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Pauta

1-Término do sprint 1, verificação e discussão das tarefas finalizadas
 
2- Planejamento e atribuição das tarefas de todos para o sprint 2, que deve ser entregue 
na segunda-feira (25/04)

Resumo

Pauta 1
 
Nesta reunião é a data de término do sprint 1, portanto verificamos as tarefas finalizadas 
de cada integrante do grupo, que apresentaram e explicaram o que fez, e foi discutido 
rapidamente o que poderia ser implementado a mais para entrar no sprint 2. Abaixo 
segue o resumo destas apresentações:
 
Rodrigo apresentou o modelo do Marshall da versão 1 terminada. Foi mudado o material 
da calça, e adicionado o coturno para o modelo. A tarefa foi finalizada, e como avanço 
para proximas etapas, adicionar cabelo, e tentar importar no UDK.
 
Marcos Donato apresentou as IA usando bots no UDK do butcher e do screamer. 
Explicou como foi montado no Kismet. Ambos estão com IA de perseguir e atacar o 
personagem principal quando atacado. O screamer está com a IA de atacar através de 
tiros (simulando as bolas de fogo). E o butcher de atacar o personagem por contato. 
Foi discutido que como avanço poderia adicionar como ativação da perseguição dos bots 



através de estímulo visual de distância do Marshall.
 
Rafael Sangalli apresentou no cenário do jogo redimensionado e com textura, da fase 
1, 2 e 3. Na fase 3 foi criado a área da biblioteca com um buraco no chão, de onde o 
Chefão estará. Como avanço foi discutido adicionar janelas e portas para o cenário.
 
Cesar apresentou o puzzle do cofre finalizado com o quadro de pintura adicionado em 
cima do cofre, que se abrirá para que o personagem possa ver os dígitos e o cofre na 
parede do quarto. A tarefa foi finalizada, e foi discutido algumas mudanças no tamanho e 
posicionamento do quadro de pintura. Como avanço, o quadro de pintura ter um contato 
físico sólido no personagem principal.
 
Carla apresentou como sua parte de cinematics, uma animação de uma porta abrindo 
quando um bot animado para andar e abrir a porta para passar. Foi possível visualizar 
a tarefa finalizada, apenas precisa verificar um erro de que a porta não está abrindo no 
UDK ao renderizar e rodar.
 
Matheus apresentou o menu do jogo que ele criou em flash. Como avanço, estudará 
sobre formas de integrar o menu no UDK.
 
Jennifer apresentou uma versão inicial do modelo do screamer feito no Blender. Como 
avanço, haverá uma finalização e detalhamento no modelo do Screamer no Zbrush e 
integração dele no UDK.
 
Marcel ajudou na implementação e revisão do Product Backlog, e estudou sobre formas 
de importar itens do Maya no UDK, e o inventário. Como avanço, ele irá montar o cenário 
com itens que juntará.
 
Pauta 2
 
Terminada a apresentação das tarefas dos integrantes do grupo, iniciamos rapidamente 
a atribuição de tarefas para o sprint 2 que deverá ser entregue no dia 25/04 (quinta-feira), 
para a finalização da Versão 1 do jogo a ser entregue no dia 26/04. As tarefas atribuídas 
para os integrantes será apresentada abaixo nesta ata no campo de Atribuições de 
Tarefas.
Ao atribuir as tarefas, discutimos a fundo em uma decisão de como implementar a 
animação da cena 2 (entrada do Marshall na mansão pela porta e a entrada na sala, 
Fase 1), e atribuímos essa atividade para o Rafael Sangalli na parte de cenário para 
montar a fachada externa da mansão.

Principais Decisões

● Modelar simples modelo de mansão no udk com suas texturas para fazer a 
animação inicial do jogo



● Decisão de cada integrante das tarefas a serem atribuídas para a sprint 2

Atribuições de Tarefas (Data Limite 05/04/2011)

Todos
Estudo e Leitura do GDD do Grupo A
------
 
Rodrigo
Apresentação do jogo
- Elaborar slides da apresentação
- Preparar ambiente para apresentação (Maya, Blender, UDK, Flash)
- Atualizar GDD
- Gerar instalador
 
Animação do Marshall - Fase 1
- Aplicar esqueleto no personagem
- Animar mãos na posição de segurar arma
- Animar Marshall correndo
 
Integração do personagem com o UDK
- Importar Marshall para o UDK
- Integrar Marshall animado com UDK
- Criar socket para "plugar" arma
- Testar e ajustar integração
 
Modelagem da arma
- Modelar arma do Marshall
 
Modelagem da munição
- Modelar o projétil
 
Animações (disparos, etc)
- Animar disparo do projétil
 
Integração da Arma com UDK- Importar arma no UDK
- Conectar arma com personagem
- Testar e ajustar integração
 
Marcos Donato
Elaboração de máquina de estado para o Butcher no UDK - Fase 2
- Colocar o trigger de visibilidade (perceber presença do personagem)
- Implementar recuo após investida
- Implementar revenge mode



- Implementar insane mode
- Implementar método de causar dano
- Ajustar modulação de velocidade do Butcher
- Documentar implementação da IA do Butcher
 
Elaboração de máquina de estado para o Screamer no UDK - Fase 1
- Colocar o trigger de dano
- Modular os tiros do Screamer
- Modular a distância em relação ao Marshall
- Implementar Insane Modelo
- Ajustar modulação de velocidade do Screamer
- Transferir IA do Screamer para modelo oficial
- Documentar implementação da IA do Screamer
 
Distribuição dos inimigos - Fase 1
- Adicionar trigger para os inimigos (Butcher e Screamer) no Corridor
- Implementar animação para Screamer sair da porta
 
Sistema de danos (regeneração)
- Detectar que Marshall recebeu dano
- Adicionar delay para iniciar processo de regeneração
- Implementar recuperação de dano de acordo com dificuldade "Go Easy on Me"
 
 
Rafael Sangalli
Aplicação de materiais para paredes, chão e teto
- Selecionar texturas
- Criar material
- Aplicar material
 
Janelas e portas  - Fase 2
- Posicionar portas e janelas no Main Hall
- Animar abertura e fechamento da porta para a Library
- Adicionar sons ao abrir e fechar portas
 
Aplicação de materiais para paredes, chão e teto  - Fase 2
- Selecionar texturas
- Criar material
- Aplicar material
 
Janelas e portas - Fase 3
- Posicionar portas na Library
- Animar abertura e fechamento da porta de saída da Library



- Adicionar sons ao abrir e fechar portas
 
Configuração das características - Fase 1
- Alterar características do Screamer de acordo com dificuldade "Go Easy on Me"
 
Aplicação de materiais para paredes, chão e teto
- Selecionar texturas
- Criar material
- Aplicar material
 
Janelas e portas  - Fase 1
- Importar porta criada na POC para o projeto
- Escolher janela para a sala
- Importar janela para o UDK
- Posicionar porta e janela na sala
- Animar abertura e fechamento da porta
- Adicionar sons ao abrir e fechar portas
 
Janelas e portas
- Escolher portas para o Corridor (dupla e simples)
- Escolher janelas para o corridor
- Importar portas e janelas no UDK
- Posicionar portas e janelas no Corridor
- Animar abertura e fechamento da porta principal
- Adicionar sons ao abrir e fechar portas
 
Configuração das características - Fase 1
- Estudar alteração de características do personagem
- Alterar características do Marshall de acordo com dificuldade "Go Easy on Me"
 
Configuração das características - Fase 1-
 Alterar características da Arma de acordo com dificuldade "Go Easy on Me"
 
- Criar ambiente externo da mansão (apenas fachada)
 
Cesar
 
MELHORIA PUZZLE COFRE
- Pegar chave dentro do cofre e abrir a porta
- Implementar barulho de porta abrindo e trancado
 
Contagem do tempo de jogo
- Implementar ativação da contagem do tempo



- Implementar morte do personagem após limite do tempo (20 minutos)
- Implementar conversão do tempo de 20 minutos para 00:00 -> 3:33
- Implementar badaladas (meia-noite, 1h, 2h, 3h)
- Documentar implementação
 
Obtenção da chave e abertura da porta
- Implementar aparecimento da chave após morte do Bucher
- Implementar abertura da porta atrás do Butcher
 
Conserto do quadro de distribuição
- Criar material para chave liga-desliga
- Converter material da chave para static mesh
- Criar triggers e lógica associada para ativação das chaves
- Criar triggers para trocar materials das chaves
- Programar dano no caso de resultado errado do puzzle
- Implementar evento para ativar luz da sala
- Criar faíscas saindo do quadro
- Documentar implementação dos dois puzzles
 
Carla
Cena 2: Início do jogo até a entrada na sala do puzzle
- Implementar animação para Marshall visualizar fachada e entrar na mansão
- Implementar animação para Marshall entrar na sala e fechar a porta em seguida
- Implementar animação para explosão do quadro de força e apagar luz em seguida
- Adicionar sons para abertura e fechamento das portas
- Documentar implementação da animação
 
Matheus
HUD Básico
- Estudar desenvolvimento de HUD para UDK
- Criar HUD com Flash e Scaleform
- Substituir HUD padrão pelo HUD do Late Redemption (UDK)
- Implementar atualização da munição
 
Jennifer
Modelagem do Screamer - Fase 2
- Continuar modelagem do Screamer até versão inicial para ser utilizada no jogo
- Pesquisar método para "modelar" bola de fogo
- Modelar bola de fogo
 
Animação do Screamer - Fase 1
- Animar disparo da bola de fogo
- Animar deslocamento do Screamer



- Animar morte do Screamer
 
Integração do personagem com o UDK
- Importar Screamer para o UDK
- Integrar Screamer animado com UDK
- Testar e ajustar integração
 
Marcel
Quadros
- Encontrar modelo
- Ajustar modelo se necessário
- Importar modelo no UDK
- Posicionar item no cenário
 
Vasos e plantas
- Encontrar modelo
- Ajustar modelo se necessário
- Importar modelo no UDK
- Posicionar item no cenário
 
Candelabros
- Encontrar modelo
- Ajustar modelo se necessário
- Importar modelo no UDK
- Posicionar item no cenário
 
Sofá, Mesa e Tapete
- Encontrar modelo
- Ajustar modelo se necessário
- Importar modelo no UDK
- Posicionar item no cenário

 
 


