Tworzenie awatara
Każda gra potrzebuje jakiegoś elementu, który oznacza obecność gracza i punkt interakcji z wirtualnym
światem gry. Tym elementem może być samochód w grze wyścigowej, robak w grze labiryntowej, ręce
i broń w FPS lub animowana postać w grze przygodowej lub RPG. Użyjemy tej ostatniej, animowanej
postaci, do oznaczenia awatara i lokalizacji naszego gracza w grze, używając kamery z perspektywy
trzeciej osoby, aby pokazać ruchy postaci na mapie świata rzeczywistego. Powinno to zapewnić naszym
graczom dobre wciągające wrażenia z gry, które sprawią, że nasza gra będzie przyjemna. W
przeciwieństwie do poprzednich Części, w których spędziliśmy trochę czasu omawiając tło i
terminologię, zagłębimy się w Unity i zaczniemy dodawać awatara gracza. Omówimy nowe koncepcje
tworzenia gier i omówimy następujące tematy:
* Importowanie standardowych zasobów Unity
* Animowane postacie 3D
* Kontroler trzeciej osoby i pozycjonowanie kamery
* Swobodny wygląd aparatu
* Wejście między platformami
* Tworzenie kontrolera postaci
* Aktualizacja skryptów składowych
* Używanie postaci iClone
Będziemy kontynuować rozwój od miejsca, w którym skończyliśmy w ostatniej części. Otwórz więc
projekt FoodyGO w Unity i zacznijmy.
Importowanie standardowych zasobów Unity
Tworzenie gier to złożone przedsięwzięcie, które wymaga dogłębnego zrozumienia platformy
sprzętowej, renderowania grafiki i zarządzania zasobami gier. Unity znacznie ułatwia to wszystko,
budując wieloplatformowy silnik gry, który oddziela wiele z tych skomplikowanych szczegółów od
dewelopera. Ponieważ jednak nie ma dwóch identycznych gier, Unity obsługuje również rozszerzalność
poprzez importowanie zasobów i wtyczek. Zasoby mogą obejmować wszystko, od skryptów i shaderów
po modele 3D, tekstury i dźwięk. Możliwość szybkiego rozszerzenia gry poprzez zasoby to potężna
funkcja Unity i jest to coś, co obszernie omówimy. Zacznijmy od zaimportowania niektórych
standardowych zasobów Unity do naszego projektu gry. Unity zapewnia szereg standardowych lub
referencyjnych zasobów, z których programiści mogą swobodnie korzystać w swojej grze. Korzystanie
z tych standardowych zasobów to często świetny sposób na szybkie rozpoczęcie rozwoju. Jednak ze
względu na poszczególne elementy gry, projekt lub estetyka wizualna wymagają przepisania lub
zastąpienia. Na razie będziemy postępować zgodnie z tym samym schematem i zaczniemy od
standardowych zasobów, ale prawdopodobnie będziemy musieli później przepisać lub wymienić
niektóre elementy. Wykonaj następujące instrukcje, aby zaimportować standardowe zasoby, których
użyjemy tu:
1. Otwórz projekt w Unity i upewnij się, że scena Map jest załadowana. Ponownie, jeśli przeszedłeś do
przodu z innego rozdziału, otwórz folder Chapter_2_End z pobranego kodu źródłowego jako projekt w
Unity.

2. Wybierz pozycję menu Zasoby | Importuj pakiet | Kamery. Po krótkim czasie pakiet zostanie pobrany
i zobaczysz okno dialogowe Importuj pakiet Unity, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

3. Upewnij się, że wszystkie elementy są zaznaczone, a następnie kliknij przycisk Importuj. Po
zakończeniu importowania pakietu zasobów zobaczysz nowy folder o nazwie Standard Assets w
folderze Assets w oknie Project. Jeśli otworzysz nowy folder, możesz również zauważyć, że dodano
również CrossPlatformInput. Jest to typowe dla Unity i innych aktywów i należy być tego świadomym.
Na razie nie przejmujmy się tym.
4. Teraz zaimportujmy zasób postaci, wybierając pozycję menu Zasoby | Importuj pakiet | Postacie. Po
krótkim czasie pakiet zostanie pobrany i zobaczysz okno dialogowe Import Unity Package w
następujący sposób:

5. Zauważ, że zasoby CrossPlatformInput są automatycznie odznaczane. Edytor Unity rozpoznaje, że
projekt zaimportował już standardowe zasoby międzyplatformowe. Kliknij przycisk Importuj w oknie
dialogowym, aby zainstalować zasoby postaci.
6. Na koniec zaimportujmy zasoby CrossPlatformInput, wybierając pozycję menu Zasoby | Importuj
pakiet | Wprowadzanie danych międzyplatformowych. Po kilku sekundach otworzy się okno dialogowe
Import Unity Package. Zwróć uwagę, że jedyne, co pozostało do zaimportowania, to niektóre czcionki.
Kliknij przycisk Importuj, aby załadować pozostałe zasoby do projektu.
Dobrze, powinniśmy teraz mieć wszystkie standardowe zasoby, których potrzebujemy w projekcie dla
funkcjonalności, którą planujemy zbudować w tym części. Upewnij się, że otwierasz różne nowe foldery
zasobów w oknie Projekt i po prostu zapoznaj się z nowymi elementami, które zostały załadowane.
Zasoby to świetny sposób na szybkie dodanie funkcjonalności do twojej gry, ale mogą również nosić ze
sobą wiele niepotrzebnych przedmiotów, które mogą powodować rozrost projektu. W dalszej części
tego rozdziału poszukamy sposobów na zarządzanie rozrostem zasobów. W następnej sekcji zaczniemy
dodawać te nowe zasoby do gry.
Dodawanie postaci
Ogólnie rzecz biorąc, gdy tworzymy grę, porzucamy zasoby zastępcze, aby przetestować
funkcjonalność gry i upewnić się, że projekt i wizja będą działać. Kierując się tą zasadą, na razie użyjemy
standardowej postaci Ethana, aby stworzyć prototyp naszego ruchu gracza. Następnie przyjrzymy się,
jak zastąpić ten prototypowy zasób bardziej wizualnie ładniejszą postacią. Wykonaj poniższe instrukcje,
aby dodać przykładową postać Ethana do sceny gry:
1. W oknie Projekt otwórz folder Zasoby/Zasoby standardowe/Znaki/Znak trzeciej osoby/Prefabrykaty
i wybierz ThirdPersonController. Przeciągnij prefabrykat do okna Hierarchii i upuść go na górze sceny
mapy. Spowoduje to dodanie kontrolera do sceny i umieszczenie przykładowej postaci Ethana w
centrum świata w następujący sposób:

2. Wybierz ThirdPersonController w oknie Hierarchii, a następnie zmień jego nazwę na Player w oknie
Inspektora. Ten nowy obiekt będzie reprezentował gracza w grze. Jest to konwencja nazywania obiektu
gracza Player. Ponadto wiele standardowych skryptów automatycznie połączy się z obiektem gry o
nazwie Player.

3. Naciśnij przycisk Graj, aby uruchomić grę w edytorze. Zauważ, że w miarę działania gry postać staje
się animowana, ale po prostu tam stoi. Jeśli spróbujesz sprawić, by postać się poruszyła lub
podskoczyła, nic to nie da. Nie martw się, jest to oczekiwane i dzieje się tak, ponieważ używamy danych
wejściowych międzyplatformowych. Wkrótce omówimy dane wejściowe.
4. Naciśnij ponownie przycisk Play, aby zatrzymać grę.
Cóż, to z pewnością było łatwe. Na naszej scenie mamy teraz w pełni sfałszowaną i animowaną postać
3D. Poza tym cały proces składał się tylko z kilku kroków. To jest siła używania zasobów do tworzenia
prototypów; ale jak zobaczysz, wciąż mamy sporo pracy do wykonania. W następnej sekcji zmienimy
kamerę, z której korzysta nasza gra, aby lepiej wizualizować gracza i świat gry.
Przełączanie kamery
Prawdopodobnie jednym z najważniejszych elementów w każdej grze jest kamera. Kamera to
spojrzenie gracza na wirtualny świat gry, który tworzymy jako twórcy gier. We wczesnych dniach gier
komputerowych kamera była na ogół nieruchoma, ale czasami mogła przesuwać lub poruszać się po
scenie. Potem pojawiła się kamera pierwszoosobowa i kamera trzecioosobowa, które śledziły ruchy
gracza, ale z różnych perspektyw. Dziś kamera w grze przekształciła się w narzędzie filmowe i często
zmienia perspektywę w zależności od działań lub ruchu gracza. W naszym celu będziemy trzymać się
prostej, trzeciej osoby, kamery o swobodnym wyglądzie dla naszej sceny na mapie. W dalszej części
książki przyjrzymy się również poprawie wyglądu naszej gry poprzez dodanie pewnych efektów aparatu
i filtrów. Wykonaj następujące instrukcje, aby wymienić bieżącą kamerę główną na kamerę śledzącą
Free Look:
1. W oknie Projekt otwórz Zasoby/Standard Assets/Cameras/Prefabs i przeciągnij prefabrykat
FreeLookCameraRig do okna Hierarchii i upuść go na obiekt gry Player.
2. Zwróć uwagę, jak widok okna gry zmienił się na tuż za postacią gracza. Dzieje się tak dlatego, że
FreeLookCameraRig jest przeznaczony do śledzenia naszego obiektu gry gracza. Spójrz w oknie
Inspektora na komponent skryptu Free Look Cam. Zobaczysz pole wyboru o nazwie Auto Target Player.
Po wybraniu tej opcji skrypt przeszuka scenę w poszukiwaniu obiektu gry o nazwie Player i dołączy się
automatycznie. Poniższy zrzut ekranu pokazuje komponent kamery Free Look w oknie Inspektora:/

3. Wybierz obiekt Kamera główna w oknie Hierarchia i naciśnij Usuń. To usunie tę kamerę ze sceny,
ponieważ już jej nie potrzebujemy.
4. Naciśnij przycisk Odtwórz, aby rozpocząć grę. Gra nadal nie pozwala na żadną interakcję, ale widok
jest znacznie lepszy. Dodajmy do gry kilka kontrolek wejściowych.

5. W oknie Projekt otwórz Assets/Standard Assets/CrossPlatformInput/Prefabs i przeciągnij
prefabrykat DualTouchControls do okna Hierarchy na scenę Map i upuść go. Spowoduje to dodanie
podwójnego interfejsu sterowania dotykowego jako nakładki, którą zobaczysz w oknie gry.
6. Z menu wybierz Wprowadzanie mobilne | Włącz, aby potwierdzić, że kontrolki wprowadzania
mobilnego są włączone.
7. Naciśnij Play, aby rozpocząć grę. Teraz będziesz mógł poruszać kamerą i postacią po scenie, klikając
prawym przyciskiem myszy (naciśnij Ctrl i kliknij Mac) i przytrzymując różne panele nakładek. Oto jak
powinno teraz wyglądać Twoje okno gry:

8. Zbuduj i wdróż grę na swoje urządzenie mobilne, korzystając z procedury opisanej w Części 2,
Mapowanie lokalizacji gracza. Powinieneś teraz móc swobodnie poruszać kamerą i postacią po scenie,
dotykając paneli nakładek.
Świetnie, przy niewielkim wysiłku mamy teraz postać, która może poruszać się po scenie za pomocą
kamery z wolnym spojrzeniem. Niektórzy twórcy gier byliby w tym momencie zachwyceni. Niestety dla

nas jest kilka problemów z obecnymi kontrolkami wejściowymi i sposobem poruszania się postaci.
Rozwiążemy te problemy w następnej sekcji.
Wejście między platformami
Zanim przejdziemy do rozwiązywania problemów z danymi wejściowymi, zrozummy, czym jest dane
wejściowe międzyplatformowe. Międzyplatformowe dane wejściowe tworzą abstrakcję elementów
sterujących, klawiszy i przycisków wejściowych, które można następnie zmapować na fizyczne
elementy sterujące specyficzne dla urządzenia, gdy gra jest wdrażana. Na przykład stworzyłeś grę na
komputery PC, Mac i telefony komórkowe. Zamiast programowo sprawdzać, czy gracz odpalił, klikając
lewym przyciskiem na komputerze PC, klikając myszką na Macu lub dotykając ekranu telefonem,
można sprawdzić, czy gracz włączył kontrolę ognia. Wtedy kontrola ognia byłaby zdefiniowana
specyficznie dla urządzenia. Umożliwiłoby to łatwe uruchamianie gry na różnych platformach, a nawet
późniejsze dodawanie dodatkowych platform. Poniżej znajduje się diagram, który pokazuje, jak działa
to mapowanie danych wejściowych:

Naprawianie wejścia
Jak wspomnieliśmy wcześniej, standardowe zasoby świetnie nadają się do tworzenia prototypów, ale
mają ograniczenia, na które można się szybko natknąć. Jeśli spojrzysz na obecną scenę na urządzeniu
mobilnym, zauważysz kilka problemów:
* Postać w naszej grze nie powinna przesunąć się z bezpośredniego wejścia gracza, ale raczej w wyniku
przesunięcia urządzenia przez gracza. Dlatego nie potrzebujemy wprowadzania dotykowego do
poruszania się postaci.
* Przycisk skoku nie jest potrzebny i możemy go ukryć lub usunąć.
* Gracz będzie tylko poruszał kamerą lub wybierał obiekty i menu dotykiem, co oznacza, że możemy
całkowicie ukryć tę nakładkę.
Zacznijmy naprawiać te problemy od uporządkowania interfejsu gry. Chcemy usunąć sterowanie
ruchem i skokiem oraz ukryć nakładkę touchpada. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące czyszczenia
elementów sterujących ruchem i interfejsu:

2. Wybierz obiekt gry MoveTouchpad i naciśnij klawisz Delete, aby usunąć obiekt. Otrzymasz
komunikat z informacją, że zepsujesz prefabrykowaną instancję. To jest w porządku, więc kliknij
przycisk Kontynuuj, jak pokazano w poniższym oknie dialogowym:

3. Wybierz obiekt gry Jump i naciśnij klawisz Delete, aby go usunąć. Zauważ, że obie te nakładki zniknęły
teraz w oknie gry.
4. Wybierz obiekt gry TurnAndLookTouchpad. W oknie Inspektora kliknij pole Zakotwiczenia wstępne,
aby rozwinąć menu. Chcemy sprawić, by obiekt TurnAndLookTouchpad wypełnił cały ekran gry. To
pozwoli graczowi przesuwać palcem w dowolnym miejscu na ekranie, aby poruszać kamerą. Ręczny
proces robienia tego jest złożony, ale na szczęście Unity ma skrót.
5. Przy otwartym menu Anchor Presets naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (klawisz opcji na Macu). Zwróć
uwagę, że opcje menu zmieniają się z samego ustawienia kotwicy obiektu na ustawienie kotwicy i
pozycji. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (klawisz opcji na komputerze Mac) i wybierz opcję w prawym
dolnym rogu, jak pokazano po prawej stronie zrzutu ekranu:

6. Po wybraniu opcji rozciągnięcia lub wypełnienia, powinieneś teraz zobaczyć, jak TurnAndLook
Touchpad wypełnia okno gry. Nie martw się, jeśli jesteś zdezorientowany tym, co zrobiliśmy i dlaczego.
7. Upewnij się, że wybrano TurnAndLookTouchpad i w oknie Inspektora w komponencie Obraz kliknij
białe pole obok właściwości Kolor. Gdy otworzy się okno dialogowe kolorów, ustaw Hex Color na
#FFFFFF00. To sprawi, że nakładka zniknie, z wyjątkiem tekstu. Kolor szesnastkowy to liczba
szesnastkowa reprezentująca kolor. W szesnastce kolor można łatwo zidentyfikować po każdym z jego
głównych składników, a mianowicie czerwonym, zielonym, niebieskim i alfa, pokazanym w następujący
sposób: #RRGGBBAA. Każda z wartości składnika mieści się w zakresie od 00-FF w systemie
szesnastkowym lub 0-255 w systemie dziesiętnym. Alfa reprezentuje nieprzezroczystość, przy czym FF
jest w pełni nieprzezroczysty, a 00 bycie w pełni przejrzystym. #FF0000FF byłby czerwony, #000000FF
byłby czarny, a #FFFFFF00 byłby przezroczysty biały.
8. Wybierz i rozwiń tabliczkę dotykową TurnAndLook. Wybierz obiekt Tekst i naciśnij klawisz Delete,
aby usunąć obiekt.
9. Uruchom grę w edytorze i wdroż ją na swoim urządzeniu. Zauważ, że teraz tylko kamera jest
sterowana przez przesuwanie.
Świetnie, uporządkowanie elementów sterujących ruchem i interfejsu pomogło nam naprawić kilka
pozycji na naszej liście. Teraz, aby naprawić ruch postaci gracza, będziemy musieli stworzyć własne
skrypty kontrolera. W przeciwieństwie do większości gier, nie chcemy, aby gracz bezpośrednio
kontrolował swoją postać. Zamiast tego gracz musi fizycznie poruszać swoim urządzeniem, aby
poruszać się po wirtualnym świecie. Niestety oznacza to również, że będziemy musieli zmodyfikować
niektóre z poprzednich skryptów, które już zaimportowaliśmy i skonfigurowaliśmy. To tak naprawdę
tylko proces tworzenia, a zwłaszcza tworzenia gier. Postaramy się zminimalizować liczbę przepisywania
w miarę przechodzenia przez ten tekst, ale ważne jest, abyś zrozumiał, że jest to część procesu rozwoju.
Zaczniemy od stworzenia nowego skryptu kompasu i kontrolera GPS. Ten skrypt przeniesie gracza na
mapę, śledząc GPS i kompas urządzenia. Wykonaj następujące instrukcje, aby utworzyć scenariusz:

1. Rozwiń folder Assets/FoodyGO/Scripts w oknie Projekt. Wybierz folder Scripts i utwórz nowy folder,
wybierając pozycję menu Assets | Utwórz | Teczka. Zmień nazwę tego folderu Kontrolery.
2. Wybierz nowy folder Kontrolery i wybierz pozycję menu Zasoby | Utwórz | Skrypt C# do tworzenia
nowego skryptu. Zmień nazwę tego skryptu CharacterGPSCompassController; To pełna nazwa, ale też
opisowa.
3. Kliknij dwukrotnie nowy skrypt, aby otworzyć go w MonoDevelop lub wybranym edytorze.
Powinieneś zobaczyć następujący domyślny kod dla nowego skryptu:
using UnityEngine;
using System.Collections;
public class CharacterGPSCompassController
: MonoBehaviour {
// Use this for initialization
void Start () {
}
// Update is called once per frame
void Update () {
}
}
4. Zaczniemy prosto i po prostu obsłużymy część kontrolera dotyczącą kompasu. Korzystając z kompasu
urządzenia, będziemy mogli zawsze zorientować gracza w kierunku, w którym wskazuje urządzenie,
gdy ten się nie porusza. Kiedy gracz się porusza, zawsze zorientujemy go w kierunku jazdy. Dodaj
następujący wiersz kodu wewnątrz metody Start():
Input.compass.enabled = true;
5. Metoda Start() służy do inicjalizacji, a ten wiersz kodu zasadniczo włącza kompas urządzenia do
odczytywania nagłówka. Teraz, gdy kompas jest włączony, dodaj następujący kod, aby uzyskać
nagłówek w metodzie Update() w następujący sposób:
void Update()
{
// Orient an object to point to
magnetic north and adjust for map reversal
var heading = 180 +
Input.compass.magneticHeading;
var rotation =
Quaternion.AngleAxis(heading, Vector3.up);

transform.rotation = rotation;
}

6. Pierwsza linia kodu w Update() to komentarz, mówiący nam dlaczego i do czego służą następne kilka
linii. Kiedy piszemy komentarze, chcemy nie tylko wyjaśnić, co robimy, ale także dlaczego to robimy.
Często powód, dla którego będzie ważniejszy. Nabierz nawyku pisania komentarzy w swoim kodzie.
Komentowanie nigdy nie jest zmarnowanym wysiłkiem.
7. Kolejny wiersz kodu ustawia zmienną o nazwie nagłówek, z wartością przesunięcia północy
magnetycznej kompasu o 180. Dodajemy 180 stopni do odczytu kompasu, aby ustawić znak tak, aby
był zgodny z mapą kafelkową na północ. Mapa kafelków, jak być może pamiętasz, została odwrócona
w celu uproszczenia matematyki.
8. Poniższy wiersz może wyglądać dziwnie, zwłaszcza jeśli nie wiesz, co to jest kwaternion. Quaternion
to system liczbowy, który rozszerza przestrzeń liczb zespolonych. Brzmi to całkiem nieźle, zwłaszcza
jeśli nie masz jeszcze zaawansowanego poziomu matematyki. Na razie bez zbytniego odchodzenia od
tematu, pomyśl o kwaternionie jako o pomocniku, który pozwala nam łatwo zdefiniować obrót w
dowolnym miejscu w przestrzeni 3D. Oznacza to, że wywołanie Quaternion.AngleAxis(nagłówek,
Vector3.up) definiuje obrót wokół świata w górę lub oś y. Ta wartość jest przechowywana w zmiennej
lokalnej zwanej rotacją. Poniżej znajduje się diagram, którego możesz użyć, aby zapamiętać, jak nazywa
się każda oś i odpowiadający jej wektor przy użyciu lewoskrętnego układu współrzędnych, którego
używa Unity:

9. Ostatni wiersz kodu ustawia transform.rotation na wartość obrotu obliczoną za pomocą pomocnika
kwaternionów. Po wprowadzeniu ostatniego wiersza kodu upewnij się, że zapisałeś plik w
MonoDevelop lub wybranym edytorze kodu. Następnie wróć do Unity i poczekaj kilka sekund, aż nowy
skrypt zostanie skompilowany do gry. Unity ma świetną funkcję automatycznej kompilacji, która
ponownie skompiluje cały projekt po każdej zmianie pliku.
10. Wybierz skrypt CharacterGPSCompassController w oknie Projekt. Następnie przeciągnij i upuść plik
na obiekt gry Player. Spowoduje to dodanie skryptu do odtwarzacza.

11. Wybierz obiekt gry Player w oknie Hierarchia. W oknie Inspektora wybierz ikonę koła zębatego
obok składnika Kontrola użytkownika trzeciej osoby (Skrypt). Z menu kontekstowego wybierz opcję
Usuń komponent, aby usunąć skrypt z odtwarzacza, ponieważ nie chcemy już sterować naszą postacią
za pomocą standardowego skryptu wejściowego.
12. Zbuduj i wdróż grę na swoim urządzeniu mobilnym w celu przetestowania. Podobnie jak podczas
testowania funkcji GPS, kompas zwróci wartości tylko wtedy, gdy działa na prawdziwym urządzeniu z
kompasem.
13. Przetestuj grę, przesuwając urządzenie w różnych orientacjach. Zwróć uwagę, jak postać porusza
się, gdy urządzenie się obraca. Jedną rzeczą, którą możesz zauważyć, jest to, że ruch nie jest płynny i
jest dość niespokojny lub sprężysty. Jitter jest spowodowany ciągłym aktualizowaniem odtwarzacza z
każdym nowym odczytem z kompasu. Jeśli kiedykolwiek spojrzałeś na fizyczny kompas, zobaczysz
dokładnie to samo. Oczywiście nie chcemy, aby nasza postać drgała, więc spójrzmy, jak możemy to
naprawić.
14. Otwórz kopię zapasową skryptu CharacterGPSCompassController w edytorze MonoDevelop,
klikając go dwukrotnie w oknie Project.
15. Zmień ostatnią linię w metodzie Update() z transform.rotation = rotation; do następującego
wiersza kodu:
transform.rotation =
Quaternion.Slerp(transform.rotation, rotation,
Time.fixedTime*.001f);
16. To, co robi ta zmiana, to płynne przejście od jednej zmiany nagłówka do drugiej. Rozłóżmy to,
abyśmy mogli zrozumieć szczegóły tego, co się dzieje:
* Quaternion.Slerp: Jest to pomocnicza funkcja kwaternionowa służąca do interpolacji sferycznej z
bieżącej rotacji do nowej rotacji. Nie dajcie się zmylić sformułowaniem interpolacji sferycznej.
Zasadniczo oznacza to, że wygładzamy obrót w sferze, dodając dodatkowe punkty wygładzania. Lerp
to interpolacja liniowa między dwoma punktami danych. Na poniższym diagramie qa to początek, qb
to koniec, a qint to obliczony punkt wygładzania:

* transform.rotation: Wskazuje aktualny obrót obiektu.

* obrót: jest to obrót, na który chcemy się zmienić, czyli wartość obliczona w poprzednim wierszu.
* Time.fixedTime * .001f: To opisuje, jak bardzo chcemy zmienić rotację w jednym wywołaniu.
Time.fixedTime to czas, w którym powinna renderować się jedna klatka gry. Mnożymy tę liczbę przez
0,001f, aby zmiana rotacji była bardzo mała podczas każdej klatki. Możesz zmienić tę wartość, aby
zobaczyć wpływ, jaki ma na wygładzenie obrotu.
17. Po zakończeniu edycji skryptu zapisz plik. Następnie wróć do Unity i poczekaj kilka sekund na
ponowną kompilację skryptów.
18. Ponownie zbuduj i wdróż grę. Przetestuj grę i zauważ różnicę w tym, jak płynnie postać powoli się
obraca.
Dobrze, naprawiliśmy szereg problemów z interfejsem i teraz postać zmienia się w zależności od
orientacji urządzenia. Osiągnęliśmy to, modyfikując standardowe aktywa, które importowaliśmy i
przez napisanie prostego skryptu kontrolera. Niestety wciąż mamy wiele skryptów do dodania i
przepisania, aby nasza postać mogła chodzić lub biegać po mapie. Ponieważ tak naprawdę nie mamy
czasu aby pisać i przeglądać zmiany w skrypcie linia po linii, zamiast tego zaimportujemy wszystkie
zaktualizowane skrypty, a następnie przejrzymy bardziej szczegółowo ważne sekcje. Zaimportujmy
zaktualizowane skrypty, wykonując następujące kroki:
1. Z menu Zasoby wybierz Importuj pakiet | Pakiet niestandardowy...
2. Po otwarciu okna dialogowego Importuj pakiet przejdź do folderu pobranego kodu <a
href="remigiuszkurczab.pl/C3A.zip"> Chapter_3_Assets </a> i otwórz Chapter3.unitypackage,
wybierając plik i klikając Otwórz.
3. Otworzy się okno dialogowe Import Unity Package pokazujące importowane pliki. Zwróć uwagę, że
niektóre pliki są oznaczone jako Nowe, podczas gdy inne mają symbol odświeżania. To jest Unity
informujący o tym, jakie pliki są zmieniane lub dodawane. Upewnij się, że wszystkie elementy są
zaznaczone i kliknij Importuj.
4. Po zaimportowaniu wszystkiego możesz zauważyć nowe właściwości w kilku obiektach gry, ale gra
powinna nadal działać tak jak wcześniej. Spróbuj, naciskając Play i testując grę w edytorze.
Tak więc w większości te zaktualizowane skrypty nadal będą działać zgodnie z oczekiwaniami. Jednak
nadal nie widzimy naszej postaci poruszającej się po mapie. Aby nasza postać mogła się poruszać,
będziemy musieli ustawić kilka nowych właściwości w skryptach. Jednak zanim to zrobimy, powinniśmy
zrozumieć, co się zmieniło. Każda z poniższych sekcji zawiera przegląd składnika skryptu i
wprowadzonych zmian. Oto podsumowanie i przegląd skryptów, które zaimportowaliśmy i
zaktualizowaliśmy:
* Kontrolery:
- CharacterGPSCompassController: Ten skrypt został zaktualizowany, aby pobierać odczyty GPS z usługi
lokalizacji GPS.
* Mapowanie:
- Geometria: Ten plik jest przeznaczony dla niestandardowych typów przestrzennych. Dodano nowy
typ o nazwie MapEnvelope.
- GoogleMapTile: ten skrypt jest prawie identyczny z naszą poprzednią wersją; dodano tylko kilka
linijek.

- GoogleMapUtils: To jest nasza biblioteka przestrzennych funkcji matematycznych. Dodano kilka
nowych funkcji w celu konwersji między mapą a skalą świata gry.
* Usługi:
- GPSLocationService: Potrzebne były liczne zmiany kodu do obsługi nowej strategii rysowania map.
Sposób na symulację
Odczyty GPS zostały dodane do testów pomocniczych i rozwoju.
Usługa lokalizacji GPS
Pierwszym skryptem, któremu się przyjrzymy, jest usługa lokalizacji GPS. Rozwiń obiekt Usługi w oknie
Hierarchia i wybierz obiekt usługi GPS. Przejrzyj obiekt w oknie Inspektora i zwróć uwagę na wszystkie
nowe właściwości i sekcje. Do skryptu usługi lokalizacji GPS dodano dwie nowe sekcje. Pierwsza sekcja
dotyczy parametrów kafelków mapy, a druga sekcja to nowa funkcja symulacji danych GPS. Przyjrzymy
się celowi i właściwościom tych dwóch kolejnych nowych sekcji.
Parametry kafelka mapy
Wcześniej za każdym razem, gdy nasza usługa GPS pobierała nową aktualizację z urządzenia, dane te
były automatycznie przesyłane do mapy, a mapa sama się rysowała. Jak widzieliście, ta prosta metoda
zadziałała, ale miała kilka problemów. Po pierwsze, za każdym razem, gdy usługa zdobywała nową
lokalizację, mapa wykonywała kilka kosztownych połączeń, aby się odświeżyć. Nie miało znaczenia, czy
urządzenie przesunęło się o metr, czy o 100 metrów. Po drugie, jeśli chcemy, aby nasza postać
poruszała się po mapie, nie możemy za każdym razem odświeżać mapy przy każdej nowej lokalizacji.
Zamiast tego chcemy odświeżyć się tylko wtedy, gdy postać osiągnie granicę kafelka. Na szczęście
możemy rozwiązać oba te problemy, umożliwiając usłudze GPS śledzenie rozmiaru kafelka mapy, a
następnie wywołanie odświeżenia mapy, gdy nowy odczyt GPS znajduje się poza bieżącym kafelkiem
środkowym. Poniżej znajduje się diagram pokazujący, jak to będzie działać:

Aby usługa lokalizacji GPS mogła śledzić granicę kafelka, musi wiedzieć, w jaki sposób kafelek jest
generowany. Dlatego musimy przekazać do usługi te same parametry, których użyliśmy do budowy
kafelków mapy. Oto przegląd tych parametrów i tego, jakie powinny być ustawione w grze:
* Skala kafelków mapy: Wskazuje skalę kafelków mapy. Ustawiamy to do 30 dla bieżącej mapy.
* Piksele rozmiaru kafelków mapy: jest to rozmiar obrazu kafelka mapy, którego żąda Google. To było
ustawione na 640 pikseli.
* Poziom powiększenia kafelka mapy: jest to poziom powiększenia lub skala mapy. Wybraliśmy wartość
17 w celu odwzorowania mapy sąsiedztwa.
Interfejs API Google Static Maps ogranicza liczbę żądań, które adres IP lub urządzenie może wysyłać co
5 sekund i co 24 godziny. Obecnie limit to 1000 żądań na 24 godziny.
Ustawienia symulacji GPS
Jak zapewne już się zorientowałeś, testowanie usługi GPS będzie trudne. Jasne, skonfigurowaliśmy
CUDLR, aby umożliwić nam przeglądanie aktualizacji w czasie rzeczywistym, gdy aplikacja była
uruchomiona na urządzeniu, ale to miało ograniczenia. Idealnie, chcielibyśmy móc przetestować
sposób, w jaki nasze obiekty gry wykorzystują usługę GPS, gdy działa ona w edytorze Unity. W ten
sposób możemy zobaczyć, jak będzie działać gra, bez konieczności przemieszczania się co kilka sekund
po domu lub biurze. Możemy przeprowadzić te testy, generując symulowane odczyty lokalizacji z usługi
GPS. Usługa symulacji, która została dodana do usługi lokalizacji GPS, wykorzystuje proste podejście
przesunięcia początku do generowania punktów danych. Takie podejście pozwoli nam zdefiniować
proste wzorce ruchowe, takie jak poruszanie się po linii prostej lub poruszanie się i obracanie. Poniżej
znajduje się diagram, który powinien pomóc wyjaśnić sposób obliczania punktów danych:

Na kolejnej liście każda z właściwości symulacji GPS wyjaśniona jest bardziej szczegółowo:
* Symulacja: Jeśli zaznaczone, usługa GPS będzie generować symulowane dane. Symulacja danych nie
będzie działać na urządzeniu mobilnym. Zaznacz tę opcję, aby włączyć symulację GPS.
* Współrzędne początkowe: jest to punkt początkowy symulacji. Wartości przesunięcia będą
kumulowane względem początku. Skorzystaj z naszych współrzędnych testowych lub niektórych
współrzędnych szerokości i długości geograficznej, które są Ci bardziej znane.
* Szybkość: jest to szybkość w sekundach, z jaką będą symulowane nowe odczyty GPS. Dobra wartość
to 5 sekund.
* Przesunięcia symulacji: Jest to tabela przesunięć wartości tablicy, które zostaną dodane i
zgromadzone względem początku. Te wartości są wartościami szerokości lub długości geograficznej,
więc nie należy podawać tych liczb. Dobra wartość początkowa to około +- 0,0003. Wartości
przesunięcia będą się stale zapętlać. Tak więc, po dodaniu dolnej wartości, tabela przesunięć zacznie
się ponownie od góry.
Aby ustawić typ tablicy w Unity i skonfigurować usługę SimulationService, wykonaj następujące
czynności:
1. Wprowadź liczbę wartości w polu Rozmiar. Lista zostanie następnie rozwinięta, umożliwiając
wprowadzenie każdej z wartości. Poniższy zrzut ekranu pokazuje nową usługę lokalizacji GPS
wypełnioną odpowiednimi właściwościami komponentu:

2. Wybierz obiekt gry Player w oknie Hierarchia. W oknie Inspektora zauważysz, że do komponentu
skryptu Character GPS Compass Controller została dodana nowa właściwość. Teraz musimy ustawić
usługę lokalizacji GPS w tym skrypcie, tak jak zrobiliśmy to dla kafelków mapy. Ma to sens, ponieważ
kontroler postaci musi również pobierać aktualizacje z usługi GPS. Oto zrzut ekranu skryptu kontrolera:

3. Przy wciąż zaznaczonym obiekcie Player, przeciągnij obiekt GPS z okna Hierarchii i upuść go w polu
Usługa lokalizacji GPS w komponencie Kontroler kompasu GPS postaci.
4. Uruchom grę w edytorze, naciskając przycisk Graj.
Teraz, gdy dane GPS są symulowane, zobaczysz, jak postać porusza się po mapie. Jednak, jak zapewne
zauważyłeś, mamy teraz kilka innych problemów. Kamera nie pozostaje już w stałej odległości od

postaci, a ruch jest zbyt szybki. Na szczęście są to proste poprawki i można je szybko wykonać,
postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. W oknie Hierarchia rozwiń obiekt Player i wybierz FreeLookCameraRig. Powodem, dla którego
kamera nie podąża za graczem, jest to, że śledzi obiekt gry, ale nie jego transformację. To subtelna, ale
ważna różnica. Będziemy musieli ustawić docelową transformację w kamerze na odtwarzacz. Oto zrzut
ekranu, który pokazuje puste pole transformacji w komponencie skryptu Free Look Cam:

2. Gdy obiekt FreeLookCameraRig jest nadal zaznaczony w oknie Hierarchia, przeciągnij obiekt Player
do pola Cel w komponencie skryptu Free Look Cam. Zmusi to teraz kamerę do podążania za
transformacją postaci.
3. Wybierz obiekt Player w oknie Hierarchia. W oknie Inspektora ustaw mnożnik szybkości ruchu
komponentu skryptu postaci z trzeciej osoby na 0,1, jak pokazano na następnym zrzucie ekranu:

4. Powodem, dla którego ustawiliśmy to na małą wartość, jest uwzględnienie naszej różnicy w skali
mapy. Typowy kontroler postaci porusza postać z prędkością zbliżoną do chodzenia. To jest w
porządku, gdy twoja gra jest w skali 1:1. Nasza gra toczy się jednak na znacznie większą skalę.
Obliczenie, jaka jest dokładna wartość, będzie zależeć od wielu czynników. Na razie oszacujemy
wartość 0,1, aby zmniejszyć szybkość postaci o jedną dziesiątą. Dodamy to jako przedmiot, który
omówimy w części 9, Zakończenie gry.
5. Naciśnij przycisk Graj, aby uruchomić grę w edytorze. Jak widać, postać porusza się po mapie zgodnie
z oczekiwaniami. Upewnij się, że wypróbowałeś inne wartości przesunięcia dla punktów symulacji i
ponownie uruchom grę w edytorze. Na koniec skompiluj i wdróż grę na swoje urządzenie i zabierz ją
na spacer lub przejażdżkę.
Obejmuje to zaktualizowane właściwości usługi lokalizacji GPS. Nie będziemy omawiać konkretnych
zmian w skrypcie, ponieważ zostanie to pozostawione pilnemu czytelnikowi, aby zrobił to sam.

Kontroler kompasu GPS znaków

Jeśli pamiętasz z góry, że jedyną nową właściwością na znaku kompasu kontrolera GPS było odniesienie
do usługi lokalizacji GPS. Było to potrzebne do aktualizacji pozycji gracza w miarę uzyskiwania nowych
odczytów GPS. Odkąd zaczęliśmy pisać
skrypt kontrolera postaci od początku, przejrzyjmy kod, aby zobaczyć, co się zmieniło. Znajdź skrypt
Character GPS Compass Controller w oknie Project w folderze Assets/FoodyGO/Scripts/Controllers.
Kliknij dwukrotnie skrypt, aby otworzyć go w MonoDevelop lub wybranym edytorze. Po otwarciu
skryptu poświęć kilka minut na przejrzenie zmian. Przejdźmy teraz przez każdą sekcję skryptu i bardziej
szczegółowo przyjrzyjmy się zmianom. Zaczynając od góry, oto górne wiersze skryptu:
using UnityEngine;
using UnityStandardAssets.Characters.ThirdPerson;
using packt.FoodyGO.Mapping;
using packt.FoodyGO.Services;
namespace packt.FoodyGO.Controllers
{
public class CharacterGPSCompassController :
MonoBehaviour
{
public GPSLocationService
gpsLocationService;
private double lastTimestamp;
private ThirdPersonCharacter
thirdPersonCharacter;
private Vector3 target;
Na samym szczycie znajduje się using, który jest standardem w skrypcie C#. Górna linia jest standardem
dla wszystkich skryptów Unity. Następne kilka wierszy importuje inne typy, których będzie używał ten
skrypt. Następnie początek definicji skryptu zaczyna się od deklaracji przestrzeni nazw. Definiowanie
przestrzeni nazw jest standardem podczas pisania pliku C# na innych platformach programistycznych,
ale jest to praktyka, której Unity nie wymaga ani nie wymusza. Unity robi to, aby obsługiwać różne
języki skryptowe. Jednak, jak możesz się boleśnie nauczyć, nieprzestrzeganie przestrzeni nazw może
powodować wszelkiego rodzaju konflikty nazw. Na nasze potrzeby będziemy trzymać się przestrzeni
nazw packt.FoodyGO. Po deklaracji przestrzeni nazw znajduje się definicja klasy, po której następuje
kilka nowych zmiennych. Dodano i upubliczniono zmienną dla usługi lokalizacji GPS, aby można ją było
zmienić w edytorze Unity. Następnie dodano trzy nowe zmienne prywatne. Omówimy cel każdej z tych
zmiennych poniżej w odpowiedniej sekcji kodu. Oznaczenie zmiennej jako prywatnej ustawia zmienną
do użytku wewnętrznego tylko w obrębie klasy. Jeśli jesteś doświadczonym programistą C#, możesz
również zapytać, dlaczego używamy zmiennej publicznej, podczas gdy powinna ona być akcesorem
właściwości. Zmienną publiczną można modyfikować w edytorze Unity, ale akcesor prywatny lub
właściwość jest ukryty. Oczywiście nadal możesz używać akcesorów własności innych typów, ale

ogólnie większość programistów Unity będzie ich unikać, zamiast tego woli po prostu używać
publicznych lub prywatnych. Oto przykład akcesora właściwości:
public double Timestamp
{
get
{
return timestamp;
}
set
{
timestamp = value;
}
}
Kolejna sekcja skryptu, której się przyjrzymy, to metoda Start pokazane na listingu:
// Use this for initialization
void Start()
{
Input.compass.enabled = true;
thirdPersonCharacter =
GetComponent<ThirdPersonCharacter>();
if (gpsLocationService != null)
{
gpsLocationService.OnMapRedraw +=
GpsLocationService_OnMapRedraw;
}
}
Jak widać, dodaliśmy kilka dodatkowych wierszy po wierszu Input.compass.enabled, który napisaliśmy
wcześniej. Po włączeniu kompasu następna linia otrzymuje odwołanie do skryptu komponentowego
ThirdPersonCharacter i zapisuje je w tej prywatnej zmiennej thirdPersonCharacter. Skrypt
ThirdPersonCharacter kontroluje ruch i animacje naszej postaci. Jak zobaczysz, użyjemy tego
odniesienia do przeniesienia postaci w dalszej części metody Update. Poniższy wiersz sprawdza, czy
gpsLocationService nie jest null. Jeśli wartość nie jest null, a nie powinna, konsumujemy nowe
zdarzenie w usłudze GPS o nazwie OnMapRedraw. OnMapRedraw uruchamia się po wyśrodkowaniu i
przerysowaniu kafelka środkowej mapy. Pamiętaj z naszego wyjaśnienia powyżej, że usługa GPS śledzi

teraz, kiedy musi wyśrodkować mapę. Gdy usługa zainicjuje przerysowanie kafelka mapy, kafelek mapy
zażąda nowego obrazu mapy. Po zwróceniu żądania obrazu i zmianie kafelka mapy kafelek mapy
informuje usługę GPS, że została odświeżona. Usługa GPS będzie następnie transmitować zdarzenie
OnMapRedraw do wszystkich swoich klientów, aby poinformować ich, że również muszą się
wycentrować. Jeśli jesteś trochę zagubiony w tym, jak to wszystko się łączy, mam nadzieję, że pomoże
ci poniższy diagram:

Następne kilka wierszy po metodzie Start służy do zasubskrybowania zdarzenia OnMapRedraw.
Zdarzenie jest metodą void, która przekazuje źródło zdarzenia w GameObject g, parametr:
private void
GpsLocationService_OnMapRedraw(GameObject g)
{
transform.position = Vector3.zero;
target = Vector3.zero;
}
Kiedy OnMapRedraw odpala, mówi kontrolerowi postaci, że musi zresetować swoją pozycję z
powrotem do początku, ponieważ mapa zakończyła przerysowywanie. Wewnątrz procedury obsługi
zdarzeń pozycja transformacji odtwarzacza jest ustawiona na Vector3.zero; to to samo, co ustawienie
pozycji na (0,0,0). Podobnie robimy to samo ze zmienną docelową. Do tej zmiennej dojdziemy wkrótce

w metodzie Update. Wreszcie dochodzimy do ostatniej metody i prawdziwego pracownika naszej
klasy, metody Update. Poniżej znajduje się listing:
// Update is called once per frame
void Update()
{
if (gpsLocationService != null &&
gpsLocationService.IsServiceStarted &&
gpsLocationService.PlayerTimestamp
> lastTimestamp)
{
//convert GPS lat/long to world
x/y
var x =
((GoogleMapUtils.LonToX(gpsLocationService.Longitu
de)
gpsLocationService.mapWorldCenter.x) *
gpsLocationService.mapScale.x);
var y =
(GoogleMapUtils.LatToY(gpsLocationService.Latitude
)
gpsLocationService.mapWorldCenter.y) *
gpsLocationService.mapScale.y;
target = new Vector3(-x, 0, y);
}
//check if the character has reached
the new point
if (Vector3.Distance(target,
transform.position) > .025f)
{

var move = target transform.position;
thirdPersonCharacter.Move(move,
false, false);
}
else
{
//stop moving
thirdPersonCharacter.Move(Vector3.zero, false,
false);
// Orient an object to point to
magnetic north and adjust for map reversal
var heading = 180 +
Input.compass.magneticHeading;
var rotation =
Quaternion.AngleAxis(heading, Vector3.up);
transform.rotation =
Quaternion.Slerp(transform.rotation, rotation,
Time.fixedTime * .001f);
}
}
Jak widać, dodano szereg linijek kodu wspierających ruch GPS naszej postaci. Kod może wydawać się
skomplikowany, ale jest dość prosty, jeśli nie spieszymy się. U góry metody zobaczysz prawie ten sam
test, który przeprowadziliśmy w skrypcie Google Map Tile, aby sprawdzić, czy usługa GPS jest
ustawiona, działa i wysyła nowe dane o lokalizacji. Wewnątrz instrukcji if znajduje się kilka złożonych
obliczeń, które wykorzystują bibliotekę pomocniczą GoogleMapUtils do konwersji szerokości lub
długości geograficznej GPS na współrzędne świata 2D x lub y. Jest to następnie konwertowane na
współrzędne świata 3D w następnym wierszu i zapisywane w tej zmiennej docelowej. Upewnij się, że
zauważyłeś negację parametru x. Pamiętaj, że nasza mapa jest odwrócona i dodatnie x wskazuje na
zachód, a nie na wschód. Zmienna target przechowuje pozycję w świecie 3D, do której ma się przenieść
nasza postać. Kolejna instrukcja if/else sprawdza, czy gracz osiągnął docelową pozycję. Normalnie ten
test jest wykonywany z wartością 0,1f. Jest to jednak w rzeczywistej skali 1:1; ponownie, dla naszych
celów użyjemy znacznie mniejszej liczby. Wewnątrz instrukcji if wiemy, że postać nie dotarła do celu i
musi kontynuować ruch. Aby postać się poruszała, musimy przekazać trzeciPersonCharacter wektor
ruchu. Wektor ruchu jest obliczany przez odjęcie od celu aktualnej pozycji postaci, oznaczonej przez
transform.position. Wynikiem jest wektor, którego następnie używamy do wywołania metody Move

na trzeciej osobie. Wewnętrznie skrypt ThirdPersonCharacter będzie zarządzał animacjami i ruchem.
W sekcji else instrukcji theif wiemy, że postać się nie porusza, a przynajmniej nie powinna. Dlatego
ponownie wywołujemy metodę Move na thirdPersonCharacter, tym razem z wektorem zerowym, aby
zatrzymać ruch. Następnie sprawdzamy kierunek kompasu i ustawiamy go tak jak poprzednio. Zauważ,
że ustawiamy kurs kompasu tylko wtedy, gdy postać się nie porusza. W końcu, gdy postać się porusza,
chcemy, aby była zwrócona w kierunku jazdy. Cóż, to kończy przeglądanie skryptu
CharacterGPSController. Ten skrypt jest dobrym początkiem do pokazania ruchu gracza po mapie.
Jednak podczas grania w grę lub zezwalania innym na grę, możesz zauważyć pewne obszary, które
mogą wymagać poprawy. Nie krępuj się ulepszać ten skrypt tak bardzo, jak chcesz i dostosuj go do
własnych potrzeb.
Zamiana postaci
Teraz, gdy wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami, poświęćmy trochę czasu na wizualne ulepszenie
postaci naszego gracza. Z pewnością nie chcemy, aby nasza szara postać Ethana pojawiła się w naszej
grze. Oczywiście ta gra dotyczy tworzenia gier, a nie modelowania 3D, więc będziemy chcieli użyć
czegoś łatwo dostępnego. Jeśli otworzysz Unity Asset Store i poszukasz postaci 3D, zobaczysz mnóstwo
dostępnych zasoby. Zawęź to wyszukiwanie do darmowych zasobów, a jest wciąż dużo. Jaka jest więc
najlepsza opcja? Kiedy do tego dojdzie, najlepszą opcją jest to, co działa dla Ciebie i Twojego zespołu.
Zapraszam do wypróbowania innych zasobów postaci. Użyjemy podstawowych znaków iClone, które
są dostępne bezpłatnie w sklepie z zasobami. To doskonałe źródło informacji i zasługują na
pięciogwiazdkową ocenę, jaką mieli w momencie pisania tej książki. Pakiety zasobów są zwięzłe i nie
zawierają zbędnych treści, co jest dużym plusem w przypadku gier mobilnych. Ponadto modele postaci
mają niską liczbę wielokątów, co jest importowane do renderowania mobilnego. Wykonaj następujące
czynności, aby zaimportować postać iClone i zamienić ją na postać Ethana:
1. Zacznij od otwarcia okna magazynu zasobów, wybierając pozycję menu Okno | Sklep aktywów.
2. Po otwarciu okna wpisz iclone w polu wyszukiwania i naciśnij Enter lub ikonę wyszukiwania.
3. Po zakończeniu wyszukiwania na górze listy powinny znajdować się trzy podstawowe znaki iClone:
Max, Izzy i Winston, w następujący sposób:

4. Teraz, w tym momencie, możesz wybrać postać, której chcesz użyć w swojej wersji FoodyGO.
Wszystkie postacie będą działały tak samo i istnieje tylko jedna niewielka różnica w konfiguracji.
Możesz teraz wybrać jedną postać, a potem wrócić później, aby dodać inną podstawową postać.
Wybierz postać, aby kontynuować; ten wybór zależy wyłącznie od Ciebie.

5. Lista zasobów postaci zostanie załadowana w oknie, a na liście pojawi się przycisk do pobrania i
zaimportowania zasobu. Kliknij przycisk Pobierz. Pobieranie może potrwać kilka minut, więc znasz
ćwiczenie, łapiesz kawę lub ulubiony napój i czekasz, aż się skończy.
6. Po pobraniu zasobu zobaczysz okno dialogowe Import Unity Package z monitem o wybranie tego,
co chcesz zaimportować. Upewnij się, że wszystko jest zaznaczone i kliknij przycisk Importuj.
7. Po zakończeniu importu zobaczysz, że do folderu Zasoby w oknie Projekt zostanie dodany nowy
folder. Ten nowy folder zostanie nazwany zgodnie z wybraną postacią: Max, Izzy lub Winston.
8. Rozwiń folder z nazwami postaci i wybierz folder Prefab. Zobaczysz prefabrykat z imieniem twojej
postaci. Wybierz i przeciągnij prefabrykat z okna projektu i upuść go na obiekt odtwarzacza w oknie
hierarchii.
9. Wybierz i rozwiń obiekt Player w oknie Hierarchia. Upewnij się, że twoja nowa postać została dodana
do obiektu gracza. Wybierz obiekt postaci i zresetuj transformację. Możesz zresetować transformację,
klikając ikonę koła zębatego w komponencie Transform w oknie Inspektora. Następnie wybierz opcję
Resetuj z menu kontekstowego. Powinieneś teraz widzieć swoją postać nakładającą się na postać
Ethana, w następujący sposób:

1. W oknie Inspektora wyłącz składnik Animator, odznaczając pole wyboru obok tekstu Animator.
Spójrz na pole Avatar w animatorze i zapamiętaj nazwę, która jest tam wypełniona. Dla każdej postaci
będzie to inne, więc w razie potrzeby zapisz to.
2. Wróć do okna Hierarchia i wybierz obiekt EthanBody pod odtwarzaczem i naciśnij klawisz Delete,
aby usunąć obiekt. Usuń również okulary EthanGlasses i EthanSkeleton.
3. Wybierz obiekt gracza. Zmień właściwość Avatar Animatora, klikając ikonę tarczy w oknie Inspektora.
Otworzy się okno dialogowe Wybierz awatar składające się z kilku nazw. Wybierz nazwę
odpowiadającą temu, co zapisałeś w kroku 10. Następnie zamknij okno dialogowe.

4. Uruchom grę w edytorze, naciskając przycisk Graj. Twoja nowa postać powinna animować i poruszać
się, jeśli uruchomisz usługę GPS w trybie symulacji. Upewnij się, że tworzysz i wdrażasz grę na swoim
urządzeniu mobilnym.
Jak widać, proces jest dość prosty, aby szybko zmienić postać, więc wypróbuj dowolną liczbę lub
wszystkie znaki iClone. Jeśli masz na myśli inny zasób postaci, możesz również spróbować. Oczywiście
możliwości są nieograniczone. Oto przykład trzech różnych postaci iClone w naszej grze:

Podsumowanie
Cóż, z pewnością musiała to być nasz najbardziej pracowita część omówiliśmy kilka pozycji. Najpierw
zaimportowaliśmy standardowe zasoby dla postaci, kamer i danych międzyplatformowych. Następnie
dodaliśmy postać gracza do naszej sceny mapy z kamerą i sterowaniem dotykowym. Następnie
napisaliśmy nowy skrypt do sterowania postacią gracza za pomocą kompasu i GPS urządzenia.
Następnie ustaliliśmy, że nasza usługa GPS potrzebuje trybu symulacji i sposobu śledzenia odczytów
GPS na mapie. Następnie zaimportowaliśmy kilka zaktualizowanych skryptów i skonfigurowaliśmy je
tak, aby prawidłowo poruszać i animować postać w grze po mapie. W końcu zdecydowaliśmy, że
standardowa postać zasobu jest zbyt nijakie jak na nasze gusta, i urozmaiciliśmy grę, importując i
konfigurując postać iClone. W następnej Części będziemy nadal badać rozgrywkę i umożliwiać graczowi
interakcję z obiektami świata. Odrodzimy haczyk na mapie i pozwolimy graczowi śledzić stworzenia.
Będzie to wymagało od nas więcej pisania skryptów, tworzenia interfejsu użytkownika,
niestandardowej animacji i kilku efektów specjalnych.

