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Introducció

Durant el desenvolupament de qualsevol videojoc necessitarem importar models
2D i 3D per tal d’animar-los dintre del nostre motor gràfic (o a fora i fer servir les
animacions a dins), així com millorar els resultats visuals de la renderització de
les nostres escenes gràcies a les eines que Unity posa al nostre abast.

En el primer apartat, “Materials i textures”, estudiarem la relació entre aquests
dos elements i un tercer molt important a Unity, els shaders, i com, combinats,
ens ajudaran a donar forma, color i vida als nostres objectes 3D: des d’objectes
molt reals que simulen el món real, a objectes de ciència-ficció com poden ser
ambients futuristes o cyberpunk per posar un parell d’exemples. També veurem
com afegir transparències als nostres materials, fer-los servir com a normal map
per donar millor definició als nostres models 3D, i finalment com fer servir textures
per reproduir vídeo a Unity.

En el segon apartat, “Efectes de postprocessament”, estudiarem el que es coneix
com a Unity’s postprocessing stack i com ens proporciona una sèrie d’eines per
millorar el resultat visual de les nostres escenes i crear efectes visuals complexos
a pantalla completa. A més a més, veurem com s’anomenen les diferents versions
d’un videojoc durant el seu desenvolupament, i com fer-ne el testing.

En el tercer apartat, “Tècniques d’animació 2D”, farem una mica de repàs de la
història de l’animació 2D, com ha evolucionat durant els anys, i com treballarem
amb ella dins de Unity. Aprendrem a fer servir el motor per fer des d’animacions
senzilles com girar un sprite horitzontalment, fins a transicions d’estats complexos
amb l’animation chart i transitions, creació de tree-frame animations i molt més.

En el quart i últim apartat, “Manipulació i animació de models 3D”, farem el
salt a l’animació en 3D, fent un petit repàs de l’animació en 3D i com la seva
història és molt més curta que la de 2D. També estudiarem com fer animacions
dins de Unity, configurar un personatge o model en 3D, el seu avatar i configurar
diferents animacions amb ell.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis i les activitats
proposades. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que
així us podran ajudar els vostres companys o el professorat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Dissenya elements per a aplicacions interactives d’entreteniment, mitjançant
eines específiques de disseny de videojocs i objectes en 3D.

• Adapta els elements per a la creació d’un videojoc, mitjançant eines
específiques de creació de videojocs.

• Configura els controls d’animació mitjançant eines específiques de creació
de videojocs.

• Realitza els elements de postprocessament per a la creació de videojocs.

• Finalitza la producció de l’aplicació interactiva d’entreteniment, valorant el
resultat final. Verifica el producte final.
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1. Disseny amb Unity: materials i textures

Unity és un motor gràfic o game engine multiplataforma desenvolupat i comer-
cialitzat per Unity Technologies. La seva primera versió es va llançar al mercat
al juny de 2005 com a exclusiu d’Apple i els seus sistemes operatius (OSx). Des
d’aquella primera versió fins a l’última publicada el 28 d’octubre del 2018, Unity
2018.2.14 (en el moment d’escriure aquestes línies), han passat més de tretze anys,
i el motor de joc ha passat d’admetre només una plataforma a admetre’n unes vint-
i-set (incloent les consoles d’última generació). El motor es pot fer servir per crear
tant contingut en 2D com en 3D, així com simulacions.

El llenguatge utilitzat per la seva API és C# (encara que en el passat hi havia
una versió pròpia de Javascript anomenada Unityscript, i Boo, un llenguatge de
programació propi). L’API gràfica que fa servir depèn de la plataforma, entre
Direct3D, OpenGl, OpenGL ES, i algunes API propietàries de les consoles. A
més a més, fa servir el llenguatge Cg com a llenguatge propi per als shaders, que
és una versió modificada del HLSL desenvolupat per Microsoft i Nvidia.

Perquè us feu una idea de la importància de Unity en el desenvolupament de
videojocs, en l’actualitat es calcula que Unity s’utilitza per crear al voltant de
la meitat de tots els videojocs creats en el món (variant el percentatge segons
la plataforma). S’ha fet servir per crear, entre d’altres, els següents videojocs:
Cuphead, Monument Valley 2, Ori and the Blind Forest, Hearthstone, Hollow
Knight.

En el món dels gràfics per ordinador, les textures i els materials són quasi tan
importants com els models 3D. Les escenes que creeu serien molt avorrides i sense
vida si tots els objectes que hi representéssim fossin de color gris. És en aquest
punt on les textures i els materials entren en joc per tal d’ajudar-nos a donar vida
i color als nostres mons virtuals.

En aquest apartat estudiarem què són i com utilitzar-los en els nostres objectes
dintre de l’escena. Veurem també com a Unity els shaders juguen una tasca
important a l’hora de relacionar aquests dos elements (els materials i les textures):

• Materials: defineixen com una superfície ha de ser renderitzada, incloent-
hi referències a les textures que usa, tiling, el tint de color i més. Les opcions
que tindreu disponibles en el material dependran del shader que fareu servir
amb el material.

• Textures: són imatges bitmap referenciades des dels materials, per tal que
el shader les pugui utilitzar durant el càlcul del color de la superfície en
qüestió. A més a més, les textures poden representar altres aspectes de la
superfície, com el seu nivell de reflexió, rugositat...

• Shaders: són uns petits scripts escrits en un llenguatge especial (depenen
del motor o API gràfica, poden ser HLSL, GLSL...). A Unity, per exemple,
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Recordeu que el shader no
deixa de ser una petita

subrutina de codi i, com a
tal, pot tenir diferents

paràmetres d’entrada (i
sortida) en funció de

l’objectiu.

es fa servir una variant de l’HLSL. La finalitat d’aquests scripts és calcular el
color de cada píxel, basant-se en la il·luminació i la configuració del material
(a través d’una sèrie de càlculs matemàtics).

Així doncs, de manera genèrica, un material defineix les propietats visuals d’un
objecte (propietats com el color, si és brillant, o rugosa...), mentre que una textura
és un patró que defineix l’aparença uniforme d’un material quan s’aplica a un
objecte. Això no deixa de ser una representació del que podeu observar en el món
real, quan gairebé cap objecte té una superfície uniforme, sinó tot el contrari: les
superfícies varien en color, rugositat, il·luminació..., per cada objecte que podeu
observar al voltant vostre.

En aquest apartat, fareu servir Unity per tal de representar l’entorn virtual. En
aquest, un material especifica quin shader fa servir i aquest determina les opcions
que tindrem disponibles en el material, com poden ser reflexió, transparència,
albedo... Depenent del shader podreu especificar una o més textures segons
defineixin els paràmetres d’entrada, i les podreu assignar al Material Inspector
fent servir les textures que tenim importades al projecte dintre del directori Assets.

Les textures s’han d’ajuntar a un material, per tal que es puguin aplicar a
un objecte o, en el cas de Unity, un cop seleccioneu el shader que voleu fer
servir en el material, assignareu la textura.

1.1 Adaptació de materials i textures

Els materials defineixen com la llum reacciona sobre les diferents superfícies d’un
model i són una part molt important a l’hora de fer que els nostres models (i
escenes) semblin tan reals com sigui possible o, fins i tot, per obtenir altres tipus
de resultats visuals, com poden ser escenes amb un estil més semblant als còmics,
futurista, etc. Unity representa visualment els objectes a les escenes i, amb l’ajuda
dels materials, textures i els shaders, podrem obtenir diferents estils visuals amb
els mateixos objectes en 3D.

Si fem una mica d’història, a partir de Unity 5 es van introduir els Physically-
Based Shaders (PBS), fet que va suposar un abans i un després a l’hora de treballar
amb Unity i els resultats visuals que podem obtenir amb aquest motor gràfic.
Aquest avenç és considerat un dels millors (si no el millor) des que es van introduir
els normal maps.

Els PBS fan la renderització de l’aparença dels nostres models depenent de com
la llum interactua amb el material en el món real, i això ens permet obtenir
resultats molt més realistes i consistents. Va suposar un abans i un després en
el desenvolupament 3D a Unity, ja que a partir d’aleshores ens permet recrear el
món real de manera molt més fidedigna.
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’The Comprehensive PBR Guide’

Per a més informació sobre els PBS us recomano donar un cop d’ull a la guia The
Comprehensive PBR Guide, escrita per Wes McDermott i que està disponible de manera
gratuïta al següent enllaç: www.allegorithmic.com/pbr-guide. Aquesta guia està dividida en
dos capítols o volums, i explica amb molt més detall les diferents tècniques que fan servir
els PBR i que queden fora de l’abast d’aquest mòdul.

Amb l’aparició dels PBS es va introduir també l’standard shader de Unity, que
ens permetrà crear materials de manera ràpida i senzilla (a banda d’oferir-nos una
gran quantitat de paràmetres per personalitzar els nostres materials). A més a
més, es va simplificar el procés de creació de materials i, un cop hem seleccionat
amb quin mode volem treballar, metallic o specular, Unity optimitza per nosaltres
el shader que fem servir, eliminant tot el codi que no es necessita un cop hem
assignat els valors que necessitem del material i els texture maps. Aquest procés
fa que l’standard shader estigui molt optimitzat i ens permet optimitzar les nostres
escenes d’una manera senzilla.

En la majoria dels casos, com per exemple quan volem renderitzar l’escena amb
objectes sòlids o transparents, diferents superfícies, entorns o personatges, fer
servir l’standard shader serà la millor opció en termes de rendiment, visualització
i opcions a l’hora de personalitzar els nostres materials.

En canvi, hi han casos en què un shader específic, fins i tot un d’escrit per nosaltres
mateixos, ens donarà els resultats que esperem, com a l’hora de renderitzar
objectes líquids, de cristall, efectes de partícules, donar un efecte de còmic a tota
l’escena o d’altres efectes de caire més artístic, així com efectes especials (visió
amb raigs x, visió nocturna...).

1.1.1 Creació d’un material amb ’standard shader’

En aquesta secció aprendrem a crear materials usant l’standard shader de Unity,
assignar-lo a un model en 3D, estudiar les diferències entre fer servir el mode
specular i metallic i els diferents paràmetres d’entrada del material, i com això
afecta la renderització de l’objecte a la nostra escena.

L’standard shader de Unity és un shader que ve amb l’engine amb un ampli
conjunt de funcions que ens ajudaran a reproduir amb la fidelitat més gran possible
els entorns virtuals. Es pot fer servir per realitzar una renderització fidedigna de
materials del món real, com pot ser pedra, fusta, cristall, plàstic i metall.

Les seves funcions s’activen o es desactiven en funció de si les fem servir, per tant,
serà un shader molt eficient, eliminant les parts innecessàries a l’hora de fer la
renderització. Per obtenir una llista completa de totes les funcions i paràmetres
de l’standard shader us recomanem donar un cop d’ull a la documentació oficial
de Unity (goo.gl/PaEXZC).

https://www.allegorithmic.com/pbr-guide
https://goo.gl/PaEXZC
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Fluxos de treball i modes de renderització

A Unity, quan treballeu amb l’standard shader hi haurà dos tipus de fluxos de
treball, l’anomenat standard, més conegut com a metallic, i l’specular; haureu
de triar-ne un. Generalment, podrem aconseguir resultats similars en ambdues
configuracions, però fent servir paràmetres d’entrada diferents. És a dir, hi ha
algunes diferències i característiques específiques de cada material que haurem de
tenir en compte a l’hora de triar quin farem servir.

L’standard (metallic) tindrà disponible com a paràmetre d’entrada del shader o
material el valor metallic, que ens permetrà indicar si el material que estem creant
és d’aparença metàl·lica o no. En el cas que sí que ho sigui, el color albedo
controlarà la nostra reflexió specular (la majoria de la llum que afecta el nostre
objecte es reflecteix com a specular). Els materials no metàl·lics tindran la reflexió
specular del mateix color que la llum que s’hi reflecteix.

Per tant, quan fem servir el mode standard o metallic haurem de tenir en compte
que el paràmetre metal hi jugarà un paper molt important. Amb un valor d’1,
significarà que l’albedo influirà en el color, la brillantor i, amb el valor smooth,
ajustarà com de llisa serà la superfície i la seva brillantor. Amb un valor de 0,
el color albedo no afectarà el color specular i es farà servir com el color de la
superfície.

D’altra banda, farem servir el mode specular quan vulguem deslligar el color
specular de l’albedo del nostre material. Així crearem materials més estranys o
exòtics dels que podem obtenir amb el metallic. Per tant, seleccionarem aquesta
versió per treballar d’una manera més clàssica amb el shader. Usarem l’specular
color per controlar el color i la força o la quantitat dels reflexos amb el valor
specular del nostre material.

En general és més senzill fer servir l’standard, envers l’specular, ja que el
segon calcula el color i la brillantor automàticament, basats en els paràmetres
de: albedo, smooth i metallic.

També trobarem que disposem de quatre modes de renderització o Rendering
Mode:

• Opaque: aquest és el valor per defecte, i ens permet renderitzar objectes
sòlids o opacs.

• Cutout: ens permetrà renderitzar objectes amb parts totalment transparents
o totalment opaques.

• Fade: usant el nivell de transparència, ens permetrà simular que els objectes
s’esvaeixen (o apareixen) a les nostres escenes.

• Transparent: ens permetrà renderitzar objectes transparents, com cristall,
plàstics transparents...
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A continuació veurem una captura en què es contraposa una petita esfera amb les
dues configuracions (metallic i specular) i després veurem com reproduir aquest
exemple a Unity, creant el material des de 0 (vegeu la figura 1.1).

Figura 1.1. ’Standard shader specular’ vs. ’metallic’

Render metallic i specular

La imatge de la dreta representa el mode metallic o standard amb el valor de la
propietat metallic a 0,5. La segona imatge fa servir el mode specular i especifica
la propietat specular a un color de gairebé zero, amb la qual cosa aconseguim un
efecte de “no reflexions” de manera metàl·lica o mirall.

Cas pràctic: creació d’un material ’Standard Shader’ amb les
configuracions ’metallic’ i ’specular’

Un cop tenim clars els diferents resultats entre fer servir el mode metallic o
specular, és hora de crear un material des de zero i observar com els diferents
paràmetres modificaran el resultat visual del nostre objecte en 3D.

El primer que farem serà crear dos objectes a la nostra escena, per exemple
dues esferes o sphere, i els anomenarem SphereSpecular i SphereMetallic
respectivament. Les col·locarem relativament a prop, per poder observar els
diferents tipus de renderització, un cop executem l’escena.

Si us hi fixeu, en l’inspector de Unity (vegeu la figura 1.2) podreu observar com
l’objecte està fent servir el Default-Material de Unity, que no podrem modificar
d’Standard Shader Metallic i Standard Shader Specular. Això es pot fer de
diferents maneres. Una és fent clic a un directori del nostre projecte, opció create
i després material.
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RGBA

RGBA significa vermell (red),
verd (green), blau (blue) i alpha.

Fa referència a la composició
d’un color, expressat en termes
dels valors de la intensitat dels

colors primaris de la llum, però
amb un canal alpha addicional,
que indica com és d’opac cada

píxel i permet combinar una
imatge amb altres.

Trobareu més informació
sobre els valors RGBA al

punt “Afegir ‘transparency’
i ‘emission maps’ a un

material”, d’aquest mateix
apartat.

Figura 1.2. ’Default material’ a Unity

Configurarem l’standard_shader_metallic, com podem veure a la figura 1.3 (el
color vermell té els valors RGBA 255,0,0,255):

Figura 1.3. Configurar ’standard shader (metallic)’

Configurarem l’standard_shader_specular, com podem veure a la figura 1.4 (el
color albedo té els valors RGBA 255,0,0,255 i l’specular 53,53,53,255):
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Figura 1.4. Configurar ’standard shader (specular)’

Un cop ja hem creat els nostres materials, és hora d’assignar-los als objectes que
havíem creat en el primer punt: el resultat haurà de ser similar a la figura 1.5.

Figura 1.5. Resultat de la configuració

Finalment, és hora d’executar la nostra escena i observar els resultats, i com els
dos objectes fan la renderització de maneres diferents (vegeu la figura 1.6). Us
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recomano jugar una mica amb els valors del material, per tal d’entendre millor
com afecta la renderització cada camp.

Figura 1.6. Resultat obtingut

En resum, en aquest cas pràctic hem vist com crear materials a Unity i assignar-los
un shader; aquí hem utilitzat l’standard shader de Unity, però podríem fer servir
qualsevol shader que volguéssim. N’hi ha molts a Internet; podeu visitar l’Asset
Store (assetstore.unity.com), i fins i tot podem escriure els nostres propis shaders
per aconseguir diferents resultats visuals.

1.1.2 Creació de textures

Normalment, el disseny dels objectes 3D (la seva geometria) és només una
aproximació de la forma de l’objecte que estem dissenyant. El detall serà proveït
per les textures, que no son més que imatges bitmap que s’aplicaran a la superfície
de la mesh. Imagineu-vos que hem imprès la textura i l’enganxem a sobre del
nostre model, cobrint-lo totalment.

El posicionament de la textura es fa amb el programari de modelatge 3D que s’ha
utilitzat per crear el model i que Unity importarà al mateix temps que importem
el model en 3D (com hem vist en apartats anteriors).

Les textures a Unity es poden fer servir per cinc funcionalitats diferents: models
3D, gràfics 2D, elements d’interfície d’usuari o GUI, efectes de partícules i Terrain
Heightmaps; vegem-los detingudament:

• Models 3D: les textures es poden aplicar a models 3D fent servir els mate-
rials amb l’ajuda dels shaders per controlar el color, per exemple, o simular
superfícies brillants entre altres opcions, com ja hem vist anteriorment.
Inclús es poden combinar dues o més textures a la vegada per obtenir
diferents efectes. És important recordar que han de ser potència de 2 (per
exemple 32×32, 64×64, 128×128...). Encara que no sigui obligatori és
molt més eficient fer-ho d’aquesta manera. Per tal de treballar amb textures
al nostre projecte, simplement la podem importar al directori Assets; un
cop fet això, ja podrem fer-la servir en els nostres materials, com a GUI
Texture o fins i tot convertir-la en un normal map (com veurem més endavant
a l’apartat dedicat a això). Per a més informació us recomano visitar la
documentació oficial sobre les textures al següent enllaç: goo.gl/gzsVN2.

• Gràfics 2D: quan estem treballant amb videojocs en 2D, tots els nostres
models estaran representats amb textures aplicades a meshes, que seran

https://assetstore.unity.com/
https://docs.unity3d.com/Manual/class-TextureImporter.html
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Trobareu més informació
sobre tècniques especials
d’animació a l’apartat 3,
“Tècniques d’animació
2D”, d’aquesta mateixa
unitat.

aproximades a la forma de l’objecte que volem representar (obviant la pro-
funditat). En el cas que vulguem animar aquest objecte en 2D, necessitarem
diferents textures, una per cada frame de la nostra animació. Hi ha tècniques
especials per fer aquestes tasques de manera eficient. Per a més informació,
us recomano veure la documentació oficial de l’sprite editor al següent
enllaç: goo.gl/TcwEsP.

• Interfície d’usuari o GUI: aquests elements normalment estan compostos
per gràfics que no s’utilitzen directament en el nostre videojoc, però que
permetran a l’usuari fer eleccions i veure informació, com per exemple el
menú principal del nostre videojoc o la informació dels punts o les vides del
jugador. Els gràfics utilitzats per a aquestes tasques són molt diferents dels
que farem servir com a textura d’un objecte en 3D, per exemple. Per a més
informació sobre el sistema de GUI us recomano la guia oficial de Unity al
següent enllaç: goo.gl/vEAogM.

• Efectes de partícules: de vegades haurem de representar objectes que
no són sòlids, com flames, fum o espurnes. Es poden representar de
millor manera amb un tipus especial d’objectes anomenat Particle Systems.
Aquests objectes o partícules són petits objectes en 2D que representen
una petita part d’un fum, fluid, espurnes... Aquestes partícules es poden
crear amb diferents paràmetres d’entrada, com el temps que es mantindran
vives fins a la seva destrucció, quantes partícules formaran l’efecte, com
es comportarà... Per exemple, per crear una explosió podrem accelerar
partícules des d’un punt central cap a l’exterior a gran velocitat, amb una
textura que simuli foc. S’ha de tenir en compte que els efectes de partícules
poden arribar a consumir molts recursos, i s’han d’usar amb mesura. Per
a més informació sobre els Particle Systems us recomano la guia oficial
de Unity (especialment la descripció de tots els paràmetres d’entrada) al
següent enllaç: goo.gl/qGWmZml.

• Terrain Heightmaps: s’utilitza per fer servir textures com mapes d’alçada
de terreny. Aquestes textures no s’utilitzaran per visualització (almenys no
directament com totes les anteriors). En aquest cas, les nostres imatges
seran en escala de grisos, i cada píxel representarà una alçada depenent
del seu valor. Aleshores, en una terrain mesh que representa una àrea de
terreny, l’alçada de cada punt es definirà a partir de la textura o Terrain
Heightmap (sempre partint d’una base d’alçada predefinida). És a dir, la
nostra textura definirà com es crea la mesh del terreny. A més a més, podrem
afegir diferents efectes al terreny com a qualsevol altre model o objecte de
la nostra escena, per tal de definir un terreny més rocós, o amb prades, sec...
Us recomano donar un cop d’ull a la documentació oficial de Unity si voleu
aprofundir més en les diferents tècniques per crear un Terrain Heightmaps i
les diferents opcions de visualització. Podeu accedir-hi des d’aquest enllaç:
goo.gl/Dp4seD.

https://docs.unity3d.com/Manual/SpriteEditor.html
https://docs.unity3d.com/Manual/GUIScriptingGuide.html
https://docs.unity3d.com/Manual/ParticleSystems.html
https://docs.unity3d.com/Manual/script-Terrain.html
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Cas pràctic: com crear una escena simulant el sistema solar

Primer de tot crearem una escena buida en el nostre projecte, en aquest cas la
guardaré amb el nom de a3.textures_sistema_solar.

A continuació crearem una esfera per cadascun dels planetes del sistema solar, i
una per al sol (vegeu la figura 1.7). En total tindrem una escena similar a la següent
imatge:

Figura 1.7. Distribució de
l’escena

Ara és el moment d’importar en el nostre projecte les textures que farem servir per
cada planeta. En el meu cas n’he fet servir unes d’accés lliure que podeu trobar al
següent enllaç: goo.gl/etrDKh.

I ara és el moment d’assignar cadascuna de les textures que hem importat al nostre
projecte a cadascun dels objectes que representen els planetes (vegeu la figura 1.8).
Farem servir l’standard shader, versió metallic i crearem un material per cadascun
dels planetes, com per exemple:

Figura 1.8. Creació de materials dels planetes

Repetirem el pas anterior per cadascun dels nou planetes (vegeu la figura 1.9). Un
cop fet això, i si executem la nostra escena, hauríem de veure una imatge similar
a la següent:

https://www.solarsystemscope.com/textures/
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Figura 1.9. Els planetes del nostre sistema solar

Com podeu observar, ja que he provat de reproduir les mides i distàncies reals, els
planetes es veuen molt petits, i el sol (encara de color gris) molt gran, i potser el
resultat no és del tot visual, però es poden entendre els conceptes.

El següent pas es fer que el nostre Sol emeti llum, com ho fa el de veritat. Això ho
farem seleccionant un material per al Sol, i afegint la textura a l’albedo, com en el
cas dels planetes i, a més a més, haurem de marcar la casella Emission i donar-li
un valor (vegeu la figura 1.10).

Figura 1.10. Configuració del material del Sol

Finalment, podem fer girar els nostres planetes (de manera senzilla i circular,
sense voler reproduir les òrbites de manera fidedigna). Per fer això, afegirem un
petit script com el que hi ha a continuació a cadascun dels nostres planetes (vegeu
la figura 1.11).
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Figura 1.11. ’Script’ de rotació dels planetes

Com es pot veure, és un script molt senzill, on fem girar l’objecte que conté el
planeta sobre el seu eix (primera transformació a la funció Update) i després envers
el centre on hi ha el Sol (segona transformació a la funció Update).

Les textures tenen un paper molt important a l’hora de donar realisme a les
nostres creacions. Les podem fer servir per donar més detall als nostres
models en 3D o per crear efectes de partícules, així com a les nostres
interfícies d’usuari o GUI, sprites 2D i finalment Heightmaps.

1.1.3 Afegir ’normal maps’

Si volguéssim modelar tots els objectes en 3D de les nostres escenes fins al més
petit detall, ens donaria com a resultat que totes les nostres escenes estarien
compostes per models de gran resolució, i això generaria una geometria molt
complexa i costosa de processar o renderitzar.

És en aquest punt on els normal maps ens ajudaran a simular aquesta geometria
complexa, que d’altra manera seria molt costosa de renderitzar en termes de
potència de processat, durant l’execució de la nostra escena a cada frame. Així
doncs, els normal maps són un tipus de Bump Map i consten d’un tipus especial
de textures que ens permetrà afegir detall a les nostres superfícies o objectes.

Simplificant molt, els normal maps ens ajudaran a simular objectes en 3D
complexos i amb molts detalls, sobre models de baixa resolució (low-poly 3D
meshes). Per exemple, imagineu-vos una peça de metall amb molts caragols i
soldadures (com per exemple l’ala d’una nau espacial). Modelar tots els petits
detalls en 3D seria molt costós, i la solució serà implementar-lo amb normal maps
simulant els detalls esmentats. Hi ha dues maneres de generar els normal maps:

• Projectar els models en 3D de gran detall o resolució (high-definition 3D
meshes) en els de baixa resolució o detall que tindrem a la nostra escena.
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Aquesta tècnica es coneix com a baking i es fa servir per renderitzar entorns
virtuals complexos reduint el cost en termes de processament. Aquesta
opció te el problema que haurem de dissenyar dos models per cada objecte:
el d’alta resolució per fer la projecció de la textura i el de baixa resolució
que usarem a les nostres escenes.

• Fer servir una textura, com veurem a l’exemple a continuació, textura que
farem servir de Normal Map i ens ajudarà a l’hora de donar definició als
nostres models de baixa resolució o low-poly.

Eines en línia

Tot i que hi ha un gran nombre d’eines que poden ser usades per generar els normal maps,
us recomano fer servir per exemple una eina en línia (gratuïta i compatible amb Windows i
Mac) que s’anomena NormalMap Online, creada per Christian Petry. S’hi pot accedir des
de: goo.gl/6MkGgp. També n’hi ha altres de disponibles, que inclouen fins i tot un plug-in
per a Gimp (disponible només per a Windows) o un altre per a Adobe Photoshop anomenat
nDo (també disponible només per a Windows).

A l’hora de treballar amb Unity i importar les nostres textures com a normal maps,
haurem de fer un parell de passos extra:

• Primer de tot, l’haurem de col·locar al nostre directori d’assets. Canviarem
el Texture Type a Normal map en les propietats de la textura, com es pot
veure a la imatge següent (figura 1.12):

Figura 1.12. Configuració material; resul-
tat de crear un ’normal map’

• En el cas que vulguem importar un heightmap com a normal map, haurem
de fer els mateixos passos, però seleccionar l’opció Create from Grayscale
i també seleccionar el Bumpiness per controlar com de profunds seran els
angles representats en el normal map, com es pot veure a la imatge següent
(figura 1.13):

http://cpetry.github.io/NormalMap-Online/
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Figura 1.13. Configurar un ’heightmap’

• Un cop tenim el normal map al nostre directori Assets del nostre projecte
de Unity, el podrem seleccionar a la propietat Normal Map dels nostres
materials que facin servir l’Standard Shader.

Potser us heu fixat que a la part inferior dels paràmetres del material creat amb
Standard Shader hi ha una zona anomenada Secondary Maps on tenim l’opció
d’afegir un normal map secundari. En aquest paràmetre es poden fer servir
textures de la mateixa manera com hem vist a dalt, i la seva funcionalitat serà
afegir detall extra als nostres models usant una freqüència o escala diferent a la
que hem fet servir en el normal map primari. Per exemple, el normal map primari
ens pot donar detall d’una paret, i el secundari, detall de petites fissures o ratllades
a la paret.

Cas pràctic: com afegir ’normal maps’ a un model en 3D

En aquest petit exemple, agafarem la textura de la Terra i hi afegirem el normal
map, que es pot baixar des de l’enllaç: goo.gl/D2QQSu.

Primer de tot haurem d’importar la textura i el normal map que ens podem baixar
des de l’enllaç anterior.

Un cop fet això crearem un material per aplicar a l’esfera en 3D que simularà la
Terra, que per a aquest exemple, anomenarem nm_exemple_mat.

Crearem una esfera nova, li aplicarem un material amb la configuració standard,
i afegirem la textura de la Terra al paràmetre de l’Albedo i la textura del normal
map que hem creat, al paràmetre de Normal Map (vegeu la figura 1.14) amb la
resta de valors per defecte:

https://www.solarsystemscope.com/textures/
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Figura 1.14. Resultat de configurar el
’normal map’

Finalment, executarem l’escena per veure el resultat. Com podeu observar en la
imatge (figura 1.15), el model de l’esquerra està molt més definit que el de la dreta,
i tots dos fan servir, com a base, una esfera en 3D de Unity.

Figura 1.15. Resultat amb i sense ’normal map’

Els normal maps seran una eina molt potent a l’hora de donar més definició
i detall als nostres objectes, amb un cost molt baix a l’hora de fer la
renderització, cosa que permet fer servir models molt més senzills.

1.1.4 Afegir ’transparency’ i ’emission maps’ a un material

Tots els materials tenen dues propietats:

• La transparència o transparency: ens permetrà que els colors d’un material
siguin més o menys transparents o visibles fins arribar a la transparència
total o bé a l’opacitat completa.
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Les manipulacions
d’imatges d’aquest punt

s’han fet amb el programari
d’edició d’imatges lliure

Gimp.

• L’emissió o emission: ens permet recrear objectes autoil·luminats, com
poden ser pantalles de mòbil, televisions, llums d’un cotxe, o fins i tot
objectes futuristes com naus espacials, armes làser...

En aquest sentit, cal tenir en compte que Unity pot llegir quatre canals de cada
textura: R (Red), G (Green), B (Blue) i A (Alpha). Quan assignem la propietat
de transparency o cutout, el canal alpha del nostre difuse texture map assignarà
la transparència al material, d’acord amb el nivell de brillantor de cada píxel
(en mode cutout, no pot fer la renderització de semitransparències, ha de ser o
totalment transparent, o totalment sòlid).

D’altra banda, per dotar de llum pròpia o brillantor els nostres objectes farem
servir el paràmetre Emission. Aquest controla el color i la intensitat que emet
una superfície, quan estem usant un emissive material en el nostre objecte o escena.
Farà l’efecte que estarà emetent llum, com si l’objecte estigués autoil·luminat.

Aquests materials s’utilitzaran quan voldrem crear objectes que en alguna part (o
tot) ha de semblar que tenen alguna llum interior, com pot ser un monitor, un
cartell lluminós, botons brillants... (aquí el límit és la nostra imaginació a l’hora
de crear diferents efectes).

De manera senzilla podrem crear emissive materials definint un color de la llum
emesa (com hem fet en l’exemple del sistema solar). Aquests objectes, encara
que no hi hagi llum a la nostra escena, o estigui molt fosc, seran autoil·luminats i
il·luminaran els objectes que tinguin al voltant. Disposem de tres opcions diferents
per definir quin efecte tindrà la llum que emet l’objecte:

• None: l’objecte emetrà llum, però aquesta no afectarà els objectes que tingui
al voltant.

• Realtime: la llum emesa des del nostre objecte s’afegirà a la il·luminació
global i calculada en temps amb tota la il·luminació de la nostra escena.

• Baked: la llum emesa des d’aquest material serà calculada i guardada en
els static lightmaps de l’escena, per tant els objectes estàtics que hi hagi al
voltant seran afectats per la nostra llum emesa, però els objectes dinàmics
no.

Cas pràctic: com crear una esfera amb una textura i materials que suportin
la transparència

Primer de tot hem de seleccionar la imatge que voldrem fer servir com a textura
i obrir-la en l’editor d’imatges que fem servir normalment (vegeu la figura 1.16).
En aquest exemple i per tal de simplificar-lo usarem el logotip de Unity que ens
podrem baixar a la seva pàgina web o fent una cerca Google:
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Figura 1.16. Resultat de la impor-
tació del logotip

Un cop la tenim oberta, afegim una capa transparent a la nostra imatge. Això es
pot fer en el menú Layer/Transparency/Add Alpha Channel.

El següent pas serà seleccionar les àrees que voldrem que siguin transparents
(vegeu la figura 1.17). En el nostre cas, seleccionarem tot el fons negre fent
servir l’eina fuzzy select tool (si esteu fent servir un altra imatge per seguir aquest
exemple, haureu de seleccionar tota l’àrea que voleu que sigui transparent).

Figura 1.17. ’Fuzzy tool’ GIMP

I el resultat a GIMP serà el següent (figura 1.18), un cop hem seleccionat tota
l’àrea negra:

Figura 1.18. Selecció de la imatge a GIMP

Suprimirem la selecció que hem fet mitjançat la tecla Delete o Supr del nostre
teclat. El fons de la nostra imatge ara serà transparent, però la part de dintre del
cub del logotip continua amb el fons negre (vegeu la figura 1.19).

Figura 1.19. Resultat a GIMP
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Guardem la imatge, que serà la que farem servir com a textura i tornem a Unity.
A Gimp, per guardar una imatge en format png, l’hem d’exportar en comptes de
guardar-la.

Crearem un parell d’objectes a la nostra escena de Unity. Per a aquest exemple:
una esfera i un cub (el resultat amb la primera serà una mica més estrambòtic). Un
cop fet això creem un nou material que farem servir amb aquest exemple. En el
meu cas, l’he anomenat standard_transparency.

Seleccionarem l’standard shader i en la propietat de Rendering Mode la canviem
a Cutout, ajustant la propietat Alpha Cutout a 0,9. També assignarem la textura
que hem creat prèviament a la petita caixa que hi ha al costat de la propietat Albedo
amb un resultat similar al següent (figura 1.20):

Figura 1.20. Propietats del ’shader’

Si executem la nostra escena, el resultat final seran dos objectes, on el nostre
material farà la renderització de la part transparent mostrant només la part sòlida
(vegeu la figura 1.21).

Figura 1.21. Resultat final

Per acabar, com a petit exercici, us recomano que jugueu una mica amb les
propietats del shader per tal de veure com afecta la renderització dels objectes.

1.1.5 Afegir brillantor amb el paràmetre ’Emission’

En aquest punt, estudiarem com dotar de llum pròpia o brillantor els nostres
objectes amb el paràmetre Emission. Aquest paràmetre controla el color i la
intensitat que emet una superfície, quan estem usant un emissive material en el
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nostre objecte o escena. Donarà l’efecte que estarà emetent llum, com si l’objecte
estigués autoil·luminat.

Aquests materials s’utilitzaran quan voldrem crear objectes que en alguna part (o
tot) han de semblar que tenen alguna llum interior, com pot ser un monitor, un
cartell lluminós, botons brillants... (aquí el límit és la nostra imaginació a l’hora
de crear diferents efectes).

De manera senzilla, podrem crear emissive materials definint un color de la llum
emesa (com vam fer a l’exemple del sistema solar). Aquests objectes, encara que
no hi hagi llum a la nostra escena, o estigui molt fosc, seran autoil·luminats i
il·luminaran els objectes que tinguin al voltant. Disposem de tres opcions diferents
per definir com la llum afectarà (la que emet l’objecte):

• None: l’objecte emetrà llum, però aquesta no afectarà els objectes que tingui
al voltant.

• Realtime: la llum emesa des del nostre objecte, serà afegida a la il·luminació
global i calculada en temps amb tota la il·luminació de la nostra escena.

• Baked: la llum emesa des d’aquest material serà calculada i guardada en
els static lightmaps de l’escena, per tant, els objectes estàtics que hi hagi al
voltant seran afectats per la nostra llum emesa, però els objectes dinàmics
no.

Cas pràctic: com crear un petit efecte d’emissió per al nostre logotip

Un cop ja tenim un logotip, és hora de treballar en un efecte d’emissió. Per fer-ho,
primer de tot dupliquem la imatge del logotip de Unity donant-li un nom explicatiu
(per exemple logo_emission.jpg) i l’obrim amb el nostre editor d’imatges preferit
(en aquest exemple hem fet servir Gimp).

Seleccionarem tots els caràcters del logotip amb l’eina fuzzy select tool i mantenint
la tecla Shift o majúscules pressionada per tal de seleccionar múltiples àrees al
mateix temps.

Després copiarem la nostra selecció i l’enganxarem en una nova capa o layer i
aplicarem un filtre Noise, per exemple d’un 60%.

Tot seguit, crearem una nova capa o layer, i l’omplirem completament de color
negre. Col·locarem aquesta capa per sota de la resta, i tindrem com a resultat final
la següent composició a la nostra imatge (figura 1.22):
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Figura 1.22. Creació d’una nova
capa

Unim o combinem totes les capes en una de sola i guardem la textura que acabem
de crear en format PNG. El resultat final serà més o menys com la imatge que
teniu a continuació (vfigura 1.23):

Figura 1.23. Resultat a GIMP

Ara, tornem a Unity i importem la imatge que hem creat en l’apartat anterior
com a textura.

Crearem un material amb l’standard shader (li podem posar com a nom stan-
dard_emission) i en la configuració del shader li assignem la textura del logotip
en la propietat Albedo, i la que hem creat (per simular la emissió) a la propietat
Emission. Canviem el color d’Emission a blanc (R: 255; G: 255; B: 255) i baixem
la seva intensitat a 0,20. Finalment, seleccionem al paràmetre Global Illumination
a Realtime (vegeu la figura 1.24):
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Figura 1.24. Configuració de material a
Unity

Finalment, executem la nostra escena, per tal de veure els resultats (vegeu la figura
1.25):

Figura 1.25. Contraposició de resultats

Com podeu observar en el logotip superior, li hem donat un efecte d’emissió. Si
jugueu una mica amb els valors, el podem fer més brillant o menys (fins i tot es
poden escriure petits scripts per simular que la potència de l’efecte puja i baixa).

Finalment, com sempre, us recomano que experimenteu i feu proves amb els valors
que hem introduït al llarg d’aquest exemple per entendre una mica millor com
afecten el resultat final.
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El valor alpha del paràmetre albedo controla la transparència dels nostres
materials (sempre que fem servir l’standard shader). Això només serà cert
en els casos en què el Render Mode estigui en algun dels que admeten
transparències. És important que seleccionem el mode més adient per
a les nostres necessitats, perquè això determinarà si el nostre material té
o no té reflexos, el valor specular, o si la transparència pot tenir valors
semitransparents o no.

També hem de tenir en compte que quan tenim una textura assignada en el
paràmetre Albedo podem controlar la transparència fent servir el canal alpha del
nostre material (la textura), com hem fet en el primer exemple d’aquest apartat.
Els valors del canal alpha poden variar des de blanc, que és totalment sòlid, fins
a negre, totalment transparent. Així doncs, podem controlar que el nostre objecte
tingui diferents àrees de transparència.

Gràcies a aquest cas pràctic, hem vist com fer que els nostres objectes emetin llum,
per tal de fer-los brillants i que il·luminin els objectes que tenen al voltant. Es pot
fer directament amb el valor Emission de l’Standard Shader o creant una textura
que controli aquesta emissió.

1.1.6 Reproduir vídeos a les textures

Unity pot reproduir vídeos en qualsevol component de les nostres escenes que
tingui una textura (independentment de l’objecte) i l’engine s’encarregarà de
projectar la reproducció d’aquest en la textura esmentada. Unity admet la
descodificació de vídeo per maquinari i programari, i a més a més la possibilitat
de reproduir vídeo amb transparència, diferents pistes d’àudio i fins i tot video
streaming (a través de la xarxa / internet).

Unity va introduir el component del tipus Video Player a la versió 5.6. En
versions anteriors de l’engine es feia servir un component anomenat Movie
Texture i encara que el funcionament final era el mateix (projectar un vídeo
en una textura) la seva configuració i el procés d’importar els vídeos en el
nostre projecte eren completament diferents.

Cub 3D a la nostra escena (vegeu la figura 1.26):
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Figura 1.26. Creació d’un objecte

Per començar, incorporarem el component de VideoPlayer al nostre objecte. I
afegirem un vídeo al nostre projecte en format .mp4 dintre del directori Assets/ví-
deo. En aquest exemple jo he fet servir un dummy vídeo que podeu trobar a l’enllaç:
goo.gl/dvTGaf (en concret el de 10mb, mp4, 1280x720). Així doncs tindrem el ví-
deo a la següent localització: Assets\videos\SampleVideo_1280x720_10mb.mp4.

Un cop tenim el vídeo dintre del nostre projecte de Unity, és hora d’assignar-lo al
component Video Player que hem inclòs en el cub que hem creat abans (vegeu la
figura 1.27):

Figura 1.27. Configuració del vídeo

Ja podem fer clic a Play i veurem com el vídeo es reprodueix en el cub que hem
creat a la nostra escena (vegeu la figura 1.28):

https://www.sample-videos.com/
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Formats admesos

Recordeu que no tots els formats
de vídeo són admesos per Unity,

i fins i tot depèn de la plataforma
per la qual estem desenvolupant.

És a dir, no admetrà els mateixos
formats a Windows, que a Mac,

IOS, Android, PS4, Nintendo
Switch... Consulteu la

documentació oficial en el
següent enllaç: goo.gl/YWrWEc.

Figura 1.28. Resultat final

Com a curiositat, podeu provar de reproduir el mateix vídeo en una esfera, per
comprovar que el model en 3D que fem servir és el menys important, i és a la
textura on Unity reproduirà el vídeo.

Aquest component no ens permetrà gaire flexibilitat a l’hora de reproduir vídeo
a Unity. El component VideoPlayer reproduirà el vídeo automàticament, deixant
en les nostres mans molt poc control. Explorant la classe VideoPlayer i les seves
propietats i mètodes podrem controlar el vídeo per codi.

Aquesta funcionalitat serà molt útil a l’hora de reproduir vídeo en diferents casos
quan no voldrem que el vídeo es reprodueixi automàticament quan es carrega la
nostra escena; com per exemple, si volem reproduir una cutscene després que
l’usuari premi un botó, o reproduir vídeo en model d’una pantalla de televisió
quan el jugador arriba a una habitació concreta...

Cas pràctic: com crear un petit ’script’ per controlar la reproducció de vídeo

En el codi que teniu a continuació, podeu veure com implementar un petit
controlador per a la nostra escena de vídeo, on cada cop que pressionem la tecla
‘espai’, el vídeo s’aturarà o continuarà la reproducció depenent de l’estat anterior.
També, quan pressioneu la tecla L, el vídeo es posarà en mode d’autoreproducció
automàtica o manual.

1 using UnityEngine;
2 using UnityEngine.Video;
3

4 [RequireComponent(typeof(VideoPlayer))]
5 public class VideoController : MonoBehaviour {
6 [SerializeField]
7 private VideoPlayer m_videoPlayerController = null;
8

9 private void Awake()
10 {

https://docs.unity3d.com/Manual/VideoSources-FileCompatibility.html


Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 33 Motors de videojocs

11 // Sempre és millor assignar aquest valor en l’editor
12 // però és de bones pràctiques tenir aquest "sanity

check"
13 if (m_videoPlayerController == null)
14 m_videoPlayerController = GetComponent<VideoPlayer

>();
15

16 }
17

18 private void Update()
19 {
20 if (Input.GetKeyUp(KeyCode.Space))
21 OnPauseKey();
22 else if (Input.GetKeyUp(KeyCode.L))
23 OnLoopKey();
24 }
25

26 private void OnPauseKey()
27 {
28 if (m_videoPlayerController.isPlaying)
29 {
30 m_videoPlayerController.Pause();
31 Debug.Log("Pause");
32 }
33 else
34 {
35 Debug.Log("Resume");
36 m_videoPlayerController.Play();
37 }
38 }
39

40 private void OnLoopKey()
41 {
42 if (m_videoPlayerController.isLooping)
43 {
44 Debug.Log("IsLooping = false");
45 m_videoPlayerController.isLooping = false;
46 }
47 else
48 {
49 Debug.Log("IsLooping = true");
50 m_videoPlayerController.isLooping = true;
51 }
52 }
53 }

El nostre petit controlador del vídeo, doncs, farà les següents tasques per reproduir
el vídeo:

• En el mètode Awake fem un cast del component VideoPlayer, en cas que no
s’hagi fet prèviament en l’editor de Unity.

• Al mètode Update controlem si l’usuari prem la barra espaiadora, o la tecla
L.

• OnPauseKey. Depenent de si el vídeo s’està reproduint el posarem en pausa
o, en cas contrari, resumirem la reproducció.

• OnLoopKey. Depenent de si el vídeo està en mode loop canviarem el seu
estat al contrari.
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Podrem reproduir vídeos a les nostres escenes sobre qualsevol model en 3D
que tingui una textura. Gràcies a un component que ens proporciona Unity
(el Video Player) i a traves de la classe amb el mateix nom, podrem accedir
a totes les funcionalitats via codi, moltes de les quals no estan disponibles a
la pantalla de l’editor.
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2. Efectes de postprocessament

En aquest apartat estudiareu com funcionen els efectes de postprocessament, quins
són els més coneguts i usats, i com fer-los servir a Unity. També en veureu alguns
més en profunditat i els resultats que podem obtenir-ne, a més a més d’escriure’n
un de propi vosaltres mateixos.

Els efectes de postprocessament consisteixen en aplicar filtres i efectes a la imat-
ge de la càmera a pantalla completa (o frame) que resulta de fer la renderització de
l’escena. Aquests filtres i efectes s’apliquen abans de mostrar la imatge a l’usuari,
i poden millorar ostensiblement de manera senzilla el resultat visual invertint molt
poc temps en configurar-los.

Es poden fer servir efectes de postprocessament per simular propietats físiques
de les càmeres o els carrets fotogràfics, fent servir, entre d’altres: Bloom, Depth
of Field, Chromatic Aberration o Color Grading. També es poden fer servir per
crear efectes del joc per situacions on hi ha un impacte a l’usuari, com per exemple
boira, ceguesa per canvi de lluminositat, i molt més.

En resum, fareu servir el post-processing stack o efectes de postprocessament
quan vulgueu modificar la imatge o frame que s’està mostrant a l’usuari per tal
d’aconseguir una finalitat concreta, des de simular una pel·lícula antiga fins a
efectes quan l’usuari rep un impacte, millora la lluminositat...).

2.1 El ’post-processing stack’ de Unity

Unity us proveeix d’una sèrie d’eines per tal d’aplicar efectes de postprocessament
a les vostres escenes. Com veureu en els següents apartats, s’han d’aplicar per
càmera, i afectaran només els objectes que aquesta càmera està renderitzant.
Unity implementa per defecte, entre d’altres, els següents efectes :Motion Blur,
Chromatic Aberration, Color Grading, Antialiasing o Fog.

Per poder fer servir aquesta funcionalitat de Unity, haurem d’importar el
post-processing stack, que ens proporcionarà una gran quantitat d’efectes
predefinits. D’altra banda, Unity ens permet escriure els nostres propis
efectes.

El post-processing stack combina els efectes que heu configurat en una càmera en
concret abans de mostrar-lo a l’usuari. Unificant l’aplicació dels efectes en una
mateixa pipeline s’aconsegueixen els següents avantatges:

• Els efectes sempre estan configurats en l’ordre correcte.
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• Permet combinar diferents efectes en un sol processament o single pass.

• Els efectes estan agrupats en un mateix lloc per treballar-hi de manera més
ràpida i senzilla.

A continuació, veureu una llista amb tots els efectes que venen per defecte amb
el post-processing stack de Unity i una petita descripció de cadascun per tal que
us podeu fer una idea dels efectes que es poden aconseguir amb cada un d’ells;
com també algunes eines que us ofereix de sèrie (debug views i monitors), per tal
d’ajudar-vos a l’hora de comprovar si els efectes estan produint el resultat esperat:

• Antialiasing: aquest efecte de postprocessament ajudarà a fer que els vostres
models tinguin un aspecte més suau. L’Aliasing mostra els gràfics en
pantalla de manera que els contorns apareixen amb dents o un efecte de serra,
en comptes de semblar una línia definida. L’Antialiasing envolta aquestes
línies en forma de serra per una sèrie d’ombres o matisos del mateix color
que els píxels del voltant. Això farà desaparèixer l’efecte d’Aliasing però
provocarà que les línies estiguin una mica menys definides (o siguin una
mica borroses).

• Ambient Occlusion o oclusió ambiental: aquest efecte aproxima l’Ambient
Occlusion en temps real a tot el contingut de la pantalla. Enfosqueix plecs,
forats, interseccions i superfícies properes. En el món real, aquestes àrees
tendeixen a bloquejar o ocultar la llum ambiental, i per això semblen més
fosques. És important tenir en compte que aquest efecte és molt car de
processar en termes de rendiment.

’Ambient Occlusion’

L’oclusió ambiental o Ambient Occlusion és una tècnica de renderització que genera una
il·luminació ambiental completament independent de la llum i l’entorn de l’escena. Aquesta
tècnica calcula quina és l’exposició de cada punt de l’escena a la il·luminació ambiental.

• Screen Space Reflection: s’utilitza per fer servir informació que ja tenim a
la pantalla per tal de calcular reflexos. El podreu fer servir per simular els
reflexos d’un terra mullat, per exemple.

• Fog: es crea sobreposant un color als objectes en funció de la distància amb
la càmera. Així aconseguireu un efecte de boira, especialment en escenes a
l’aire lliure, per amagar el clipping dels objectes que estan al fons.
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Centrar l’interès

Afegir profunditat de camp
(Depth of Field) a les escenes pot
donar sensació de profunditat a
l’espai, i que l’espectador centri
el seu interès en l’objecte que
està enfocat.

LUT

A Look-Up Table és una taula
que emmagatzema els valors del
color per cada píxel, agafant els
valors RGB d’una imatge o
textura original i modificant-los
per uns de nous canviant la
tonalitat, saturació i brillantor.

• Depth of Field o profunditat de camp: us ajudarà a simular l’efecte de focus
de la lent d’una càmera. En el món real, una càmera només pot fer focus
en un moment donat a un objecte a una distància concreta. Els objectes
que estiguin a una distància diferent de l’objecte del focus, apareixeran com
desenfocats en la imatge. Amb l’efecte Depth of Field podreu reproduir
aquest efecte amb la càmera de l’escena a Unity.

• Motion Blur o desenfocament de moviment: amb aquest efecte podreu
simular la difuminació d’objectes o imatges quan aquests estiguin en movi-
ment, com passaria en el món real, quan un objecte es mou més ràpidament
que la càmera. Aquest efecte serà molt útil en jocs de carreres, per exemple.

• Eye Adaptation: l’ull humà té la característica que es pot adaptar a diferents
nivells de llum o foscor depenent de la situació però, si el canvi és sobtat,
trigarà uns segons a adaptar-se a la nova situació. A Unity podeu simular-lo
fent servir l’efecte de postprocessament Eye Adaptation. Aquest dependrà
del nivell de brillantor a la imatge, i l’adaptació es produirà en el temps. Es
pot fer servir quan el jugador surt d’un edifici a l’exterior, per exemple, o
surt d’una cova simulant el temps que trigaria l’ull humà a adaptar-se.

• Bloom: ens permetrà reproduir l’efecte que es dona amb les càmeres reals
quan un objecte és molt brillant. A Unity l’efecte produeix petites franges
de llum al voltant de les vores de les àrees més brillants, contribuint a la
il·lusió que aquests objectes són extremadament brillants.

• Color Grading: consisteix en el procés d’alterar o corregir el color i la
brillantor de la imatge final. Es podria dir que és com el procés d’aplicar
filtres a les fotos a Instagram, per exemple. Les eines que posa a l’abast
el post-processing stack de Unity són totalment en temps real HDR (High
Dynamic Range).

• User Lut: efecte similar al Color Grading que acabem de veure, però molt
més senzill. En aquest cas, els píxels de la imatge que es mostren a la
pantalla són substituïts pels valors de la LUT o Look Up Table que l’usuari
vol fer servir. Com que és un mètode d’implementació senzill, ens permetrà
fer-lo servir en plataformes que no admetin les textures necessàries per
implementar el Color Grading. Com a comentari, cal dir que es necessiten
dues textures com a paràmetre de l’efecte de postprocessament, una de
256x16 i l’altra de 1024x32 (se’n poden fer servir de més grans, però
afectarà el rendiment).

• Chromatic Aberration: en el món de la fotografia, aquest és un efecte on
la lent no convergeix tots els colors al mateix punt. Apareixen “franges” de
color al llarg dels límits que separen la foscor i parts brillants de la imatge.
A Unity, s’intenta reproduir, i resulta en un efecte molt característic i que es
pot fer servir per distorsionar una imatge (com per exemple quan el jugador
rep un impacte, o ha sofert una intoxicació i volem distorsionar una mica la
imatge). Les franges podran ser de color vermell/blau o verd/púrpura, a més
a més de definits per l’usuari, amb una textura proveïda com a paràmetre.
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Versió 2.0

En el moment d’escriure aquest
contingut, Unity està treballant

en una versió 2.0 del
post-processing stack amb

millores en el rendiment i nous
efectes. Ja es troba disponible en
mode de preview. Per si us voleu

aventurar a fer proves i
trastejar-hi una mica, us deixo

l’enllaç: bit.ly/2R2ndRE.

HDR

High Dynamic Range Rendering
permet aconseguir efectes

visuals molt més convicents, fent
servir un rang més gran de valors

pel color (RGB) de cada píxel
durant els càlculs intermedis,
abans de mostrar per pantalla

una imatge o escena.

• Grain: aquest efecte intenta simular com es veien les pel·lícules antigues,
amb textura granulada a la imatge, que feien que no fos del tot nítida. A
Unity s’implementa amb un gradient coherent noise i es fa servir molt per
simular entorns imperfectes a jocs de temàtica d’horror.

• Vignette: aquest efecte té l’objectiu d’enfosquir i/o dessaturar cap a les vores
d’una imatge en comparació amb el centre. A Unity s’implementa de dues
maneres diferents: una d’elles és Classic, on es fa de manera automàtica,
depenent dels paràmetres d’entrada, i l’altra és l’anomenada Masked, on
fareu servir una textura sobre la pantalla per tal de crear l’efecte.

• Dithering: es coneix com Dithering l’efecte d’aplicar “soroll” a la imatge
per tal de fer aleatori el que es coneix com a quantization error. Això evitarà
patrons a gran escala com pot ser color banding o les típiques “serralades”
d’alguns models en línia recta. Vegeu a la figura 2.1 com s’aplica el
dithering a la imatge final, per evitar l’efecte de bandes de la segona imatge.

Figura 2.1. Efecte de ’banding’ i ’dithering’

Wikipedia

• Debug views: encara que no són un efecte pròpiament dit, el post-processing
stack de Unity té una sèrie de vistes de debug per tal de veure alguns efectes
específics, com poden ser: Depth, Normals, Motion Vectors, Ambient
Occlusion, Eye Adaptation, Focus Plane, Pre Grading Log, Log Lut i User
Lut. Us serà molt útil a l’hora de fer debug per com quedaran alguns dels
altres efectes, i com es creen partint de textures o imatges.

• Monitors: per tal d’ajudar els artistes a controlar el resultat de la renderitza-
ció d’una escena, el post-processing stack de Unity té una sèrie de monitors
que trobareu a l’àrea de preview de l’inspector a l’editor de Unity. Cada
monitor es pot activar o desactivar en play-mode per tal de veure en temps
real els resultats. S’ha de tenir en compte que això afectarà el rendiment de
Unity quan executem l’editor.

2.1.1 Configurant el ’post-processing’ a Unity

Primer de tot, heu de tenir en compte que per obtenir uns resultats òptims en el
postprocessament és recomanable que el Linear color-space tingui l’HDR activat.
A més a més, és recomanable fer servir el deferred rendering (ja que per a alguns
efectes és obligatori). Un cop ja teniu importada al projecte la post-processing

https://github.com/Unity-Technologies/PostProcessing
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stack de Unity, ja la podreu fer servir en les vostres escenes seguint els següents
passos.

A Unity, s’ha d’importar manualment el post-processing stack directament
de l’Asset Store de Unity, ja que no ve per defecte. Es pot obrir directament
a Unity, en el menú Window/Asset Store. En la nova finestra heu de buscar
el Post-Processing Stack de Unity i importar-lo al vostre projecte.

Primer de tot afegireu l’script PostProcessingBehaviour.cs a la càmera a la qual
voleu aplicar els efectes de postprocessament. Això ho podreu fer de tres maneres
diferents; a la figura 2.2 podeu veure el resultat final:

Figura 2.2. Afegir ’PostProcessingBehaviour.cs’
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• Fent drag & drop de l’script a l’objecte que conté la càmera --- traduc-
cions@nuriasolano.com 2019/05/05 07:10És correcte així? No s’entenia
tal com estava i he afegit la preposició de O potser ha de ser a l’script de
l’objecte? Caldria confirmar-ho. --- --- alejandro.santiago@gmail.com
2019/05/23 19:59 Es mes correcte fent drag & drop de l’script a lobjec-
te....traduccions@nuriasolano.com 2019/05/05 07:10.

• Fent clic al botó Add Component del mateix objecte i buscant l’script en el
menú desplegable.

• Des del menú Component > Effects > Post-Processing Behaviour.

Un cop fet això, ja teniu els efectes de postprocessament activats en aquesta
càmera, amb un perfil o profile buit. És el moment de començar a configurar les
diferents opcions o efectes que teniu disponibles. Els post-processing profiles són
una mena d’asset dintre del projecte de Unity que es poden reutilitzar en diferents
escenes/càmeres. Es poden comprar a l’Asset Store. Això simplifica crear-ne de
diferents, depenent de si, per exemple, esteu desenvolupant per a mòbil o PC (baix
i alt rendiment respectivament).

Un cop heu creat un asset d’aquest tipus, observareu una finestra a Unity, com la
que veureu a continuació en la figura 2.3, on podreu definir les diferents opcions
de l’efecte:

Figura 2.3. Opcions de l”asset’

Si ja heu configurat l’efecte, és hora d’afegir-lo al post-processing script que
havíeu vinculat a la càmera. El resultat final serà semblant al de la figura 2.4:

mailto:traduccions@nuriasolano.com
mailto:traduccions@nuriasolano.com
mailto:alejandro.santiago@gmail.com
mailto:traduccions@nuriasolano.com
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Figura 2.4. La nostra càmera amb l’efecte de postpro-
cessament; resultat final.

En resum, en aquest apartat hem vist com importar al projecte el post-processing
stack, com configurar un perfil o profile, on podrem emmagatzemar la configuració
que vulgueu de l’efecte de postprocessament i com afegir-lo a una càmera a
l’escena. Els següents passos seran aprendre a configurar alguns efectes concrets.

2.1.2 L’efecte ’Fog’

L’efecte Fog us resultarà molt útil sobretot quan estigueu dissenyant escenes
de mons oberts o exteriors. Aquest efecte funciona sobreposant un color
(normalment blanc o gris) sobre els objectes segons la seva distància amb la
càmera, simulant boira. També és molt útil per amagar allò que es coneix com
a clipping d’objectes a la càmera, quan la configuració del far clip s’ha mogut
endavant per motius de rendiment.

’Clipping’ i ’Far clip’

El clipping permet seleccionar àrees de la nostra escena per activar o desactivar de la cua
de rendering. És a dir, activar o desactivar selectivament operacions de rendering dins
d’una regió predefinida.

Far clip, també conegut com Z-clipping o depth clipping, es refereix a tècniques que
determinen selectivament els objectes de l’escena en funció de la seva profunditat respecte
a la pantalla. És a dir, podrem controlar entre quins valors de proximitat i llunyania la nostra
càmera “veurà” els objectes.
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El primer pas és afegir a la càmera principal (o en la que vulgueu aplicar l’efecte)
un component del tipus Post-Processing Behaviour. Un cop afegit, haureu de
configurar el profile de l’efecte de postprocessament per tal d’afegir la boira, amb
un resultat similar al de la figura 2.5, on veieu la imatge de l’esquerra amb Fog
activat, a la dreta, sense:

Figura 2.5. Configuració del ’profile’ de l’efecte ’Fog’

Com podeu observar, al resultat amb el Fog activat, l’aspecte de la imatge és molt
més suavitzat, especialment si considerem que normalment aquesta part queda
més al fons, i l’acció estarà molt més a prop de la càmera.

2.1.3 L’efecte antialiàsing

Aquest efecte de postprocessament és molt útil, ja que us ajudarà a que el resultat
de la renderització sigui molt més suau, especialment les vores dels objectes, i
que no tinguin aquesta aparença de serralada tan lletja. Com veureu a l’exemple a
continuació, la seva configuració és molt senzilla i podreu canviar la configuració
depenent de l’escena on l’esteu aplicant (a diferència d’aplicar aquest efecte a
nivell de les opcions de projecte).

El primer pas serà afegir a la càmera principal (o en la que vulgueu aplicar l’efecte)
un component del tipus Post-Processing Behaviour. Un cop afegit, haureu de
configurar el profile de l’efecte de postprocessament per tal d’afegir l’antialiàsing,
amb un resultat similar al de la figura 2.6:

Figura 2.6. Antialiàsing

Observeu que només teniu dues configuracions per poder canviar: el Method amb
FXAA (Fast Approximate Antialiasing) o Temporal AA. El primer té un millor
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Com a recomanació,
desactiveu sempre els
efectes que no feu servir
tota la estona, i només
activeu-los quan els feu
servir (per reduir el cost de
fer el render ).

FPS o ’First Person
Shooters’

Són videojocs d’acció en
primera persona, on el jugador té
la impressió d’estar dintre de
l’escenari virtual, perquè la
càmera té el mateix punt de vista
que el jugador. El jocs es basen
en el combat amb armes però
també en l’exploració del
terreny.

resultat en termes de rendiment, però pitjor visualment, i viceversa en el cas del
segon. Tot i així, en l’FXAA podreu configurar el mode de rendiment que voleu
executar.

Un cop heu configurat l’antialiàsing al vostre gust, afegireu el profile al Post-
Processing Behaviour que havíeu afegit a la vostra càmera prèviament, i ja el
tindreu activat (en tots els objectes que aquesta càmera s’encarregui de fer el
render). El resultat final el podreu apreciar a la figura 2.7:

Figura 2.7. Resultat final; a l’esquerra sense FXAA, a la
dreta amb FXAA

De vegades necessitareu un profile diferent per cada escena, ja que les opcions de
configuració no seran les mateixes, o fins i tot dintre d’una escena poden haver-hi
àrees on us interessi que l’antialiàsing s’apliqui amb més qualitat o més rendiment.
Això ho haureu de canviar mitjançant codi depenent de les vostres necessitats.
Haureu de vigilar molt l’aplicació d’aquest efecte de postprocessament, ja que en
termes de rendiment pot afectar bastant.

2.1.4 Crear un efecte ’Vignette’

En aquest apartat creareu el típic efecte d’impacte que es pot veure en molts
videojocs FPS (First Person Shooters), on les vores de la càmera o imatge es
tornen de color vermell quan es rep un impacte. Per això fareu servir l’efecte de
postprocessament anomenat Vignette, que consisteix a enfosquir i dessaturar les
vores d’una imatge. Per fer això, haureu d’afegir un petit script a la càmera. A
continuació, vegeu com és el procés.

El primer pas és afegir a la càmera principal (o en la que hi vulgueu aplicar l’efecte)
un component del tipus Post-Processing Behaviour. Un cop fet això, configurareu
un profile de postprocessament per tal d’activar l’efecte de Vignette i desactivar la
resta, com es veu a la figura 2.8:
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Figura 2.8. Activació de l’efecte ’Vignette’

Com podeu veure a la imatge anterior, hem desactivat tota la resta d’efectes i a les
opcions de configuració del Vignette hem triat com a color el vermell (per simular
la sang), i el paràmetre intensity té el valor 0. Aquest punt és important, ja que per
defecte no volem que estigui aplicat.

A continuació, vegeu un petit script d’exemple per executar l’efecte en el temps.
S’ha anomenat VignetteImpact, i requereix que tingui un component de Camera
i de Post-Processing Behaviour al mateix objecte (per estar segurs que podreu
executar l’efecte). La primera part de l’script quedarà com es veu a continuació
(veieu figura 2.9):

Figura 2.9. ’Script VignetteImpact’
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’Coroutines’

Les Coroutines són una mena de
funcions que tenen l’habilitat de
pausar la seva execució, tornar el
control a Unity, i continuar amb
aquesta durant l’execució del
següent frame.

Com es veu en la imatge anterior, primer de tot en la funció Awake es comprova
que les variables hagin sigut assignades en l’editor i, si no, les obtindrem del
gameObject actual. Un cop fet això executem una coroutine de Unity per executar
l’efecte de Vignette amb el següent codi (veieu la figura 2.10):

Figura 2.10. ’Coroutine ApplyImpactEffect’, el codi de la ’coroutine’

Com es veu al codi anterior, primer de tot capturarem les opcions de configuració
de l’efecte de postprocessament (aquest pas és indispensable, ja que no es
poden modificar directament). Després simularen l’efecte en tres fases: primer
incrementem l’efecte, fem una petita pausa al mig, i el disminuïm cap a 0 al
final. Finalment, a la funció OnDestroy deixem la configuració de l’efecte de
postprocessament amb les opcions de configuració.

Com heu vist en aquest petit exemple és molt senzill crear aquest efecte, i fins i tot
es podria millorar afegint una textura que simulés una esquitxada de sang (com
fan molts jocs FPS), canviant les opcions de configuració en el profile de l’efecte
de postprocessament, un cop activat el Mode en Masked en comptes de Classic.

2.2 Guia de versions d’un videojoc

Durant el desenvolupament d’un projecte de software (o un videojoc, en el
vostre cas) hi haurà diferents fases, que normalment aniran des de la fase de
recol·lecció de requeriments fins a la publicació final del producte o entrada en
producció. En aquest apartat estudiareu aquestes fases i en què consisteixen
cadascuna, i tractareu la importància de definir correctament en quina fase us
trobeu per portar a bon port el vostre projecte.
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’Build’

Fa referència al resultat de
produir una versió del

programari amb els elements
actuals. És a dir, en qualsevol

punt del desenvolupament farem
una compilació per convertir el

codi font en producte executable
(i per tant que es pot verificar o

executar).

Ens centrarem primer a repassar una mica la història sobre on i com van sorgir els
termes que estudiareu. Els termes alpha-beta van ser creats o emprats per primera
vegada a IBM, encara que es creu que ja es feien servir molt abans que arribés
el software o programari, probablement des dels anys cinquanta (i probablement
abans). La terminologia era la següent:

• A test era la verificació d’un nou producte abans del seu anunci al públic.

• B test era la verificació d’un nou producte abans d’enviar-lo per la seva
producció massiva.

• C test era la verificació final del producte abans de la seva distribució final.

A mesura que el programari guanyava pes al catàleg de productes d’IBM, alpha
es va començar a fer servir per denotar A test, i beta es va fer servir per demostrar
que el producte estava enllestit per al públic.

Martin Belsky, director d’alguns dels primers projectes de programari d’IBM, va
afirmar haver inventat la terminologia. IBM va abandonar la terminologia alfa -
beta durant la dècada dels seixanta, però aleshores havia rebut un suport bastant
ampli de la indústria, i s’havia convertit en una mena d’estàndard.

IBM i Martin Belsky

International Business Machines Corporation (IBM) és una multinacional americana en
l’àrea de les tecnologies de la informació. IBM fabrica i comercialitza maquinari, middleware
i programari, i ofereix serveis d’allotjament i consultoria en àrees que van des d’ordinadors
de mainframe fins a nanotecnologia.

Martin Belsky va ser contractat per IBM el 1954, va dirigir els esforços d’aquesta companyia
en l’àrea de l’FSD (Functional Specifications Document), que és un document que
especifica quines funcions ha de fer un component o sistema específic.

2.2.1 Fases d’un projecte de programari

A continuació, definirem en detall les fases més comunes en un projecte de
programari o videojoc. No tots els projectes han de tenir totes les fases, i de
vegades els límits entre una fase i la següent no estan del tot definits durant
el desenvolupament (per exemple quan passem d’alpha a beta). En resum,
podrem dividir un projecte en les següents fases: Pre-alpha, Alpha, Beta, Release
Candidate (RC) i Release.

Durant la fase Pre-alpha fareu totes les activitats que no requereixen verificació
o proves de manera formal, com poden ser la recol·lecció dels requisits, el disseny
del programari, el GDD (Game Design Document)... Durant aquesta fase és
possible l’obtenció d’alguna build en un estat molt inicial, on es poden fer proves
de quines mecàniques funcionen, l’art pipeline, els controls...

Durant la fase Alpha, que serà la primera del cicle de vida del desenvolupament),
començareu el testing del producte. Normalment els programadors faran servir
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’Art Pipeline’

Procés de creació i
implementació de l’art per a un
projecte en particular,
normalment associat al procés
creatiu per al desenvolupament
de videojocs i com els artistes
integren el seu art en el producte
final.

caixes (en anglès es coneix com a white-box technique) per tal de simular l’entorn
que es vol crear. Durant aquest temps, els artistes aniran substituint les caixes per
art segons estigui disponible. El videojoc en fase alpha tindrà amb tota probabilitat
molts bugs, comportaments no esperats, pèrdua d’estabilitat... Tampoc tindrà totes
les mecàniques que estan planejades per a la versió final.

Depenent del tipus de desenvolupament que esteu fent, aquesta versió mai veurà
la llum fora del vostre estudi, cercle d’amics i persones de confiança per tal de
rebre comentaris i crítiques sobre la direcció del videojoc. D’altra banda, si s’opta
per una filosofia de “portes obertes” i ensenyem des d’una fase molt primerenca
l’avenç del producte, es podrà crear comunitat al voltant del producte. Sense entrar
en detalls, ambdues opcions són bones, però dependran molt de la visió de negoci.

El final d’aquesta fase ve definit per allò que es coneix com una feature freeze,
on, com el nom indica, totes les mecàniques del joc estaran implementades, i no
n’hi haurà de noves afegides en les fases següents. Normalment el videojoc serà
feature complete en l’última build d’aquesta fase, com es pot veure a continuació
(vegeu la figura 2.11):

Figura 2.11. Cicle de desenvolupament

La fase Beta serà la següent fase després de la fase Alpha (beta és la segona lletra
de l’alfabet grec, després d’alfa, la primera). La fase Beta normalment comença
quan el videojoc o programa és feature complete però probablement conté un
nombre (elevat) d’errors o bugs i problemes de rendiment, i part dels elements
de l’art del joc encara són caixes blanques o bé versions inicials. Normalment
en aquest cas començaran les proves a fons, incorporant casos d’ús, proves
d’usabilitat, casos extrems i alliberant el videojoc a un grup d’usuaris (que pot
ser obert o no).

’Beta release’

Aquest procés d’entregar als usuaris programari o videojocs en fase Beta es coneix com a
Beta release i serà un moment important en el cicle de desenvolupament del videojoc, ja
que és el moment que molts jugadors descobriran el producte, i haurem de crear comunitat,
així com assegurar-nos que corregim tots els errors que es trobin. Aquesta versió del
videojoc també s’utilitzarà molt sovint per anar a fires del sector, ensenyar-la a possibles
publishers o socis. Com ja hem comentat, la Beta release pot ser oberta a tothom, o a un
petit grup de la selecció. Això dependrà una mica de la política que hàgim seguit durant tot
el desenvolupament.
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Personalment, recomano seguir una política de “portes obertes” i anar incloent a la
comunitat tot el possible des d’un bon començament, però en productes grans o
superproduccions això no és possible. Tot i així, hi ha molts exemples de videojocs que
han fet una beta privada per a alguns jugadors (com usuaris d’altres jocs de la marca, o
que comprin X joc primer...).

Finalment, haurem de triar un grup petit de beta testers, i ens interessarà seguir
molt de prop les seves recomanacions, ja que seran persones que informen
activament dels problemes del producte. En general, seran clients o representants
de clients potencials. Els beta testers tendeixen a oferir els seus serveis de forma
gratuïta, però sovint reben versions del producte que proven, descomptes en la
versió de llançament o altres incentius.

La fase Release Candidate o RC és una versió beta del videojoc, amb potencial de
ser la versió final excepte si es troben bugs importants que puguin fer necessària
una altra iteració per tal d’arreglar-los. Un cop hem arribat a aquest punt del
desenvolupament tota la tasca d’estabilització ja s’ha dut a terme, les funcionalitats
del joc estan enllestides i el codi ha estat provat en un o més cicles de proves a la
fase beta.

Aleshores, quan el programador o equip de programació està d’acord que no hi
haurà grans canvis en el codi del joc (a part de petites modificacions, o bug-fixing),
aquesta build estarà enllestida per passar-la al grup de proves com a possible
candidata a ser el producte final (i les proves que es duran a terme seran en entorns
tan semblants com sigui possible a l’entorn final dels usuaris o jugadors).

Finalment, la fase Release arriba una vegada s’ha llançat el videojoc. El
llançament es farà amb el producte en la versió stable release, que serà l’RC que
considerem que és més estable i preparada per al públic en general.

En resum, en aquest apartat heu estudiat les diferents versions del videojoc o pro-
gramari, des de les primeres fases, on encara estem incloent noves funcionalitats
(pre-Alpha i Alpha), fins que ja tenim totes les funcionalitats incloses, i volem
començar a arreglar bugs (fase Beta). Un cop creiem que tots els bugs han estat
arreglats (almenys la gran majoria) passarem a una fase de pre-release o Release
Candidate RC, en què el videojoc estarà gairebé enllestit, i només quedarà passar
la bateria final de proves i, si tot és correcte, publicar-lo!

2.3 Verificació del producte final

Durant el desenvolupament d’un videojoc, com qualsevol altre tipus de programari
o software, el procés de verificació del producte ha de ser constant. Ningú
llançaria al mercat un producte sense haver-lo verificat a fons, per assegurar-se
que compleix amb els mínims de qualitat exigits.

En el cas dels videojocs, aquests canvien en funció de la plataforma, des de PC,
on els mínims són més baixos, fins a les consoles (PS4, XB1, Switch, ...), on els
propietaris de les plataformes (Sony, Microsoft i Nintendo) solen ser molt estrictes
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amb la qualitat dels videojocs publicats i han de seguir una sèrie de regles definides
per ells mateixos per tal de superar els seus processos de QA (sense els quals no
es pot publicar en les seves plataformes).

Quan hem de fer les proves d’un videojoc, aquestes dependran en gran mesura
de les diferents plataformes, per exemple fer A-B testing a mòbils, proves sobre
el kit de desenvolupament a consoles, funcionalitats en línia (partides online). Les
fases de les proves que veurem a continuació són el màxim de genèriques, sense
entrar en detall de cada plataforma. Així doncs, les fases del procés de verificació
del producte final són les següents:

• Preparació: com el seu nom indica és la fase on prepararem el pla
de proves i definirem l’estratègia a seguir en cadascuna de les dife-
rents fases que veurem a continuació. Potser serà necessari la ins-
tal·lació o configuració d’algun programari específic per la gestió dels
diferents bugs que trobarem durant les proves, com per exemple Jira:
www.atlassian.com/software/jira. En cas que fem servir programari lliure,
podem usar OpenProject: www.openproject.org

• Alpha Testing: durant aquesta fase del desenvolupament, el videojoc encara
no té implementades totes les mecàniques; algunes ja hi són, altres cauran
pel camí, i en general ens trobarem molts bugs. La principal missió de les
proves en aquesta fase és assegurar-nos que el joc s’està desenvolupant sense
errades greus, o que no permetin la seva execució correctament. A banda,
cal tenir en compte que:

– Durant aquesta fase serà molt important documentar correctament to-
tes les errades del videojoc, en quin maquinari i sistema operatiu, quins
perifèrics o comandaments s’estaven fent servir... És molt important
identificar aquests errors en fases primerenques del desenvolupament
per poder solucionar-los més fàcilment.

– I, finalment, cal remarcar que aquesta fase no és gens agraïda a l’hora
de fer les proves, ja que moltes parts del videojoc encara estaran amb
caixes, una interfície d’usuari en desenvolupament, l’estil gràfic en un
estat molt inicial, les funcionalitats a mig desenvolupament.... Malgrat
això, és crítica a l’hora de construir un producte final tan sòlid com
sigui possible.

• Closed Beta Testing o proves internes: aquesta fase la dur a terme normal-
ment un equip intern de QA, el mateix equip de desenvolupament o petits
grups d’usuaris seleccionats per a aquesta tasca o de “confiança”. Durant
aquesta fase de proves el videojoc s’anirà apropant a la versió definitiva,
corregint tots els errors. Els game testers s’encarregaran de “trencar” el joc
de totes les maneres possibles, jugant de maneres molt diferents de com ho
faria un usuari normal. És a dir, intentar trobar tots els errors, per petits o
amagats que estiguin. En aquesta fase es trobaran errors que poden semblar
inversemblants a priori. Per posar un parell d’exemples dels molts que m’he
trobat, perquè us en pugueu fer una idea:

– Una vegada vam descobrir que si arrencàvem el videojoc amb la
consola en rus, jugàvem un nivell complet, però si canviàvem l’idioma

https://www.atlassian.com/software/jira
https://www.openproject.org
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QA

Quality assurance (QA) és un
procés que garanteix que el

programari desenvolupat
compleix les especificacions de

qualitat definides o
estandarditzades. És un procés

continu dins del cicle de vida del
desenvolupament de programari

per garantir que compleix les
mesures de qualitat desitjades.

de la consola i arrencàvem el videojoc de nou, els nivells no es
carregaven correctament.

– Una altra vegada, deixant jugar dos nens de quatre i cinc anys, vam
descobrir que les col·lisions amb els murs no funcionaven del tot bé,
si es provava de travessar-los de manera constant.

• Open Beta Testing o proves obertes al públic: normalment es fa quan
s’acosta molt el llançament del videojoc, amb una versió molt estable i
oberta a tothom que vulgui provar el joc abans que surti al mercat en la versió
definitiva. Com que la majoria dels bugs ja s’han corregit, aquesta fase de
proves està molt focalitzada en millorar l’experiència d’usuari recollint i
implementant els comentaris rebuts d’aquests usuaris, i fins i tot afegir o
treure funcionalitats. No sempre es du a terme, aquesta fase, ja que depèn
molt del cicle de desenvolupament, estratègia comercial, Publisher, si el
tenim...

• Pre-production Testing: durant aquesta fase el videojoc ja està llest per
ser publicat, i els verificadors o testers hauran de verificar el joc de proves
final del procés de QA abans que el joc passi a producció o, depenent de la
plataforma, es publiqui.

En resum, en aquest apartat hem vist com hem de planificar els jocs de proves o
testing des de fases molt inicials del projecte, i que aquest no s’acabarà gairebé
fins al moment de pujar a producció o publicar el videojoc, i passarà per diferents
fases d’intensitat durant el desenvolupament amb diferents actors implicats.
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La història de l’animació
en 2D s’explica amb detall
a l’apartat “Fonaments de
l’animació” ; a la unitat “El
producte i la història de
l’animació”, dins del mòdul
Projectes d’animació
audiovisual 2D i 3D.

3. Tècniques d’animació en 2D

L’animació en 2D és el procés de fer centenars de dibuixos i animar-los, tot
reproduint-los en una ràpida successió. Aquesta és la forma més comuna o
tradicional d’animació i s’ha utilitzat durant diverses dècades i a través de diverses
formes de comunicació, com el cinema, la televisió, els videojocs...

Per ser uns bons professionals de l’animació, haureu de conèixer com animar
sprites 2D, així com fer animacions amb el motor Unity 3D, el sistema d’aquest,
el Mecanim, i el sistema de físiques 2D.

3.1 Història de l’animació en 2D

Fent un repàs ràpid a la història, l’animació en 2D tradicional consisteix a fer
un dibuix i aleshores fer un segon dibuix del mateix objecte o personatge, però
amb un canvi molt subtil (com pot ser un petit canvi en la posició d’un braç d’un
personatge que l’està movent, o una modificació en els llavis per simular que està
parlant). Amb aquest mètode, centenars si no milers de dibuixos són realitzats
per tal d’animar una escena completa. Els dibuixos són mostrats en una ràpida
successió d’imatges (normalment en 24 frames o dibuixos únics per segon).

Amb aquesta tècnica, es proporciona a l’usuari la sensació que aquest gran nombre
d’imatges estàtiques formen una animació fluida. Aquest tipus d’animació fa més
de cent anys que es fa. Encara que la creació de l’animació en 2D s’atribueixi a
Walt Disney, amb la creació del seu icònic personatge Mickey Mouse, no va ser
ell qui va fer la primera animació en 2D.

La primera animació en 2D mai creada (que se’n tingui constància) va ser
l’anomenada Fantasmagorie, d’Emile Cohl. Va ser creada completament en
blanc i negre, i consisteix en un personatge en forma de pal. Per fer les diferents
escenes que componen el curt d’animació, de 75 segons de durada, es van
necessitar a prop de 700 dibuixos diferents (alguns reutilitzats, és clar) i es va
publicar el 1908, per la qual cosa precedeix la primera animació de Mickey Mouse
(el vaixell de vapor amb el famós ratolí) per uns vint anys.

3.1.1 Dels anys trenta als anys setanta

Durant la Golden Age o època daurada de l’animació, des dels anys trenta fins als
setanta, es van crear animacions o dibuixos animats de gran qualitat, com poden
ser els dels personatges Mickey Mouse, Donald Duck i Goofy de Disney; o Bugs
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Bunny, Daffy Duck i Porky Pig de la Warner Bros, o The Flinstones i Scooby Doo
de Hanna-Barbera. Aquest són els exemples més coneguts de companyies que van
ajudar a popularitzar l’animació en 2D en aquests anys inicials.

Durant la dècada dels seixanta, l’animació va fer el salt dels cinemes a la televisió.
Moltes sèries d’animació van ser creades durant aquest període, incloent The
Flinstones, que va ser la primera que va triomfar en el prime time. També es va
fer el salt de capítols de 5-10 minuts fins als 20-25 minuts. Per tal de mantenir
els costos d’aquest increment baixos, es van popularitzar una sèrie de trucs o
tricks, com ara animar només una part de la pantalla per frame, repetir el fons
o background en mode circular (especialment quan els personatges caminen o
condueixen). Encara que aquestes animacions no eren tan suaus i visualment
atractives com les animacions del cinema, eren prou bones per a convèncer i
entretenir milers de persones arreu del món, i ajudar en la popularització de les
sèries d’animació en 2D.

3.1.2 Dels anys vuitanta fins als noranta

A finals dels vuitanta i principis dels noranta, els dibuixos animats van començar
a ser també un producte per a adults i no només per a nens i, juntament amb
l’aparició dels videojocs, es va anar popularitzant aquest tipus d’animació. Un
exemple perfecte d’aquesta fita van ser The Simpsons que van fer el seu debut a
la televisió nord-americana el 1989 (encara que pugui semblar un producte molt
més recent).

Aquesta va ser una de les primeres sèries d’animació que va començar a tocar
temes més d’adults, com els problemes de la vida real, el sexe, l’alcohol..., i no
només una temàtica per a gent més jove (encara que potser no van ser la primera,
sí que va ser una de les més famoses de l’època). Molts pares es van escandalitzar,
ja que com que es tenia la sensació que les sèries d’animació només eren per a
nens, els temes que es tractaven a The Simpsons no eren coses que els nens petits
haguessin de veure a la televisió, i per tant no pertanyia als dibuixos animats.

A pesar de les preocupacions dels pares, la sèrie va ser un èxit gairebé instantani i
va rebre altes puntuacions de la crítica, es va vendre gran quantitat de mercaderia
de la sèrie i va ser la prova que les sèries d’animació no eren exclusives dels nens
petits o del públic més jove. Això va donar peu a la creació de moltes més sèries
animades per a altres franges d’edat, com South Park, Futurama o Family Dad,
entre d’altres.

3.1.3 Dels anys noranta fins avui

Des de finals dels noranta fins a dia d’avui, l’animació en 2D ha guanyat molt
de pes, i ara és una part molt important de la indústria audiovisual. Moltes de
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les sèries d’animació de l’actualitat, com Bob Esponja, per exemple, fan servir
ordinadors per ajudar en la creació de tota la part de l’animació en 2D.

També hi ha un gran nombre de videojocs actuals totalment basats en 2D (espe-
cialment a l’escena indie), com poden ser Nuclear Throne o Ori and the Blind
Forest. Tots aquests exemples ja fan servir l’animació per ordinador, que requereix
molts menys dibuixos o sprites, ja que es pot fer l’animació entre fotogrames de
manera automàtica, i no és necessari dibuixar-los tots de manera manual. Fins i
tot hi ha dibuixos animats o videojocs que combinen part d’animació en 2D, amb
escenaris en 3D, com poden ser els episodis més nous de The Simpsons o Family
Guy. Molts videojocs fan servir també les mateixes tècniques.

Les animacions poden ser també completament digitals. Programaris com Adobe
Flash (encara que ja en desús), Unity, Unreal i d’altres motors gràfics, ens perme-
tran realitzar animacions en 2D usant només un ordinador. Aquest programari
moltes vegades ens permetrà fer les animacions entre els diferents frames de
manera automàtica, reduint de manera significativa el nombre de dibuixos o sprites
que necessitarem per fer la nostra animació. A més a més, fent servir un ordinador,
podem canviar certs paràmetres com el frame rate o el color en un procés d’uns
pocs segons. Això donarà als usuaris un control total sobre les animacions.

En resum, l’animació en 2D ha recorregut un llarg camí, des de l’animació
Fantasmagorie del 1908, fa més de cent anys, fins als dibuixos animats que tots
coneixem d’avui en dia, animacions Flash, videojocs... L’animació en 2D ens ha
portat com a espectadors i jugadors un nombre incomptable de mons de fantasia,
videojocs increïbles (clàssics i actuals). Durant aquests cent anys, el procés de
treball s’ha anat modernitzant, i el que abans suposava dies o setmanes de feina
ara ho podem fer en unes poques hores gràcies al programari actual, que cada cop
és més senzill i a l’abast de tothom. Fins i tot les animacions en 3D s’estan estenent
i cada cop són més populars, però queden fora de l’abast d’aquest apartat.

3.2 El subsistema d’animació a Unity

El sistema d’animació de Unity és una eina molt potent que posa a la nostra
disposició la possibilitat d’un control total dins del motor o engine, així com
poder fer crides a esdeveniments des de la reproducció de les animacions, una
màquina d’estats i transicions entre els diferents estats, animacions facials i molt
més. Aquest sistema d’animació propi de Unity es coneix com a Mecanim.

Mecanim, entre altres opcions, us oferirà les següents possibilitats:

1. Un flux de treball molt senzill per configurar tots els elements que necessi-
tarem a les nostres animacions.

2. La possibilitat d’importar animacions creades amb Unity (fet que possibilita
exportar-les entre diferents projectes).

3. Animació humanoide.
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4. Retargeting o la possibilitat de canviar animacions entre diferents objectes
o models.

5. Flux de treball simplificat per alinear els animation clips o clips d’animació.

6. Una eina molt potent per previsualitzar els clips d’animació, donant la possi-
bilitat als animadors de treballar de manera independent dels programadors.

7. La possibilitat de gestionar interaccions complexes entre animacions amb
una eina de programació visual per fer aquestes tasques.

8. Animar diferents parts del cos (o de l’objecte) amb diferent lògica o
animacions.

9. Dividir les nostres animacions en diferents capes, que es coneix com a
layering i masking.

10. La possibilitat d’observar els canvis en temps real a la nostra escena sense
la necessitat d’executar-la.

3.2.1 El flux de treball en el subsistema d’animació

La manera de treballar a Unity amb les animacions està basat en el concepte
d’animation clips, o clips d’animació. Aquests contenen informació sobre com
determinats objectes han de canviar la seva posició, la seva rotació o altres
propietats al llarg del temps. Cada un d’aquests clips es poden considerar com
els esdeveniments que se succeiran de manera lineal, de manera única.

Unity posa al nostre abast eines per crear aquests clips d’animació dintre de Unity,
però també ens dona la possibilitat de crear-los des de programari de tercers,
com poden ser Maya o 3D Max, estudis que facin captura de moviment o motion
capture i altres fonts externes. Això donarà als artistes la possibilitat de treballar
amb l’opció que trobin més còmoda.

Els animation clips estan formats o organitzats a l’animation controller, que és
un sistema estructurat en una mena de diagrames de flux, com es pot veure en la
figura 3.1.

Així doncs, els animation controllers actuaran com una màquina d’estats de
l’animació que s’encarregarà de controlar quin clip d’animació s’està executant,
quan s’ha de canviar per un altre, o combinar diverses animacions.



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 55 Motors de videojocs

’Retargetting’

És el procés de traslladar una
animació humanoide d’un model
en 3D a un altre, sempre que
tingui configurat el seu avatar.

Crear un avatar

És el procés de configurar la
relació entre l’estructura òssia
d’un model i les diferents parts
que té.

Figura 3.1. ’Animation controller’

Per exemple, un animation controller molt simple o bàsic podria contenir només
un o dos animation clips per controlar per exemple com un personatge executa un
poder o power up, o com una porta s’obre o es tanca. Un de més avançat pot ser un
que contingui dotzenes d’animacions per a totes les accions del nostre personatge,
com poden ser saltar, disparar, caminar, córrer... Podria fins i tot fer blending (una
mena de suavització entre les animacions) entre les diferents accions per tal de fer
el moviment molt més fluid.

El subsistema d’animació de Unity també disposa de moltes característiques
especials, com poden ser controlar animacions de caràcters humanoides, fer
retargetting de les animacions entre diferents objectes o de diferents formats
d’entrada i fins i tot animar els diferents músculs del nostre personatge. Aquestes
característiques especials seran activades amb l’avatar de Unity.

Totes aquestes diferents parts de l’animació, com ara clips d’animació,
animation controller i avatar, estaran continguts dintre del mateix
GameObject gràcies a l’animator component, que tindrà la referència a
l’animator controller i aquest a la vegada als diferents clips que faci servir.

Així doncs, a manera de resum del funcionament de Mecanim, el subsistema
d’animació de Unity, tenim que:

• Els clips d’animació s’importen des d’un programari extern o es creen dins
mateix de Unity.
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Antigues versions de
Mecanim

Mecanim és el sistema
d’animació recomanat per Unity,

però encara hi ha disponible el
sistema antic (anterior a Unity 4)

i que es pot fer servir en els
nostres projectes, per si hem de

treballar amb contingut creat
amb versions molt antigues del

motor o projectes amb molts
anys de desenvolupament.

• Es col·loquen i s’organitzen en un animator controller, en una finestra
similar a la imatge que hem vist una mica més amunt. Els estats de la nostra
màquina d’estats apareixen units per línies. Aquest animator controller
específic de cada objecte existeix com un asset separat.

• El nostre personatge conté una configuració específica que serà mapada al
format de Unity (si l’hem importat des de fora de Unity) en el format de
l’avatar. Aquest mapatge es guardarà en l’asset de l’avatar.

• El component animator usarà tota la informació anterior per tal d’animar el
nostre personatge.

3.2.2 Els clips d’animació de Unity

Com comprovareu en aquest punt, els animation clips són un dels elements més
importants del sistema d’animació de Unity. El sistema admet importar l’animació
des d’un programari d’animació extern, o fer-la dintre de Unity mateix des de zero,
usant dins de l’editor de Unity l’Animation window.

Les animacions importades des d’elements externs poden incloure les següents
característiques o tipus d’animació:

• Animacions humanes o humanoides capturades des d’un programari de
motion capture.

• Animacions creades des de zero per un artista en un programari extern, com
ara 3DS Max, Maya, Adobe Photoshop o d’altres.

• Animacions des de llibreries externes, com ara la Unity Asset Store o d’altres
llibreries d’animació.

• Finalment, un petit truc fet servir en moltes animacions de personatges
humans és fer diferents captures d’una animació externa (per exemple,
animar en 3D, capturar el vídeo, i després obtenir els frames de l’animació).

Les animacions creades dins de Unity, fent servir l’Animation window us
permeten crear i editar diferents clips. Amb aquestes animacions, podreu animar:

• La posició, rotació i escala dels GameObjects.

• Propietats dels diferents components de l’objecte com el color del material,
la intensitat de la llum, el volum d’un efecte de so...

• Propietats dintre dels nostres scripts inclosos en l’objecte (variables).

• El moment de cridar funcions dels nostres scripts (timing).



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 57 Motors de videojocs

3.2.3 Els ’animation controllers’ de Unity

L’animation controller ens permetrà ordenar i mantenir un grup d’animacions
del nostre personatge, o qualsevol altre objecte animat. Aquest controller tindrà
referències als clips d’animació que farà servir per a les diferents animacions. A
més a més, controlarà els diferents estats i les transicions entre aquestes fent servir
una State Machine. Ens el podem imaginar com un diagrama de flux, o un petit
script o programa per controlar les nostres animacions de manera visual a Unity.

’Animation State Machines’

És molt comú, per a un personatge o qualsevol altre GameObject animat, tenir
diferents animacions, depenent de les accions que pugui fer en el nostre videojoc.
És a dir, si per exemple el nostre heroi pot córrer, saltar, fer un doble salt, agafar
impuls, atacar i defensar-se, molt probablement tindrà un estat per a cadascuna
d’aquestes accions.

Mecanim fa servir un sistema visual molt similar als diagrames de flux per
representar aquesta màquina d’estats. Ens permetrà controlar la seqüència de les
animacions, les transicions, temps d’execució, velocitat... En aquest punt, veureu
com es treballa amb aquesta funcionalitat de Unity.

La idea és que el nostre personatge està fent alguna acció en un moment concret
de l’execució del nostre videojoc. Aquestes accions a Unity les coneixem com
a states, és a dir, un personatge es troba en un state concret quan camina, corre,
salta, ataca... Com és normal, voldrem aplicar restriccions respecte a quin estat
podrà venir a continuació. Per exemple, si està enmig d’un salt, potser no té sentit
poder caminar directament sense abans fer una animació d’aterrar a terra.

Les opcions que té un state per saltar al següent des de l’actual es coneixen com a
state transitions i es poden configurar en la finestra de l’editor de l’Animator.

En resum, els state, les state transitions i una variable per saber en quin state
ens trobem en cada moment conformaran la màquina d’estats. Els estats es
representaran com una capsa en el nostre diagrama; les transicions, com a fletxes,
i l’state actual, com la capsa que estigui seleccionada en cada moment (vegeu la
figura 3.2).
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’Motion’

En el context de l’state machine,
Motion és el clip associat a un
estat i que s’executarà quan la

state machine tingui aquest estat
actiu.

Figura 3.2. ’Animation controller’ per defecte

Aquestes màquines d’estats a dintre de les nostres animacions tenen una gran
importància, ja que simplificaran en gran mesura el disseny i actualització de
les animacions amb molt poc codi o scripts. Cada state conté Motion associat i
s’executarà en el moment que aquest estigui actiu. Això i les transicions permeten
al dissenyador o animador definir una sèrie de seqüències de manera visual i
senzilla sense gaire intervenció del programador.

Les state machines de Unity ens proporcionaran una visió completa de
tots els animation clips, les seves opcions de configuració i les transicions
possibles entre ells.

’Animation Parameters’

Els animation parameters són variables que hem definit en l’Animator Controller
i que poden ser usades en les transicions. S’accedeix als seus valors (i es poden
modificar) des dels scripts. Aquesta és la manera que tenen aquests últims de
controlar el flux en una màquina d’estats.

Per exemple, imagineu-vos que tenim un sprite que està mirant cap a l’esquerra,
i una variable anomenada “m_facingLeft” que contindrà el valor true si volem
que el nostre sprite estigui mirant cap a l’esquerra, i contindrà el valor false
quan vulguem que miri cap a la dreta. Si les transicions entre “MirarEsquerra”
i “MirarDreta” estan basades en el valor d’aquesta variable, podrem controlar de
manera molt senzilla amb codi quina animació volem que estigui reproduint en
tot moment, gràcies al fet que Mecanim agafarà el valor d’aquesta variable i el
passarà a les nostres transicions.

El valor per defecte s’assigna dintre de la secció de Parameters, que es troba en
la finestra de l’Animator de Unity (vegeu la figura 3.3). S’hi pot accedir fent clic
al botó anomenat Parameters, a la part superior esquerra de la finestra.
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Figura 3.3. ’Parameters’ en la finestra del ’Controller’

Els paràmetres que podem crear a l’Animation Controller poden ser dels següents
tipus de dades:

• Int: un número sense part decimal.

• Float: un número amb una part decimal.

• Bool: true o false com a valors acceptats (cert o fals).

• Trigger: un valor del tipus boolean quan serà reinicialitzat pel Controller,
un cop el paràmetre hagi sigut llegit per un script en una transició (és a dir,
que estarà disponible un cop es llegeixi en una transició cap a un altre estat).

Podem assignar el seu valor dels paràmetres amb un script; fent servir funcions
dintre de la classe Animator (SetFloat, SetInt, SetBool, SetTrigger i ResetTrigger).

’State Machine Transitions’

Les transicions entre els diferents estats o animacions que componen la màquina
d’estats ens ajudaran a simplificar en gran mesura animacions complexes, on les
relacions entre estats estiguin definides per les transicions. Dit d’una altra manera,
ens permetran tenir una capa d’abstracció sobre la lògica de la nostra màquina
d’estats.

Cada node en la finestra de l’Animator té un node d’entrada i un altre de sortida,
que es faran servir durant les transicions d’estats. El node d’entrada o Entry és
el punt d’entrada de la nostra màquina d’estats. Aquest serà avaluat i depenent
de les condicions farà la transició de sortida del node. Podríem fer servir aquest
node d’entrada per avaluar algunes condicions (com la barra de vida del jugador)
per decidir a quin estat transiciona primer. Igual que tenim un estat per defecte,
tindrem una transició per defecte (vegeu la figura 3.4).
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Figura 3.4. Estats i transicions a la finestra de l”Animator’

Aquest és un diagrama d’estats molt senzill, on tenim un punt d’entrada (Entry).
Directament, anirem a l’estat FlipSpriteRight. Com podeu observar, només po-
drem canviar cap aFlipSpriteLeft i tornar quan es donin les condicions necessàries.

També és important veure com mai arribarem al node de sortida (en aquest
exemple tindria sentit, ja que el jugador sempre mirarà a dreta o a esquerra). El
node de sortida o Exit es farà servir per indicar en quin estat ha de sortir la
màquina d’estats.

’State Machine Behaviours’

Un State Machine Behaviour és una classe especial de script. Molt semblant
als MonoBehaviour que normalment fem servir en els GameObjects, els State
Machine Behaviour són un tipus especial de script que adjuntarem a un estat
en concret dintre de la màquina d’estats. Això ens permetrà escriure codi que
s’executarà en diferents esdeveniments de l’estat (com quan s’hi entra, s’està
executant, o se n’està a punt de sortir). Aquesta funcionalitat ens ajudarà a l’hora
d’escriure la nostra lògica pròpia, o fer bateries de proves en les animacions.

Alguns petits exemples d’aplicació dels ‘State Machine Behaviours’ podrien ser:

• Executar sons quan l’estat entra o surt.

• Verificar (com en les col·lisions amb enemics) que s’està en un estat de
moure’s (caminar per exemple).

• Controlar efectes especials associats amb estats específics.

• Fer tasques de control de l’estat de l’objecte quan s’entra a l’estat o se’n surt
(comprovar rotacions, posició...).

Els State Machine Behaviours es poden crear i afegir als estats de la nostra
màquina d’estats d’una manera molt similar a com crearem els scripts per als
GameObjects de la nostra escena. Seleccionarem un estat, i en l’Inspector farem
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Esdeveniments disponibles

Per a més informació sobre els
diferents esdeveniments
disponibles, us recomano donar
un cop d’ull a la documentació
oficial de Unity: bit.ly/2Fltc2B.

clic al botó Add Behaviour per seleccionar-ne un d’existent o crear-ne un de nou
(vegeu la figura 3.5).

Figura 3.5. Inspector d’un ’State’; com afegir un ’script’
al nostre estat

Aquest scripts especials tenen accés a un nombre d’esdeveniments que són
cridats automàticament quan l’Animator entra, actualitza o surt de diferents estats.
També hi ha elements per controlar, com ara Root Motion i Inverse Kinematics.

’Animation Layers’

Unity fa servir capes o Animation Layers per gestionar màquines d’estats comple-
xos (especialment quan tenim animacions de diferents parts del cos). Per exemple,
imagineu-vos que el vostre personatge té dues capes; una per la part inferior del
cos, que farà les animacions de caminar, saltar..., i una capa a la part superior del
cos, per fer atacs, defensar-se o escalar parets. Per gestionar les capes, anirem a
la part superior esquerra de l’Animator, on posa Layers (vegeu la figura 3.6). I,
per configurar cada capa, farem clic en la petita roda a la dreta del nom d’aquesta
(vegeu la figura 3.7).

https://docs.unity3d.com/Manual/StateMachineBehaviours.html/
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’Inverse Kinematics’

En una animació amb l’avatar
configurat, potser és útil

examinar les articulacions i les
animacions des del punt de vista

contrari: donada una posició
triada a l’espai, treballar cap

enrere i trobar una manera vàlida
d’orientar les unions perquè el
punt final sigui el mateix que

l’original.

Figura 3.6. Com accedir a ’Layers’

Figura 3.7. Configuració de ’Layers’

Com accedir a la configuració

A cadascuna de les capes, es poden especificar els següents elements:

• Weight: si doneu un pes a la capa, afectarà la manera de sincronitzar les
diferents capes depenent del temps i el pes (si hem seleccionat la casella
Timing).

• Mask: especificarem la màscara que volem fer servir en aquesta capa. És a
dir, si només voleu seleccionar una part del cos del vostre personatge per fer
una animació diferent, mentre una altra capa fa una altra animació en altres
parts de l’objecte.

• Blending type: podeu seleccionar dues opcions: Override, que voldrà dir
que la informació de les altres capes serà ignorada, i Additive, en què
l’animació d’aquesta capa serà afegida per sobre de les capes anteriors.

• Sync: aquesta funcionalitat servirà per reutilitzar animacions entre diferents
capes. Un cop la seleccionem, aquesta opció us demanarà amb quina capa
volem fer el Sync. Llavors la màquina d’estats serà la mateixa que a la capa
original, però els animation clips seran diferents.

• IK Pass: és l’opció de cinemàtica inversa o Inverse Kinematics. Es farà
servir per animar les articulacions dels ossos de la nostra animació de
manera inversa.

3.2.4 Obtenir un bon rendiment i optimització de les animacions

En aquest punt veurem alguns consells que us ajudaran a obtenir el millor rendi-
ment (performance) del subsistema d’animació de Unity. Veureu com optimitzar
les animacions de personatges, el sistema d’animació i optimitzacions en temps
real (run-time).
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’Multiple skinned Meshes’

Es dona quan un model o mesh,
per exemple un personatge, porta
roba. Aquesta roba també serà
un altre model, que s’haurà de
deformar basant-se en l’objecte
pare, en aquest cas el personatge.
Això es coneix com Skin Mesh
Rendering, i els models que ho
fan es diu que tenen múltiple
skins.

El problema de rendiment
amb les corbes només
s’aplica si no és una corba
constant, per tant, no estaria
fent el càlcul a cada frame.

En la configuració de les animacions de personatges haureu de tenir cura del
nombre d’ossos o bones. Es pot donar el cas que necessitem crear un personatge
que contingui un gran nombre d’ossos, per exemple quan volem dissenyar i animar-
lo amb parts configurables. Els ossos extra en l’animació faran augmentar la
mida de la nostra build, i tindrà un cost de processament extra. Per exemple, deu
ossos addicionals en un rig que ja en tingui vint suposarà un 50% més de cost de
processament. D’altra banda, mentre no estiguem executant cap animació, el cost
de processament hauria de ser molt proper a 0.

També haurem de tenir cura del que es coneix com a Multiple skinned Meshes.
Serà preferible combinar-los sempre que sigui possible. Tenir Mesh Renderers
múltiples redueix el rendiment. També és recomanable si el personatge conté
només un material.

En el subsistema d’animació haurem de tenir en compte que l’Animator no
requereix temps de processament quan no li tenim assignat un Controller. És
a dir, podem tenir afegit un Animator a l’objecte en qüestió, però si no li afegim
un Controller en l’editor, no requerirà temps de processament.

En les animacions simples, quan estem executant només un clip d’animació, si no
fem servir Blending podem acabar amb un rendiment pitjor que amb el sistema
antic d’animació de Unity. Era un sistema molt directe i feia el mostreig de la
corba directament escrivint en la Transform. El nou sistema té un sistema de
buffers per fer aquest càlcul del mostreig.

En les Scale curves, és molt més costós que animar la translació i rotació
de les corbes manualment. En resum, s’haurien d’evitar sempre que sigui
possible.

Optimitzar les animacions a Unity

Bona part del temps que Unity utilitza per processar una escena és per avaluar les
animacions, i una part important és per fer-ho de les diferents capes o layers de
l’animació i l’Animation State Machine. El cost d’afegir noves capes a la nostra
animació dependrà de si aquesta capa executa animacions amb blend trees.

A l’hora de realitzar animacions del tipus Humanoid o Generic, haurem de tenir
en compte els següents punts abans de decidir quin tipus utilitzar (en el cas que
sigui possible fer-les servir totes dues):

• Quan importem en el projecte l’animació humanoide, haurem de fer servir
l’Avatar Mask, per remoure per exemple les animacions dels dits, si no la
necessitem.

• Quan fem servir animacions del tipus Generic, fer servir root motion és molt
més car en termes de rendiment que no fer-lo servir. En el cas que no la fem
servir, haurem d’assegurar-nos que no tenim cap root bone.
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’Culling’

És el procés pel qual, durant la
renderització de la nostra escena,
es calcula si totes les cares d’un

objecte són visibles, i es deixa de
“pintar” o fer la renderització de

les que no ho siguin per tal
d’estalviar recursos.

Pel que fa a l’escena, podrem fer moltes accions, però algunes de les més
importants són:

• Fer servir hashes en comptes de strings per fer consultes a l’Animator. És a
dir, si volem saber si l’animació Jump s’està executant, o en quin fotograma
es troba, serà millor fer-ho a través del hash i no del nom.

• Implementar una petita capa per sobre de l’Animator per controlar-lo de
manera més eficient (incloent callbacks però OnStateChange, o OnTransiti-
onBegin).

• Fer servir corbes addicionals per simular esdeveniments a la nostra escena.

• Fer servir corbes addicionals per marcar les nostres animacions.

Finalment, les optimitzacions en temps d’execució seran molt importants, ja que
la visibilitat dels objectes i els updates d’aquests dependrà de si hem configurat
correctament el Culling mode dels nostres renderers. Quan un objecte està fora
del camp visual del jugador, i tenim ben configurat el culling, Unity estalviarà
molt de temps de processament en les animacions i la renderització del nostre
personatge, ja que al no estar dintre del camp visible, no l’actualitzarà.

3.2.5 Preparar el nostre entorn de treball a Unity

Abans de començar a fer les nostres pròpies animacions, és moment de preparar
el nostre entorn de treball per tal de disposar d’algunes imatges, sprites i, fins
i tot, animacions d’exemple per tal de facilitar la tasca d’aprenentatge. Unity
proporciona molts packages d’exemples per a diferents subsistemes; incloent
el 2D Platformer que farem servir en aquest apartat, com a base del nostre
aprenentatge.

Primer de tot haurem d’obrir l’Asset Store de Unity (vegeu la figura 3.8). Un cop
oberta, fent servir la caixa de text per buscar, seleccionarem l’asset 2D Platformer
de Unity Technologies (vegeu la figura 3.9).

Figura 3.8. Aparença de l”Asset Store’ a Unity
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Figura 3.9. El ’Package’ 2D Platformer

El paquet que ens haurem de baixar serà com el de la imatge (vegeu la figura
3.10). Per baixar-lo de l’Asset Store farem clic a on diu Download i esperarem que
es completi la tasca. Un cop baixat en local, l’haurem d’importar en el nostre
projecte fent clic a Import (vegeu la figura 3.11).

Figura 3.10. ’Download’ 2D Platformer

Figura 3.11. Importar el
2D Platformer en el nostre pro-
jecte
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Unity fa servir el terme
anglès rotate, en català

‘girar’ o ‘fer girar’.

Un cop hem fet clic en el botó import, ens sortirà aquest missatge d’avís o warning
(vegeu la figura 3.12). Ens està avisant que estem important un projecte complet.
En principi sobreescriurà la configuració del projecte on l’estem important i els
assets que tinguin el mateix nom que els importats (per exemple scripts, escenes
o sprites). En principi us recomano treballar sobre un projecte buit per tal d’evitar
perdre qualsevol material, però no hi hauria d’haver cap problema per importar-lo
en un projecte que no estigui buit.

Figura 3.12. Missatge d’avís o ’warning’ de Unity

Un cop fets aquests senzills passos, ja tindrem importat tot el paquet 2D de Unity,
per tal de tenir alguns exemples i materials de base a l’hora de treballar amb les
animacions en 2D.

Finalment, en el següent videotutorial es mostra com es fa aquest procés i el
resultat final, així com una petita explicació de l’escena d’exemple en el paquet
2D de Unity:

https://player.vimeo.com/video/304319683

3.3 Cas pràctic (1): crear una animació senzilla de fer girar un ’sprite’

En aquest punt farem la nostra primera animació: fer girar un sprite o imatge
depenent de la direcció del jugador. Si tenim un sprite amb la imatge del
personatge mirant a la dreta, i volem moure’l cap a l’esquerra, quedaria molt
estrany, si no el fem girar. Aquesta senzilla animació ens servirà per veure que,
fent servir el sistema d’animació de Unity, estalviarem temps de feina, en comptes
de fer servir codi per fer aquesta tasca. Encara que per a animacions senzilles
tinguem la temptació de fer servir codi en comptes del sistema propi de Unity, si
definim uns bons estats i transicions en el nostre Animator això ens permetrà tenir
un sistema molt més flexible i net que si fem totes les animacions per codi.

En aquest cas pràctic, la idea serà que tindrem un personatge que podrem controlar
per anar de dreta a esquerra. Tenim dues possibilitats:

https://player.vimeo.com/video/304319683
https://player.vimeo.com/video/304319683
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• La primera forma i la més senzilla de fer l’animació serà fer girar l’sprite
del jugador depenent de la direcció cap on es vulgui moure. És a dir,
si l’sprite original està mirant a la dreta, per exemple, quan el jugador es
vulgui moure a l’esquerra, girarem en la X per tal que l’sprite estigui mirant
a l’esquerra (i viceversa quan vulgui mirar a la dreta altre cop).

• La segona opció, molt més costosa que l’anterior, seria tenir dos sprites
diferents, un mirant a la dreta, i un mirant a l’esquerra. Depenent de la
direcció que vulgui prendre el jugador, n’activarem un o l’altre. Aquesta
solució és molt ineficient en termes d’espai, ja que doblem l’espai requerit
per una animació, i per tant d’eficiència, ja que en la memòria del dispositiu
tindríem carregat el doble d’espai requerit.

Per tant, hi ha dues maneres diferents d’implementar la primera opció: una per
codi, i una altra fent servir el sistema de Unity.

3.3.1 Fer girar l”sprite’ per codi

A continuació veurem, pas a pas, com farem girar tot l’objecte que conté l’sprite
del personatge, depenent de l’input que rebrem per part del jugador per teclat.
Primer veurem com crear l’objecte o GameObject que contingui l’sprite, i després
veurem el codi necessari per tal de fer-lo girar. Els passos seran els següents:

1. Primer de tot, crearem un GameObject buit a la nostra escena, i el
col·locarem a la posició (0,0,0) i li posarem com a nom SpriteFlipByCode,
per exemple.

2. Afegirem un component del tipus Sprite Render a l’objecte que hem creat i
li assignem l’sprite que tenim en el nostre projecte: char_enemy_alienSlug-
dead.jpg (o qualsevol sprite que sigui d’un personatge).

3. Crearem un script nou que anomenarem, per exemple, SpriteFlipContro-
ller.cs i l’afegirem al nostre objecte.

4. Editem l’script i hi afegim el codi següent:

1 using UnityEngine;
2

3 public class SpriteFlipController : MonoBehaviour {
4

5

6 private bool m_facingLeft;
7

8 private void Awake()
9 {
10 m_facingLeft = false;
11 }
12

13 void Update()
14 {
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Gir fent servir l’escala

Si voleu més informació sobre el
motiu pel qual fent servir una

escala de 1 i -1 l’sprite es gira, la
podeu trobar al següent enllaç:

tinyurl.com/ybxkc5oj.

15 if (Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow))
16 {
17 OnMove();
18 if (!m_facingLeft)
19 Flip();
20 }
21

22 if (Input.GetKey(KeyCode.RightArrow))
23 {
24 OnMove();
25 if (m_facingLeft)
26 Flip();
27 }
28 }
29

30 private void OnMove()
31 {
32 Vector3 newPosition = new Vector3(
33 (transform.position.x + 10 * Time.deltaTime * (

m_facingLeft ? -1 : 1)),
34 transform.position.y,
35 transform.position.z);
36

37 transform.position = newPosition;
38 }
39

40 void Flip()
41 {
42

43 m_facingLeft = !m_facingLeft;
44

45 Vector3 newScale= transform.localScale;
46 newScale.x *= -1;
47 transform.localScale = newScale;
48 }
49

50 }

Com podeu observar al codi, tenim la funció Flip, que és la que girarà el nostre
sprite, però només en cas necessari (és a dir, si està mirant cap a l’altre costat).
Per fer això, el que fem és canviar l’escala de l’objecte on hi ha l’script d’1 a -1,
i viceversa. A més a més, com a dada extra, observareu que he afegit la funció
OnMove per moure el personatge per la pantalla.

El resultat final del nostre objecte hauria de contenir el component Sprite
Renderer amb un sprite assignat, i l’script SpriteFlipController (vegeu la figura
3.13). Executem l’escena i observem com, pressionant a dreta i esquerra, el nostre
sprite canvia d’orientació i, a més a més, es mou en la direcció correcta (vegeu la
figura 3.14).

https://docs.unity3d.com/540/Documentation/ScriptReference/Transform.html
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Figura 3.13. Objecte final

Figura 3.14. Exemple de
l”sprite’ animat

Com hem vist en aquest exemple, es poden fer petites animacions per codi. En
aquest cas, només amb dues posicions o frames diferents, és senzill controlar-les,
però ara imagineu-vos una animació que tingui desenes de frames; seria molt
complicat fer aquesta animació per codi. En aquest cas, la solució adient seria
fer-la amb l’animator, ja que es faria de manera molt més senzilla e intuïtiva.

3.3.2 Fer girar l”sprite’ fent servir l”Animator’ de Unity

A continuació veurem com fer l’animació de rotació o gir fent servir l’Animator de
Unity. Primer de tot, crearem l’objecte amb l’sprite. Un cop el tinguem, afegirem
un Animator amb els estats necessaris, i les transicions (dreta <-> esquerra).
Finalment, afegirem el codi necessari per controlar els esdeveniments de teclat
per tal de moure el nostre personatge per la pantalla.
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Primer de tot, crearem un GameObject buit a la nostra escena, el col·locarem
a la posició (0,0,0) i l’anomenarem SpriteFlipByAnim, per exemple. Després
afegim un component del tipus Sprite Render a l’objecte que hem creat i li
assignem l’sprite que tenim en el nostre projecte: char_enemy_alienSlug-dead.jpg
(o qualsevol sprite que sigui d’un personatge).

Amb l’objecte SpriteFlipByAnim seleccionat en la jerarquia del nostre projecte,
obrirem el tauler d’animació (menú: Window / Animation / Animation). Un cop
fet això farem clic en el botó Create per crear una nova animació. Guardarem el
nostre clip d’animació amb el nom de FlipAnimation. Observeu que s’ha afegit
un component Animator al nostre objecte (vegeu la figura 3.15).

Figura 3.15. ’Animator’ en el nostre objecte

Si observem on hem guardat el clip d’animació, veurem que hi ha dos fitxers
nous: l’esmentat clip i un animation controller (vegeu la figura 3.16). A conti-
nuació, tanquem l’Animation panel i fem doble clic sobre l’Animation Controller
(FlipAnimation). (Vegeu la figura 3.17).

Figura 3.16. ’Animaton
clip’ i ’Animation controller’ (re-
sultats)
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Figura 3.17. ’Animation controller’ per defecte

Com veieu a la figura 3.17, l’animació té un punt d’entrada Entry, amb una
transició a l’estat FlipSprite (la fletxa que connecta ambdós estats). Això vol
dir que un cop l’Animation Controller comença a executar-se, farà l’animació o
clip d’animació FlipSprite. I, com us podeu imaginar, aquesta no és exactament
la funcionalitat que busquem.

Per aconseguir l’efecte que estem buscant, crearem dos clips: un per girar l’sprite
cap a la dreta, i un altre cap a l’esquerra, amb dues transicions, una en cada direcció
(vegeu la figura 3.18). Aquestes tindran la casella Has exit time desmarcada.

Figura 3.18. Dos nous estats

Les transicions que hem creat a l’apartat anterior hauran de fer servir el paràmetre
m_facingLeft per tal de saber si el jugador està mirant cap a l’esquerra o la dreta.
Per fer això, primer de tot creem el paràmetre i després l’assignem a cada transició
(vegeu la figura 3.19).
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Fixeu-vos bé que cada
transició té un valor diferent

en la comprovació del
paràmetre (d’esquerra a ->
dreta és “true”, i de dreta a

-> esquerra és “false”).

Figura 3.19. Paràmetres a les transicions

Un cop ja tenim això enllestit, necessitem que cada estat faci girar l’sprite tal com
necessitem (dreta o esquerra). Per fer-ho, crearem primer un script amb el següent
codi:

1 using UnityEngine;
2

3 public class LocalScale : StateMachineBehaviour {
4

5 [SerializeField]
6 private Vector3 m_scale= Vector3.one;
7

8 override public void OnStateEnter(Animator animator,
9 AnimatorStateInfo stateInfo, int layerIndex)
10 {
11 animator.transform.localScale = m_scale;
12 }
13

14 }

Com podeu observar, el que estem fent és que en el moment que entrem en l’estat
on hem afegit aquest script, rotarem l’objecte, depenent del paràmetre que tenim
com a entrada i que configurarem a l’editor. Després seleccionarem cadascun
dels estats, FlipSpriteRight i FlipSpriteLeft per tal d’afegir l’script que hem creat
en el pas anterior (vegeu la figura 3.20).
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Figura 3.20. Estats

Afegir l”script’ als estats

I, finalment, és el moment de crear un script que controli els esdeveniments de
l’usuari amb el teclat, per tal de comunicar a l’Animator si el nostre personatge
està o no mirant cap a l’esquerra (recordeu el paràmetre de les transicions). Això
ho podrem fer amb el codi següent:

1 using UnityEngine;
2

3 [RequireComponent(typeof(Animator))]
4 public class SpriteAnimFlipController : MonoBehaviour {
5

6 [SerializeField]
7 private Animator m_animator = null;
8 private bool m_facingLeft = false;
9

10 private void Start()
11 {
12 //Sanity check
13 if (m_animator == null)
14 m_animator = GetComponent<Animator>();
15 }
16

17 private void Update()
18 {
19 if (Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow))
20 {
21 m_facingLeft = true;
22 OnMove();
23 }
24

25 else if (Input.GetKey(KeyCode.RightArrow))
26 {
27 m_facingLeft = false;
28 OnMove();
29 }
30

31 //Assignem el valor del paràmetre en l’animator
32 m_animator.SetBool("m_facingLeft", m_facingLeft);
33 }
34

35 private void OnMove()
36 {
37 Vector3 newPosition = new Vector3(
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38 (transform.position.x + 10 * Time.deltaTime * (
m_facingLeft ? -1 : 1)),

39 transform.position.y,
40 transform.position.z);
41

42 transform.position = newPosition;
43 }
44 }

Recordeu que heu d’afegir l’script que hem creat amb el codi de dalt, a un
GameObject que contingui un component del tipus Animator per tal que funcioni
correctament. Així tindríem el nostre personatge movent-se d’esquerra a dreta,
amb l’sprite sempre mirant cap al cantó correcte (orientat). Això ho hem
aconseguit fent servir l’Animator de Unity, els seus estats i transicions.

Com hem vist en aquest cas concret, potser és una mica més costós fer l’animació
amb l’Animator en termes d’esforç, però a la llarga les nostres animacions
seran més fàcils d’administrar, més escalables, i amb menys errors si fem servir
l’Animator.

Imagineu-vos que volem que el nostre personatge pugui fer animacions per: salt,
doble salt, atac, caure, impacte, impuls (dashing action)... Fer transicions entre
totes elles pot ser una mica costós per codi, però amb la màquina d’estats de
l’Animator les podrem organitzar de manera senzilla i visual.

Vegeu el següent vídeo per aprofundir en els conceptes que hem vist en aquest cas
pràctic, així com per veure, de manera visual, els resultats finals del cas.

https://player.vimeo.com/video/304319649

3.4 Cas pràctic (2): crear una animació per al moviment del nostre
personatge

En aquest punt farem la nostra primera animació fent servir un animation clip.
La idea serà crear un parell d’animacions per a una nau espacial. Una per a quan
estigui volant però sense interacció de l’usuari, i una altra per a quan es mogui de
dreta a esquerra. Per a l’animació Idle o en espera, farem que la nostra nau giri
suaument com balancejant-se de dreta a esquerra, una cosa molt subtil, però que
ens ajudarà a donar l’efecte que el joc no és estàtic. En canvi, per a l’animació
d’anar cap a esquerra i dreta, intentarem girar una mica més la nau, per tal de
donar una sensació de velocitat i gravetat.

També farem servir les transicions per passar de l’estat Idle al RightBanking o
LeftBanking depenent de cap a on es mogui l’usuari, i tornar a la seva posició
original.

https://player.vimeo.com/video/304319649
https://player.vimeo.com/video/304319649
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Així doncs, en aquest cas pràctic, veurem com crear dues animacions diferents
amb l’Animation Clip i com fer servir les transicions de la nostra màquina d’estats
per passar d’una a l’altra.

Primer de tot, crearem un GameObject buit a la nostra escena, el col·locarem
a la posició (0,0,0) i l’anomenarem SpaceshipAnim, per exemple. Afegirem un
component del tipus Sprite Render a l’objecte que hem creat i li assignem l’sprite
que tenim en el nostre projecte: char_enemy_alienShip-damaged.jpg.

Amb l’objecte SpaceshipAnim seleccionat en la jerarquia del nostre projecte,
obrirem el tauler d’animació (menú: Window / Animation / Animation). Un cop
fet això farem clic en el botó Create per crear una nova animació. Guardarem el
nostre animation clip amb el nom SpaceshipAnimation.

En la finestra de l’Animation Controller crearem una màquina d’estats amb un
estat Idle que serà l’animació que farem servir quan el jugador no estigui fent res,
i dos més, BankingLeft i BankingRight per tal de tombar la nau cap al costat cap
on es mogui el jugador. (vegeu la figura 3.21).

Figura 3.21. ’Animation Controller’ de l’exemple

Un cop fet això, es hora d’anar a la finestra Animation per tal de crear el nostre
primer animation clip. Afegirem una nova propietat (amb el botó Add Property)
i li donarem un valor de 2 en el Rotation.z de l’últim frame (vegeu la figura 3.22).

Figura 3.22. ’Animation window’, afegir una propietat a l’últim ’frame’
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Si executem ara el nostre exemple, veurem que l’animació fa un salt brusc a l’hora
de reproduir-se en mode circular. Això és perquè si reproduïm l’animació en mode
circular o loop ens hem d’assegurar que tant l’inici com el final del nostre
Animation Clip es puguin reproduir seguidament. En unes altres paraules, que
la posició de la nostra nau (en aquest cas) haurà d’estar a la mateixa rotació perquè
no es noti el salt. Així doncs, en el nostre cas, he creat keyframes en els segons 60,
120, 180 i 240 donant respectivament com a valor de la Rotation.z 2,0,-2,0 (vegeu
la figura 3.23).

Figura 3.23. ’Animation window’, crear més ’keyframes’

Ara, si executem la nostra animació, ja fa un moviment circular fluid (execució en
loop). El següent pas serà crear un nou animation clip per animar la nostra nau en
el moment que el jugador vulgui moure’s cap a la dreta o esquerra. Per aconseguir
aquest efecte, li donarem una rotació en la z una mica més agressiva que en el pas
anterior. En aquest cas amb un valor de 15 i en molt menys temps, 0,30 segons
(vegeu la figura 3.24). Repetirem el pas anterior, però amb un valor de -15 a la
rotació de z per tal de tenir el moviment cap a la dreta.

Figura 3.24. ’SpaceShip Banking’, valors de la nova animació

Un cop hem creat el nou animation clip tornarem a la finestra de l’Animator (la
màquina d’estats) i crearem un nou paràmetre. L’anomenarem BankingDirection
i tindrà com a valor 0 quan hàgim d’estar en l’estat Idle, -1 quan girem cap a
l’esquerra i 1 quan girem cap a la dreta (vegeu la figura 3.25).
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Figura 3.25. ’Transitions’, valors de la transició cap a l’esquerra

Ara és el moment de crear un petit script per tal de controlar el nostre jugador.
En aquest cas haurem de controlar quan el jugador pressioni esquerra o dreta per
tal de dir-li al nostre animator cap a quin cantó ha d’animar la nau espacial. El
codi per fer-ho quedaria una mica com aquest:

1 using UnityEngine;
2

3 [RequireComponent(typeof(Animator))]
4 public class SpaceShipController : MonoBehaviour {
5

6 private Animator m_animator = null;
7 private int m_direction = 0;
8

9 private void Start()
10 {
11 if (m_animator == null)
12 m_animator = GetComponent<Animator>();
13 }
14

15 void Update()
16 {
17 // Esquerra
18 if (Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow))
19 {
20 m_direction = -1;
21 m_animator.SetInteger("BankingDirection", -1);
22 }
23 //Dreta
24 if (Input.GetKey(KeyCode.RightArrow))
25 {
26 m_direction = 1;
27 m_animator.SetInteger("BankingDirection", 1);
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28 }
29 // Si no estem pressionant cap tecla, deixem de moure el

jugador
30 if( ! Input.anyKey)
31 {
32 m_direction = 0;
33 m_animator.SetInteger("BankingDirection", 0);
34 }
35

36 OnMove();
37

38 }
39

40 private void OnMove()
41 {
42 if (m_direction == 0)
43 return;
44

45 Vector3 newPosition = new Vector3(
46 (transform.position.x + 5 * Time.deltaTime *

m_direction),
47 transform.position.y,
48 transform.position.z);
49

50 transform.position = newPosition;
51 }
52 }

Si afegim aquest codi al nostre objecte i executeu l’escena a Unity, veureu com la
nostra nau té una petita animació quan va cap a l’esquerra i a la dreta. La transició
des de l’animació cap a l’estat en repòs és una mica abrupta, i la podríem millorar
potser amb un estat intermedi perquè la nau tornés a la seva posició original d’una
manera més suau.

En resum, en aquest cas pràctic hem vist com es poden crear animacions dintre
de Unity mateix fent servir el que es coneix com a animation clips. Tot i que
només hem fet servir la propietat de la rotació, se’n poden fer servir altres com
l’escala i la posició de la Transform de Unity. També es pot accedir a components
del renderer, com ara el color, l’alpha i altres propietats del shader. Finalment,
també es pot accedir a mètodes dels scripts que tinguem en l’objecte on hi ha
l’animació (en el mateix objecte, no serveix en objectes fills). Així doncs, es
poden fer animacions molt potents fent servir només Unity, sense necessitat de fer
animacions en un programari extern.
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La tècnica d’stop-motion
s’explica al Mòdul 3,
Tècniques d’animació 2D i
3D, concretament a la
unitat “Tècniques de
captura d’imatge fixa”.

4. Manipulació i animació de models en 3D

En el món dels gràfics per ordinador, els models en 3D són el resultat de
representar matemàticament qualsevol superfície en tres dimensions fent servir
el programari de disseny en 3D. El resultat són models en 3D que poden ser
visualitzats i utilitzats en diferents productes, com per exemple en la indústria del
videojoc, el cinema, l’arquitectura, el disseny d’interiors, o per representar models
mecànics que seran fabricats (CAD/CAM), entre altres.

L’animació en 3D, d’altra banda, és el procés que consisteix a agafar models en
3D (siguin digitals, generats per ordinador o objectes físics) i fer que es moguin i
s’animin. La major part de l’animació que es porta a terme avui en dia fa servir
CGI (gràfics per ordinador), tot i que també pot consistir en animar objectes del
món real fent servir la tècnica d’stop-motion.

En el nostre cas, ens interessarà veure com manipular-los i animar-los en un motor
gràfic (Unity3D) per poder donar vida als entorns virtuals, així com conèixer les
diferents opcions per importar aquests models, i com fer servir les animacions per
donar el màxim realisme possible als nostres videojocs.

4.1 Història de l’animació en 3D

Abans d’entrar en matèria, és important conèixer la història recent de l’animació
en 3D i quines són les empreses més conegudes del sector. Aquest tipus
d’animació és molt més recent que la 2D, ja que els requeriments tècnics per fer-la
possible s’han aconseguit recentment.

La primera vegada que es va utilitzar un 3D wireframe (és a dir, un objecte en 3D
generat amb ordinador) a una pel·lícula reconeguda per al públic en general, va
ser a la seqüela de Westworld: FutureWorld (1976). Tot i que aquest fos el primer
èxit comercial de l’animació en 3D, aquest tipus d’animació havia sorgit uns
anys abans, quan dos estudiants de la Universitat de Utah, Edwin Catmull i Fred
Parke, van crear un curt d’animació titulat A computer animated hand (1972), i
posteriorment van guanyar un Oscar pel seu següent curtmetratge, anomenat Great
(1975).

Durant aquesta època inicial de la història de l’animació en 3D, a part de la
Universitat de Utah, es va formar un altre grup d’animació a la New York Institute
of Technology (NYIT), reclutant talent de la primera per crear un grup amb el
millor talent del món en aquest nou sector. Al finals del setanta, George Lucas va
reclutar molt d’aquest talent per al seu grup d’animació a Lucas Films, que després
es va escindir, i va crear Pixar el 1986, amb el suport del fundador d’Apple, Steve
Jobs.



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 80 Motors de videojocs

’Framebuffer’

Per a més informació sobre el
framebuffer us recomano que
doneu un cop d’ull al següent
enllaç: bit.ly/2Fmypa7. Entre

d’altres, aquesta tecnologia està
molt relacionada amb els efectes

de postprocessament.

Així, la tercera pel·lícula que va utilitzar aquesta nova tecnologia va ser la
coneguda Star Wars (1977), de G. Lucas, on es va fer servir aquesta tècnica
d’imatges wireframe quan es mostren els plànols de l’Estrella de la Mort. I també
a Alien (1979), de R. Scott, en què es va fer servir la mateixa tècnica per mostrar
els sistemes de navegació de les naus espacials.

A la dècada dels vuitanta va ser quan hi va haver una gran expansió en aquest
sector (gairebé inexistent en dècades anteriors). Es va poder portar a terme gràcies
als avenços en termes de maquinari, especialment la incorporació del framebuffer
als ordinadors personals, d’una banda, i els grans avenços en termes de potència
de processament d’aquests ordinadors, de l’altra. Durant aquesta dècada es van
fundar companyies de renom com Autodesk Inc (1982), Softimage (1986), TDI
(1984), Sogitec (1984). Aquestes dues últimes es van fusionar el 1989, i durant
els seus últims anys en funcionament (finals dels noranta) van crear cinemàtiques
per a videojocs tan coneguts com Tomb Raider i Final Fantasy.

La dècada dels noranta va ser l’època de l’expansió de l’animació en 3D. Amb
una millor tecnologia, ja suficientment desenvolupada durant les dècades anteriors,
el CGI es va expandir cap al cinema i la televisió de manera massiva. El 1991 es
considera com el punt d’inflexió, ja que hi va haver dues grans estrenes (d’èxit) que
van fer servir de manera intensiva l’ús del CGI: Terminator 2, de James Cameron,
i la pel·lícula de Disney La bella i la bestia. Un parell d’anys més tard, el 1993,
arriba als cinemes un altre èxit, Jurassic Park de Steven Spielberg. També es va
avançar en l’aparició de noves tècniques d’animació, com el motion capture, que
consisteix en gravar el moviment de persones i després exportar-lo a programari
en 3D. Com a última dada interessant, el 1996 va aparèixer la primera versió de
3D Studio (Max) per a MS-DOS.

A començaments dels 2000 es va popularitzar la realització de sèries d’animació
de forma massiva que feien servir aquestes tècniques d’animació en 3D o CGI,
tècniques com ara reflectance filed de les cares humanes, la qual cosa va sim-
plificar molt la creació d’animacions d’expressions facials. Com sempre, en la
producció televisiva es van fer servir dreceres per reduir els costos de producció
d’aquestes sèries envers les pel·lícules, com ara fent servir models molt més
senzills o menys detallats i la reutilització de moltes animacions. Durant aquesta
dècada van aparèixer companyies com Blender, Poser i Poinstream Software (fet
servir en les seqüeles de la saga Matrix).

Actualment, la companyia més reconeguda en l’àmbit mundial és Pixar, pionera
en el sector i amb títols com Toy Story, que va ser la primera pel·lícula feta
íntegrament en CGI, el 1995. Altres companyies reconegudes del sector són
Dreamworks (creadors de Kung fu Panda, entre d’altres) i Blue Sky (creadora
de la sèrie Ice Age).

https://learnopengl.com/Advanced-OpenGL/Framebuffers
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4.2 Generació de modelatge en 3D

Abans de començar la nostra feina, necessitem tenir els models en un format en el
qual sigui possible treballar amb Unity3D. Els programes de disseny en 3D més
populars (com poden ser Blender, Maya, 3D Studio Max, Cinema 4D o d’altres)
solen treballar amb els seus formats propis, dels quals són propietaris. Si voleu
importar models en 3D a Unity3D, per tal de fer-los servir en el vostre projecte,
és important que tingueu clar quins són els formats admesos i els exportadors
disponibles.

Per fer la importació, Unity disposa de dues possibilitats:

• Podem exportar els models directament a formats que pot llegir Unity3D
des dels programaris d’edició en 3D més coneguts. En aquest cas, ho
haurem d’exportar a un dels formats admesos (.FBX, .dae, .3DS, .dxf i .obj),
des del nostre programari de disseny preferit.

• També podem utilitzar directament Unity3D per a aquesta tasca, mit-
jançant diferents opcions. En aquest cas, Unity pot fer aquesta feina per
nosaltres amb algunes restriccions, des dels models en un format propietari
(.Max, .Blend o .MA, entre d’altres).

Tot i que Unity ens ofereix dues opcions per importar els nostres models 3D i
animacions, ens recomana fer servir sempre un format admès directament:
.fbx, .dae (Collada), .3ds, .dxf, .obj, i .skp, en comptes de formats
propietaris del programari d’edició en 3D que estem utilitzant.

El format més admès per Unity, i el que farà servir com a pas intermedi quan
importem models directament en formats dels programes de disseny, és .fbx.

FBX, el format d’importació més admès a Unity

FBX (Filmbox) és un format propietari (.fbx) propietat d’Autodesk (inicialment desenvolupat
per Kaydara, fins que Autodesk el va comprar el 2006). S’utilitza principalment per proveir
compatibilitat entre diferents aplicacions de disseny, a part de formar part del Gameware
d’Autodesk, programari específic per a la creació de videojocs. Per a més informació
sobre el format .fbx i diferents exportadors, vegeu la documentació oficial d’Autodesk
(autode.sk/2UxBEix).

4.2.1 Importar models en 3D a un format reconegut per Unity

Unity pot importar en el projecte directament fitxers que continguin meshes i
animation a fitxers en un dels següents formats: .fbx, .dae (Collada), .3ds, .dxf,
.obj, i .skp. Per exportar en un d’aquests formats, s’han de seguir uns passos
genèrics, i depenent del programari que hàgiu fet servir, pot requerir algun pas
extra (Maya, Cinema4D, 3ds Max...).

https://www.autodesk.com/products/fbx/overview
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Així doncs, per exportar els models a .fbx amb èxit, haureu de seguir els passos
següents:

1. Seleccionar què voleu exportar:

(a) Seleccioneu i exporteu només els objectes que necessiteu.

(b) Elimineu dades que no necessiteu, i encara millor si podeu exportar
tota l’escena.

(c) Una bona pràctica és configurar una escena específica per fer les
exportacions dels nostres models.

2. Preparar el model per exportar:

(a) Meshes: tots els objectes han d’estar convertits a polígons abans d’ex-
portar el model (NURBS, NURMS, splines, patches isubdiv surfaces).

(b) Animation: seleccionar el rig correcte, donant un cop d’ull al frame
rate i la llargada de l’animació abans d’exportar.

(c) Blend Shapes / Morphing: depenent de si treballeu amb Maya (Blend
Shapes) o 3ds Max (Morph targets) us haureu d’assegurar que estan
correctament assignats i preparar l’exportació de la mesh en relació
amb aquests paràmetres.

(d) Textures: tot i que es poden incrustar dins d’FBX, aquesta és una mala
praxi, i és preferible exportar-les per separat. Haurem d’assegurar-
nos que estaran dintre del nostre projecte de Unity en un directori
anomenat Textures.

3. Configuració de les opcions d’exportació d’FBX:

(a) S’han de comprovar totes les opcions de configuració en la finestra
d’exportació del programari de disseny en 3D, per tal de tenir clar
quines són les opcions que haureu de seleccionar a l’hora d’importar
el model a Unity.

(b) S’ha de seleccionar què esteu exportant: animations, meshes, skins,
morphs o deformations.

(c) Els diferents nodes, marques i les seves transformacions es poden
exportar a Unity.

(d) Fer servir l’última versió de l’exportador FBX i fer servir la mateixa
a l’exportar i importar a Unity.

Recordeu que un cop exportat el model, podeu fer algunes comprovacions, com
ara mirar la mida del fitxer generat, o reimportar-lo al programari de disseny en
3D en una escena buida per tal de comprovar que s’ha exportat de manera correcta.
A banda, com tot mètode de treball, té avantatges i desavantatges.

Els principals avantatges són:

• Es poden importar només les parts del model que vulguem sense l’obligació
d’importar el model sencer.
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• La mida del fitxer exportat des del programari de disseny en 3D sol ser més
petit que el seu equivalent del format propietari.

• Fer servir fitxers genèrics ens ajuda a dissenyar modularment els models,
com per exemple usant diferents components per a la detecció de col·lisions,
o per a la interacció de l’usuari.

• Els podem importar des de programari que Unity no admet directament (de
la llista que veurem en el següent apartat).

• Es poden reimportar els models exportats en .fbc, .obj... un altre cop en
el programari de disseny en 3D per veure que tota la informació ha estat
exportada correctament.

I els principals inconvenients:

• S’han de reimportar els models manualment cada cop que l’original canvia.

• S’ha de fer un seguiment de les diferents versions entre els fitxers d’origen
i la versió importada a Unity3D.

• És una manera de treballar més enrevessada en fases inicials del projecte o
de prototipatge, ja que s’ha de reimportar el model a cada canvi.

En resum, encara que suposi una mica més de feina exportar primer els nostres
models a format .fbx i després importar-los a Unity, a la llarga hauria de ser el
mètode de treball preferit, ja que ens assegurarem que el model exportat a .fbx
és exactament igual a l’original que hem creat al programari de disseny i, per tant,
el resultat final de la importació a Unity serà més fidedigna.

4.2.2 Importar models en 3D en formats propietaris fent servir Unity

És possible importar models en 3D en formats propietaris directament en el nostre
projecte de Unity. Per fer-ho, Unity executa en un segon pla el programari amb el
qual hem creat el model (3ds Max, Blender, Cinema 4D...). Durant aquest procés,
Unity es comunica amb el programari per tal d’exportar el model en un format que
pugui llegir (.fbx). En el fons és un procés similar a importar models en 3D en un
format reconegut per Unity, amb la diferència que ho farà Unity per nosaltres, en
comptes d’haver-ho de fer manualment.

La primera vegada que fem aquest procés, com que Unity ha de llançar el
programari de disseny 3D en mode de línia de comandes, pot trigar bastant a fer
la importació. Un cop feta la primera importació, les següents es faran de manera
bastant ràpida.
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Per tal que Unity pugui importar el model en format propietari cal que
tinguem instal·lat el programari de disseny 3D amb el qual vam crear el
model en l’ordinador on fem la importació (Maya, Cinema4D, 3ds Max,
Modo, LightWave, Blender...). Això també significa que tothom qui treballi
en el projecte haurà de tenir instal·lat el programari de disseny en 3D, perquè
Unity importi els models la primera vegada que obri el projecte.

Cada programa de disseny en 3D té diferents nivells de compatibilitat o problemes
a l’hora de treballar amb Unity directament. A continuació teniu un petit recull
dels problemes més importants de cada programa:

• Blender: les textures i el diffuse color no s’assignen automàticament. Es
poden assignar manualment arrossegant la textura a la mesh en la Scene
view de Unity. Tampoc exporta el visibility value dintre de les animacions
al fitxer .fbx.

• Cinema4D: Unity no importa les Point Level Animations (PLA) de Cine-
ma4D. S’han d’usar animacionsbone-based. Tampoc exporta la visibility
inheritance; s’ha de fixar el renderer a Default o apagat dintre de Cinema
4D per evitar diferències en la visualització entre Unity i Cinema 4D.

• Lightwave: s’han de convertir els Lightwave-specific material com a
textures per tal que Unity les pugui llegir correctament. Unity no admet
splines o patches. S’han de convertir a polígons abans de guardar el model
i exportar-ho a Unity.

• 3ds Max: aquest és el format propietari més admès per Unity a l’hora de
fer importacions de models de manera automàtica, i no hi ha problemes en
el procés de manera general.

Tot el procés d’importar un model en 3D a Unity des del format propi del
programari de disseny en 3D es fa convertint el format del fitxer d’entrada
(.max, .jas, .lxo, .blend...) al format .fbx.

Aquesta metodologia de treball té més inconvenients que avantatges.

Els principals avantatges són:

• Unity reimportarà per nosaltres el model cada cop que es modifiqui el fitxer
original.

• És molt útil en fases inicials del projecte però es tornarà difícil de manegar
en fases avançades del projecte, i no és recomanable per a entorns de
producció.

I els principals inconvenients són:

• Hi ha d’haver una còpia del programari instal·lada a l’ordinador on volem
importar/reimportar el projecte.
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• A part de tenir una còpia instal·lada, ha de ser la mateixa versió del progra-
mari en tots els ordinadors que fan servir el projecte de Unity. Diferents
versions poden causar resultats no esperats.

• Els fitxers resultants del procés d’exportació poden acabar tenint més dades
de les necessàries.

• Si el fitxer amb el model en format propietari té una mida molt gran, pot
alentir Unity.

• Unity exporta el model inicial en .fbx de manera automàtica, cosa que
dificulta fer les comprovacions adients per veure que el resultat és l’esperat.

En resum, tot i que per fer iteracions ràpides i prototipar, aquest mètode de treball
és més ràpid, a la llarga haurem d’exportar els models manualment, especialment
un cop siguin definitius, ja que no és recomanable, en entorns de producció, usar
fitxers en formats propietaris no admesos per Unity.

4.3 Configuració i manipulació del model importat

En aquest punt veureu com podeu importar un model (.fbx) a Unity, quines són
les opcions de configuració de les quals disposeu, i com fer aquest flux de treball
per a animacions humanoides i no humanoides.

Els fitxers .fbx dels models poden contenir una varietat de dades, com meshes,
animation rigs, animation clips, materials i textures. El més probable és que
el vostre fitxer no contingui tots aquests elements alhora, però podreu fer servir
qualsevol part del flux de treball, en qualsevol moment, segons les vostres
necessitats.

Sigui quin sigui el tipus de dades de l’arxiu .fbx, sempre l’importareu de la
mateixa manera: copiant el fitxer a la carpeta Assets. Un cop allà, per tal
d’accedir a les opcions de configuració, buscarem el model en el Project View,
i en la finestra d’Inspector veurem les opcions (vegeu la figura 4.1). Hi haurà
quatre opcions de configuració: Model, Rig, Animation i Materials.

En les opcions de Model, trobareu:

• Les propietats Scale Factor, Use File Scale o File Scale per ajustar la manera
com Unity interpreta les unitats. Per exemple, 3D Max utilitza una unitat
per representar 10 centímetres, mentre que Unity utilitza una unitat per
representar 1 metre.

• Les propietats Mesh Compression, Read/Write Enabled, Optimize Mesh,
Keep Quads, Index Format o Weld Vertices per reduir recursos i estalviar
memòria a l’hora de fer servir el model en les escenes.



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 86 Motors de videojocs

’Blendshapes’ o ’Morph
target animation’

Blendshapes o Morph target
animation és un tipus d’animació

basada en la deformació de la
malla en 3D. Els blendshapes

contenen una forma concreta de
la malla, és a dir, les posicions

individuals de cada un dels
vèrtexs. Una vegada definida una

sèrie de blendshapes, es fa el
càlcul per interpolació per tal

d’obtenir formes intermèdies.

• L’opció Import BlendShapes, si el fitxer .fbx prové de Maya o 3ds Max,
o qualsevol altra aplicació de modelatge en 3D que admeti morph target
animation (tipus d’animació).

• L’opció Generate Colliders per a la geometria d’entorn (quan el model
importat estigui format elements que farem servir en el disseny de l’entorn
de les nostres escenes).

• La possibilitat d’habilitar configuracions específiques del format FBX, com
ara Import Visibility, Import Cameras i Import Lights (visibilitat, configu-
ració de càmeres, i llums respectivament).

• Que en els .fbx que només contenen animació podeu habilitar l’opció
Preserve Hierarchy per evitar que la jerarquia no coincideixi amb l’esquelet
del model.

• Que podeu configurar els Swap UVs i Generate Lightmap UVs si feu servir
un Lightmap en el model importat.

• Que podeu exercir el control sobre com Unity controla les normals i tangents
del vostre model amb les opcions Normals, Normals Mode, Tangents, i
Smoothing Angle.

Figura 4.1. Finestra de configuració, opció ’Model’

Si el vostre fitxer .fbx conté dades d’animació, en les opcions de rig, podreu
configurar el rig i després extraure o definir els animation clips utilitzant la
pestanya amb les opcions d’Animation. El flux de treball es diferencia entre els
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Per a més informació,
adreceu-vos als punts
“Importar animacions
humanoides” i “Importar
animacions no
humanoides”, d’aquest
mateix apartat.

’Prefab’ a Unity

A Unity podem emmagatzemar
la configuració d’un
GameObject amb els seus
components i propietats per
utilitzar-lo més tard. Per tal de
crear-lo només hem d’arrossegar
(drag & drop) en l’editor el
GameObject que volem convertir
en prefab a la carpeta adient
dintre del directori Assets.

tipus d’animació humanoides i genèrics (no humanoides) perquè Unity necessita
que l’estructura òssia de l’humanoide sigui molt específica, però només necessita
saber quin os és el node arrel o root node.

Si el nostre model conté materials i textures, en les opcions de Materials i
Textures podrem seleccionar les opcions d’importació (vegeu la figura 4.2) de
la següent manera:

1. Feu clic a la pestanya Materials a la finestra d’Import Settings.

2. Activeu l’opció Import Materials. Apareixen diverses opcions a la pestanya
Materials, inclosa l’opció Location; el valor d’aquest determinarà quines
són les altres opcions que tindrem disponibles.

3. Trieu l’opció Use Embedded Materials per mantenir els materials importats
dins de l’Asset importat.

Figura 4.2. Pestanya ’Materials’

Quan hàgiu acabat d’establir les opcions en els materials i textures del model
importat, feu clic al botó Apply (Aplicar’), a la part inferior de la finestra Import
Settings, per guardar-les, o feu clic al botó Revert per cancel·lar els canvis
realitzats.

Un cop heu configurat el model .fbx d’acord amb les vostres necessitats i
preferències, finalment podeu importar el fitxer a la vostra escena, depenent del
contingut; per exemple:

• Si conté una mesh, serà tan senzill com arrossegar-lo (drag & drop) a l’es-
cena i, un cop fet això, ja el tindreu com a GameObject. Una recomanació
es crear un prefab, per tal de referenciar futures instanciacions del mateix
objecte.

• Si conté clips d’animació, podeu arrossegar el fitxer a la finestra de
l’Animator per utilitzar-lo a la màquina de l’estat o en un animation clip
a la finestra del timeline. També podeu arrossegar l’animació directament a
un prefab instanciat a la Scene View (això crearà automàticament un contro-
lador d’animació i connectarà l’animació al model on l’hàgim arrossegat).
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4.3.1 Importar animacions humanoides

Quan Unity importa fitxers de models que contenen Humanoide Rigs, incloent
animació, ha de conciliar l’estructura òssia del model amb la seva animació. Ho fa
mapant cada os del fitxer a un avatar humanoide perquè després es pugui reproduir
l’animació correctament. Per aquest motiu, és important preparar acuradament el
fitxer del model abans d’importar-lo a Unity, i així estalviar-nos problemes a l’hora
de reproduir les animacions. Per fer aquesta tasca, ens hem d’assegurar de dur a
terme els passos següents:

1. Definir correctament el tipus de rig i l’avatar.

2. Verificar (i corregir si no és correcte) el mapatge del nostre avatar.

3. Un cop hem acabat amb el mapatge dels ossos, també podrem mapar la
configuració dels músculs a l’apartat Muscle & Settings.

4. També podrem guardar el mapatge de l’esquelet d’ossos a l’Avatar amb
Human Template de Unity, per tornar-lo a fer servir.

5. També podrem limitar les animacions que s’importaran en alguns ossos si
definim una Avatar Mask.

6. En la pestanya o finestra Animation, podrem activar l’opció Import Anima-
tion i algunes altres opcions específiques.

7. Si el model o fitxer que estem important conté diferents animacions o
accions, podem definir un rangs d’accions com clips d’animació. Per cada
clip definit en el fitxer podrem:

• Canviar la pose de la root transform.

• Optimitzar el bucle del clip d’animació.

• Fer mirall de les animacions a ambdós costats de l’esquelet humanoi-
de.

• Afegir corbes al clip d’animació per animar els temps d’altres ele-
ments.

• Afegir esdeveniments al clip per activar determinades accions durant
l’animació (Animation Events).

• Descartar una part de l’animació similar a l’ús d’una màscara d’avatar
(Avatar Mask) en temps d’execució, però s’aplica al moment d’impor-
tar el model.

• Seleccionar un Root Motion Node diferent al que Unity assigna per
defecte.

• Llegir qualsevol missatge o warning de Unity sobre el procés d’impor-
tació del clip d’animació.

• Mirar una vista prèvia del clip d’animació.
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8. Finalment, per desar tots els canvis, feu clic en el botó Apply, a la part
inferior de la finestra Import Settings o Revert per descartar els canvis.

A l’hora de configurar el Rig, haureu de seleccionar l’Animation Type com a
humanoide. Per defecte, l’opció Avatar Definition està seleccionada a Create
From This Model. Si mantenim aquesta opció seleccionada, Unity intentarà fer
el mapatge dels ossos, definits en el mode, a un avatar humanoide. La figura 4.3
mostra la finestra de l’Importer a l’apartat del Rig.

Figura 4.3. Aparença de la finestra de ’Rig’

Reutilitzar un avatar ja existent en nous models

En alguns casos, podeu canviar aquesta opció per copiar i utilitzar un altre avatar que ja
heu definit abans en un altre model. Per exemple, si creeu una mesh (malla) a la vostra
aplicació de modelatge en 3D amb diverses animacions diferents, podeu exportar la malla a
un fitxer FBX i cada animació al seu propi fitxer FBX. Quan importeu aquests fitxers a Unity,
només heu de crear un únic avatar per al primer fitxer que importeu (normalment el que
conté la mesh). Com que tots els fitxers utilitzaran la mateixa estructura òssia, podeu tornar
a utilitzar l’avatar que ja heu creat a la resta de fitxers (per exemple, totes les animacions).

Si seleccionem l’opció Copy From Other Avatar, haurem d’especificar quin avatar
volem utilitzar com a base per a la còpia, amb la propietat Source. Quan fem clic
en el botó Apply, Unity intentarà fer el mapatge de l’esquelet existent (estructura
dels ossos) a l’estructura de l’avatar que volem fer servir. Moltes vegades això
es podrà fer de manera automàtica (però no en el 100% dels casos). Un cop hem
realitzat aquesta operació, Unity crea un sub-asset a sota del model, que podreu
veure al Project View; com mostra la figura 4.7.

Figura 4.4. L’avatar com a ’sub-
asset’ en el model (’Project View’)
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Si el procés s’ha completat de manera satisfactòria, significarà que Unity ha pogut
fer el mapatge de tots els ossos al nou avatar. Tot i això, també haureu de fer el
mapatge dels ossos opcionals o optional bones i configurar el model en una T-pose
adient.

En el cas que Unity no pugui crear el nou avatar de manera automàtica, apareixerà
un missatge d’error a la nostra finestra d’Import Settings i per tant no veurem el
nou sub-asset aparèixer en el model al Project View.

L’avatar és una part molt important de la nostra animació, especialment
en animacions humanoides, per això és decisiu que el configurem de manera
correcta quan fem la importació del model a Unity.

A l’hora de configurar l’avatar, en cas que Unity no hagi pogut fer-ho de manera
automàtica, haurem de fer clic en el botó Configure en la finestra de Rig, per tal
d’obrir la finestra d’Avatar o Avatar Window, per tal d’arreglar-lo. Si el procés
d’importació ha estat completat correctament, podrem accedir a aquesta finestra
de Configure Avatar des de la finestra de Rig, o si seleccionem l’Avatar en la
Project View (recordeu que, si no l’hem guardat, ho haurem de fer per poder entrar
al menú de configuració).

En resum, en aquest punt hem vist com importar models en 3D que continguin
animacions del tipus humanoide, les opcions a l’hora de fer la importació i com
assegurar-nos que tots els ossos estiguin correctament mapats a l’avatar. És una
fase molt important per tal que Unity pugui reproduir correctament les animacions.

Mapatge dels ossos

El vostre esquelet ha de tenir com a mínim tots els ossos requerits per a una
animació humanoide al seu lloc, per tal que Unity pugui fer el mapatge. Per tant,
us heu d’assegurar que el mapatge dels ossos és correcte, i que feu el mapatge
per a tots els ossos opcionals (optional bones) que Unity no hagi pogut fer de
manera automàtica de manera manual. Per tal de millorar les opcions que Unity
faci el mapatge de manera automàtica correctament, anomeneu els vostres ossos
de manera que reflecteixin la part del cos que representen; per exemple LeftArm
(‘braç esquerre’) o RightHand (‘mà dreta’) en el vostre programari de disseny.

En el cas que el procés d’importar el model no doni un resultat vàlid, hi haurà
una sèrie d’opcions per tal de fer aquest procés manualment; unes estratègies de
mapatge manual similar a les que fa servir Unity de manera interna, però amb la
nostra interacció. En aquest cas, haurem de seguir els següents passos:

1. Seleccionarem Clear del menú Mapping a la part inferior esquerra de la
finestra Avatar, per esborrar qualsevol rastre del mapatge que ha intentat
Unity amb anterioritat.

2. Seleccionarem Sample Bind-Pose del menú Pose (situat al costat del menú
Mapping) per tal d’aproximar el model a la pose inicial.
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3. Seleccionarem al menú Mapping l’opció Automap per crear el mapatge dels
ossos des de la posició inicial.

4. Seleccionarem al menú Pose l’opció Enforce T-Pose per tornar a posar el
model en la T-pose requerida.

Si el procés d’automapatge o auto-mapping falla completament o parcialment,
podreu fer l’assignació dels ossos de manera manual, fent drag & drop des de
l’escena mateixa o la Hierarchy mateixa. Si Unity detecta que l’os pot ser una
combinació correcta, aquesta apareixerà en verd; en cas contrari, apareixerà en
vermell. Haureu de repetir aquest procés fins que estigui complet el mapatge de
tots els ossos a l’avatar. Depenent del nombre d’ossos (i si la importació original
va fallar totalment o parcialment) aquest procés pot ser una mica llarg i tediós.

El que es coneix com a T-Pose és la postura per defecte que requereix el
subsistema d’animació de Unity, i sol ser la postura recomanada en el programari
d’edició en 3D que feu servir. Si heu fet servir models en 3D a Unity abans, o obriu
qualsevol model que tingueu a mà, veureu que és la típica postura del personatge
dret amb els braços oberts en creu. En cas que no l’hàgiu configurat, i com que
és necessària per tal que les animacions funcionin de manera correcta, la podreu
forçar amb el menú Pose i l’opció Enforce T-Pose. Si tot i així no tots els ossos
estan en la posició correcta, ho podreu forçar de manera manual.

Crear un ’Masking’ per al nostre avatar

A Unity, el que es coneix com a Masking ens dona la possibilitat de descartar
algunes parts de la informació de l’animació d’un clip d’animació, permetent que
només animi les parts de l’objecte que volem, en comptes de tot l’objecte o model.

Per exemple, podeu tenir una animació de caminar que inclogui el moviment del
braç i la cama, però si un personatge porta un objecte gran amb les dues mans,
no voldreu que els braços girin cap al costat mentre camina, ja que quedaria
molt estrany visualment. Per tant, continuareu fent servir l’animació de caminar
estàndard mentre porteu l’objecte, amb una màscara per reproduir només la
porció inferior de l’animació que és on hi ha la part de caminar, i deixareu fora
de Mask la part superior, on movia els braços, ja que ara els utilitza per portar un
objecte.

Finalment, podem crear una Avatar Mask tant a l’hora de fer la importació,
editant un model ja importat, com durant l’execució de les nostres escenes. És
molt recomanable fer-ho durant la importació, ja que ens permetrà descartar totes
les dades d’animacions que no farem servir, i per tant no s’inclouran en la build
final, que tindrà una mida més petita perquè no contindrà dades extra i per tant
també farem servir menys memòria. També tindrà una execució més ràpida, ja
que estalviarem en càlculs de les dades de l’animació.

Tot i això, encara pot haver-hi casos en què crear una Avatar Mask en el moment
d’importar el model no serà possible, però podrem crear una Avatar mask en
qualsevol moment de la següent manera:
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• Triarem el menú Create / Avatar Mask, des del menú d’Assets.

• Farem clic en el model on volem crear-la, i aleshores amb el botó dret farem
clic a Create / Avatar Mask (vegeu la figura 4.5).

Figura 4.5. Resultat de crear un ’Avatar Mask’

Ara ja podrem triar quins ossos volem incloure o excloure de la jerarquia del
Transform, i després afegir la mascara (mask) a la capa d’animació, o afegir una
referència a aquesta a la finestra Animation.

4.3.2 Importar animacions no humanoides

Un model 3D humanoide és una estructura molt específica que conté almenys 15
ossos organitzats d’una manera que es correspon a un esquelet humà real. Tota
la resta de models o configuracions que utilitza el sistema d’animació de Unity es
troba sota la categoria de no humanoide o genèrica. Això significa que un model
genèric pot ser qualsevol cosa: des d’una tetera fins a una nau espacial, un drac,
un cotxe o, fins i tot, personatges humanoides que no volem animar fent servir el
sistema humanoide de Unity. En definitiva, els esquelets no humans podran tenir
una gran quantitat d’estructures òssies possibles.

La solució per fer front a aquesta complexitat és que Unity només necessita saber
quin os és el Root Node, o el node pare. Això ajudarà a Unity a determinar com
renderitzar l’animació de la manera més fidel possible. Com que només hi ha un
os al mapa, les configuracions genèriques no usen la finestra Avatar Humanoide.
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Com a resultat, el procés per importar el vostre fitxer de model .fbx no humanoide
a Unity, requereix menys passos que en els models humanoides:

1. Configureu el vostre Rig com a genèric.

2. Podeu opcionalment limitar l’animació que s’importa en certs ossos definint
una màscara d’avatar.

3. De l’animació, activeu l’opció Import Animation i a continuació seleccioneu
les propietats específiques de l’Asset.

4. Si el fitxer està format per múltiples animacions o accions, podeu definir
intervals específics com a clips d’animació.

5. Per cada clip d’animació definit al fitxer, podeu:

• Establir la Pose i la Root Transform.

• Optimitzar el bucle del clip.

• Afegir corbes al clip per animar els temps d’altres elements.

• Afegir esdeveniments al clip per activar determinades accions durant
l’animació (Animation Events).

• Descartar una part de l’animació similar a l’ús d’una màscara d’avatar
(Avatar Mask) en temps d’execució, però s’aplica al moment d’impor-
tar el model.

• Seleccionar un Root Motion Node diferent al que Unity assigna per
defecte.

• Llegir qualsevol missatge o warning de Unity sobre el procés d’impor-
tació del clip d’animació.

• Mirar una vista prèvia del clip.

6. Finalment, per desar tots els canvis, feu clic al botó Apply, a la part inferior
de la finestra Import Settings o Revert per descartar els canvis.

A l’hora de configurar el Rig, ho podrem fer des d’un altre avatar que ja tinguem
definit en un altre model. Per exemple, si creeu un skin en el vostre programari
de disseny 3D, amb moltes animacions diferents, podreu exportar en un sol fitxer
.fbx, i cada animació en un fitxer .fbx a part (una per fitxer). Quan importem
aquests fitxers a Unity, només haurem de crear un únic avatar per al primer fitxer
que importem (normalment serà el fitxer que contingui la mesh).

Mentre tots els fitxers facin servir la mateixa estructura d’ossos, podrem fer servir
el mateix avatar en tots ells; per exemple, definim l’avatar en la mesh, i la fem
servir en tots els fitxers de les animacions. La figura 4.6 mostra la finestra de
l’Importer a l’apartat del Rig.
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Figura 4.6. Aparença de la finestra de ’Rig’

L’Animation Type serà genèric en aquest cas. Si mantenim l’opció de l’avatar a
Create From this Model, haurem de seleccionar la propietat Root Node. En canvi,
si l’avatar està en l’opció Copy From Other Avatar, haurem d’especificar quin
avatar estem seleccionant com a base per a la còpia. Un cop heu seleccionat les
opcions, feu clic en el botó Apply.

Un cop feta aquesta operació, Unity crea un sub-asset a sota del model, i el podreu
veure al Project View (vegeu la figura 4.7).

Figura 4.7. L’avatar’ com ’sub-asset’ en el
model (’Project View’)

L’avatar genèric no és el mateix que quan creem animacions humanoides,
encara que aparegui igual en el Project View i contingui la configuració d’un
Root Node. Però si feu clic en l’avatar per veure’n les opcions, no apareixerà
el botó Configure, com passa amb els avatars d’animacions humanoides.

En resum, en aquest punt hem vist com importar models en 3D que no contenen
animacions del tipus humanoide, les opcions a l’hora de realitzar la importació i
les diferències més importants a l’hora de fer-ho amb aquests tipus respecte als de
tipus humanoide.
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4.4 Preparant l’entorn de treball a Unity

Abans de començar a fer les nostres pròpies animacions, és moment de preparar
l’entorn de treball amb la finalitat de disposar d’alguns models, personatges i,
fins i tot, animacions d’exemple, per tal de facilitar la tasca d’aprenentatge.

Unity proporciona molts packages d’exemples per a diferents subsistemes, inclo-
ent el 3D Game Kit, que farem servir durant aquest apartat com a base del nostre
aprenentatge, i el personatge Adam del curt d’animació que van realitzar fa anys
precisament per a això: demostrar la potència de les animacions i de l’apartat
gràfic de Unity.

Podeu veure el curtmetratge citat en el següent enllaç:

https://www.youtube.com/embed/GXI0l3yqBrA?controls=1

A continuació veureu, pas a pas, com afegir aquest dos paquets en l’entorn de
desenvolupament a Unity. Us recomano fer servir un projecte buit com a base,
ja que aquest procés sobreescriurà la configuració del projecte a l’hora de fer-ne
la importació. Per tant, abans de començar, com a base tindrem obert un projecte
de Unity buit (3D) o, en el seu defecte, el projecte amb el qual volem treballar.
Primer de tot haurem d’obrir l’Asset Store de Unity (vegeu la figura 4.8). Un cop
oberta l’Asset Store, fent servir la caixa de text per buscar, seleccionarem l’asset
3D Game Kit de Unity Technologies (vegeu la figura 4.9).

Figura 4.8. Asset Store de Unity

https://www.youtube.com/embed/GXI0l3yqBrA?controls=1
https://www.youtube.com/embed/GXI0l3yqBrA?controls=1
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Figura 4.9. El paquet 3D Game Kit

El paquet que ens haurem de baixar serà com el de la imatge (vegeu la figura
4.10). Per tal de baixar-lo de l’Asset Store farem clic a Download i esperarem que
es completi la tasca.

Figura 4.10. ’Download’ 3D Game Kit

Un cop baixat en entorn local, l’haurem d’importar en el projecte fent clic a
Import (vegeu la figura 4.11). Trigarà una estona llarga, ja que consisteix en molts
models 3D, i durant la importació els haurà de configurar un per un, compilar els
shaders, scripts i finalment preparar els materials.

Figura 4.11. Importar el
3D Game Kit en el nostre pro-
jecte
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Un cop hem fet clic en el botó Import, ens sortirà un missatge d’avís o warning
(vegeu la figura 4.12). Ens està avisant que estem important un projecte complet.
En principi sobreescriurà la configuració del projecte on l’estem important, i els
assets que tinguin el mateix nom que els importats (per exemple scripts, escenes
o sprites). En principi us recomano treballar sobre un projecte buit per tal d’evitar
perdre qualsevol material, però no hi hauria d’haver cap problema per importar-lo
en un projecte que no estigui buit.

Figura 4.12. Missatge d’avís de Unity

Ara repetirem el procés d’importar un asset de l’Asset Store per importar el
model del personatge Adam (de la demo que va crear Unity). Tornarem a obrir la
finestra de l’Asset Store, i buscarem Adam Character Pack. Ens assegurarem que
el propietari de l’asset sigui Unity Technologies. Després, baixarem i importarem
el paquet en el projecte. Recordeu que trigarà una bona estona, especialment quan
es tracta de models 3D (vegeu la figura 4.13).

Figura 4.13. Importar l”asset’ Adam a Unity

Un cop fets aquests senzills passos, ja tindrem importat el 3D Game Kit i l’Adam
Character Pack, per tal de tenir alguns exemples i materials de base a l’hora de
treballar amb les animacions 3D.

Finalment, el següent videotutorial ens mostra com es fa aquest procés, i el
resultat final, així com una petita explicació de l’escena d’exemple en el paquet
3D de Unity i altres paquets interessants per a l’aprenentatge de l’animació en 3D:
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https://player.vimeo.com/video/305673273

4.5 Tècniques d’animació en 3D mitjançant els motors

Per animar objectes en 3D, primer de tot caldrà entendre com els motors gràfics
fan el procés d’animació en 3D, per després veure com treballarem amb Unity
i el seu sistema Mecanim. Un cop tinguem clar com s’animen els personatges
dintre dels motors gràfics, podrem començar a fer les nostres pròpies animacions
a Unity. Començarem per la més senzilla, que serà quan un personatge estigui
quiet o sense fer res. En cas que vulguem elaborar animacions més complexes,
ens caldrà conèixer el funcionament de les diferents sub-states (sistema de capes)
i com treballar amb elles. Una de les funcions més difícils d’implementar, en un
motor gràfic, és l’animació de personatges en 3D (o el subsistema d’animació 3D).
A diferència de l’animació de videojocs en 2D, que consisteix en sprites reproduïts
seqüencialment durant un període, l’animació de videojocs en 3D consisteix en
un sistema que influeix en els vèrtexs d’un model en 3D i com aquests interactuant
entre ells.

Per animar un model 3D, aquest requereix un esquelet, és a dir, un conjunt d’ossos
en 3D. Aquest esquelet estarà relacionat amb el nostre model, i generarà una
vinculació entre pares i fills (parent i child). En el nostre cas l’esquelet serà el
pare, i el model 3D el fill. Per entendre millor aquest concepte penseu en el cos
humà. El nostre cos seria el model 3D, i els ossos formarien l’esquelet (com en
el món real), ja que el sistema d’animació dels motors gràfics funciona de manera
que mourem els ossos i es mourà tot el cos o model 3D.

Els ossos de l’esquelet influeixen en les coordenades espacials dels vèrtexs
propers. Per exemple, si volem girar l’os de l’avantbraç, això transformarà la
coordenada espacial de tots els vèrtexs de l’avantbraç a la malla 3D. La influència
que té un os sobre un vèrtex es coneix com un pes de vèrtex.

D’altra banda, les animacions en 3D estan formades per diversos fotogrames
clau. Aquests emmagatzemen la rotació i la translació de cada os i a mesura
que es reprodueixen fotogrames clau, la influència dels ossos en els vèrtexs
propers deforma el model 3D creant la il·lusió d’una animació. Les dades
emmagatzemades en fotogrames clau i els pesos de cada vèrtex s’exporten al motor
gràfic del joc utilitzant un exportador d’actius digitals (DAE). Aleshores, quan un
motor gràfic executa una animació, envia dades del fotograma clau a la GPU i a
mesura que aquesta rep les dades dels fotogrames clau, el pes del vèrtex i l’espai
dels ossos deformen el model 3D, recreant l’animació.

Si el motor gràfic només reproduís els fotogrames clau o keyframes l’animació no
seria gens fluida, per això el que fa es suavitzar-la interpolant les dades de cada

https://player.vimeo.com/video/305673273
https://player.vimeo.com/video/305673273
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fotograma clau. És a dir, interpola l’espai de coordenades dels ossos entre cada
fotograma clau.

Així doncs, tot i que un artista pot haver produït només quatre fotogrames clau, el
motor gràfic crearà fotogrames addicionals. Per tant, en lloc de només enviar
quatre fotogrames clau a la GPU, el motor del joc enviarà setze fotogrames clau
(per posar un exemple).

4.5.1 El sistema d’animació a Unity

El sistema d’animació de Unity és una eina molt potent que posa a la nostra
disposició la possibilitat d’un control total de la mateixa dintre del motor o engine,
així com poder fer crides a esdeveniments des de la reproducció de les animacions,
una màquina d’estats i transicions entre els diferents estats, animacions facials i
molt més. Aquest sistema d’animació propi de Unity rep el nom de Mecanim.

Mecanim, entre altres opcions, ens oferirà les següents possibilitats:

• Un flux de treball molt senzill per configurar tots els elements que necessi-
tarem a les nostres animacions.

• La possibilitat d’importar animacions creades amb Unity (cosa que possibi-
lita exportar aquestes entre diferents projectes.

• Animació humanoide.

• Retargeting o la possibilitat de canviar animacions entre diferents objectes
o models.

• Flux de treball simplificat per alinear els animation clips.

• Una eina molt potent per fer una previsualització dels animation clips,
donant la possibilitat als animadors de treballar de manera independent dels
programadors.

• La possibilitat de gestionar interaccions complexes entre animacions amb
una eina de programació visual per fer aquestes tasques.

• Animar diferents parts del cos (o de l’objecte) amb diferent lògica o
animacions.

• Dividir les nostres animacions en diferents capes o Layering i Masking.

Els ’Animation Controllers’ de Unity

És molt comú per un personatge o qualsevol altre GameObject animat tenir
diferents animacions, depenent de les accions que pugui fer en el nostre videojoc.
És a dir, si per exemple, el nostre heroi pot córrer, saltar, doble salt, dash, atacar i
defensar-se, molt probablement tindrà una estat per cadascuna d’aquestes accions.
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Mecanim fa servir un sistema visual molt similar als diagrames de flux per
representar aquesta màquina d’estats amb el nom d’Animation Controller, que
ens permetrà controlar la seqüència de les animacions, les transicions, temps
d’execució, velocitat...

Les accions d’una animació (com poden ser saltar, córrer...) a Unity les coneixem
com a states, és a dir, que un personatge es troba en un state concret quan realitza
aquestes accions. Quan fem una animació, voldrem aplicar-l’hi restriccions
respecte a quin estat podrà anar a continuació. Per exemple, si està enmig d’un
salt, potser no té sentit poder caminar directament sense abans fer una animació
d’aterrar a terra.

Les opcions que té un state per saltar al següent des de l’actual es coneixen com
a state transitions i les configurarem en la finestra de l’editor de l’Animator.

En resum, els state, les state transitions i una variable per saber en quin state
ens trobem en cada moment conformaran la màquina d’estats. Els primers es
representaran com una capsa en el nostre diagrama, les transicions com a fletxes,
i l’state actual com la capsa que estigui seleccionada en cada moment (vegeu la
figura 4.14).

Figura 4.14. ’Animation controller’

Els clips d’animació de Unity

Els clips d’animació (Animation Clips) són un dels elements més importants del
sistema d’animació de Unity. Resumint, són una animació creada dintre de Unity
mateix (no importada d’un programari extern), fent servir l’Animation window.
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Capturar animacions 2D
des de models 3D

Un petit truc que es fa servir en
moltes animacions de
personatges humans és fer
diferents captures d’una
animació externa; per exemple,
animar en 3D, capturar el vídeo,
i després obtenir els frames de
l’animació com a imatges
estàtiques per a la nostra
animació en 2D.

Recordeu que per animació
no només hem d’entendre
l’animació de personatges,
ja que es considera
animació qualsevol canvi en
un objecte al llarg del temps,
com, per exemple, canviar
de color un cub o moure’l
per l’escena. Qualsevol
valor numèric és susceptible
de ser animat.

Les animacions es divideixen en dos tipus, depenent del seu origen:

• Animacions importades des d’elements externs. Poden incloure entre
d’altes animacions de personatges humanoides capturades o creades per
un artista des de programari extern, animacions de llibreries externes com
l’Asset Store...

• Animacions creades dins de Unity. Fent servir l’Animation window, que
ens permet crear i editar diferents animation clips, aquestes animacions
poden animar qualsevol propietat que tingui un valor numèric, com per
exemple: la posició, rotació i escala dels GameObjects, altres propietats
com el color d’un material, propietats dintre de scripts i fins i tot cridar a
funcions dintre d’aquests.

’Timeline’, ’Keyframes’ i ’Tweening’

Qualsevol animació ja sigui 2D o 3D es compon de la ràpida successió d’una sèrie
de fotogrames al llarg del temps. A Unity, per poder controlar aquesta successió
de fotogrames o timeline disposem de la finestra Animation, on podrem examinar
l’animació fotograma a fotograma, fent servir la subfinestra del timeline (vegeu la
figura 4.15). Aquest procés es coneix com a scrubing.

Figura 4.15. La finestra ’Animation’ a Unity

Com podeu veure en la imatge, la finestra Animation està dividida en dues grans
àrees:

• A l’esquerra hi haurà una llista de totes les propietats que voldrem animar
del nostre objecte, com pot ser la posició, crides a funcions en un script,
rotació, translació...

• A la dreta podeu observar el timeline. Hi podem veure com la línia temporal
(en segons, a la part superior) està dividida en diferents keyframes (rombes).

En animació, els keyframes o ‘fotogrames clau’ són un fotograma (frame), captura,
o posició que defineix un punt exacte en una animació. Una seqüència de
keyframes al llarg d’una línia de temps definirà el moviment d’una animació. En



Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 102 Motors de videojocs

’Tweening’

Consisteix en fer que el
programari s’encarregui de
calcular els valors entre dos

keyframes consecutius per
calcular la resta de fotogrames

entre ambdós. Aquest càlcul
dependrà de quants fotogrames

hi hagi entremig, per tal de donar
com a resultat una animació tan

fluida sigui possible.

Per a les propietats boolean,
un valor de 0 és igual a

false, mentre qualsevol altre
valor és igual a true.

funció d’aquests, l’animació serà més fluida, i definirà el resultat que els nostres
jugadors veuran a les escenes.

Aquests keyframes normalment seran pocs al llarg d’un segon i, per tant, la resta
dels fotogrames es crearan automàticament per Unity (en el nostre cas). Això es
coneix com tweening.

Propietats animables amb el sistema d’animació de Unity

El subsistema d’animació de Unity, encara que sigui molt potent, tindrà una sèrie
de limitacions a l’hora d’escollir quins tipus de valors podrem animar i quin tipus
de propietats.

A l’Animation View podreu animar molt més que la posició, la rotació i l’escala
d’un objecte del joc. Les propietats de qualsevol component i material poden ser
animades, fins i tot les variables públiques dels teus propis scripts.

En principi qualsevol valor numèric és subjecte de ser animat. Fer animacions
amb efectes visuals i comportaments complexos només és una qüestió d’afegir
corbes d’animació per a les propietats rellevants. Els següents tipus de propietats
o variables són compatibles en el sistema d’animació:

• Float: són els números de punt flotat, és a dir, la representació de números
reals en el nostre programari.

• Color: és una variable que representa els valors del color en format RGBA.

• Vector2: variable que representa punts o vectors 2D (x i y).

• Vector3: variable que representa punts o vectors 3D (x, y i z).

• Vector4: variable que representa punts o vectors 4D (x, y, z i w).

• Quaternion: variables usades per representar rotacions, amb les propietats
x, y, z i w

• Boolean: variable que té només dos estats, cert i fals.

Fora d’aquesta llista hi ha les matrius (matrix), estructures (struct) i objectes
diferents als que no estan a la llista de dalt i, per tant, no són compatibles amb
el sistema d’animació de Unity.

A continuació veureu una llista amb alguns exemples de les moltes coses que pot
animar Unity, dins de l’Animation View:

• Animar el color i la intensitat de la llum per obtenir un efecte per fer
parpellejar o polsar.

• Animar el pitch i el volum d’un Audio Source per exemple per simular com
bufa el vent, motors que circulen o l’aigua que flueix; gràcies al fet de fer-ho
amb una animació la mida dels assets d’efectes sonors és molt reduït.
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• Animar l’offset de la textura d’un material per simular objectes en
moviment, vies mòbils, aigua corrent o efectes especials.

• Animar variables dels vostres propis scripts per fer que es comportin
de manera diferent al llarg del temps (per exemple fer que un component
de la GUI s’escali en segons quin moment, per denotar més o menys
importància). Recordeu que aquests han d’estar situats en el mateix objecte
que el component Animator.

• Animar la Transform. Imagineu-vos un joc de plataformes, amb la típica
plataforma mòbil entre dues posicions. Podríeu animar la seva Transform
per tal de fer aquest moviment circular o d’anada i tornada.

En resum, heu vist quin seran els tipus de variables que podrem animar fent servir
el sistema d’animació de Unity, algunes restriccions sobre aquestes variables i
algunes aplicacions reals que podrem fer amb les animacions.

4.5.2 Cas pràctic: la primera animació en 3D, el rebot d’una esfera

En aquest punt fareu la vostra primera animació d’un objecte 3D. Fareu servir
una petita esfera o bola per fer-la rebotar amb el terra, simulant les físiques d’un
objecte real, però sense fer-ne ús.

L’objectiu és familiaritzar-vos amb l’Animator i la finestra Animation per crear el
timeline de la nostra animació; així com treballar amb el concepte de keyframes i
veure com Unity calcularà el valor entre aquests per crear la nostra animació.

Per tant, crearem una escena amb una pilota, un terra, i la pilota estarà esperant
que pressionem la tecla espai per caure. Vegem el procés pas a pas.

Primer de tot, crearem una escena buida, li donareu el nom de m07_u4_a4_ex1.
Un cop teniu una escena buida, hi heu d’afegir dos objectes: una esfera i un pla
simulant el terra. Com a pràctica, podem crear un parell de materials amb color
vermell per l’esfera, i de color marró per al terra (vegeu la figura 4.16).
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Figura 4.16. Distribució dels objectes a la nostra escena

Després, us heu d’assegurar que tant el pla del terra com l’esfera no contenen cap
rigidbody o collider. Com hem comentat, no farem servir les físiques per a aquest
exemple. Un cop teniu els objectes a l’escena, és moment d’obrir el tauler de
l’Animator per tal de configurar els dos estats que fareu servir en aquest exercici,
Idle/ i Falling.

El primer estat, el falling, no tindrà cap clip d’animació associat, ja que no voldreu
que executi cap animació. Estarà en mode repòs fins que pressioneu l’espai (vegeu
la figura 4.17).

Figura 4.17. Així quedarà l’estat ’Idle’

Ara creareu un nou estat, amb el nom de Falling, una transició de l’estat Idle a
aquest estat, una de tornada un cop acabi l’animació, així com un paràmetre amb
el nom isFalling. Finalment, creareu un nou clip d’animació en aquest estat, per
tal d’animar la caiguda des de Unity (vegeu la figura 4.18).
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Figura 4.18. Així quedarà l’estat
’Falling’

Un cop ja hem creat els nostres dos estats, i les transicions entre aquests, crearem
el nostre clip d’animació per tal de simular la caiguda de la bola cap a terra i els
seus rebots. Per tal de fer-ho, anireu a la finestra Animation (vegeu la figura 4.19).

Figura 4.19. Finestra ’Animation’

L’animació total d’aquest exemple serà d’uns 2 segons, per tant, haureu de crear
un keyframe al frame 120 (suposant que la nostra animació tingui un framerate
de 60fps). Així doncs, en el primer frame la bola estarà a la posició inicial, i en
l’últim a terra, ja que serà el final del rebot.

Un cop teniu els keyframes inicials i final, és hora de decidir com i on posarem la
resta. En el nostre cas, voldrem fer que la bola reboti 3 cops, per tant, n’haureu de
crear un per cada rebot al terra, i un per cada rebot en el punt àlgid. També haureu
de tenir en compte que cada cop el rebot trigarà menys temps, ja que l’altura serà
menor, i hi haurà més keyframes cap al final de l’animació i menys cap al principi
(vegeu la figura 4.20).

Figura 4.20. Un possible ’timeline’ de l’animació
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Quan tingueu el clip d’animació enllestit, és hora de treballar en les transicions i
els paràmetres. La idea és que des de l’estat Idle, un cop el paràmetre isFalling
sigui cert, faci la transició cap a l’estat isFalling. D’altra banda, la transició de
sortida estarà definida un cop acabi l’animació (vegeu la figura 4.21).

Figura 4.21. Transicions entre ’Idle’ i ’Falling’

Finalment, només ens quedarà afegir el codi que teniu a continuació a l’objecte
de la pilota, per tal que quan pressionem la tecla de pausa, comenci l’execució de
l’animació (posant el paràmetre isFalling a vertader). El codi seria el següent:

1 using UnityEngine;
2

3 [RequireComponent(typeof(Animator))]
4 public class BouncingBallController : MonoBehaviour {
5

6 [SerializeField]
7 private Animator m_animator = null;
8

9 private void Start ()
10 {
11 if (m_animator == null)
12 m_animator = GetComponent<Animator>();
13

14 }
15

16 private void Update ()
17 {
18 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
19 {
20 m_animator.SetBool("isFalling", true);
21 }
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22 }
23 }

Si executeu ara mateix l’escena, veureu que l’animació està en bucle. Això és
perquè, un cop posem el paràmetre isFalling a vertader, sempre que torni a l’estat
Idle, el valor d’aquest serà vertader, ja que no l’hem canviat en cap moment a fals.
Una possible solució a aquest problema serà afegir una funció al codi que hem
creat abans, per tal que canviï el valor d’aquesta variable a fals. El codi seria el
següent:

1 public void OnResetTransition()
2 {
3 m_animator.SetBool("isFalling", false);
4 }

Ara només ens queda fer la crida a aquesta funció. Utilitzareu la crida a un
esdeveniment des del timeline del clip d’animació. El podeu afegir cap al principi;
un cop ja estigui a dins d’aquest estat, el posareu a fals (vegeu la figura ??. Una
altra solució seria afegir aquesta crida quan deixeu de pressionar la tecla d’espai,
però per tal de veure com funcionen ho farem amb un esdeveniment d’animació o
Animation Event. Finalment, ja podem executar de nou l’escena; veureu com la
bola només fa l’animació de rebotar contra el terra una vegada (que era el resultat
desitjat).

Figura 4.22. Finestra del ’Timeline events’, on afegirem una crida a la funció

En resum, amb aquest cas pràctic heu vist com fer una senzilla animació en 3D,
per tal de familiaritzar-vos amb les finestres Animator i Animation. Com heu pogut
observar, la posició on col·loquem els keyframes és molt important, perquè a part
de controlar com de suau serà l’animació, també controlaran altres aspectes com
la seva velocitat, per exemple.

Finalment, també heu vist com s’ha de tenir cura de les transicions entre estats i
els paràmetres que fan servir. Ens hem d’assegurar que el paràmetre sempre tingui
el valor que esperem, un cop hem fet la transició, per evitar un bucle infinit en la
nostra màquina d’estats. Us recomano que experimenteu una mica amb els valors,
i per exemple afegiu un petit efecte de deformació quan la bola reboti amb el terra
(podeu fer servir l’escala de l’objecte).
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Recordeu que el Curve
Editor només mostrarà les

corbes d’animació per a les
propietats que tindrem
seleccionades en cada
moment, i en dibuixarà

diverses, una a sobre de
l’altra, si en tenim diverses

seleccionades.

4.5.3 Corbes d’animació o ’animation curves’

En aquest apartat estudiarem una característica molt potent dels clips d’animació
de Unity, com són les corbes d’animació. Qualsevol propietat animable pot tenir
una corba d’animació, i això vol dir que el clip d’animació controla de quina
manera les propietats canvien amb el temps.

Per accedir a les corbes, ho farem a través de la finestra Animation. La trobareu
a l’esquerra, on hi ha la llista de propietats animades. I a la part inferior hi ha el
botó Curves (vegeu la figura 4.23).

Figura 4.23. El botó ’Curves’ a la finestra de corbes de Unity

Com podeu observar, en la finestra Timeline, l’evolució de les propietats o
animació d’aquestes apareix de forma lineal, en canvi en la finestra de Curves,
apareixen com a corbes. Això ens facilitarà molt la feina a l’hora de realitzar
animacions més suaus, ja que ens mostrarà el canvi dels valors en forma de gràfic
(molt més visual que una línia recta). Tot i que no es obligatori fer-la servir, és
molt recomanable per tal de poder veure de manera visual la nostra animació (i
canviar els valors).

En la finestra Curves, cada corba d’animació tindrà un color diferent per cada
valor de la propietat que estem modificant, per exemple, en la figura 4.23 estem
treballant amb la propietat Position del nostre GameObject, on la ‘x’ té el color
vermell, la ‘y’ té color verd, i la ‘z’ té el color blau.

Una corba d’animació estarà composta per diferents keyframes, que no deixen de
ser punts de control per on la corba ha de passar. Es poden visualitzar en el Curve
Editor (finestra de corbes) mitjançant uns petits punts en forma de rombe (vegeu
la figura 4.24). És a dir, si la propietat que estem animant té un keyframe en el
frame que estem actualment seleccionant, el dibuix de la corba tindrà l’esmentat
punt en forma de diamant o rombe.
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Recordeu que, encara que
treballem amb el mètode
d’interpolació en quaterns,
les rotacions sempre es
mostraran visualment en
angles d’Euler.

Trobareu més informació
sobre els euler angles i
els quaternions a la unitat
“Programari d’animació
3D”, del mòdul Tècniques
d’animació 2D i 3D.

’Gimbal lock’

És la pèrdua d’un cert grau de
llibertat en un mecanisme
tridimensional que es produeix
quan els eixos de dos dels tres
gimbals o juntes són conduïts a
una configuració paral·lela, i
“bloquegen” el sistema en
rotació. És a dir, és el procés de
bloquejar la rotació d’algun
objecte en un o més eixos per
algun motiu extern.

Figura 4.24. Els ’keyframes’ de la nostra corba

Igual que en la vista del Timeline, en la vista de l’Animation Curve podrem afegir
frames extra, fent servir el botó Keyframe (vegeu la figura 4.25). Quan afegim
un keyframe serà afegit en el frame que tinguem seleccionat en aquell moment.
També en podrem afegir directament un si fem doble clic sobre el punt de la corba
on volem afegir-lo. Un cop els hem col·locat, els podrem moure al llarg de la
corba si la posició on està no ens convenç o ens sembla que no estem aconseguint
l’efecte desitjat.

Figura 4.25. Botó per afegir
’keyframes’

Les Animation Curves de Unity ens ajudaran a fer unes animacions més
suaus i en 3D de manera visual, no en 2D com succeïa en el Timeline View.

Interpolar les rotacions

A l’hora de fer la interpolació en una rotació, Unity ens ofereix dues maneres
de treballar, amb angles d’Euler (Euler Angles) i per quaterns (quaternions). A
Unity, internament, les rotacions estan representades com a quaterns (x, y, z, w),
però generalment no les modificarem manualment (excepte que realment estiguem
molt segurs de fer-ho).

En comptes d’això, les modificacions de la rotació es fan amb angles Euler, que
tenen un Vector3 com a valor (x,y,z). Quan vulgueu animar la rotació d’un
objecte aquesta es pot fer amb ambdós mètodes, i l’Animation View ens permetrà
seleccionar amb quin dels dos mètodes volem treballar.

La interpolació en quaterns sempre generarà canvis molt suaus de rotació al llarg
del camí més curt entre dues rotacions. D’aquesta manera s’eviten interpolation
artifacts en el procés de rotació, que es coneix com a Gimbal Lock.

No obstant això, la interpolació fent servir quaterns no pot representar rotacions
majors de 180 graus, a causa del seu funcionament de trobar sempre el camí més
curt entre dues rotacions. Per exemple, si agafem dos punts a la superfície d’una
esfera, la línia més curta entre ells mai serà més que la meitat de la circumferència
de l’esfera (180 graus).
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Recordeu que, si utilitzeu la interpolació per quaterns i establiu els valors de
rotació numèrica més enllà de 180 graus, la corba dibuixada a l’Animation View
semblarà cobrir més que un rang de 180 graus, però la rotació real de l’objecte
tindrà la ruta més curta entre els dos angles.

En canvi, la interpolació fent servir angles d’Euler és el que més s’utilitza a
l’hora de treballar amb rotacions. Aquest tipus d’angles poden representar grans
rotacions arbitràries i les corbes dels 3 components, .x, .y i .z, són independents
entre si. Aquest tipus de rotació pot estar sotmesa a Gimbal interpolation artifacts,
al girar al voltant de diversos eixos alhora; però són molt més intuïtius d’utilitzar
per treballar amb rotacions simples al voltant d’un eix a la vegada.

Quan s’utilitza la interpolació d’angles d’Euler, Unity calcula internament les
corbes en la seva representació per quaterns. Aquest procés és similar al que
succeeix quan importem una animació a Unity des de programes externs. Tingueu
en compte que aquesta recalculació de la corba pot afegir keyframes extres en la
nostra animació.

4.5.4 Cas pràctic: importar un model i configurar l’animació ’Idle’

Un cop ja ens hem familiaritzat amb les diferents finestres i configuracions de
l’animació a Unity, en aquest punt aprendrem com configurar l’avatar del model i
l’animació Idle. Aquesta animació és la que s’estarà executant tota l’estona quan
l’objecte no estigui fent res, o en mode repòs.

Una característica que fa que Mecanim sigui tan flexible i potent és la possibilitat
de reassignar clips d’animació d’un caràcter a un altre de manera fàcil i
senzilla. Això es possible utilitzant avatars, que són bàsicament capes entre el
rig original del nostre model i el sistema d’animació de Unity (Mecanim).

A continuació, veurem com configurar l’avatar en l’esquelet d’un model que
farem servir com el jugador principal. En aquest cas faré servir primer el
personatge Adam (del conegut curt d’animació de Unity) en la part que veurem
com configurar l’Avatar i els ossos d’una animació que es troba a Assets/Adam
Character Pack/Adam. Després, per a l’animació Idle, farem servir “Ellen” del
3D Game Kit, que es troba a Assets/3D Game Kit/Art/Models/Characters, però
que no conté una animació humanoide o l’Adam. Vegem, doncs, els passos per
configurar l’avatar de l’esquelet del model.

En el cas que tinguéssiu el model exportat des del programari, copiaríeu el fitxer
.fbx en el directori esmentat. En aquest cas ja el teniu dintre del projecte. Després,
seleccioneu, des de la Project View, el model Adam.

En l’inspector, sota les opcions de configuració de la importació del model Adam,
feu clic sobre la pestanya Rig, canvieu l’Animation Type a Humanoid, deixeu
l’Avatar definition com a Create From This Model i finalment feu clic sobre el botó
Configure o Apply, depenent de la versió de Unity amb la qual estigueu treballant
(vegeu la figura 4.26).
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Figura 4.26. Important un model a Unity

A l’inspector podrem veure el nou avatar que hem creat en el pas anterior.
Observarem que Unity ha mapat correctament els ossos o bones del model en la
seva estructura, assignant per exemple l’os o bone mixamoRig:LeftForeArm com
el braç esquerre de l’Avatar.

Podríem reassignar els ossos o bones si ho necessitéssim. Per exemple, proveu de
fer clic en les diferents articulacions de l’esquelet, i vegeu com automàticament
Unity selecciona l’objecte al qual fa referència en la jerarquia de l’objecte.

Finestra de configuració de l’avatar

Ara feu clic en el botó Done per tancar aquesta finestra/vista, ja que en aquest
exemple el personatge o model estan correctament assignats. I arrossegueu el
personatge (l’objecte Adam) a l’escena i feu clic a Play. Com podreu observar, el
model no fa res, ja que no té cap animació seleccionada (vegeu la figura 4.27).

Figura 4.27. Model sense animació, ’Ani-
mator’ no té cap animació seleccionada

Recordeu que és recomanable exportar el model per una banda i totes les
animacions per separat. Això és el que ha fet l’equip de Unity en aquest cas,
i per tant si voleu veure l’Adam caminant haureu d’afegir aquesta animació al
component Animator. Per fer-ho, seleccioneu l’Animator Controller que hi a
al mateix directori que el model (Assets/Adam Character Pack/Adam), amb el
nom “Adam_AnimationController” i arrossegueu-lo al component Animator de
l’objecte Adam a l’escena (vegeu la figura 4.28).
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Figura 4.28. Model amb anima-
ció, ’Animator’ té l’animació de cami-
nar

Ara sí que si executeu l’escena veureu com l’Adam camina cap endavant
(depenent de la rotació que li hàgiu donat, s’allunyarà de la càmera). Un cop
heu vist com configurar l’avatar d’un model que vulgueu importar, fareu servir
l’escena _TemplateScene que haureu importat amb el 3D Game Kit. Es trobarà a
Assets/3DGamekit/Scenes.

Un cop la tingueu oberta, observareu que hi ha molts objectes a l’escena. En el
nostre cas ens centrarem en el que s’anomena Ellen. Si executeu l’escena, i no
interactueu amb el teclat (o el ratolí), veureu que el personatge fa una animació
quan apareix (el que es coneix, en el món dels videojocs, com a respawn), i
després, cada x segons, fa una petita animació Idle. Aquestes animacions solen
ser importants en els videojocs, ja que s’executaran quan el jugador no estigui fent
res, i ens ajudaran a donar-li vida i que no sembli congelat.

Si heu deixat executar força estona l’escena, us haureu adonat que les animacions
Idle no són sempre exactament la mateixa. Si obrim la finestra de l’Animator
veurem que l’animació de l’Ellen té un punt d’entrada (recordeu que és l’estat
de color verd), i una primera transició anomenada Idle. Si us hi fixeu, aquesta
transiciona cap a tres transicions amb els noms Idle 1, Idle 2 i Idle 3 (vegeu la
figura 4.29).

Figura 4.29. ’Animator’

’Animator’ de l’Ellen
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Com us podeu imaginar, per tal de controlar cap a quin estat dels tres Idle que
tenim, es transiciona cada cop d’una manera aleatòria. Per tal de realitzar aquesta
tasca, s’ha afegit un script del tipus StateMachineBehaviour a l’estat Idle (el pare)
de l’Ellen. Aquest serà el que decidirà a quin estat transicionar dels tres fills (Idle1,
Idle2 i Idle3). L’script tindrà el nom de RandomStateSMB (vegeu la figura 4.30).

Figura 4.30. ’StateMachineBehaviour’ de l’estat ’Idle’

Aquest script tindrà una tasca molt senzilla: cada cop que entri en l’estat Idle,
haurà de decidir quant temps hi serà abans de fer la transició a algun dels estats idle,
que sí que tenen animació. Això ho farà amb una funció amb la forma següent:

1 public override void OnStateEnter(
2 Animator animator, AnimatorStateInfo stateInfo, int layerIndex)

A més a més, en cada Update haurà de comprovar si ja ha passat el temps, i
si ha passat s’encarregarà de fer la transició cap a un dels nous estats. La funció
Update d’un StateMachineBehaviour tindrà la forma següent:

1 public override void OnStateUpdate(
2 Animator animator, AnimatorStateInfo stateInfo, int

layerIndex)

Si ho posem tot junt, per tal que tingui la funcionalitat que estem esperant, el
codi font serà el següent:

1 using UnityEngine;
2

3 using UnityEngine;
4

5 namespace Gamekit3D
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6 {
7 public class RandomStateSMB : StateMachineBehaviour
8 {
9 public int numberOfStates = 3;
10 public float minNormTime = 0f;
11 public float maxNormTime = 5f;
12

13 protected float m_RandomNormTime;
14

15 readonly int m_HashRandomIdle = Animator.StringToHash("
RandomIdle");

16

17 public override void OnStateEnter(
18 Animator animator, AnimatorStateInfo stateInfo, int

layerIndex)
19 {
20 // Decideix aleatòriament un moment en què començar

la transició
21 m_RandomNormTime = Random.Range(minNormTime,

maxNormTime);
22 }
23

24 public override void OnStateUpdate(
25 Animator animator, AnimatorStateInfo stateInfo, int

layerIndex)
26 {
27 // Si la transició és des d'aquest estat restablir

el
28 // paràmetre "idle" a -1.
29 if (animator.IsInTransition(0)
30 && animator.GetCurrentAnimatorStateInfo(0).

fullPathHash
31 == stateInfo.fullPathHash)
32 {
33 animator.SetInteger(m_HashRandomIdle, -1);
34 }
35

36 // Si el temps en l’estat ha sobrepassat el temps
aleatori decidit al principi i encara

37 // no està en transició cap a un altre estat,
establiu un estat "idle" aleatori.

38 if (stateInfo.normalizedTime > m_RandomNormTime
39 && !animator.IsInTransition(0))
40 {
41 animator.SetInteger(m_HashRandomIdle, Random.

Range(0, numberOfStates));
42 }
43 }
44 }
45 }

Com podeu observar en el codi de dalt, a mode de resum, hi haurà tres variables
d’entrada per tal de poder configurar com volem que funcionin les transicions;
una funció per calcular el valor del temps que hi haurà dintre de l’estat Idle; i una
funció similar als Update dels MonoBehaviour que s’executarà a cada cicle, per
tal de comprovar si ja és el moment de fer la transició a un dels estats Idle animats,
i a quin d’ells es farà.

En aquest cas pràctic hem vist com crear o modificar un avatar en un model
que estem important o ja tenim importat en el nostre projecte (com és el cas de
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l’Adam) i com es pot modificar el seu avatar per fer un mapatge diferent dels
ossos. Com heu vist, en un model complex, com pot ser aquest Adam, el nombre
d’ossos diferents és molt gran, i si el procés d’importació falla i ho hem de fer a
mà podria ser una feina molt costosa (en aquest cas seria recomanable tornar al
nostre programari de disseny 3D i fer l’exportació de manera correcta).

Després hem vist una animació Idle complexa. Hem fet servir el model de
l’Ellen (de l’asset 3D Game Kit) i hem pogut observar una solució a l’hora
d’animar models complexos (especialment el personatge que portarà el jugador).
En aquest cas, un cop el personatge està en repòs una estona de temps llarga, farà
la transició a una de les tres animacions Idle de què disposa. Això ho fem amb
un StateMachineBehaviour a un dels tres de manera aleatòria. Com sempre, hem
utilitzat paràmetres de l’animació per tal de controlar els paràmetres de sortida, i
per temps (un cop acabi l’animació d’Idle 1 2 o 3 tornarem a la principal).

A continuació us recomano veure el següent videotutorial, per tal d’aprofundir
en els conceptes que hem vist en aquest cas pràctic, on veureu pas a pas l’animació
d’un objecte 3D senzill.

https://player.vimeo.com/video/305673496

https://player.vimeo.com/video/305673496
https://player.vimeo.com/video/305673496
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