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INSTRUCCIONS DE DESCÀRREGA I INSTAL·LACIÓ 

REQUERIMENTS 

D’escriptori: 

● Sistemes Operatius: Windows XP+, Mac OS X 10.6+, Ubuntu 10.10+, SteamOS+ 

● Targeta gràfica: capacitats DX9 (shader model 2.0); generalment totes les fetes a partir de 2004 

funcionaran. 

● CPU: SSE2. 

● Web player soporta els navegadors: IE, Chrome, Firefox, Safari and others. 

● iOS: requereix iOS 4.3 o posterior. 

● Android: OS 2.3.1 o superior; ARMv7 (Cortex) CPU; OpenGL ES 2.0 o posterior. 

 

Es recomana utilitzar un ordinador amb windows 7 i els següents requeriments per a una fluidesa 

màxima amb els gràfics al màxim i resolució al màxim:  

  

● Intel Pentium Dual-Core E2140+ a 1,6GHz. 

● 2 GB de RAM+. 

● 300MB de disc dur. 

● Targeta gràfica GeForce FX 5900+, Radeon 9500 128 MB+ o similars. 

● Sistemes operatius: Windows XP+, Mac OS X 10.6+, Ubuntu 10.10+, SteamOS+ 

 

En el cas de jugar amb dispositius mòvils, les especificacions per aconseguir una jugabilitat fluida són les 

següents (ha estat testejat en un Nexus 4 funcionant a 30 fps): 

● Intel Pentium Dual-Core E2140+ a 1,6GHz. 

● 2 GB de RAM+. 

● 100MB de disc. 

● CPU: Qualcomm Snapdragon™ 800, 2.26GHz 

● GPU: Adreno 330, 450MHz 

● Sistemes operatius: 4.0 o superior. 
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DESCÀRREGA 

Per descarregar el joc per a qualsevol plataforma, cal visitar la pàgina:  

http://rodolfonunez89.wix.com/rdprojects1714 

 

 

http://rodolfonunez89.wix.com/rdprojects1714
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Un cop dins la pàgina, cal clicar damunt de la icona del sistema operatiu que volem fer servir, això ens 

portarà a un enllaç de “dropbox”, clicarem al botó “descarregar” i se’ns obrirà una finestra demanant on 

volem guardar-ho. Amb una connexió normal el joc tardarà uns 5 minuts en descarregar (és un arxiu de 

100Mb). 

 

INSTAL·LACIÓ 

 

● Per un sistema windows, un cop descarregat el videojoc, cal descomprimir-ho, per fer-ho s’ha 

de clicar amb el botó dret del ratolí a sobre, i a “Extreure aquí”. S’obtindrà una icona a la 

mateixa carpeta de descàrrega, s’haurà de clicar dos cops. 
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S’obrirà una finestra, on es podrà escollir la resolució de pantalla, si es vol a pantalla completa o no 

(windowed), i la qualitat gràfica sent la màxima l’anomenada “Fantastic”, i la mínima l’anomenada 

“Fatest”. Depenent de la potència de l’ordinador, s’haurà d’escollir una o altra qualitat gràfica. 

 

Finalment cliquem a Play! per iniciar el joc.  
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● Per un sistema ubuntu també s’ha de descomprimir l’arxiu descarregat. Per fer-ho s’ha de clicar 

dos cops damunt l’icona i apareixeran dos arxius.  

●  

 

 

Un cop han aparegut els dos arxius, s’han de canviar els permisos a l’arxiu .x86, per fer-ho sha de clicar 

al botó dret, anar a Propietats, i clicar en execució, per permetre executar aquest fitxer com a un 

programa. 
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Un cop fet això, ja es pot clicar damunt l’icona de l’arxiu i iniciar el joc.  

 

 



 

10 

RODOLFO NÚÑEZ DEL RÍO 

Testejat en la versió Ubuntu 14.04. 

● Per un sistema MacOS un cop descarregat, s’ha de descomprimir clicant dos cops a sobre de 

l’icona.  
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Apareixerà una icona del joc a la mateixa carpeta, s’ha de clicar dos cops i posteriorment s’ha de clicar a 

“Obrir”. 
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S’obrirà una finestra, on es podrà escollir la resolució de pantalla, si es vol a pantalla completa o no 

(windowed), i la qualitat gràfica sent la màxima l’anomenada “Fantastic”, i la mínima l’anomenada 

“Fatest”. Depenent de la potència de l’ordinador, s’haurà d’escollir una o altra qualitat gràfica. 

 

Finalment cliquem a Play! per iniciar el joc.  

● Per un sistema android un cop descarregat apareix una pantalla com la següent, i cal clicar a 

instalar. Posteriorment, es pot jugar directament clicant damunt de l’icona.  
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● Per un sistema iOS cal contactar amb mi perquè per passar-ho a iPhone o iPad sense passar per 

l’AppStore, cal compirlar-ho a l’ordinador de destí.  

 

● Per utilitzar WebPlayer només cal clicar damunt l’icona que es descarrega. És necessari tenir 

instal·lat prèviament Unity WebPlayer, si no es té instal·lat, el propi navegador demanarà permís 

per instal·lar-ho.  

 

● Per utilitzar l’Oculus cal fer el mateix procediment que per Windows.  

 

INSTRUCCIONS DEL JOC 

El joc s’inicia en la següent escena: 
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Durant el joc, pots trobar dos botons més: 

 

 

Si disposes d’un teclat, el pots fer servir per diferents coses:  
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Si estàs jugant a una tableta o un mòbil i no disposes de teclat, pots fer servir els següents botons:  

 


