figura 15: Cas d’ús d’afegir un jugador a la party 

 

 

Per a poder realitzar aquest cas d’ús primer hem de tenir en compte que hem 

de ser el Màster de la partida, ja que són els únics que poden convidar a algú a 

jugar. També és un requisit indispensable que al buscar un jugador aquest 

estigui afegit al nostre àlbum o no el podrem afegir. 

 

Aquest fet està pensat per evitar que els jugadors comencin a rebre 

contínuament invitacions a partides de gent que no coneixen o que es pugui 

arribar a produir una cadena de spam per gent que utilitza indegudament 

l’aplicació. 
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5.4.3. Crear un achievement d’exploració 

 

 

Figura 16: Cas d’ús de creació d’un achievement 

 

De nou, necessitem ser el màster de la partida per a poder crear un 

achievement, quest, d’exploració. En aquest cas veiem com el màster ha decidit 

decantar-se per una missió d’exploració, on simplement ha de seleccionar el 

tipus al menú i després introduir les dades que se li demanen. 

 

A la primera versió de l’aplicació, tant les icones com els punts de logro que 

dona una missió estant predefinits. 

 

5.4.4. Crear un esdeveniment per una party concreta 

 

 

Figura 17: Cas d’ús de creació d’un esdeveniment 
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Novament, i pels mateixos motius exposats anteriorment, hem de ser el màster 

de la nostre party. En aquest cas d’ús exposem la creació d’un esdeveniment 

per a la party. Aquesta situació es podria donar quan per exemple el màster 

decideix fer un rol en viu o bé trobar-se en algun lloc en concret. 

 

Està integrat amb el calendari de manera que sigui més user friendly. 

 

 

5.4.5. Enviar un missatge a un usuari 

 

 

Figura 18: Cas d’ús d’enviament d’un missatge a un usuari 

 

 

Aquest cas d’ús el podem realitzar de dues maneres diferents, des del menú 

party o des de l’àlbum. 

 

Des del menú party, podem clicar sobre un botó per enviar directament un 

missatge a l’usuari. Es una manera fàcil d’accedir ràpidament a algú quan per 

exemple volem canviar la data d’una partida. 

 

Des del menú d’àlbum, aquí podem buscar la carta de l’usuari que ens interessa 

i igual que en el cas anterior, escriure un missatge. En un treball futur està 

pensat que els missatges que es puguin enviar des d’aquí puguin ser més llargs 

i personalitzats, mentre que els enviats des del menú party, serien petites 

notificacions, similars a les que ens apareixen a WhatsApp amb la pantalla 

bloquejada. 
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5.4.6. Diagrama de Navegació 

 

Figura 19: Diagrama de Navegació 

 

En el diagrama de navegació anterior, podem observar com es pot moure 

l’usuari per l’aplicació. Remarcant que a més a més del mostrat a la imatge, 

l’usuari sempre pot tornar a la pantalla anterior utilitzant el botó “enrere” del seu 

dispositiu.  

 

A més a més, des de totes i cadascuna de les pantalles, existeix un botó per 

tornar al menú principal en qualsevol moment. 
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Els elements que estan marcats en verd, són els que estan pensats 

implementar o estudiar en aquest treball. Els elements marcats en groc en 

canvi, els esmentarem però no els treballarem a fons, ja que són funcionalitats 

comuns en moltes aplicacions. 

 

El perfil que apareix marcat en blau, és perquè no és una de les funcionalitats 

que estarà al “navbar” de l’aplicació, i per tant està indicat amb un altre color. 

 

 

5.5. Primera proposta de Disseny 

Amb totes aquestes idees al cap, va sorgir la primera idea de disseny de 

l’aplicació. A trets generals, es tractaria d’una aplicació on cada jugador té el 

seu perfil propi i quan es creua amb algú que també te l’aplicació, apareixerà a 

la seva pantalla principal un cromo, on tindrà accés a la vista del perfil d’aquest 

jugador nou i podrà incorporar-lo al seu àlbum de cromos o no. 

 

Un cop té aquest àlbum, sempre hi pot buscar amics que ja conegui, i a partir 

d’aquests cromos, té un menú de party, on pot crear el seu equip inserint-hi 

cromos.  Amb aquesta party, que tindrà un “líder” que els guiarà a través 

d’aventures, han d’aconseguir realitzar certes missions per tal de pujar de nivell 

i poder millorar el seu personatge. 

 

A continuació podem veure un sketch del que va ser la segona volta de disseny, 

més endavant veurem explicades les imatges més en detall. 
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Figura 20 i 21: Primera proposta de Disseny 
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Abans de realitzar la explicació del disseny, ens agradaria destacar que la 

terminologia utilitzada esta basada en els jocs de rol i RPGs, de manera que 

ambientin la aplicació i proporcionin un ambient més agradable per al jugador. 

Per aquells lectors que no estiguin habituats a aquest tipus de nomenclatura, a 

continuació torbareu una taula amb diferents paraules o termes propis dels jocs 

de rol al capítol 9. 

 

Per tal de plasmar el disseny en aquest treball, vàrem utilitzar la pàgina de 

ninjamocks que ens aportava una tecnologia que ens permetia passar el 

disseny que teníem realitzat en paper a wireframe. Un cop vàrem tenir el 

wireframe, vàrem decidir utilitzar aquest mateix disseny per convertir-ho a mock-

up. Mitjançant l’eina, vàrem replicar diferents pàgines amb petits canvis, de 

manera que per simular la navegació només havíem d’afegir links entre les 

pantalles. 

 

Aquest procés ens limitava la interacció de l’usuari, però ens serviria per tal de 

simular una primera aproximació amb el disseny i corregir errors abans de 

començar a implementar o fer una segona volta de disseny. 

 

5.5.1. Menú principal 

 

El menú principal és aquell al que accedim quan 

obrim l’aplicació. Es el que serveix de porta d’enllaç 

entre els diferents menús de l’aplicació i el que volem 

que sigui més atractiu per al jugador. 

 

La idea d’aquest menú, és que ens recordi a un joc de 

rol. El que més destacarà és la imatge o avatar de 

l’usuari, que serà personalitzable des del perfil. 

Aquesta imatge estarà situada sobre un fons que ens 

Figura 22: Pantalla Principal 
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recordi un RPG, és a dir, un castell, un camp, una cova… I entre el background i 

el nostre personatge, és on apareixeran aleatòriament les cartes dels nostres 

amics sobrevolant l’aplicació. 

 

A la part superior esquerra podem observar el que serien els estats típics d’un 

joc de rol. En el nostre cas, el nom del nostre personatge, el nivell i la barra 

d’experiència. Això ens serveix per donar un feedback continuo a l’usuari, així 

com per accedir també al menú del perfil del jugador. 

 

A dalt a la dreta tindrem una icona que ens transportarà al menú de 

configuració. 

 

El sobre correspon a un pop out de notificació. Aquests apareixeran en diferents 

situacions: 

- L’usuari té un missatge nou 

- L’usuari ha estat convidat a una Party 

- L’usuari ha completat una quest i ha guanyat un achievement. 

 

 

 

Un exemple que hem implementat al nostre mock-

up, seria el següent: 

 

A la part inferior, trobarem cinc botons. Amb aquests 

botons el que volem és generar una navegació 

ràpida entre els diferents menús que explicarem a 

continuació, sent Party el menú principal. 

 

 

Figura 23: Notificació en pantalla principal 
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5.5.2 Adventure Book 

Adventure Book està dissenyat per recordar al 

jugador el que seria l’equivalent a una motxilla de 

quan marxes d’aventures. Què hi pots trobar a dins? 

Què necessites portar a sobre quan marxes 

d’aventura? La idea és respondre a aquestes 

preguntes amb funcionalitats que siguin importants, 

però no tant com per tenir un accés ràpid des del 

menú 

 

Com podem veure, sempre podem tornar al menú 

principal mitjançant la icona Home, situada a la part 

superior de la pantalla. A l’esquerra, ens apareix el 

nom del menú en el que ens trobem. 

 

En aquest menú podem trobar tres botons que ens 

porten a tres menús diferents 

 

 

  

Figura 24: Pantalla 
d’Adventure Book 
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A. Achievements 

 

Mostra una llista detallada de tots els achievements, èxits o badges que ha 

aconseguit el jugador. En ells podrem observar la data 

en que es van complir, el títol, la descripció, la party 

amb el que va ser realitzat i quants punts 

d’experiència va atorgar al jugador. 

 

 

 

 

Figura 25: Pantalla de creació de quest 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Quests 

 

Cal remarcar aquí la distinció entre quest i 

achievement. Una quest és una missió, un “logro” que 

està per fer. Es a dir, quan compleixes una quest que 

t’ha estat assignada, aconsegueixes un achievement. 

 

Així com al menú de party tenim el seguiment de les 

quest per a cada Party en concret, en aquest menú 

podem trobar totes les quest que estem realitzant, és 

Figura 26: Pantalla de 
creació de quest 
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a dir, un recopilatori de les quest de totes les partys a les que estem participant, 

així com les quest pròpies que es poden arribar a proposar des de l’aplicació. 

Com per exemple: “Visita la seu de Norma Còmics a Barcelona”. 

 

Les dades que es mostraran sobre cada quest seran les mateixes que als 

achievements. 

 

 

 

 

C. Album 

Et donarà accés al menú d’àlbum, que explicarem més 

endavant juntament amb la funcionalitat de trobar cartes. 

 

Aquí s’emmagatzemaran les cartes de jugador que vagis 

trobant, i a més a més podràs buscar o afegir gent que 

coneguis, buscant per el nom d’usuari en concret. Aquest 

menú serveix principalment de pont i de visualització de la 

gent que tens disponible per a muntar una party. 

 

 

 

 

Figura 27: Pantalla Àlbum 

 

 

5.5.3. Botiga 

Malgrat que no estarà implementada en la nostre versió, l’estratègia de la botiga 

si que està pensada com a treball futur. 
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L’idea de la botiga és oferir contingut als usuaris per millorar l’aspecte visual de 

l’aplicació. Amb els punts d’èxits, el que podran fer és comprar nou equipament 

per a poder vestir el seu personatge. 

 

A més a més, en un treball futur, l’objectiu es que al poder col·laborar amb 

asociacions de botiguers o negocis, poguem oferir descomptes o promocions a 

la mateixa botiga de l’aplicació, arrivant a extreure nosaltes algun benefici. 

 

5.5.4. Perfil d’Usuari 

 

El perfil d’usuari volem que es mostri com una carta de presentació. Un dels 

problemes o necessitats que plantejàvem inicialment, és el fet de que conèixer 

gent pot arribar a ser dificultós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 i 29: Perfil per radere i devant 
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La idea dons, és crear un perfil d’usuari atractiu, clar i concís, que permeti fer-te 

una idea de qui tens davant amb un simple cop d’ull 

 

Part Davantera: 

 

A. El primer que veiem és una captura de l’avatar de l’usuari. Com hem 

comentat anteriorment, aquest serà personalitzable gràcies a la botiga i a 

unes opcions de personalització que tindrem inicialment. Recordant-nos 

a les classes inicials de qualsevol joc de rol. 

B. Dades bàsiques: 4 dades que ens donaran la informació real de l’usuari: 

Com es diu o quin Nickname utilitza, quina edat tñe, on viu i quina classe 

sol jugar. 

C. Els tags, són un seguit d’etiquetes que cada usuari pot editar des del seu 

perfil. Amb un màxim d’etiquetes, el que pretenem és que l’usuari busqui 

i utilitzi aquelles paraules que creu que podran atraure la gent a simple 

cop d’ull. Per exemple, si jo sé que només m’agrada jugar a un joc en 

concret (D&D), el que faré és utilitzar-ho com a tag, de manera que al 

buscar-me o llegir sobre mi, et cridi l’atenció. 

D. Rating. El rating és la valoració que rep cada jugador per part dels seus 

companys. Es un sistema pensat per crear una reputació a cada jugador. 

Inicialment està plantejat amb tres estadístiques: puntualitat, Role-Play i 

assistència.  

 

 

 

 

Revers de la carta: 

 

A. About Me: Permet a l’usuari posar una petita descripció d’ell mateix. En 

un futur prototip estaria limitat a 150 caràcters. 

B. User Comments: Comentaris realitzats per altres usuaris sobre nosaltres. 

Tot i això, tenim certs dubtes amb aquesta funcionalitat, ja que pot arribar 

a ser problemàtica, si la gent no la troba indispensable la canviarem per 

una finestra que ens mostri els nostres millors achievements. 
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C. Horari: Mostra les hores i dies que estarem disponibles per jugar. En un 

futur volem fer que el calendari sigui expandible i estigui sincronitzat amb 

l’agenda del telèfon/google. 

 

 

5.5.5. Card Finder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 i 31:: Perfil d’un altre usuari al card Finder 

 

El Card Finder és la idea principal per a cobrir la mancança de conèixer gent 

nova. En aquest menú, el que faràs es trobar cartes de manera similar a com 

poden funcionar Tinder o el sistema de Miis de la Nintendo 3ds. 

 

La idea és que al anar caminant, el dispositiu detectarà altra gent que tingui 

l’aplicació i recollirà les dades del perfil d’aquell usuari, que en el nostre cas ve 

manifestat en forma de carta o cromo. 
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Quan l’usuari entri en aquest menú, es trobarà les cartes que s’ha trobat. Podrà 

observar el seu perfil, i a partir de les dades que aquest aporta, decidir si vol 

afegir-lo al seu àlbum de cromos. 

 

5.5.6. Menú Party 

 

El menú principal a l’hora de tenir aventures. 

Des d’aquest menú podem gestionar els 

diferents grups als que pertanyem. 

 

El primer que veiem, és que podem donar nom 

a la nostre Party, Això ens permet distingir 

entre elles i ordenar-les. Seguidament podem 

veure una icona que identifica l’acció d’afegir a 

un usuari i al costat la d’afegir un 

esdeveniment, on futurament volem que es 

sincronitzi amb la pròpia agenda. 

 

A sota, veurem els components de la party. 

Primerament veurem el màster (en aquest cas, 

som nosaltres) i després els diferents 

components. 

 

Es distingeixen per l’avatar, i el nom d’usuari. Així mateix es mostra el seu nivell 

i la classe que estan jugant a la partida. 

 

Com a màster, podem esborrar un usuari de la party o enviar una notificació 

global per avisar d’algun esdeveniment. A més a més podem gestionar el xat 

(Party messages), en cas de voler eliminar algun missatge inadequat. Des del 

menú podem accedir també al menú de control de quests que ja hem esmentat 

anteriorment. 

 

Figura 32: Menú Party 
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Finalment, en el cas de ser un usuari, podríem enviar un missatge als altres 

usuaris, mitjançant la icona a la dreta del perfil de cadascun, o bé parlar pel xat 

de Party, per comunicar-nos amb els nostres companys i accedir a les quest 

que estan actives al menú de quests. 

 

 

5.5.7. Dissenyant les quests 

Malgrat que inicialment les quests només formaven una petita part de l’aplicació 

i semblaven una cosa relativament senzilla, quan ens vam posar a analitzar de 

quina manera podríem crear-les i fer que els Game Masters tinguessin una 

manera relativament senzilla de fer-ho, ens vàrem adonar de que no era una 

tasca tan senzilla com pensàvem. 

 

Inicialment, estava plantejat que des de la mateixa pantalla de Party o des de la 

inicial, teníem accés a un journal, on podíem veure quines missions teníem 

disponibles i quines fites havíem aconseguit. La cosa es complicava quan el 

màster tenia que crear les quests des de la pantalla de party. Fins a quin nivell 

de llibertat tenia disponible per la seva creació? Això plantejava diverses 

maneres en les que un usuari podia trencar el sistema; creant infinitat de quests 

de manera que pujaven ràpidament de nivell, assignar un gran nombre de punts 

a una quest, fer spam de notificacions... 

 

Per tal de simplificar les coses, vam decidir inicialment que el creador 

contingués una sèrie de quests predefinides que servissin com a exemple, i que 

el màster pogués editar o consultar, de manera que li fos més fàcil a l’hora de 

crear-les ell mateix. 

 

Per defecte, cada tipus de quest tindrà una puntuació predeterminada, que 

inicialment no podrà ser canviada. 

 

En la primera versió hem definit els següents tipus: 
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A. Exploració 

 

Aquells que mitjançant l’ús de 

Geolocalització, obligaran els usuaris a 

visitar un lloc en concret. Per tal de crear-

los, el màster haurà de buscar una adreça 

en GoogleMaps, i aquella serà la 

destinació. La missió es completarà quan 

l’usuari arribi al lloc en concret. 

 

Tal i com es pot veure a la imatge lateral, a 

més a més de la direcció, comptarà amb 

l’ajuda d’un mapa, on hi podrà veure si 

l’adreça és la adequada. 

 

Aquest tipus de logro tindran per defecte la 

icona d’un mapa. 

 

 

 

B. Chronicles 

 

Per a poder realitzar un seguiment de les 

cròniques. Aquests seràn uns èxits simples, ja 

que s’establirà una data d’entrega i el master 

simplement haurà de fer clic a cada jugador 

desde la pantalla d’administració de quest per 

tal d’indicar que aquesta persona l’ha 

realitzada. 

 

Figura 34: Creació de quest de cronica 

 

Figura 33: Creació de quest d’exploració 



 69 

 

C. Asistència 

 

Així com les de crònica ens servien per 

controlar qui havia enviat un resum sense 

haver de ser un dia concret. Amb les quest 

d’asistència pretenem que el master pugui 

marcar qui ha assistit a cada sessió. 

D’aquesta manera pot portar un millor 

recompte a l’hora de repartir l’experiència 

entre els assistents, i a més a més 

col·locar un resum del que treballaran en 

aquella sessió. 

 

 

També és important remarcar que en un 

futur llançament, es posarien restriccions a 

l’hora de crear les quest, precisament per evitar que un usuari pugui fer una 

disrupció en el sistema. Això ho aconseguirem limitant el nombre de quests que 

poden estar actives per a cada party i al mateix temps limitant el nombre de 

partys al que pots pertànyer. 

 

Inicialment, a l’hora de dissenyar les quest, aquestes es deien achievements. 

Però més endavant, al fer les proves d’usuari hem descobert que aquest terme 

portava a confusions i hem decidit canviar-ho per quests. Per tal de mantenir la 

claredat del treball, s’ha canviat el nom a les explicacions prèvies també. 

 

Per a poder realitzar un seguiment de les cròniques. Aquests seràn uns èxits 

simples, ja que s’establirà una data d’entrega i el master simplement haurà de 

fer clic a cada jugador desde la pantalla d’administració de quest per tal 

d’indicar que aquesta persona l’ha realitzada 

 

 

Figura 35: Creació de quest d’asistència 
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5.5.8. Proves amb Mock-up  

 

 

Com ja hem comentat anteriorment, vàrem realitzar un primer mock-up[7. Enllaç 

al mock-up] per tal de poder fer les proves d’usuari. 

 

 

Figura 36: Visualització general del mock-up. Es poden trovar totes les fotos a l’Annex 2 

 

Per tal de comprovar la eficàcia del nostre disseny, vàrem realitzar unes proves 

d’usuari per a les quals vàrem construir un mockup i una sèrie de preguntes per 

a provar el bon funcionament del disseny de diverses funcionalitats. 

 

El que es demanava a l’usuari en aquestes proves era el següent: 

 

1. Assumeix que ets el màster d’una partida i vols afegir a algú a la party. 

Com ho faries? 

2. Assumeix que ets els màster i ara vols crear una nova quest per a la teva 

party, com ho faries?  

a. I si posem el cas de que vols crear una quest per premiar que un 

usuari ha estat el primer en arribar? 
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b. I si ara volem crear una quest per a demostrar que hem sigut els 

únics que hem pogut acabar amb un monstre? 

c. Com editaries una de les teves quests? 

3. Envia un missatge a un usuari. 

4. Com creus que pots afegir algú al teu àlbum? 

5. Creus que les cartes de perfil són una representació fidel al perfil d’un 

jugador de rol? 

a. Afegiries alguna cosa?  

b. En trauries alguna? 

6. Creus que el disseny visual pot arribar a ser important? 

7. Creus que la col·locació dels botons es òptima? Hi ha massa informació 

a la pantalla? 

8. Què creus que es podria millorar? 

9. Què destacaries de la aplicació? 

 

Les captures del mockup poden ser vistes durant tot el disseny, ja que hem 

utilitzat les captures d’aquest per intentar explicar cadascun dels elements que 

composen l’explicació. 

 

 

5.5.9. Proves d’usuari 

 

Les proves d’usuari es van realitzar amb un total de 10 usuaris, on vuit d’ells 

eren homes. L’edat dels usuaris es situava entre els 20 i els 35 anys. Les 

condicions per a fer les proves varen ser les mateixes per a tots els usuaris. 

Vàrem realitzar les proves a la biblioteca o a tallers, en pantalla completa i 

impedint que es mostressin els links que eren interactius, és a dir, sense cap 

mena d’ajuda per a l’usuari. 

 

Inicialment, se’ls va fer una petita introducció de quin era l’objectiu de l’eina i 

que el seu rol durant la prova seria el de Màster d’una partida. Com vàrem 

seleccionar jugadors de rol, inicialment no varen tenir problemes amb la 

terminologia. 
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De les proves plantejades anteriorment, vam extreure les següents conclusions: 

 

1. La distribució del menú principal era incòmode per a un telèfon, diverses 

persones van suggerir utilitzar una barra de navegació inferior amb 

icones. 

2. El nom d’adventure book no suggereix el que realment és. 

3. Confusió entre achievements i quests. 

4. Els altres noms semblen estar clars i no han generat confusions. 

5. Les cartes de perfil van agradar molt, però tots exigien una 

personalització sobretot de caire decoratiu i destacaven la puntuació dels 

perfils. 

6. Els tags haurien de ser limitats. Alguns suggereixen una llista. 

7. Tots coincideixen en que el disseny pot ser un element clau i que ha de 

recordar un joc de rol, no pot ser una cosa seriosa. 

8. Davant la idea plantejada, molts suggereixen la implementació de fitxes o 

d’altres eines més avançades de seguiment. 

9. També hi ha usuaris que suggereixen posar una descripció a més a més 

dels tags, i limitar els tags a només tres o quatre paraules que et 

defineixin. 

10. Demanen un taulell de la guild, on es puguin deixar anuncis. 

11. Confusió en com s’utilitzarà la carta de perfil. 

12. El més destacat de l’aplicació sembla ser la idea i el fet de que sembla 

ser senzill d’utilitzar i no està recarregat. 

13. Com a comentaris addicionals, dos d’ells van dir que pagarien per una 

aplicació semblant. 

 

Altres observacions que podem destacar, és que sembla que les icones 

utilitzades durant el mock-up varen resultar bastant clares, ja que a l’hora de 

realitzar les tasques, en general, els usuaris no es van perdre i van entendre el 

significat de les icones. Molts d’ells trobaven a faltar un botó de tornar enrere, 

però a la versió final es solucionaria implementant el botó de tornar enrere dels 

telèfons mòbils. 
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Amb tot això, aquestes varen ser les propostes per les millores de disseny de 

cara al prototip. 

 

Els problemes principals detectats eren els següents: 

· Confusió en el menú principal. 

· Confusió a l’hora de crear quests. 

· Falta de visualització clara de la carta de perfil i el sistema de trobades. 

 

Per tant, els objectius que ens vam plantejar d’acord amb això, varen ser: 

· Canviar l’estructura del menú principal 

· Poder crear quests en una party 

· Poder gestionar les quests 

· Poder modificar la carta de perfil 

· Visualitzar la carta de perfil 

 

A partir d’aquests objectius, vàrem crear un prototip mitjançant cordova, 

phonegap, HTML5, Javascript i CSS, a més a més d’utilitzar la memòria de 

dades en local, per fer una primera proba de l’aplicació. 

 

Principalment, la proba mostrava les mateixes funcionalitats que el mockup, 

amb l’afegit de poder observar realment com funciona la gestió de les quest i si 

l’usuari, ara que realment podia crear-les i apreciar el comportament real, 

estava d’acord amb el funcionament d’aquestes o si creia que era necessària 

una major personalització o altres tipus de quests. 

 

El prototip constava principalment de la mateixa navegació de pantalles que 

havíem observat en el mockup. 

 

Les proves que vàrem realitzar varen ser les mateixes preguntes realitzades 

anteriorment, evadint la part de creació d’esdeveniments i d’afegir membres a la 

party, ja que varen ser parts que van quedar clares durant la segona volta de 

disseny. Així doncs ens vam centrar en que l’usuari no es perdés al navegar per 

l’aplicació i l’observació d’ell en la creació de quests. 
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5.5.10. Taula Resum: Quins elements de la gamificació han estat utilitzats? 

 

 

Element Propòsit User type 

Badges Premiar al jugador quan ha realitzat una quest. Achiever 

estil RPG Fer que l’aplicació recordi als jocs de rol que juguen els 

jugadors, i es sentin immersos en la experiència. 

Tots 

Botiga amb 

nous vestits 

Mantenir fidel al jugador i oferir un motiu per a acomplir 

èxits. 

Achiever 

Cartes Donar un aire renovat als perfils dels jugadors per fer-

ho més atractiu. 

Socializer 

Quests Posar objectius als jugadors i fer que treballin junts per 

aconseguir-los, o pel contrari, que juguin els uns contra 

els altres per tal de superar-se 

Socializer, Killer, 

Achiever. 

Èxits 

exploració 

Fer que els jugadors no hagin de estar sempre al 

mateix lloc i que a més a més els explorers puguin 

visitar i descobrir jocs nous. 

Explorers 

Party Mantenir units als jugadors dotant-los d’una eina per 

comunicar-se 

Socializers 

Engagement Fer que incrementi la participació en les partides. Tots 

Resolució de 

problemes 

Lligat amb les quests i els achievements, estem fent 

que els usuaris resolguin problemes, i que per tant, es 

coneguin més. 

Socializers 
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6. DISSENY TÈCNIC 

6.1. Diagrama d’arquitectura 

 

 

 

Figura 37: Diagrama d’arquitectura 

 

Pensant en un disseny de l’aplicació ja finalitzada, l’arquitectura aproximada que 

tindria la nostre aplicació avui en dia seria la que es mostra a la imatge superior. 

 

L’aplicació es connectaria a Internet i des d’aquí tindria accés a les xarxes 

socials(compartir èxits i achievements) i al servidor, per realitzar l’intercanvi de 

dades. Els fitxers serien en JSON(JavaScript Object Notation), ja que aporta un 

format simple que substitueix els fitxers en XML a l’hora d’intercanviar dades i 

parsejar un text, implicant una considerable millora de la velocitat i fàcilment 

adaptable a les noves tecnologies com ara AngularJS. Sent, en resum, més 

esacalable. 

 

Actualment, l’arquitectura del prototip utilitza l’emmagatzematge local, ja que 

donat l’abast del treball i el temps del que disposàvem, varem considerar que la 

creació d’un servidor suposava un temps i un esforç que no valien la pena, ja 
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que es podien realitzar totes les proves sense l’ús d’intercanvi de dades amb un 

servidor, simplement emulant la situació. 

 

Tot i això,en un futur, el plantejament que tenim en ment, es el d’agafar un 

servidor a Amazon, ja que es fàcil implementar-hi Parse(servei de Backend que 

proporciona eines d’analítica, Hosting, push i el fet de poder enmagatzemar el 

codi en el cloud, entre altres). 

 

A pesar de que a continuació hem definit un sistema d’entitat relació, basat en 

mySQL, en un futur volem traslladar totes les dades a MongoDB, que es un 

sistema que utilitza els fitxers en JSON per tal de definir la base de dades. La 

diferencia principal es que els arxius de BSON(els JSON de MongoDB), no 

segueixen un esquema predefinit. Així dons, no serien necessàries per exemple 

tres classes diferents de quests, o tres atributs que ens definissin el tipus de 

quest, sino que simplement hauríem de canviar una linea en el fitxer JSON. 

 

A més a més, al estar basat en C++, podem pasar els arxius JSON per realitzar 

les consultes. Fent per exemple: 

 

Db.Quests.find({Tipus:”Exploració”}); 

 

Cosa que agilitzaria les consultes, i per tant l’eficiència de l’aplicació. 

 

 

6.2. Model Entitat-Relació (Falten una mica les relacions) 

Malgrat que actualment no està implementada una base de dades real, sí que 

s’ha realitzat el plantejament de quina seria l’estructura de dades necessària per 

donar suport a l’aplicació. 
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Figura 38: Diagrama ER. Es pot veure ampliat a l’Annex 3 
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Aquest seria un primer model de la base de dades, per a una versió Beta de 

l’aplicació. No hem contemplat coses com la botiga, ja que creiem que a l’hora 

de realitzar una implementació futura, deixaríem aquests aspectes per més 

endavant. 

 

Tenint en compte això, obtindríem un total de nou entitats diferents: 

 

1. Usuari: L’entitat que defineix les dades d’un usuari. Contindria totes les 

dades que ens permeten diferenciar a cadascun dels usuaris. Trobaríem 

doncs dades com ara el nom d’usuari i el password, el nick, l’edat o la ciutat 

on viuen. 

2. Party: L’entitat que defineix la identificació d’una party. En ella trobarem el 

nom, el Màster de la party i els jugadors que la formen. 

3. Esdeveniment: A partir de la party, podrem definir l’entitat d’esdeveniment. 

Recordem que els esdeveniments són actes que es creen en una party, i 

que per tant, cada Party té m esdeveniments. Els esdeveniments estan 

definits per una data, una descripció i els assistents. 

4. Quests: Similar amb el que passava amb els esdeveniments, una Party de 

m quests. Cada quest està definida per la data de creació, el nom, la 

descripció i la localització o els assistents, segons el tipus de quest. 

5. Achievements: Així mateix, una quest té un achievement. Per cada quest 

completada es crea automàticament un achievement que hereta el nom de 

la quest i la descripció, afegint l’experiència i una icona segons el tipus de 

quest que fos. 

6. Missatge: L’entitat que defineix un missatge. Consta d’emissor, receptor, 

data, títol i contingut del missatge. 

7. Carta de Perfil: L’entitat que defineix el perfil d’usuari. Heretaria les dades 

d’usuari, i a més a més afegiria tota la personalització possible. Sent 

aquesta el background de la carta, els tags, el rating que ha obtingut cada 

usuari en x puntuació. I una descripció de si mateixos. 

8. Album: Aquesta entitat defineix quines relacions o coneguts té un usuari. 

Cada usuari té un àlbum i cada àlbum te m cartes.  
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9. Trobades: L’entitat que guardarà les trobades que ha tingut cada jugador. 

Malgrat que actualment no està definit, una aproximació seria que 

emmagatzemaria la data de la trobada i els usuaris que s’han trobat. 

 

Remarcar que és una proposta de disseny de bases de dades i que actualment 

no està funcionament. Una possible futura implementació seria utilitzant 

MongoDB. 

 

6.3. Tecnologies 

 

6.3.1. Cordova i Phonegap 

Per a la realització de l’aplicació hem decidit utilitzar Cordova i Phonegap, degut 

a que ho vàrem utilitzar en una altre assignatura per desenvolupar una aplicació 

i degut a la falta de temps ens era més fàcil que utilitzar Android Studio i Java. 

 

“Apache Cordova és un framework de desenvolupament mòbil open-source, 

que et permet l’ús de tecnologies web estàndard (HTML5, CSS3 i Javascript per 

a fer projectes multiplataforma.” 

 

 

 

 

Figura 39: Imatge publicitària de Phonegap [http://1.bp.blogspot.com/-

xbeXpJzoNZQ/UHnzGANsY7I/AAAAAAAAALE/PencL223WE4/s1600/phonegap.png] 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-xbeXpJzoNZQ/UHnzGANsY7I/AAAAAAAAALE/PencL223WE4/s1600/phonegap.png
http://1.bp.blogspot.com/-xbeXpJzoNZQ/UHnzGANsY7I/AAAAAAAAALE/PencL223WE4/s1600/phonegap.png
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A més a més, no hem utilitzat Android ni Objective C, ja que al utilitzar Cordova, 

estem aconseguint que l’aplicació sigui més escalable i proeficient, ja que la 

podem exportar en diferents formats desenvolupant-la només una vegada, com 

ara: IOs, Android, Windows Phone i webView.  

 

Es a dir, reduiríem costs de desenvolupament, l’aplicació funcionaria en 

diversos dispositius i web, i tindriem, per tant, més visibilitat ja que estaríem a 

diferents stores.  

 

Al ser en codi obert, es més fàcil dissenyar solucions o trobar resolució de 

problemes, ja que la comunitat crea diàriament llibreries i noves solucions. 

 

Tot i això, el rendiment seria menor que en un app nativa i a més a més els 

bugs serien més difícils de depurar ja que podríem tenir problemes de 

compatibilitat de permisos (càmera, GPS, emmagatzematge, ...). Però tot i això, 

considerem que la avantatge de que sigui cross platform, aporta un valor inicial 

molt alt a l’aplicació i que per tant, podem seguir endavant amb aquesta 

aproximació. 

 

6.4. Prototipatge 

Degut a les limitacions que ens suposava un mock-up, vam decidir fer un primer 

prototip mitjançant cordova i phonegap, per tal de realitzar unes proves d’usuari 

més acurades. L’objectiu principal d’aquestes proves, era poder comprovar que 

les parts més confuses de les proves d’usuari preliminars, es solventíssim al 

tenir més interactivitat. 
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L’estructura dels fitxers per a aconseguir el prototip ha estat la següent: 

 

 

Figura 40: Estructura del arxius del projecte 

 

El que hem fet és crear un projecte de cordova i seguir l’estructura que ja ens ve 

determinada. Hem treballat només amb la carpeta “www” ja que no hem fet 

servir cap plugin. 

 

Dins d’aquesta carpeta trobem els arxius en html i tres carpetes més on 

guardem els javascript, els arxiu de css i els recursos o imatges necessaris per 

al projecte. 

 

Seguidament, podem veure l’estructura o els arxius més importants que hem fet 

servir. 

 

JS: A més a més de tots els arxius corresponents de JS, hi ha tres arxius més 

que corresponen a les funcionalitats implementades. 

 

a) script.js: És l’encarregat de la creació de Quests. Mitjançant un formulari 

HTML processa les dades d’entrada i després les guarda en local utilitzant un 

JSON (l’ús de JSON ens permetrà escalar-ho en un futur). Aquestes dades les 

guarda en local  i des de “View Quests” utilitzem un altre troç d’script per tal de 

recollir les dades i imprimir-les en pantalla d’una manera més visual. 
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Figura 41: Script.js diagrama explicatiu 

 

El codi està dividit en tres funcions que tenen el mateix propòsit,  canviant els 

paràmetres d’entrada segons el tipus de quest. Així doncs, dintre del mateix 

script, distingim entre tres tipus de quest amb els següents paràmetres: 

 

 

Assistència Crònica Exploració 

 

Nom de la Quest Nom de la Quest Nom de la Quest 

Data Data límit Data 

Lloc Hora Lloc 

Descripció Descripció Descripció 

 

 

b) Perfil.js: La metodologia utilitzada és novament la mateixa que amb les 

quest. Aquest cop, però, al voler editar unes dades que són fixes, el que hem fet 

és el següent: Primerament hem suposat que l’usuari quan es registra a 

l’aplicació, omple un formulari amb les seves dades, així que inicialment els 

camps de nick, edat, població i classe estan posats automàticament.  

 

A partir d’aquí, l’usuari pot anar al seu perfil i editar la informació que hi apareix. 

De nou fem servir un formulari HTML que envia les dades a aquest fitxer. En 

comptes d’utilitzar un array, el que fem és agafar els valors del formulari i 

guardar-los a les variables locals directament. De nou, a la visualització de perfil 

tindrem un script que ens permetrà recollir les dades i veure-les de manera 
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ordenada. En un treball futur faltaria implementar el canvi d’avatar i la part de 

darrera del perfil. 

 

 

Figura 42: profile.js diagrama explicatiu 

 

c) index.js: Principalment, s’encarrega de la redirecció de pàgines. Utilitza l’id 

de cada div per reenviar a l’usuari a una altre pàgina. A més a més, hem 

col·locat un tros de codi a la part superior que ens permet evitar un error de 

cordova on apareix un missatge de loading constantment. 

 

HTML:  

 

La navegació entre les pàgines html és la següent: 
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Figura 43: Diagrama Navegació HTML 

 

 

 

1. índex: La pàgina principal. Es molt similar a la proposada en el prototip, 

però hem canviat el menú inferior. 

2. perfilUsuari: Mostra el perfil d’usuari. 

3. editPerfil: Formulari que et permet editar el perfil. 

4. party_menu: Menú que simula la Party i ens dona accés a la creació de 

quests. 

5. quest_master: Permet veure les quest o accedir a la creació d’aquestes. 

6. quest _creator: permet seleccionar quin tipus de quest es vol crear. 

7. questcronica: formulari per crear una quest del tipus crònica. 

8. questasistencia: formulari per crear una quest del tipus assistència. 

9. questexploracion: formulari per crear una quest del tipus exploració. 

10. quest_menu: permet visualitzar les quest creades. 

11. CardFinder.html: Permet veure una captura de pantalla del mock-up, que 

simula quan et trobes la carta d’algú. Tot i que només es la part 

davantera. 

12. adventurebook.html: Permet accedir al menú adventure book, on pots 

veure quines quest tens actives, quines has realitzat i et dona accés al 

inbox o notificacions. 

13. album: Permet veure una vista prèvia del que futurament serà l’àlbum. 

 

 

CSS: Tres arxius de CSS: index, party i quests. Cadascun amb CSS 

personalitzar per a cadascun dels menús, de manera que fos més fàcil ordenar 

la informació visualment. 

 

 

6.4.1. Presentació de les diferents pantalles del prototip 

A continuació podem veure les captures de pantalla del nostre prototip. Per tal 

de poder treballar adequadament amb les divisions i el posicionament 
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d’aquestes, estan remarcades en colors vius que es puguin distingir entre ells, 

de manera que fos més fàcil crear diferents parts de l’aplicació i treballar sobre 

el disseny. 

 

A. Pantalla Principal. 

Com ja hem comentat anteriorment, el major canvi 

que hem pogut apreciar aquí ha estat el de la 

col·locació dels botons inferiors. Actualment estan 

sobre una navbar, o footer, i per tal de destacar el 

botó de Party, el que hem fet és augmentar l’altura 

d’aquest i col·locar-lo al centre, de manera que 

cridi més l’atenció. 

 

Figura 44: Menú principal del prototip 

 

 

 

 

B. Menú Party 

Ens mostra una visualització del menú Party. 

Podem veure tant els membres actuals com qui 

es el màster de la partida, en aquest cas 

nosaltres. Des de aquest menú podem accedir al 

objectiu principal del prototip, que es la creació 

de quests. 

 

Figura 45: Menú party del prototip 

 

També podem observar que hem col·locat una 

barra de navegació superior, que ens mostrarà 

en tot moment en quin menú estem i un botó de 
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home per poder tornar al menú principal en qualsevol moment. 

 

Podem veure també la distinció entre el perfil del master i la resta d’usuaris, així 

com al master li apareix a opció de borrar a un membre de la party. 

 

Desde la part de control de la Party podríem crear un esdeveniment o afegir a 

un membre a la party. 

 

C. Creació de Quests 

A continuació, podem veure les tres pantalles de 

creació de quest. Cadascuna té una estructura 

diferent, ja que les dades que hi hem de introduir no 

són diferents. Actualment, en la pantalla 

d’exploració, no funciona el mapa, ja que encara no 

hi hem integrat Google Maps.  

 

En un futur, la intenció es integrar-hi la API de 

Google, per tal de poder oferir a la gent que hagi 

d’anar a visitar un lloc, una manera fàcil i senzilla 

d’arrivar-hi. 

 

 

Figura 45: Creació d’una quest d’asistència 
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Figura 46 i 47: Creació d’una quest d’exploració i una quest de crònica 

 

D. Visualització de Quests 

 

 

A més a més, ara tenim implementada la 

visualització dinàmica de quests. En aquesta 

pantalla es mostren totes les quests juntes, 

independentment del tipus que siguin.  

 

Ens mostra totes les dades d’una quest i les posa 

en pantalla per ordre d’arrivada. Es a dir, 

primerament veurem la quest que sigui més 

antiga. 

 

Figura 48: Quest viewer. 
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D. Visor de Perfil 

En aquest menú podem veure les dades del 

nostre perfil. Actualment esta en un disseny 

que no recorda al d’una carta, però en un 

futur volem que es mostri tal i com estava al 

mock-up de manera que tinguem una visió 

molt més intuïtiva. 

 

A més a més, des de aquest menú podem 

accedir al editor de perfil, que ens permet 

editar el perfil d’usuari. 

 

Figura 49: Visualització del perfil 

 

 

 

 

E. Editor del perfil 

Aquí podem veure el formulari que ens permet editar el 

perfil. En un futur volem que aquesta pantalla no existeixi i 

poguem editar els camps directament sobre la pantalla de 

perfil de l’usuari, però degut a la falta de temps no ha 

estat possible. 

 

Figura 50: Edició del perfil 
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F. Card Finder 

En aquesta pantalla es mostra una 

visualització prèvia extreta pràcticament del 

mockup.  

 

Veiem una simulació de carta de perfil i 

podem triar si la volem afegir al nostre àlbum 

o no.  

 

Figura 51: Visualització del Card Finder 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Àlbum 

 

Així com amb la pantalla anterior, podem veure una captura del mock-up que simula la 

interacció que teníem amb l’àlbum. A més a més, hem afegit un enllaç directe amb el 

card Finder de manera que millora l’experiència d’usuari.  

 

Figura 51: Visualització del Àlbum 
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6.4.2. Dificultats a l’hora d’implementar el prototip. 

A pesar de ser un programa relativament senzill, vàrem trobar diverses 

dificultats a l’hora d’implementar el codi. La primera d’elles, i motiu pel qual vam 

utilitzar cordova en comptes d’Android Studio, era la lentitud i poca fiabilitat dels 

emuladors que aquest oferia. Es per això, que com hem comentat anteriorment, 

vam decidir que era millor utilitzar cordova i fer un entorn que a més a més fos 

en un llenguatge de programació que ja entenguéssim. 

 

Malgrat conèixer HTML, una de les majors dificultats, va ser realitzar les 

diferents distribucions de pantalles de manera que es veiessin bé en diferents 

dispositius. Vam haver d’aprendre a utilitzar correctament els absolute i els 

relative, així com a treballar amb percentatges en comptes de amb píxels. 

Actualment és una pràctica que es promociona molt de cara al disseny 

responsive, però que en les aplicacions és especialment important ja que cada 

pantalla té les seves pròpies proporcions. 

 

Un altre problema va ser provocat per cordova. En totes i cadascuna de les 

pantalles, apareixia un scroll i més abaix un missatge de Loading. Aquest va ser 

un dels bugs que més temps ens va costar solucionar, i que encara avui en dia 

apareix a les pantalles de creació de quests. Vam poder solucionar-ho amb el 

següent tros de codi: 

 

 

Figura 53: Visualització d’un troç d’sript 
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7. PROVES FINALS D’USUARI 

 

Com ja hem comentat anteriorment, degut al temps limitat del que disposàvem, 

hem limitat l’abast de les proves a un prototipatge senzill que ens permetés 

enfocar el treball futur de l’aplicació, tancant ja l’última volta de disseny per 

poder implementar posteriorment. 

 

Per fer les proves volíem seguir amb la línia de les probes que ja havíem 

realitzat, així doncs vam reaprofitar el mateix format de l’entrevista i a més a 

més vam aconseguir que part dels entrevistats fossin els mateixos de l’anterior 

vegada, sumant dues persones noves, de manera que a l’hora de fer les 

entrevistes, podríem veure tant la visió de que hem millorat com la d’una 

persona que no coneix l’aplicació. 

 

Així dons, les proves d’usuari es van realitzar amb un total de 8 usuaris, on set 

d’ells eren homes i tenien tots entre 20 i 35 anys, sent tots ells jugadors de rol. 

Les condicions per a fer les proves varen ser les mateixes per a tots els usuaris, 

ja que aquest cop vam fer les proves a tallers, mitjançant el nostre propi portàtil i 

smartphone per evitar qualsevol bug inesperat. 

 

En tots els casos, primer vam netejar la catxet, per tal de que no aparegués cap 

quest, i després vam procedir a fer una introducció de l’aplicació als usuaris. Per 

a aquells que ja l’havien provada, no vàrem esmentar els canvis, ja que la 

nostre intenció era que ells mateixos ens comentessin què els hi havia semblat. 

Per a la resta, els vam comentar per sobre que l’objectiu era una eina per 

socialitzar i portar un seguiment de les partides de rol, i que es sentissin lliures 

en tot moment de realitzar comentaris i/o preguntar qualsevol dubte. 

 

Com havíem fet anteriorment, vam utilitzar uns primers minuts per a que l’usuari 

pogués tocar l’aplicació i veure on era cada cosa per ell mateix. Seguidament, 

vam utilitzar un format d’entrevista i tasques a realitzar per veure on eren les 

dificultats de cada usuari. 
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A més a més, vam intentar donar conversa al voltant de l’aplicació per intentar 

extreure altres preguntes o dades que ens poguessin ser d’utilitat. En tots 

aquests passos, vam anar anotant aquelles accions o dificultats que ens 

semblaven interesants, així com aquelles parts de les conversacions o 

respostes que després ens podrien ajudar a millorar la nostre aplicació o donar-

nos idees de cara a un treball futur. 

 

7.1. Preguntes 

Les preguntes o tasques a realitzar van ser les següents: 

 

1.- Creus que la distribució de la pantalla principal es adient? 

2.- Assumeix que ets el màster de una partida i vols afegir a algú a la 

party. Com ho faries? 

3. Assumeix que ets els màster i ara vols crear una nova quest per a 

la teva party, com ho faries?  

a. I si posem el cas de que vols crear una quest per premiar 

que un usuari ha estat el primer en arribar? 

b. I si ara volem crear una quest per a demostrar que hem 

sigut els únics que hem pogut acabar amb un monstre? 

4. Com creus que podries afegir un esdeveniment? 

5. Creus que les cartes de perfil són una representació fidel al perfil 

d’un jugador de rol? 

c. Podries completar el teu perfil? 

d. Afegiries o trauries alguna cosa? 

6. Què t’atrau més de l’aplicació? 

7. Quin creus que pot ser el seu pitjor error o dificultat? 

8. Si en un futur l’aplicació sortís, la utilitzaries? 

9. Algun suggeriment? 

 

Com es pot observar, hem recuperat part de les preguntes realitzades 

anteriorment, ja que creiem que així serà més fàcil fer un balanç de resultats.  
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Tot i això, hem intentat centrar-nos sobretot en els principals canvis que hem 

realitzat, que són les quests i la edició de perfil. Així com la navegació entre 

pantalles. 

 

Per a aquelles accions que no es podien realitzar encara, com l’encontre amb 

usuaris, el que hem fet es simular-ho superposant imatges de com seria 

l’interacció (es a dir, com si fos un mock-up) o bé per exemple, en el cas de la 

botiga que ni tan sols estava creat el menú, explicant a l’usuari com seria la 

interacció amb aquesta i quines accions hi havia disponibles. 

 

En el nostre cas, hem simulat el poder afegir usuaris i crear events. Així com a 

l’hora de les trovades d’usuari, realment eren dues imatges diferents de perfil 

que s’anaven superposant cada vegada que donàvem a afegir o descartar 

usuari. 

 

A continuació, podem veure una petita taula amb els comentaris o observacions 

més interesants referents a cada pregunta. 

 

Pregunta Dificultats Observacions 

1 Ninguna Intenten accedir a configuració. 

Sembla ser més fàcil de manipular 

que anteriorment, sobretot al 

telèfon. 

 

La redistribució dels botons sembla 

haver funcionat. 

2 Visibilitat de la icona “+” Tot i que trobaven la icona, alguns 

han comentat que podria ser 

interesant presentar una icona més 

clara o més gran. 

 

Troben a faltar que es pugui fer 

realment i que només sigui un 
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prototip. 

3 Costa entendre les 

preguntes. 

 

La segona pregunta sembla 

massa abstracte 

 

Segueix havent-hi confusió 

entre les quest de assistència 

i crònica, costa diferenciar-

les. 

Mentre que la primera tots l’han 

resolt igual, la segona l’han resolt 

de maneres diferents, caldrà veure 

si això es un avantatge o no. 

4 Com no esta implementat del 

tot, costa trobar el dia exacte 

en el que hem permès la 

creació d’un event. 

Segueix sense haver-hi dificultats 

en trobar la icona de creació, però 

així com amb la d’afegir usuaris, 

comenten que podria ser una mica 

més gran o entenedora. 

5 Identificació del perfil com a 

carta. 

En les primeres proves, al no 

comptar amb un background o 

distribució de carta, va costar 

identificar el perfil com a tal. Tot i 

això, un cop mostrat el que era, la 

idea va semblar ser accepta i va 

agradar. 

 

El que ha semblat més interesant 

es els tags i la possibilitat que 

ofereix la carta en si. 

 

Alguns jugadors demanen que la 

carta sigui més extensa, mentre 

que d’altres comenten que podria 

ser més curta i concisa. 

6 “el fet de poder trobar gent afí a mi, ja que hi ha jocs als que el 
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meu grup no vol jugar” 

 

“Les cartes hem semblen molt bona idea” 

 

“Les cartes de perfil i poder col·leccionar-les” 

 

“El fet de poder personalitzar les quests” 

 

“Que sigui una aplicació mòbil i no una app web, ja que així la 

podem fer servir més fàcilment” 

 

“La possibilitat de conèixer gent nova” 

 

“Fer rol des de una plataforma diferent” 

 

“Poder col·leccionar medalles i humiliar als meus amics pujant de 

nivell abans que ells” 

7 “Que hi hagi poca gent que la utilitzi i llavors la gent se la borri 

ràpid, perquè no troben amb qui jugar” 

 

“Que la gent menteixi a les cartes de perfil. A més a més no entenc 

que es això del adventure book, crec que s’hauria d’eliminar o 

buscar una altre cosa.” 

 

“La creació de quests hem sembla una mica difícil” 

 

“Que els personatges siguin tots iguals i et confonguis en el menú. 

La botiga crec que pot arribar a ser bastant indispensable” 

 

“Hi hauria d’haver alguna manera de verificar el perfil, sino tothom 

pot mentir. Les estrelles estan bé, però potser faria falta alguna 

verificació de e-mail, xarxes socials, o algo per l’estil.” 
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“A vegades fa pal sortir de casa, potser estaria bé un fòrum o algo 

així per conèixer gent” 

 

“No se per a que serveix el nivell. No li veig el ús més enllà de 

poder presumir davant dels amics. Entenc que en un futur suposo 

que et donarà premis i tal... Però jo li donaria algun ús més. 

L’adventure book tampoc m’ha quedat clar.” 

 

“Pressuposar que només la faran servir jugadors de rol.” 

8 Si be no tots han afirmat que la utilitzarien amb freqüència, si que 

han dit que li donarien una oportunitat i que provarien que tal 

funciona. 

 

Hem de buscar alguna manera de aconseguir fidelitzar als usuaris i 

fer l’aplicació atractiva, de manera que l’engagement  inicial es 

mantingui. 

9 “Crec que estaia guay poder pujar arxius com ara les fitxes. Jo 

sempre me la deixo a casa i això facilitaria les coses” 

 

“Un cop el xat estigui operatiu, es podria utilitzar per partides 

narratives? També estaria bé poder fer-ho servir així, si bé no es 

molt còmode, es podria utilitzar a modo de posada o algo 

semblant.” 

 

“No, però tinc ganes de veure un prototip més avançat” 

 

“Potser una pantalla de creació de personatge? A més a més, que 

pasa si vull estar a més d’una party? No estaria bé fer alguna cosa 

més general? Una agrupació de partys, més semblant al que es fa 

als jocs on-line. Així com també posar un límit de party, perquè 

sino comences a convidar gent i ja sembla un xat de grup de 

whatsupp...” 
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“Trobo que no s’hauria de poder editar el nom del perfil, i que 

aquest hauria de ser únic. Més que res pel tema que hem 

comentat abans de la suplantació de identitat”  

 

“Has sentit a parlar del blockchain? Potser el sistema podria arribar 

a encaixar amb els tokens digitals” 

 

“Crec que el concepte en general esta bé. Però s’hauria de vigilar 

que no es convertís en un Tinder 2.0, sempre hi ha gent que 

intenta utilitzar aquestes aplicacions per lligar. El públic general 

crec que li pot donar un bon ús, però el sector que es més jove... fa 

una mica de por. Sobretot si prenem com a exemple les 

comunitats o fòrums de League of Legends, Dota... Espero que 

tinguis sort i sigui una comunitat semblant a les que crea Blizzard” 

 

“M’agradaria poder personalitzar el radi per trobar gent, o bé poder 

obrir un chat obert amb la gent que esta aprop. O potser posar 

logros destinats a sortir al carrer i trobar gent, no només quests 

que són imposades pel master. Crec que es podrien crear 

automàticament, del pal que si et trobes a algú et donin punts per 

obrir-li un xat, o convidar-lo a una party. Seria super interesant a 

l’hora de sortir de festa o anar a algun saló del manga” 

 

7.2. Anàlisis dels resultats 

Creus que la distribució de la pantalla principal és adient? Sí, almenys la del 

menú principal. La principal queixa ha estat la visualització estètica del perfil, on 

les coses estaven massa juntes, així com del visor de quests. Però al ensenyar 

com hauria de quedar recuperant l’anterior mock-up hi van estar d’acord. 

 

Els usuaris no van tenir dificultat amb la creació de quests. Tot i que google 

maps no estava implementat, varen entendre que es tractava de posar l’adreça i 

van poder realitzar bé les quest d’exploració. Malgrat tot, sí que alguns usuaris 

varen trobar que les quest d’assistència i crònica s’assemblaven massa, i potser 
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seria adient pensar en algun canvi per diferenciar-les més, o simplement 

ajuntar-les, així com mencionaven la creació d’algun tutorial inicial per tal 

d’introduir el concepte. 

 

Amb el perfil tampoc va existir cap problema, tret del fet de que el formulari no 

mostrava la informació actual, de manera que si volies editar només un camp, 

no era possible i havies de fer-ho tot novament. També es va mencionar el fet 

de que cada perfil d’usuari hauria de poder ser únic, i que per tant, estaria bé el 

fet de que els nom d’usuari no es poguessin editar ni repetir. 

 

La part que més ha atret la gent és les trobades i el fet de buscar cartes i no 

persones. Sembla ser que la volta de tornar inclús la part social en un joc de 

col·leccionar cartes ha agradat a la gent. Tot i això es comenta el perill que pot 

arribar a tenir l’aplicació al tornar-se una aplicació de cites. 

 

La part més negativa, és que la gent segueix sense entendre del tot de què 

tracta l’adventure book i necessitem un altre nom, o una altre manera de 

distribuir les coses. 

 

La major dificultat es troba en si la gent no ha jugat mai a un RPG, ja que els 

conceptes i noms de l’aplicació estan basats en jocs de rol, de manera que pot 

ser difícil entendre que és una quest o que és una party. 

 

Un altre tret a destacar es que sembla ser que la navegació entre les diferents 

pantalles ha millorat. Els que varen provar l’aplicació anteriorment, sembla que 

han notat el canvi sobretot en el fet de poder navegar desde el Card Finder fins 

a l’àlbum, ja que facilita la gestió dels teus amics. Tot i això no tothom s’ha 

adonat d’aquest canvi i potser faria falta ressaltar-ho més. 

 

Si bé no tots han afirmat que comprarien o utilitzarien l’aplicació, si que han 

admès que almenys la provarien. 
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En la següent taula, podem veure una petita comparació de les principals 

característiques, diferenciant entre les dues últimes voltes de disseny, per veure 

quines millores hem detectat: 

 

2a Volta de Disseny 3a Volta de Disseny 

Incomoditat al menú principal amb la 

distribució dels botons 

Resolució de la incomoditat, 

redistribuint els botons en una única 

fila. 

Poc enteniment de la carta de perfil Al modificar la mida dels botons i fer 

que no ocupi tota la pantalla, sembla 

ser que queda més clar. 

Els èxits es deien achievements Els èxits es diuen quest, i els èxits 

completats achievements. Això ha 

donat lloc a menys confusió. 

No es podien crear quests Creació de quest dinàmiques; al ser 

un cas més real ha provocat un major 

enteniment de les quests. 

No semblava haver-hi cap problema 

amb l’accés al perfil. 

A la gent li ha costat accedir al perfil 

d’usuari. 

Dificultat de navegació Millora de la navegació entre 

pantalles. Sobretot entre el menú de 

Card Finder i l’Album. Més rapidesa 

que anteriorment. 

 

 

 

7.3. Conclusions de les proves 

El resultat general de les proves ha estat satisfactori i hem pogut comprovar que 

les funcionalitats que a cop d’ull semblaven més difícils han acabat funcionant. 
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El canvi més adient i encertat sembla ser el dels botons del menú principal. A 

continuació, podem veure una taula analitzant el resultat per a cada funcionalitat 

que havíem proposat. 

 

Funcionalitat Solució Conclusió 

Calendari Implementació d’un calendari 

per a la creació i gestió 

d’events. 

El calendari sembla haver estat 

acceptat correctament i el fet de 

poder gestionar les partides a 

través d’events en aquets, 

sembla haver agradat. 

Creació de 

partides: veure 

qui hi juga o o 

afegir-hi gent 

Party: Poder afegir gent a la 

party, sempre que estiguin a 

l’àlbum de cromos i visualitzar-

ho en aquesta. 

La funcionalitat ha estat ben 

acceptada i sembla ser un dels 

punts forts de l’aplicació. 

Creació de 

partides: 

Característiques de 

la crònica 

Finalment no s’ha 

implementat. 

Creiem que es una cosa que no 

es necesaria, o bé que es pot 

parlar el primer dia. Tot i això, 

sempre es podria posar en el 

títol e la party o afegir en un 

futur un altre apartat. 

Creació de 

partides:  Data 

de la partida 

S’ha implementat al calendari Cada party te un calendari propi, 

que es coordina amb el del 

jugador. Així es fàcil per un 

seguiment de cada una. 

Creació de 

partides: 

confirmació 

d’asistència 

Creació de quests d’asistència Tot i que encara hi ha una mica 

de confusió amb aquest tipus de 

quest, hem conclòs que almenys 

la funcionalitat sembla ser útil i 

que per tant serà ben acceptada 

un cop estigui posada en marxa. 

Creació de 

partides: xat 

intern 

Party: Xat intern El master te el control sobre el 

xat i cada party el pot fer servir 

com vulgui. Després de parlar 
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amb es usuaris potser si que 

estaria bé afegir-hi més 

funcionalitats per donar-li una 

mica més de roleplay. 

Creació de 

partides: 

Notificacions 

Notificació al menú principal o 

assignació d’una quest 

No s’ha pogut comprovar el bon 

us de les notificacions, però les 

quests si que semblen útils per 

recordar coses, ja que tothom 

vol complir-les per tenir 

achievements. 

Perfil de 

jugador: Dades 

Carta de perfil La carta de perfil sembla 

recordar a un jugador de rol, i a 

més a més es editable en tot 

moment. Hem de canviar el fet 

de que no es puguin repetir 

noms d’usuari. 

Perfil de 

jugador: Nivell i 

punts d’experiència 

Visualització al menú principal 

i a l’hora d’unir-te a una party 

Sembla ser que l’ús d’aquests 

factors no ha estat del tot 

explotat. Esta bé que tingui 

visualització, però hem de 

buscar algun ús més clar més 

enllà de l’estètica. 

Perfil de 

jugador: 

Valoracions 

d’altres usuaris 

Visita a un perfil d’un altre 

jugador i implementació de 

sistema de estrelles. 

Sembla ser que es la única 

validació que tenim a l’aplicació. 

Es el que dona més confiança i 

seguretat als usuaris, ja que ens 

permet en certa manera evadir 

als trolls. Tot i això, potser 

hauríem d’afegir algun apartat 

més enllà dels aplicats a la part 

de participació i engagement a 

partides. 

Login: Formulari No s’ha contemplat Quan haguem d’implementar el 
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de registre login haurem de fer alguna 

validació d’usuari, ja que ara 

mateix no tenim cap 

comprovació d’identitat. Estaria 

bé també poder fer login amb 

les xarxes socials. 

Login: 

Recuperació de 

dades 

No s’ha contemplat  

Botiga: 

Intercanviar PEX 

per descomptes o 

funcionalitats de 

l’app 

No s’ha contemplat A pesar de que no s’ha 

contemplat en l’abast d’aquest 

treball, de cara a un futur volem 

que aquesta botiga ens 

proporcioni una personalització 

que permeti a l’usuari sentir que 

el personatge que el representa 

realment es el seu personatge, i 

fidelitzar així a uns futurs clients. 

Pantalla de 

recompenses: 

creació d’èxits 

Implementació de quests i 

achievements 

Aquesta es la funcionalitat que 

millor hem pogut comprovar. A 

pesar de les dificultats que han 

anat sorgint, creiem que el 

treball realitzat al voltant del 

sistema de quest i achievements 

ha estat satisfactori, i que el 

disseny final pot resultar bastant 

lúdic. 

 

Tot i això, queda pendent 

millorar la diferenciació entre els 

tipus de quest i fer que realment 

el fet de guanyar un 

achievement t’aporti puns 
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d’experiència i recompenses. 

Trovades a 

l’estil tinder 

Creació de les cartes de perfil, 

l’àlbum de cromos i el card 

Finder 

Després de les proves amb els 

usuaris, concloem que es la 

funcionalitat que aporta més 

innovació i diversió als usuaris.  

 

Fent que el fet de trobar cartes 

de perfil satisfaci als tres perfils 

de jugadors, ja que has 

d’explorar per trobar-les, les 

col·lecciones i a més a més 

t’ofereixen la possibilitat 

d’interaccionar i socialitzar amb 

la gent. 

 

 

La part més positiva que extraiem de les proves, és el fet de que sembla ser 

que la gent ha entès com funciona el sistema de creació de quests, malgrat que 

trobin que els tipus són una mica repetitius. Almenys podem concloure que la 

mecànica funciona i que el que hem de canviar es el concepte d’un dels tipus de 

quest. 

 

El vocabulari sembla ben acceptat també i ha resultat ser un encert. Ens ha 

agradat veure com la gent hi reaccionava positivament i a més a més feien 

petits suggeriments de canvi o funcionalitats que els hi agradaria veure. 

 

Arran d’aquí, creiem que abans d’implementar el prototip sencer, seria una bona 

idea realitzar una última volta de disseny, demanant ajuda als usuaris respecte 

al adventure book i la organització d’aquest. El problema principal és que hem 

de trobar un nom per agrupar totes les funcionalitats que no poden estar en 

forma de botó al menú principal. El nom més suggerit ha estat inventari o 

motxilla, però realment no estem guardant objectes, sinó informació i un registre 

de les nostres aventures. Una bona opció per reflexionar-hi seria buscar una 
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paraula semblant a “journal” o emetre notificacions al entrar a l’aplicació per tal 

d’instruir l’usuari en el seu ús. 
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8. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR 

Creiem que el resultat d’aquest treball ha estat altament positiu. La fita principal 

d’aquest treball era aprendre a gamificar i conèixer les diferents mecàniques i 

dinàmiques que ens poden aportar l’ús d’elements de joc. Finalment, hem 

aconseguit aplicar diverses dinàmiques de joc a la nostre aplicació, sent el Card 

Finder una mecànica novedosa i que creiem que recull una compilació de les 

necessitats de tots els perfils d’usuari que havien sortit destacats. 

 

El fet de treballar en un entorn que ajudava a implementar les dinàmiques de joc 

sembla ser que ha resultat una bona idea, ja que ens ha permès treballar en un 

espai on coses com quest, rànking o achievement no eren desconegudes per la 

gent. Si bé un dels trets distintius de la gamificació és que ha de passar 

desapercebuda, creiem que en el nostre cas el fet de que estigui completament 

a la vista és un reforç positiu de cara a l’aplicació i que ajuda a l’usuari a 

enganxar-s’hi o que almenys la trobi atractiva. 

 

Referent als objectius que ens havíem plantejat inicialment, a continuació 

podem veure una petita taula per veure quins hem complert o quins no: 

 

OBJECTIU ESTAT CONCLUSIÓ 

Estudi del 

perfil dels 

usuaris amb el 

Test de Bartle 

Complert El test de Bartle ens ha ajudat a veure quin era 

el públic objectiu de la nostra aplicació i a quins 

perfils ens estàvem adreçant.  

 

A partir d’aquesta distinció, hem pogut 

diferenciar i separar les necessitats dels 

usuaris, construint una solució que pogués 

suplementar les carències que presentaven 

cadascun dels perfils. 

 

Valorem positivament la inclusió del test, ja que 

sino possiblement hauríem acabat dissenyat 
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una aplicació basada en logros, deixant de 

banda altres aspectes importants com ara el 

socialitzar. 

Aplicar el perfil 

dels usuaris al 

disseny de 

l’aplicació 

Complert Com ja hem comentat anteriorment, al tenir en 

compte els perfils que menciona Bartle, en 

base als nostres resultats, hem pogut crear 

una sèrie d’elements que proporcionaven 

solucions a diferents perfils. 

 

Per a cobrir el perfil d’explorer, tenim els 

events o quest, així com el fet d’haver de 

moure’t per complir-les o conèixer gent. 

 

Per al perfil de socializer tenim tota la part de 

Party, Cartes de perfil i Card Finder. Que 

permeten als usuaris conèixer gent nova o bé 

sociabilitzar amb gent que ja coneixien gracies 

als grups o als missatges privats. 

 

Si bé no hem cobert les necessitats del perfil 

del griefer, donat que era un percentatge 

extremadament baix en la majoria de jugadors, 

creiem que podem seguir considerant un èxit la 

valoració d’aquest objectiu. 

Creació de 

diversos 

prototips o 

mock-ups de 

l’aplicació i 

provar-los 

amb usuaris. 

Complert En total hem realitzat tres voltes de disseny, 

fent en cada iteració entrevistes i proves 

d’usuari. 

Creiem que es una de les parts del treball que 

sens dubte ens ha sorprès més, ja que els 

sense els usuaris hauria estat bastant difícil 

portar el treballs fins on ha arribat actualment. 

 

Ja sigui per l’aportació d’idees noves com per 
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les crítiques constructives, els usuaris han 

resultat un reforç positiu i inesperat per al 

treball, on a més a més d’ajudar a realitzar les 

probes, també s’oferien a fer de “conillets 

d’índies” en un futur. 

 

Així mateix, la realització de tres tipus diferents 

de proves o mock-ups, també ens ha semblat 

interesant. 

 

Primerament el disseny inicial a paper ajuda a 

aclarar les idees i poder fer correccions 

ràpides. A pesar de que només hi van 

col·laborar un parell d’usuaris i els tutors, va 

servir per eliminar coses inútils i definir una 

base de cara al disseny inicial. 

 

La representació de l’idea amb un mock-up per 

poder realitzar posteriorment entrevistes amb 

usuari, va ajudar a veure els problemes de 

disseny i a l’hora de realitzar ja les probes amb 

usuaris, a veure els problemes d’interacció o 

comprensió de l’aplicació en si mateixa. 

 

Així com també va ajudar a definir més 

clarament el diagrama o estructura de 

navegació del projecte, fent veure’ns que 

havíem de millorar la navegació entre pantalles 

o la distribució de botons de cara a una 

aplicació mòbil.  

 

Finalment, la implementació d’un petit prototip, 

ens ha ajudat a solventar aquelles interaccions 
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que no podíem simular amb un mock-up. Tot i 

que l’abast del prototip no va arribar a ser tant 

gran com ens hauria agradat, creiem que va 

resultat efectiu per arribar a les conclusions de 

cara al treball futur i que ens va ajudar a 

entendre els objectius que ens havíem 

plantejat per a aquell prototip. 

Crear una 

dinàmica de 

joc 

Complert Com ja hem comentat anteriorment, les 

dinàmiques de joc semblen estar ben 

integrades. Destacant de nou el Card Finder, 

que emula el joc de cartes col·leccionables de 

quan érem petits. 

Establir un 

públic objectiu 

petit. 

Complert El públic objectiu que hem establert per al 

nostre projecte, es la comunitat de jugadors de 

rol. Tot i que creiem que en un futur l’aplicació 

podria arribar a tenir diferents usos més enllà 

dels que poden aportar els jugadors de rol, el 

fet de començar amb un públic objectiu petit i 

focalitzat, permetria en un futur, el poder crear 

aspectes i dinàmiques úniques de cara a 

aquests tipus d’usuari, que altres perfils que no 

siguin els de les comunitats de rol no sabrien 

aprofitar. 

No superar les 

hores 

previstes 

Fallit Inicialment el projecte estava pensat per ser 

acabat entre Abril i Maig, però finalment es va 

acabar allargant fins a la última setmana. 

 

El fet de dependre no només de nosaltres 

mateixos sino de la disponibilitat dels usuaris 

per a realitzar les probes, ha estat un dels 

facors condicionants de cara al endarreriment 

de la nostre planificació. Així com les dificultats 

a l’hora de programar el prototip. 
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Per altre banda ens agradaria comparar la dimensió d’aquest treball amb altres 

treballs acadèmics. Tot i haver fet prèviament altres estudis amb usuaris, mai 

havíem experimentat el fet d’haver de treballar, principalment, amb un mateix 

grup d’usuaris. Com a dissenyador, no només veus com evoluciona el teu 

treball, sinó que també t’ajuda a entendre més els usuaris, ja que acabes 

detectant, en part gràcies al test de Bartle, quin tipus d’usuari són i en què et 

poden ajudar més. 

 

També ens agradaria comentar, que tot i no estar reflexats en el treball, la 

majoria d’elements gràfics que s’havien d’aplicar a un segon prototip, han estat 

dissenyats i estan inclosos com annex d’aquest treball. Queda pendent en un 

treball futur el fet de acabar de probar alguns d’ells amb usuari i donar forma a 

l’aplicació. 

 

L’experiència de treballar tant de la mà amb els usuaris ens ha resultat 

gratament positiva i com ja hem esmentat anteriorment, volem seguir treballant 

amb ells per millorar el treball i intentar que en un futur la idea que ha sorgit 

arran d’aquesta investigació pugui sortir al mercat. 

 

També ens hauria agradat disposar de més temps. Tot i que vàrem començar el 

treball amb bastant marge de temps, ens vàrem capficar massa en revisar el 

disseny sense tenir en compte l’usuari. Posteriorment ja hem vist que resulta 

molt més efectiu fer un brainstorming, dissenyar, per un mock-up o 

implementació i acribillar a preguntes l’usuari. 

 

Personalment, aquest treball també m’ha servit per confirmar els meus dubtes 

de cara al futur. Realment he gaudit molt fent voltes de disseny i trencant-me el 

cap davant d’un full en blanc per pensar en la millor manera d’arribar a l’usuari. 

Avui en dia als informàtics se’ns sol classificar com a programadors, però 

després d’aquesta experiència tinc clar que tota la part de User Experience o 

disseny de cara a l’usuari és el que m’agradaria fer i seguir investigant! 
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8.1.Treball Futur 

Gràcies al treball realitzat, ens hem pogut fer una idea aproximada de quin seria 

el futur de l’aplicació. Tenint en compte els punts forts i explotables del nostre 

disseny, de cara a un treball futur ens plantegem els següents reptes o 

objectius: 

 

a) Afegir més funcionalitats: Si bé volem que sigui una aplicació relativament 

senzilla, molts dels usuaris amb els que hem realitzat les proves ens han 

suggerit que els hi agradaria utilitzar-ho també com a eina de seguiment. 

Una aproximació de les funcionalitats seria la següent: 

 

1. Incloure les fitxes: Ja sigui creant unes fitxes virtuals, un inventari on 

poder posar objectes o notes o bé habilitant la pujada d’arxius, de 

manera que es puguin pujar les fitxes en pdf. 

2. Guilds: Una altre suggeriment realitzat pels usuaris va ser la 

implementació de guilds com una Party que englobés vàries partys. Es a 

dir, un grup que inclogués altres grups. Això seria útil perquè per exemple 

un club de rol pogués arribar a utilitzar per a gestionar les partides dels 

seus membres. 

3. Més personalització en el perfil: Una cosa que no hem pogut arribar a 

simular, és la inclusió d’un avatar personalitzable. Això seria possible 

gràcies a la futura implementació de la botiga.  

 

b) A més a més, creiem que el model de l’aplicació podria arribar a ser un 

“freemium”. Fer que l’aplicació sigui gratuïta fa que arribi a un públic objectiu 

molt major. Si a més a més afegim que podem posar els detalls de 

personalització de l’avatar com a objectes virtuals per al freemium, podríem 

establir un model de negoci en base a això i una possible col·laboració amb 

botiguers especialitzats. 

 

c) La idea inicial de l’aplicació, és que aquesta comencés operant només a 

Barcelona, gràcies a l’existència del triangle friki. Aquest és una zona 

ubicada al costat d’Arc de Triomf, on s’agrupa tot un entorn de botigues i 
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locals especialitzats en jocs de rol. Seguint amb el tema de monetització de 

l’aplicació, si aquesta aplicació arribés a cridar l’atenció, es podria parlar 

amb els botiguers de realitzar publicitat a l’aplicació. 

 

d) Una bona manera de fer publicat i que els usuaris al mateix temps 

guanyessin beneficis, seria utilitzar les quest d’exploració per generar unes 

publicitàries nosaltres mateixos. De manera que, per exemple, podríem 

posar una quest que fos: “Visita la botiga de Norma còmics abans del 30 de 

Juny”. Com a recompensa, a més a més dels punts d’experiència, es 

podrien arribar a donar descomptes o promocions per la botiga. 

 

e) Gràcies al sistema de nivells, podríem aprofitar per implementar un sistema 

de fidelització per punts. De manera que cada vegada que l’usuari guanyés 

punts per les quest realitzades o al pujar de nivell, pogués accedir a certs 

premis ja siguin in app o físics. En aquest cas, però, hauríem de revisar tot 

el sistema de creació de quest i quants punts s’obtenen per cadascuna. 

Creant a més a més una corba de pujada de nivell, per que el nivell de 

percepció de l’usuari sigui que al principi es molt fàcil obtenir premis i així 

quedi enganxat a la nostre aplicació. 

 

f) Per altre banda, ens agradaria treballar en el disseny gràfic de l’aplicació. 

Creiem que un dels elements que faran que tingui èxit, és que el disseny 

sigui atractiu visualment i recordi a un RPG. Una idea del que tenim en ment 

es la següent imatge: 
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Figura 54: Treball Futur, millora d’aspecte de l’app 

 

g) Per altra banda, tot i que hi ha dades que sí que es poden arribar a guardar 

en local, ens agradaria adaptar el codi i fer que mitjançant l’ús de fitxers 

JSON, pràcticament iguals als que hem utilitzat, fer una base de dades 

online en un servidor extern. Ho implementaríem possiblement utilitzant un 

servidor d’Amazon amb Parse i utilitzant MongoDB.  Això implicaria poder 

realitzar prèviament a l’inici de l’aplicació un registre d’usuari així com un 

login. 

 

h) Finalment, com ja hem comentat anteriorment, ens agradaria poder realitzar 

una quarta volta de disseny per acabar d’entendre les necessitats de 

l’usuari. El concepte d’Adventure Book és massa genèric i ens agradaria 

millorar-lo. 
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9. GLOSSARI DE TERMES 

RPG: Rol Playing Game. Tipus de joc que sol simular una historia de fantasia, 

on es tracta d’involucrar al jugador per que prengui part d’aquesta i s’integri en 

el món. 

 

MMORPG: Massive Multiplayer Online RPG. Joc de rol multijugador en línia, on 

moltes persones juguen online a un mateix joc. 

 

Partida de rol: Joc en el que es simula una situació. Es una sessió dirigida per 

un Master, on els jugadors prenen el paper del seu personatge, representat en 

una fitxa.  

 

Crònica: Resum realitzat per els jugadors sobre el que va passar a l’anterior 

sessió de rol. 

 

Master: Persona equivalent al líder o cap d’una companyia. S’encarrega de 

dirigir les sessions de rol, guiant als jugadors a través de la historia o les tirades 

de dau.  

 

D20: Sistema original de Dungeons and Dragons, on totes les tirades es 

realitzen en base a un dau de 20. 

 

Quest: Missió que s’obté normalment d’un personatge, o en el nostre cas del 

Game Master, i que ens proposa certs objectius que ens donaran una 

recompensa. 

 

Guild: Associació d’aventurers. L’equivalent en el món real seria una 

cooperativa. Des de la guild gestionen les missions que duen a terme els grups 

d’aventurers. 

 

Party: Petit grup d’aventurers que se’n va de missió junts. Solen estar formades 

sempre per la mateixa gent. 
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Fitxa: Document que recull totes els dades d’un jugador. Posa especial ènfasis 

en les característiques que defineixen a cada jugador, el inventari i l’equipament 

del que disposa o les dades bàsiques. 

 

Inventari: Objectes que té disponible cada jugador. 

 

Rol en viu: Modalitat de rol que es juga en persona, on els jugadors interpreten 

les accions i no les fan narrativament. 
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Figura 5: Model de Marczewski [http://gamasutra.com] 

Figura 6: Manera d'interactuar segons Marcsewski [http://gamasutra.com] 

Figura 7: Definició de diversió [http://cs.northwestern.edu] 

Figura 8: Relació entre les normes [http://cs.northwestern.edu] 

Figura 9: Síntesis de resultats del test de Bartle 

Figura 10: Taula de comparació amb la competència 

Figura 11: Taula de posicionament estratègic. 

Figura 12: Primera idea de l’aplicació 

Figura 13: Taula de necesitats 

Figura 14: Cas d’ús afegir/descartar un jugador 

Figura 15: Cas d’ús d’afegir un jugador a la party 

Figura 16: Cas d’ús de creació d’un achievement 

Figura 17: Cas d’ús de creació d’un esdeveniment 

Figura 18: Cas d’ús d’enviament d’un missatge a un usuari 

Figura 19: Diagrama de Navegació 

Figura 20 i 21: Primera proposta de Disseny 

Figura 22: Pantalla principal 

Figura 23: Notificació en pantalla principal 

Figura 24: Pantalla d’Adventure Book 

Figura 25: Pantalla de creació de quest 

Figura 26: Pantalla de creació de quest 

Figura 27: Pantalla Àlbum 

Figura 28 i 29: Perfil per radere i devant 

Figura 30 i 31: Perfil d’un altre usuari al card Finder 
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Figura 32: Menú Party 

Figura 33: Creació de quest d'exploració 

Figura 34: Creació de quest de crònica 

Figura 35: Creació de quest d’asistència 

Figura 36: Visualització general del mock-up. Es poden trovar totes les fotos a 

l’Annex 2 

Figura 37: Diagrama d’arquitectura 

Figura 38: Diagrama ER 

Figura 39: Imatge publicitària de Phonegap [http://1.bp.blogspot.com/-

xbeXpJzoNZQ/UHnzGANsY7I/AAAAAAAAALE/PencL223WE4/s1600/phonegap

.png] 

Figura 40: Estructura del arxius del projecte 

Figura 41: Script.js diagrama explicatiu 

Figura 42: profile.js diagrama explicatiu 

Figura 43: Diagrama Navegació HTML 

Figura 44: Menú principal del prototip 

Figura 45: Creació d'una quest d'asistència 

Figura 46 i 47: Creació d’una quest d’exploració i una quest de crònica 

Figura 48: Visualització de quests 

Figura 49: Visualització del perfil 

Figura 50: Edició del perfil 

Figura 51: Visualització del card finder 

Figura 52: Visualització de l'Àlbum 

Figura 53: Visualització d’un troç d’sript 

Figura 54: Treball Futur, millora d’aspecte de l’app 
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11. ANNEXOS 

 

ANNEX 1. Resultats del test de Bartle 
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ANNEX 2:  CAPTURES DE PANTALLA DEL MOCK-UP 
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ANNEX 3. Imatges finals del disseny 
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ANNEX 4: Imatges dels dissenys inicials 
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