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Licens 
Dette materiale er udgivet under “Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)”: 
 

Denne licens tillader andre at distribuere dit værk og bearbejde, herunder ændre 
(”remixe”) og tilpasse, selv kommercielt, så længe de krediterer dig for det originale 
værk. 

 
Se mere på http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Om dette hæfte 
Tip: Kode inkl. grafik til spillet kan findes på 
https://github.com/rasmusselsmark/CannonGame-Basic 
 
Github er et website, der tilbyder at gemme og versionere kode, og benyttes af mange 
open-source projekter. På linket herover vil du kunne hente en zip-fil med seneste udgave 
af koden. 
 
I dette hæfte benyttes Unity version 5.3.4, men andre versioner af Unity 5 vil også kunne 
bruges. 

 
Målet med dette hæfte er at give en introduktion til udvikling af 2D spil med Unity. Hæftet er 
bygget op om et spil, som bruges som introduktion til udvikling af spil i første omgang til 
PC/Mac, men senere også til mobiltelefon. I den færdige form ser spillet således ud: 
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Bemærk at der bevidst er tale om et spil hvor man laver alt selv, dvs. ikke importerer f.eks. 
færdige spilfigurer. Dette resulterer i et lidt simpelt spil, men formålet er til gengæld at lære 
Unity værktøjet at kende bedre på denne måde, i stedet for at importere færdiglavet grafik 
og allerede delvist færdiglavede spil. 
 
Til dette hæfte er brugt Unity 5.3.4 på Windows 10, men andre udgaver af Unity 5, både 
tidligere og senere, vil også kunne bruges, ligesom man også bør være i stand til at følge 
instruktionerne hvis man har en Mac. 
 
Og ikke mindst er det vigtigt at gøre opmærksom på at Unity selv udbyder tutorials til at 
komme i gang med Unity på https://unity3d.com/learn samt dokumentation på 
https://docs.unity3d.com, som begge er gode sites til at lære Unity at kende samt få hjælp til 
at udvikle spil i Unity. Ligeledes er det muligt at finde masser at Unity relateret materiale på 
Internettet, f.eks. også Youtube-videoer på dansk. 
 
Dette hæfte er den første i en række af hæfter på dansk omkring udvikling af spil i Unity, 
som alle er bygget op omkring det samme spil, et kanon-skydespil. Selvom der som nævnt 
findes masser af materiale om udvikling af spil i Unity, er det min fornemmelse, bl.a. efter at 
have undervist børn i Coding Pirates (http://codingpirates.dk/) at der er behov for 
dansksproget undervisningsmateriale i tekst-format. 
 
Øvrige hæfter i denne serie: 
 

● Lær 2D spil programmering i Unity 5 (dette hæfte) 
Introduktion til Unity, bl.a. Installation af programmet og gennemgang af 
brugergrænsefladen i Unity editoren. Herefter gennemgås instruktioner for udvikling 
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af en simpel udgave af kanon-skydespillet til PC/Mac. 
 

● Videregående 2D spil programmering i Unity 5 (planlagt) 
Baseret på samme spil som i dette hæfte, arbejdes der videre med forbedring af UI, 
en computer-spiller (så man kan spille mod computeren) og tilpasning af spillet til 
web og mobile enheder. Det forventes at man har læst første hæfte i serien, eller på 
anden måde har tilegnet tilsvarende niveau. 
 

● Multiplayer 2D spil programmering i Unity 5 (planlagt) 
Igen bruges samme kanon-spil som eksempel på hvordan man med Multiplayer 
funktionaliteten i Unity kan lave et online multiplayer spil. 

Om mig 
Jeg hedder Rasmus Møller Selsmark og har arbejdet med computere siden jeg gik i 2. 
klasse tilbage i 1980’erne, hvor jeg startede med at programmere spil i 
programmeringssproget BASIC på en Lambda computer med sort-hvid monitor. Sidenhen 
har jeg studeret datalogi på Københavns Universitet og arbejder nu for Unity. Baseret på et 
par sæsoners undervisning i Unity for børn i Coding Pirates (www.codingpirates.dk) har jeg 
skrevet dette undervisningsmateriale, henvendt til begyndere i Unity. På baggrund af denne 
erfaring, er undervisningsmaterialet bygget op over man selv tegner grafik og skriver koden 
fra bunden, i stedet for at downloade færdige elementer fra internettet. Formålet er at sikre 
at du som læser lærer Unity bedre at kende, og dermed bedre er i stand til at rette evt. fejl 
eller problemer du måtte støde på senere hen. 

Introduktion til Unity 
Unity er et værktøj specielt beregnet til udvikling af spil, og benyttes af mere end 1 million 
brugere verden over, fra små til store spilstudier og produktioner. Udvikling af spil med Unity 
kombinerer grafiske redigering af spillet med programmering af spillets logik. I dette hæfte 
anvendes C# som programmeringssprog, og sammenlignet med andre værktøjer, f.eks. 
Scratch, er den væsentligste forskel netop programmeringsdelen. Unity bruges professionelt 
af spilstudier til udvikling af større spil til en lang række forskellige platforme, PC/Mac, 
konsoller og mobile enheder. Hvis du er nybegynder vil du nok opleve at det kan være lidt 
svært at komme i gang med Unity, men til gengæld er det muligt at lave stort set ethvert 
tænkeligt spil med Unity. 
 
Som introduktion til programmering, giver Unity og spilprogrammering faktisk et godt 
udgangspunkt for elementer som f.eks. “objektorienteret programmering”, da et spil netop 
består af håndgribelige objekter, f.eks. en spiller eller fjende, så det er ofte oplagt hvilket 
objekt der har “ansvaret” for at udføre logik/kode. 
 
Den nok væsentligste grund til at vælge Unity til udvikling er muligheden for at udvikle til 
flere platforme. Typisk vil det ikke være nødvendigt at ændre noget i spillet, for at udgive dit 
spil til både iOS og Android. 
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Unity er gratis at anvende så længe man omsætter (tjener) under 100.000 $, og man må 
gerne udgive spil lavet med gratis Unity. 

Kom i gang med Unity 

Download og installation 
1. Åbn https://unity3d.com/get-unity 
2. Vælg “Free Download” i kolonnen for Personal Edition 
3. Vælg “Download Installer” 

 
Start herefter programmet Unity Download Assistant, som guider dig igennem selve 
installationen af Unity. I dette tilfælde benyttes Unity 5.3.4; men senere versioner af Unity 
kan også benyttes, og dette hæfte vil løbende blive holdt opdateret når der udkommer nye 
versioner af Unity. 

 
 
I dette tilfælde installeres følgende komponenter. Bemærk at det faktisk kun er “Unity” 
komponenten som er påkrævet for at lave et spil i Unity. De øvrige komponenter er kun 
påkrævet hvis du ønsker at distribuere dit spil til andre eller vil udvikle andre spil end det vi 
gennemgår i dette hæfte. 
 

Komponent Beskrivelse 

Unity 5.3.4f1 Selve Unity editor programmet. Dette er påkrævet (de øvrige 
komponenter kan faktisk godt udelades, hvis du bare vil 
afprøve Unity) 

Documentation Unity dokumentationen installeret på din PC. Kan være nyttig i 
tilfælde af at man f.eks. Ikke er online, men ellers kan al 
dokumentation også findes på https://docs.unity3d.com 
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Web Player Komponent til afvikling af spil i browser. Bemærk dog at Web 
Player ikke vil være tilgængelig fra Unity 5.4, men i stedet skal 
WebGL benyttes. 

Standard Assets En samling af figurer og scripts som kan bruges til at udvikle 
spil med. 

Example Project Eksempler på brug af Standard Assets. 

Windows Build Support For at kunne bygge spil som kan køre direkte på Windows, 
uden Unity installeret, f.eks. hvis du vil dele dit færdige spil. 
Hvis du er på Mac, bør du vælge “Mac Build Support” i stedet. 

Android Build Support Hvis du vil bygge spil til Android enheder. Denne komponent er 
ikke påkrævet hvis du ikke har en Android enhed. 

WebGL Build Support Publicering af spil til browser som HTML5. 

 
I dette hæfte benyttes MonoDevelop i stedet for Visual Studio til alle eksempler, så vi 
installerer ikke Visual Studio support. Hvis du ønsker at benytte Visual Studio, kan du dog 
sagtens vælge at installere den. MonoDevelop/Visual Studio er det værktøj vi anvender til 
redigering af koden til spillet, og senere kommer vi ind på anvendelse af MonoDevelop og 
selve programmeringen. 
 
Tryk “Next” knappen for at vælge hvor Unity skal installeres på din PC. I dette tilfælde 
vælger jeg at navngive med Unity versionsnummer, så det er nemmere at have forskellige 
versioner af Unity installeret på sin PC. 
 

 
 
Vent herefter til Unity er downloadet og installeret på din PC, hvilket kan tage noget tid alt 
efter hvilke komponenter du har valgt samt hastigheden på din internetforbindelse og PC, i 
nogle tilfælde op til en time, hvis der er tale om en langsom internetforbindelse/PC. 
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Når installation er færdig, kan du vælge “Launch Unity” i sidste skridt af installationsguiden: 
 

 

Aktivering 
Når du starter Unity første gang, vil du blive bedt om at registrere din bruger samt aktivere 
programmet. Bemærk at dette kræver at du har internetforbindelse fra din PC. 
 
Første skridt er at logge ind, enten med en eksisterende Unity konto, eller ved at oprette en 
ny: 
 

 
 
Når du er logget ind, skal Unity aktiveres på din PC: 
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Her vælges typisk blot “Personal Edition” (naturligvis med mindre du købt en licens til 
programmet), og efter at have udfyldt et spørgeskema, kan du starte Unity. 

Opret 2D Unity projekt 
Når du starter Unity, vil du se et vindue med dine senest åbne projekter. Første gang Unity 
startes, vil denne liste derfor være tom: 

 
 
Tryk på knappen “New project” og vælg navn, placering og type for dit spil: 
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I dette tilfælde kalder vi spillet for “CannonGame” (du kan frit vælge et andet navn), placerer 
filerne under C:\UnityProjects mappen, samt vælge at det er et 2D spil. 
 
Det er vigtigt at vælge 2D, da du ellers f.eks. vil få en 3D scene visning senere i forløbet 
(hvilket kan ændres, men nemmest at vælge den rette type fra starten). Derudover er det 
altid en fordel hvis du har styr på hvor du gemmer dine filer, f.eks. for at kunne dele dem 
med andre, eller tage backup af dine projekter. 
 
Tryk herefter på “Create project” knappen. 

Unity brugergrænsefladen 

Unity editoren 
Når du starter Unity første gang, ser layoutet typisk således ud: 
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Unity editoren er bygget op af vinduer/faneblade, som hver især benyttes til at redigere eller 
vise egenskaber for en del af dit Unity spil. Vi kommer senere tilbage til hvordan man kan 
tilpasse udseendet, så man kan vælge hvilke elementer, der skal placeres hvor på 
skærmen. 
 
Vi vil nu gennemgå de vinduer som man ser som standard i Unity, og som typisk også er 
dem man benytter oftest. 

Vindue: Scene 
Her arbejder man med sin “scene”, dvs. kan placere sin spilfigur og andre objekter. En 
scene kan sammenlignes med et level i dit spil, og vi kommer senere tilbage til hvorledes 
man indsætter elementer i scenen. 

Vindue: Game 
Game fanebladet er hvor man kan se hvordan spillet faktisk kommer til at se ud, når man 
spiller det. Det er også muligt at afprøve sit spil direkte fra Unity editoren, hvor man så ser 
spillet i dette vindue. 

Vindue: Hierarchy 
En scene består typisk af en række forskellige objekter, f.eks. spilfiguren, 
udfordringer/fjender, landskab osv. I “hierarchy” fanebladet kan man se en liste over disse 
objekter, hvilket kan være nemmere end at forsøge at finde dem i Scene vinduet, hvor man 
f.eks. kan have zoom’et ind på et andet element. 
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Vindue: Project 
I større spil vil man typisk genbruge objekter i forskellige scener, så “Project” fanebladet 
indeholder fælles objekter for dit spil. Når vi senere skal lave grafik til vores spil, vil de også 
blive placeret her. 

Vindue: Inspector 
Dette vindue viser egenskaber for det aktive element i scenen. Hvis du f.eks. vælger “Main 
Camera” i Hierarchy vinduet, vil du se f.eks.placeringen af vores kameraet, med X, Y og Z 
koordinater: 
 

 

Unity dokumentation 
Det er muligt at få hjælp/slå op i dokumentationen direkte fra Unity ved at trykke på det lille 
blå “bog-ikon” udfor den enkelte komponent. Hvis du vælger Main Camera og trykker på 
hjælpeikonet for Transform komponenten, vil dokumentation blive vist: 
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Ligeledes er det også muligt at åbne dokumentationen ved at vælge menupunktet “Help” → “Unity 
Manual” eller “Scripting Reference” 

Vindue: Console 
Under udviklingen af spil (eller anden software) vil man ofte få brug for at afhjælpe f.eks. fejl i 
spillet, og her kan Console fanebladet bruges til at se om der er problemer i f.eks. den kode 
man har skrevet. 

Ændring af layout 
Ovenstående viser Unity editoren som den ser ud som standard, når man åbner det. 
Personligt finder jeg det f.eks. brugbart altid at have Console vinduet synligt, og ikke gemt 
bag Project fanebladet, netop da man her kan se om der er nogle problemer der skal løses, 
inden man kan arbejde videre. 
 
Det er dog muligt at ændre udseendet/layoutet af Unity, hvilket vi ser på i dette afsnit. 
Bemærk at jeg her kommer med mit forslag til hvordan Unity er nemmest at arbejde med i 
forhold til at få overblik over sit spil, men jeg har set mange forskellige eksempler på 
opsætning, og det vigtigste er at du finder det layout der fungerer bedst for dig. Formålet 
med dette afsnit er at vise hvordan du tilpasser Unitys brugergrænseflade, og ikke mindst 
hvordan du kan sætte Unity op til at have samme udseende som brugt i resten af dette 
hæfte. 
 
Start med at flytte Hierarchy fanebladet hen på højre side af Scene og Game fanebladene. 
Dette gøres ved at trykke på Hierachy fanebladet med din mus, og trække mens du holder 
venstre museknap nede. 
 

 
 
Herefter er Hierarchy vinduet placeret på højre side af Scene og Game vinduerne: 
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For at bedre kunne overskue indholdet i Project vinduet, vælger jeg desuden at vise denne 
som “One Column Layout”, hvilket gøres fra den lille menu med de tre vandrette streger 
udfor Project vinduet. Tryk på denne, og vælg “One Column Layout” 
 

 
 
Flyt nu følgende vinduer: 
 

1. Project til nederste del af Hierachy vinduet (så Hierarchy er øverst) 
2. Console til nederste del af Inspector 
3. Game flyttes nedenunder Scene vinduet 

 
Herefter skulle Unity gerne se således ud: 
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Du kan desuden vælge at gemme dette layout, ved at trykke på øverste højre knap i 
editoren (hvor der står “Default”), og vælge “Save Layout” (i mit tilfælde, har jeg valgt at 
gemme denne som navnet “Editor”, hvorfor denne allerede optræder i listen) 
 

 
 
Som sagt er dette layout baseret på mine erfaringer for at gøre Unity editoren så overskuelig 
som muligt, og der findes mange måder at konfigurere Unity. Find den opsætning der passer 
dig bedst, dog vil ovenstående blive benyttet i resten af dette hæfte. 

CannonGame spillet 
Vi er nu ved at være klar til at gå i gang med vores spil. Spillet vi skal udvikle er en udgave 
af et “Artillery game”, dvs. et spil med to kanoner i vores tilfælde, hvor man skal sigte efter 
den anden spiller. Det er et relativt simpelt spil, men giver os alligevel mulighed for at lære 
om f.eks. styring af spillerne, fysik, colliders og ikke mindst C# scripts, hvilket alle er 
væsentlige elementer i spil programmering. 
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Dette spil kommer til at ud nogenlunde som følgende: 
 

 

Grafik og introduktion til GameObjects 
Til vores spil skal vi bruge følgende grafik: 
 

● Græsset 
● Kanon, som består af hjul og kanonløb 
● Kanonkugle 

 
Ofte vil det være muligt at finde grafik til sit spil ved at søge på internettet, ofte gratis eller til 
en overkommelig pris. I dette tilfælde tegner vi dog selv al grafikken, både da det er relativt 
simpelt men også for at blive bekendt med import og justering af grafiske elementer. 
 
Unity kan importere grafik i en lang række formater. Vi vil her anvende et online værktøj, 
men du kan også benytte f.eks. blot Paint.NET, som kan downloades gratis til Windows, 
eller et andet tegneprogram du foretrækker. Typisk er der ikke installeret et tegneprogram på 
Mac som standard, så i dette tilfælde kan det være en fordel at vælge et online værktøj. 
 
Det er dog et krav at tegneprogrammet kan tegne transparent/gennemsigtig baggrund. 
 
Inden vi går i gang, opretter vi først en mappe i Project vinduet til vores grafik i spillet. 
 

1. Højreklik i Project vinduet og vælg Create→Folder 
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2. Navngiv mappen “Images” 

 
 
Vi vil senere oprette tilsvarende mapper til f.eks. scripts, så vi holder en struktur i vores 
projekt. Til orientering viser Project vinduet hvilke filer vores projekt består af, og du kan 
åbne filplaceringen ved at højreklikke og vælge “Show in Explorer” (“Show in Finder” på 
Mac) 

Græs 
 

1. Åbn https://sketch.io/sketchpad/ (eller dit favorit tegneprogram) 
 

2. Vælg File (“dokumentet”) og New for at oprette en ny tegning 
 

3. Vælg størrelse 800 x 100 pixels og tryk Create 

 
 

4. Vi skal nu have tegnet en grøn kasse, hvilket gøres ved at vælge midterste knap 
øverst (viser formentligt en stjerne), vælge “Rectangle” og tegne hele feltet grønt: 
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5. Download billedet som fil på din PC, ved at vælge “Export” (disketten), vælg PNG 
format og tryk “Download” 

  
 

6. Billedet bliver herefter hentet ned på din computer. Åbn mappen hvor filen ligger (i 
Firefox ved at trykke Ctrl/Cmd+J, i Chrome ved at trykke på pilen ved siden af filen, 
og vælg “Show in folder”) 
 

7. Træk filen ind i vores “Images” mappe i Unity med musen (kræver du har både Unity 
og Windows Stifinder/Finder vinduer synlige), og navngiv billedet “Grass”: 
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8. Træk nu “Grass” billedet op i Scene vinduet: 

 
 

Vi har nu indsat vores første spil objekt (på engelsk “GameObject”) i vores spil(!), så lad os 
se lidt nærmere på egenskaberne for dette, herunder placering og skalering. 

Zoom ind på GameObject 
Da vi nu skal til at arbejde med et enkelt GameObject i vores scene, er det oftest en fordel at 
zoom’e ind på dette, hvilket gøres ved blot at dobbeltklikke på “Grass” objektet i Hierachy 
vinduet, eller alternativt: 
 

1. Vælg Grass objektet 
2. Flyt musen til Scene view 
3. Tryk på “F” tasten 

 
Hvis du ønsker at zoom’e yderligere, kan dette enten gøres ved 
 

1. Hvis du har en mus med “rulle-knap”, hold Ctrl-tasten nede mens du kører musens 
rulle-knap enten frem eller tilbage 

2. Hold Alt-tasten, derefter højre musetast. Du kan nu zoom’e ud og ind ved at flytte 
musen up og ned 

GameObject og Components 
Marker “Grass” GameObject’et i Hierarchy vinduet: 
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I Inspector vinduet ses egenskaberne/komponenterne for det valgte GameObject, f.eks. 
placeringen i X og Y koordinater. Z koordinat vises også, hvilket skyldes Unity’s oprindelse 
som 3D spilmotor, hvorfor alle objekter i Unity har 3D koordinater. 
 
Dette GameObject har på nuværende tidspunkt af følgende 2 komponenter (Components) 
 

● Transform 

 
Alle GameObjects i Unity har en tilhørende Transform komponent, som har 
information om objektets placering, rotation og størrelse 
 

● Sprite Renderer 

 
Denne komponent sørger for at tegne vores billede. Bemærk også “Order in Layer” 
feltet, som kan bruges til at sikre at objekter tegnes i korrekt rækkefølge, f.eks. at 
spilleren vises foran baggrunden 

 
Vi vil senere tilføje yderligere komponenter til Grass, f.eks. for at sikre at vores kanonkugle 
stopper når den rammer jorden. 

Placering og størrelse af græsset 
Indtil videre er græsset kun en lille kasse nederst i skærmbilledet, så vi skal både have 
placeret det korrekt, samt ændret størrelsen. 
 
Der er to muligheder for at ændre på placeringen: 
 

● Brug “gizmo” 
 
Vælg “Pan” toolet i toolbaren øverst i Unity editor vinduet: 

 



20 

Herefter vises en såkaldt “gizmo” med pile i X og Y koordinat. 

 
Ved at trække i disse pile, kan objektet flyttes rundt. 
 

● Indtast X og Y koordinater 
 
En mulighed for at ændre placeringen, er at ændre X og Y koordinaterne for 
Transform komponenten på det pågældende GameObject, i dette tilfælde er Y 
ændret til -4.5: 

 
Denne metode er typisk bedst når man skal finjustere en placering, efter at have 
brugt “gizmo’en” som beskrevet ovenfor 

 
De øvrige knapper i toolbaren bruges til at rotere, skalere og ændre størrelse på objekterne, 
og fungerer på samme måde som at ændre placeringen. 
 
På tilsvarende måde kan vi ændre størrelsen af græsset til at fylde hele bredden, ved at 
ændre Scale til 3 for X-aksen: 
 

 

Grafik til kanonen 
Vi har nu fået basal kendskab til at importere grafik ind i Unity, samt ændre placeringen af 
dette, så vi fortsætter med grafik til kanonen, som er lidt mere avanceret, da vi skal kunne 
bevæge kanonløbet. 
 
I dit tegneprogram opretter du et billede i størrelse 100x100 pixels, og tegner et kanonløb 
samt et hjul: 
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Den ternede baggrund her indikerer at baggrunden er gennemsigtig. Man er naturligvis 
velkommen til at gøre mere ud af detaljerne, f.eks. tegne en lille lunte på kanonløbet osv. 
 
Kanonløbet skal være ca 90x20 pixels i størrelse og hjulet er ca 40 pixels i diameter. Det er 
ikke vigtigt at du rammer præcis disse størrelser, blot så du synes at det rent faktisk ligner 
en kanon. Desuden er det vigtigt at hjulet og kanonløbet ikke tegnes oven i hinanden, da vi 
senere skal have mulighed for at rotere kanonløbet uafhængigt af hjulet. 
 

1. Importer nu ligeledes denne grafik ind i Unity projektet, og navngiv den “Cannon”: 

 
 

2. Da denne grafik består af 2 objekter, vælger vi “Multiple” i feltet “Sprite Mode” og 
trykker på “Apply” for at gemme dette. 
 

3. Tryk derefter på “Sprite Editor” knappen og “Slice” knappen, for at angive hvilke 
“slices” vores grafik består af: 



22 

 
 
Her vælges blot type “Automatic”, hvilket bevirker at Unity automatisk finder 
kanonløbet og hjulet i vores grafik 
 

4. Tryk på “Apply” knappen og luk “Sprite Editor” vinduet 
 

5. Vælg “Cannon” i Project vinduet, og “udfold” ved at trykke på den lille trekant til 
venstre. Du kan nu se at Unity har fundet 2 slices i vores billede, og vi kan benytte 
dem til at lave vores kanon i spillet 

 
Vi kunne også have lavet kanonløbet og hjulet som to separate billeder, men jeg har valgt at 
gøre det i ét billede dels for at vise at man kan få Unity til at “slice” billedet automatisk, og da 
jeg foretrække at holde grafik for samme spil figur/objekt i samme fil, hvis muligt. 

Gem projektet/scenen 
Da vi nu har oprettet vores første GameObject i scenen, er det et godt tidspunkt at gemme 
vores arbejde indtil videre. Dette kan gøres ved at vælge File→Save Scene menuen, eller blot 
trykke Ctrl+S (Windows) eller Cmd+S (Mac). Som altid er tastaturgenveje hurtigst. 
 
Unity vil spørge om filnavn, og i dette tilfælde vælger vi f.eks. at kalde vores scene for 
“Battlefield”: 
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Bare gem scenen i “roden” af vores projekt. Så længe vi kun har få scener, er det ok de 
placeres der. Hvis du arbejder med projekter med mange scener, vil det være en fordel at 
strukturere dit projekt ved at lægge scenerne i en eller flere undermapper. 

Cannon GameObject 
Da kanonen består af flere objekter, er proceduren for at oprette den i spillet lidt anderledes 
end da vi lagde græsset ind i spillet. 
 

1. Opret et tomt (Empty) GameObject: 

 
 

2. Marker i Hierarchy vinduet og tryk F2 (Windows) / Enter (Mac) og ændr navnet til 
“Cannon” 
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3. Træk herefter “Cannon_0” billedet til det oprettede “Cannon” 

 
 

4. Træk ligeledes “Cannon_1” til vores GameObjekt 
 

5. Ændr “Cannon_0” til “CannonBarrel” og “Cannon_1” til “Wheel”, så vores kanon nu 
har følgende udseende og objekter (husk at dobbeltklikke på “Cannon” for at zoom’e 
ind på den) 

 
Hvis du ikke kan se grafikken, så check at koordinaterne er korrekte, dvs. (0,0) for 
både Cannon, CannonBarrel og Wheel 
 

6. Sæt “Order in Layer” til “1” for Wheel, så du er sikker på at denne tegnes foran 
CannonBarrel 
 

7. Flyt kanonløbet så det, med lidt god vilje, ligner en kanon: 

 
 

Vi er nu som sådan færdig med at designe vores kanon, men mangler stadig at placere den 
korrekt, kunne styre den og ikke mindst skyde med kanonkugler. Alt det ser vi på i de næste 
afsnit. 
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Sammensatte GameObjects 
Den kanon vi har bygget, består af to mindre dele, hjulet og kanonløbet. Som sådan kunne 
man godt have valgt at have to selvstændige objekter, men da hjulet og kanonløbet 
tilsammen danner en kanon, vælger vi her at øge overskueligheden ved at placere dem som 
del af samme GameObject. 
 
En fordel ved at “gruppere” dem i samme GameObjekt, er bl.a. at vi kan flytte på kanonen 
samlet, uden at skulle flytte hjul og kanonløb uafhængigt. 

Justering af skærmstørrelsen 
Ved udvikling af spil til typisk mobiltelefoner, kender man oftest ikke størrelsen af spillerens 
skærm når man udvikler spillet, og man skal derfor tage højde for dette, typisk ved at placere 
sine objekter dynamisk vha. kode. 
 
Det er muligt i editoren at se hvordan dit spil kommer til at se ud på forskellige 
skærmstørrelser, og for at holde det simpelt i dette tilfælde vælger vi blot “Standalone”, da vi 
i første omgang udvikler spillet til PC/Mac. 
 

 

Placering af kanon 
Vi skal nu have placeret kanonen på græsset, hvilket gøres ved: 
 

1. Vælg toolbar knappen til at flytte objekter 

 
2. Marker Cannon GameObject i Hierarchy vinduet og flyt det nederst i venstre hjørne. 

 
 
Bemærk at det er vigtigt at du flytter “Cannon” og ikke kanonløbet eller hjulet. 
 
Du bør nu i Game vinduet se at kanonen er placeret i nederste venstre hjørne: 
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Kanonkugle 
Vi mangler blot et sidste objekt, inden vi kan gå i gang med programmere spillet. Kanonen 
skal kunne skyde en kanonkugle afsted. 
Start med at tegne en kanonkugle i en størrelse der passer med kanonløbet, ca. 18 pixels i 
diameter. 
 

1. Åbn https://sketch.io/sketchpad/ eller et tilsvarende værktøj, hvor du kan tegne en 
sort cirkel. 
 

2. Opret nyt billede  
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3. Tegn en sort cirkel, der fylder næsten hele baggrunden 

 
 

4. Gem filen som CannonBall.png, og træk den ind i Images mappen i Unity, som nu 
har følgende indhold: 

 
 

5. Træk kanonkuglen in i Scene view: 

 

Afprøv “spillet” i Play-mode 
Vi har nu tilføjet alle de elementer som spillet kommer til at bestå af, men det er naturligvis 
ikke et særligt interessant spil, rent faktisk kan man ingenting endnu. 
 
For at “afprøve” vores spil indtil videre, trykker vi på “Play”-ikonet i toolbar’en eller 
Ctrl+P/Cmd+P. 
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Da vores objekter indtil videre blot består af billeder, vil du faktisk ikke se nogen særlig 
forskel, udover at Unity skifter til en lidt mørkere farve, der indikerer at man nu er i “Play-
mode”. Vi vil nu fortsætte med f.eks. at angive fysiske egenskaber for kanonkuglen, så den 
påvirkes af tyngdekraft. 
 
Tryk på Play-mode knappen igen for at komme tilbage til redigerings-mode. 
 

Tip: Når man er i Play-mode, kan man stadig ændre på GameObject’s i spillet, men lige 
så snart man afslutter Play-mode (ved at trykke på Play-knappen igen) genskabes de 
oprindelige værdier. Dette kan afprøves f.eks. ved at flytte rundt på kanonkuglen i Play-
mode, og se at den flytter tilbage til den oprindelige position efterfølgende. 
 
For at være sikker på at man ikke ved en fejl ikke er opmærksom på at man er Play-mode, 
kan farven ændres under menupunktet Edit→Preferences... 
 

 
 
I dette tilfælde vælger jeg en grøn farve, som bevirker at det er tydeligt at man er i 
Playmode 

Rigidbody - fysiske egenskaber 
En af de fordele du får ved at benytte Unity som værktøj, er den indbyggede “physics 
engine” som simulerer fysiske egenskaber som vi kender dem fra den fysiske verden, f.eks. 
at objekter bliver påvirket af tyngdekraft. Vi vil derfor nu give fysiske egenskaber til 
kanonkuglen, så den senere vil flyve “realistisk” gennem luften, når den bliver affyret. 
 

1. Vælg “CannonBall” i Hierachy vinduet 
2. Vælg “Add Component” knappen 
3. Tilføj “Rigidbody 2D” komponenten 
4. Start Play-mode 
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Du vil nu se at kanonkuglen falder til jorden (og rent faktisk også igennem jorden, da vi 
endnu ikke har fortalt Unity at den skal stoppe) 

Colliders 
På samme måde som vi i forrige afsnit tilføjede fysiske egenskaber vha. en Rigidbody, kan 
man også beskrive for Unity at et element skal stoppe, når det rammer et andet, hvilket 
gøres vha. “Colliders”, som betyder at objektet herefter vil registrere når det rammer et andet 
objekt, som også har en collider. I dette tilfælde betyder det at vi skal tilføje en Collider for 
både græsset og kanonkuglen 
 

1. Vælg “CannonBall” 
2. Tryk “Add Component” og vælg “Circle Collider 2D”. Hvis vi zoom’er ind på 

kanonkuglen, ses en grøn cirkel rundt om kanonkuglen, som indikerer hvornår Unity 
registrerer en “kollision” for dette objekt: 

 
Hvis man ønsker at ændre på selve collider størrelsen, trykkes på “Edit Collider” 
knappen for kanonkuglen (i Inspector vinduet): 

 
 

3. Vælg herefter “Grass” 
 

4. Tryk “Add Component” og vælg “Box Collider 2D” 
 
Når vi går i Play-mode nu, vil vi se at kanonkuglen stopper når den lander på græsset. 
 
Vores objekter er nu stort set klar til at kunne blive brugt i spillet, men vi mangler stadig at 
programmere selve spillets gameplay, dvs. bevægelse af kanonen samt affyring af 
kanonkugle, så det ser vi på i næste afsnit. 

Scripting / programmering i C# 
Et væsentlig element i et spil, udover grafikken, er det såkaldte “gameplay”, dvs. spillets 
handling og hvordan man styrer figurerne i spillet. Dette gøres vha. programmering, hvilket 
for Unity kan gøres i enten UnityScript (en variant af JavaScript programmeringssproget) 
eller C#. 
 
Ca. 80% af alle spil udviklet med Unity benytter C# som programmeringssprog, og har 
generelt bedre understøttelse sammenlignet med UnityScript. Vi benytter derfor også i dette 
hæfte C# til udvikling af vores spil. 
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Vi vil naturligvis i dette afsnit forklare koden, især i forhold til hvordan man anvender klasser 
og metoder fra Unitys API, men derudover forventes det at ud allerede har kendskab til 
basal programmering i C#. Hvis ikke, se Appendix A: Introduktion til C# sidst i hæftet, for en 
gennemgang af C# programmering. 

Styr kanonen med script 
Programmering benyttes netop til at beskrive for computeren hvordan vi ønsker et program 
skal forløbe, i vores spil hvordan man styrer kanonen, i første omgang vha. piletasterne på 
tastaturet. 
 

1. Vælg “Cannon” i Hierachy vinduet 
 

2. Tryk på “Add Component” knappen, og vælg “New Script” (nederst): 

 
 

3. Navngiv scriptet “Cannon”, vælg “C Sharp” som programmeringssprog og tryk på 
“Create and Add” knappen: 

 
 

Vi har nu fået tilføjet et script til vores projekt, som kan ses i Project vinduet: 
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For at holde en overskuelig struktur på dine filer, især for større projekter, anbefales det at 
oprette en “Scripts” mappe, og flytte scriptet ind i denne mappe, som vist i skærmbilledet. 
 
Dobbelt-klik på Cannon scriptet for at åbne det i enten MonoDevelop eller Visual Studio, og 
skriv følgende kode (du skal ikke skrive linjenumrene, de er blot for nemmere at kunne 
beskrive hvad koden gør): 
 
1: using UnityEngine; 
2:  
3: public class Cannon : MonoBehaviour 
4: { 
5:  public GameObject CannonBarrel; 
6: 
7: // Use this for initialization 
8: void Start () 
9: { 
10:  
11: } 
12:  
13: // Update is called once per frame 
14: void Update () 
15: { 
16:  if (Input.GetKey (KeyCode.UpArrow)) 
17:  { 
18:   RotateBarrel (1); 
19:  } 
20: 
21:  else if (Input.GetKey (KeyCode.DownArrow)) 
22:  { 
23:   RotateBarrel (-1); 
24:  } 
25: } 
26: 
27: void RotateBarrel (int degrees) 
28: { 
29:  CannonBarrel.transform.Rotate (new Vector3 (0, 0, degrees)); 
30: } 
31: } 

 
Kort forklaring til koden følger herunder. 
 

Vigtigt: Når man skriver et computerprogram, er der nogle regler man skal følge, for at 
computeren kan forstå koden. For begyndere i C#, skal man især være opmærksom på 
“Tuborg-parenteserne” { og }, som i C# benyttes til at angive såkaldt “scope”/område for 
koden. Hvis du glemmer at skrive disse korrekt, vil computeren ikke kunne forstå koden, 
og enten vil du få fejl når du forsøger at starte spillet. 

 
● Linje 1: Ved at inkludere using UnityEngine i koden, fortæller vi computeren at vi 

ønsker at inkludere elementer fra UnityEngine namespacet. Et namespace benyttes i 
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C# (og mange andre programmeringssprog) til at sikre unikke navne. I dette tilfælde 
ønsker vi at benytte elementer fra Unity, som alle er placeret under UnityEngine i C#. 
 

● Linje 3: Alle klasser i Unity som indeholder logik for et GameObject, skal nedarve fra 
MonoBehaviour klassen, som indeholder erklæringer for f.eks. Update() metoden, 
som vi bruger i vores eksempel. 
 
Bemærk: C# klassen skal have samme navn som filen, også i forhold til store/små 
bogstaver. 
 

● Linje 5: Da det ikke er selve Cannon objektet, men kun kanonløbet (CannonBarrel), 
som vi skal dreje, skal vi have en reference til denne. Dette gøres ved at erklære en 
public variabel, som så er tilgængelig fra editoren (vender vi tilbage til om lidt) 
 

● Linje 8: Indtil videre er vores Start() metode bare tom, men vi benytte den senere, 
så vi beholder den bare tom. Man bør ikke efterlade tomme metoder i spillet, da det 
kan betyde en forringelse af hastigheden, men i dette tilfælde lader vi den blive, da vi 
skal bruge den senere. 
 

● Linje 14: Metoden Update() kaldes for hver frame, dvs. her gang spillet opdaterer 
skærmbilledet. I vores tilfælde ser vi om brugeren trykker en af piletasterne, og 
kalder RotateBarrel() metoden i givet fald. 
 

● Linje 27: Definition af RotateBarrel metode, som roterer kanonløbet omkring Z-aksen, 
dvs. at kanonløbet roteres enten op eller ned. CannonBarrel.transform giver os en 
reference til “Transform” komponenten på vores CannonBarrel objekt, dvs. hvor vi 
kan styre position, rotation osv. 
 
I dette tilfælde benytter vi en metode i C# (RotateBarrel) da vi kan rotere kanonen 
både op og ned, og derfor kan kalde denne kode på forskellige måder. Desuden 
bliver koden også nemmere at forstå når man bruger beskrivende navne på sine 
metoder, i dette tilfælde “roter kanonløb” (“RotateBarrel”) 

 
Skift til Unity Editor igen, og vælg Cannon objektet. Vores public variabel fra koden er nu 
tilgængelig i Inspector vinduet, og vi skal have angivet at det er CannonBarrel objektet, som 
vores script skal benytte. 
 
Dette gøres ved at 
 

1. Vælg Cannon objektet 
 

2. Med musen, træk CannonBarrel objektet ned i Cannon Barrel feltet i Inspector 
vinduet, som vist i figuren nedenfor. Det er vigtigt at du ikke slipper musen, men blot 
trækker i CannonBarrel objektet. Kan være lidt besværligt første par gange, og 
alternativt kan du trykke på den lille cirkel til højre for “Cannon Barrel” feltet i 
Inspector vinduet, for at vælge objektet: 
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Start igen Play-mode, og prøv at dreje kanonen vha. op og ned piletasterne. 
 

Tip: Hvis computeren ikke kan “forstå” koden du har skrevet, vil følgende fejl blive vist i 
Unity: 
 

 
 
Samtidigt vil Console vinduet vise lidt mere information om fejlen, f.eks: 
 

 
 
Dobbbelt-klik på beskeden i Console-vinduet, for at vise koden i MonoDevelop eller Visual 
Studio, så du kan rette fejlen. 
 
I MonoDevelop er det også muligt at checke din kode for såkaldte “syntaks-fejl”, dvs. når 
computeren ikke kan forstå koden, pga. fejl i strukturen, ved at vælge menupunktet 
Build→Build All: 
 

 
 
Herefter vil fejl i koden blive markeret, så de er nemmere at finde. 
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Lidt om kode, fejl og værktøjer 
I modsætning til talte/naturlige sprog, dvs. når to personer taler eller skriver med hinanden, 
er det nødvendigt at man skriver programmeringssprog så computeren kan forstå hvad man 
har skrevet. Derfor skal man følge de såkaldt syntaktiske regler for sproget, dvs. strukturen 
af sproget. Der findes ligeledes også regler for naturlige sprog, men typisk vil man som 
menneske være i stand til at forstå budskabet i en sætning, selvom den ikke er 100% korrekt 
eller f.eks. indeholder stavefejl. 
 
For en computer er det dog nødvendigt at man følger reglerne for det pågældende 
programmeringssprog, for ellers vil det ikke være muligt for computeren at kunne indlæse 
koden, og man får en såkaldt compiler-fejl, dvs. at computeren ikke kunne “compile”/bygge 
koden. 
 
Typiske compiler-fejl i C# programmeringssproget: 
 

Fejl Eksempel 

Tuborg-parenteser 
stemmer ikke 
overens. 

void Update () 
{ 
    if (Input.GetKey (KeyUp)) 
    { 
        RotateBarrel (1); 
    } 
    else if (Input.GetKey (KeyDown)) 
    { 
        RotateBarrel (-1); 
     ← FEJL! 
} 
 
Her har vi glemt at “afslutte” Tuborg-parentesen i KeyDown delen af 
koden. 
 

Alm. parenteser 
stemmer ikke 
overens 

if (Input.GetKey (KeyUp)  ← FEJL! 
{ 
    RotateBarrel (1); 
} 
 
I dette tilfælde mangler der en almindelig parentes i første linje. 
Dette kan findes ved at “tælle parenteser”, dvs. vi har to venstre-
parenteser, men kun én højre-parentes. Tilføj derfor den manglende 
højre-parentes for at koden kan compile. 
 

Manglende 
semikolon 

if (Input.GetKey (KeyUp)) 
{ 
    RotateBarrel (1)  ← FEJL! 
} 
 
I C# skal man afslutte sætninger med et semikolon “;”, så 
computeren er klar over at der kommer en ny sætning, på samme 
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måde som man afslutter sætninger i naturlige sprog med punktum. I 
eksemplet her, skal der derfor tilføjes et semikolon efter 3. linje for 
at koden er korrekt. 
 

Forkerte store/små 
bogstaver i koden 

void update ()  ← FEJL! 
{ 
    if (input.GetKey (KeyUp))  ← FEJL! 
    { 
        Rotatebarrel (1);  ← FEJL! 
    } 
} 
 
C# har forskel på store og små bogstaver, dvs. et ord skrevet med 
stort begyndelsesbogstav er forskellige fra samme ord skrevet med 
små bogstaver. I eksemplet her skal “update” skrives som “Update”, 
“input” rettes til “Input” og “Rotatebarrel” til “RotateBarrel”. Ofte vil 
MonoDevelop kunne vise dig fejlen, men i tilfælde med “update” vil 
dette betyde at den aldrig bliver kaldt af Unity, da Unity forsøger at 
kalde metoden “Update” med stort begyndelsesbogstav. Så vær 
meget opmærksom på store og små bogstaver i koden. 

MonoDevelop eller Visual Studio 
På Windows kan du under installationen af Unity vælge om du vil benytte Microsoft Visual 
Studio som editor til koden. På Mac er det kun muligt at vælge MonoDevelop. 
 
Hvis du ønsker at skifte editor, gøres dette under menupunktet Edit→Preferences...  
 

 
 
Her kan du også vælge en anden editor, hvis du har en editor du normalt bruger og gerne vil 
benytte til udvikling af spil i Unity også. 
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Første rettelse: Omdrejningspunkt for kanonløbet 
Da vi prøvede spillet og drejede kanonen og og ned, var det tydeligt at vi skal justere lidt for 
at få kanon til at se blot nogenlunde realistisk ud. Så snart vi drejer kanonløbet, kan vi se at 
omdrejningspunktet for kanonløbet er forkert, og vores kanon f.eks. kommer til at se således 
ud: 
 

 
 
Dette skyldes at vores omdrejningspunkt (pivot point) som standard for sprites er i midten, 
men vi skal i dette tilfælde flytte det tilbage så det ligger ovenover hjulet. 
 

1. Vælg Cannon sprite i Project vinduet: 

 
 

2. Åbn “Sprite Editor” og sæt Pivot til 0.25 på X-aksen og 0 på Y-aksen, tryk Apply 
knappen og luk sprite editor vinduet igen. 
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3. Dette betyder dog at kanonløbet bliver skubbet lidt frem, og vi skal derfor lige have 
placeret det korrekt igen 

Affyr kanonkugle - “prefabs” 
 
Næste skridt er at kunne affyre kanonkuglen. For at kunne oprette flere instanser af samme 
objekt i Unity, skal det først omdannes til en såkaldt “prefab” 
 

1. Opret en ny mappe “Prefabs” i Project vinduet 
 

2. Træk CannonBall objektet ned i Prefabs mappen: 

 
 

3. Vores CannonBall objekt i scenen er nu skrevet med blå tekst, hvilket indikerer at 
den er en instans af en prefab. I praksis betyder det du f.eks. kan trække flere 
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kanonkugler ind i spillet, og ændre størrelsen på dem allesammen på én gang. 
 

Herefter tilføjes følgende kode til Cannon.cs filen for at kunne affyre kanonkuglen. 
 
Øverst i klassen tilføjes følgende linje, så vi kan referere til vores kanonkugle prefab: 
 
    public GameObject CannonBallPrefab; 
    private float _firePower = 10f; 
 
Samt følgende FireCannon metode som instantierer en kanonkugle og giver den fart: 
 
    private void FireCannon (float power) 
    { 
        Vector2 position =  
            CannonBarrel.transform.position + CannonBarrel.transform.right * 0.8f; 
 
        GameObject cannonBall = Instantiate ( 
            CannonBallPrefab, 
            position, 
            CannonBarrel.transform.rotation) as GameObject; 
 
        cannonBall.GetComponent<Rigidbody2D> ().AddForce ( 
            CannonBarrel.transform.right * power,  
            ForceMode2D.Impulse); 
        Destroy (cannonBall.gameObject, 30); 
    } 
 
Først finder vi positionen for hvor kanonkuglen skal placeres. Dette gøres ved at finde 
positionen for kanonløbet (CannonBarrel.transform.position) og lægge 0,8 gange retningen 
af kanonløbet til. Dette giver os en såkaldt vektor, som i dette tilfælde blot er et koordinat, 
dvs. et punkt i koordinatsystemet. Det er en fordel at kende til koordinatsystem og også 
gerne vektorer når man udvikler spil. For at affyre kanonkuglen senere i scriptet, er der også 
tale om at vi påvirker det fysiske objekt med en kraft, så mange elementer fra matematik og 
fysik bruges når man udvikler spil. 
 
For at oprette en instans (“kopi”) af kanonkuglen, kaldes metoden Instantiate(), som på 
baggrund af vores prefab, opretter en ny instans af kanonkuglen i spillet, som vi herefter kan 
skyde afsted i næste linje. 
 
I dette tilfælde kalder vi AddForce() metoden, som stammer fra “fysik-motoren” i Unity. 
AddForce() vil påvirke kanonkuglen med en kraft, hvilket i praksis vil få kanonkuglen til at 
flyve i den angivne retning. I dette tilfælde angiver vi CannonBarrel.transform.right som 
retning, dvs. samme retning som kanonløbet peger. 
 
Til sidste kalder vi Destroy() metoden og angiver at kanonkuglen skal fjernes igen efter 30 
sekunder. Det er god praksis at slette game objects enten når de er udenfor skærmen eller 
efter et stykke tid, for at frigive hukommelse i spillet. I et senere hæfte vil vi komme ind på 
mere effektive måder at håndtere hukommelse på i et spil, især hvis man ofte opretter og 
nedlægger game objects. 
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Til sidst for rent faktisk at kalde FireBullet() metoden, indsættes følgende kode i 
Update() 
 
        else if (Input.GetKeyUp (KeyCode.Space)) 
        { 
            FireCannon (_firePower); 
        } 
 
Bemærk at vi i dette tilfælde kalder Input.GetKeyUp() i stedet for Input.GetKey(). Hermed er 
affyres kanonkuglen først når man slipper mellemrumstasten, og ikke hele tiden mens tasten 
holdes nede. 
 
Tilbage i Unity editoren, mangler vi at angive vores prefab til koden samt rydde en smule op. 

1. Vælg Cannon objektet i Hierachy vinduet 
 

2. Træk “CannonBall” prefab op i feltet “Cannon Ball Prefab” som vist herunder 

 
(Alternativt kan man trykke på den lille cirkel udfor “Cannon Ball Prefab” feltet og 
vælge) 
 

3. Slet det eksisterende CannonBall objekt i Hierarchy vinduet, da vi nu opretter nye 
instanser af kanonkuglen fra script. 

 
Hvis du starter spillet nu, vil det være muligt at affyre kanonkuglen ved at trykke på 
mellemrumstasten. 
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Fysiske egenskaber for kanonkuglen 
Kanonkuglen bliver nu affyret, og bliver påvirket af tyngdekraft så den falder mod jorden, 
hvilket giver et realistisk indtryk af at man rent faktisk skyder en ægte kanonkugle afsted. 
Når kuglen lander på jorden, fortsætter den dog bare med at rulle, hvilket både er urealistisk, 
men også vil give problemer når vi rent faktisk har noget at skyde efter, da man bare ville 
kunne skyde foran målet, og kanonkuglen så stille og roligt ville trille hen og ramme. 
 
Det er muligt at justere fysiske egenskaber for objekter i Unity vha. “PhysicsMaterial”, men 
den simpleste måde er i første omgang blot at stoppe kanonkuglen når den rammer jorden, 
hvilket vi gør med følgende script, som tilføjes til vores CannonBall prefab: 
 

 
 
Og indsæt følgende kode: 
 
using UnityEngine; 
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public class CannonBall : MonoBehaviour 
{ 
    void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Grass") 
        { 
            GetComponent<Rigidbody2D>().isKinematic = true; 
            GetComponent<Rigidbody2D>().velocity = Vector3.zero; 
        } 
    } 
} 
 
Kort forklaring til koden: 
 

● OnCollisionEnter2D er en metode som Unity kalder når kanonkuglen rammer en 
anden “collider”. I dette tilfælde checker vi så på om vi har ramt græsset 
(name=“Grass”) 
 

● Herefter slår vi fysik fra for kanonkuglen ved at sætte isKinematic = true samt sætter 
hastigheden til nul (velocity = Vector3.zero) for at stoppe kanonkuglen når den har 
ramt græsset. Grunden til at vi slår fysik fra, er at undgå at andre kanonkugler 
rammer den og sætter den i bevægelse. 

 
Husk at flytte CannonBall.cs scriptet ind i Scripts mappen, for at holde en god struktur på dit 
projekt. 

To spillere, point og simpel UI 
Vi har nu de basale elementer i vores spil, dvs. en kanon samt mulighed for at styre kanonen 
og affyre en kanonkugle. Målet for spillet er dog at kunne spille to spillere mod hinanden 
samtidigt, hvilket indebærer følgende ændringer til spillet: 
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1. Kanon laves til prefab: 

 
 

2. Indsætte to instanser af kanon, ved at trække Cannon fra Project vinduet op i scenen 
og placere den i højre side. Navngiv dem hhv. “LeftCannon” og “RightCannon”. 
Kanon til højre skal roteres 180 grader om Y-aksen: 

 
 

Vi kan nu starte spillet, men begge kanoner reagerer på samme taster, så det skal være 
muligt at konfigurere hvilke taster der bruges til at styre hver enkelt kanon. Indtil videre har vi 
bare checket direkte i koden på piletaster og mellemrum, så Cannon.cs scriptet skal rettes 
til. 
 
Først indsætttes følgende øverst i Cannon.cs scriptet: 
 
    public KeyCode KeyUp; 
    public KeyCode KeyDown; 
    public KeyCode KeyFire; 
 
Dette gør det muligt at vi fra editoren kan vælge hvilke taster den enkelte kanon skal bruge. 
Herefter rettes Update() metoden til, så vi bruger disse taster: 
 
    // Update is called once per frame 
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    void Update () 
    { 
        if (Input.GetKey (KeyUp)) 
        { 
            RotateBarrel (1); 
        } 
        else if (Input.GetKey (KeyDown)) 
        { 
            RotateBarrel (-1); 
        } 
        else if (Input.GetKeyUp (KeyFire)) 
        { 
            FireCannon (_firePower); 
        } 
    } 
 
Sidst mangler vi så bare at vælge hvilke taster der skal benyttes i editoren. 
 

 
 
Forslag til taster: 

 LeftCannon RightCannon 

Key Up W Up Arrow 

Key Down S Down Arrow 

Key Fire Left Shift Right Shift 

UI 
Et væsentligt element i spil, er muligheden for rent faktisk at ramme andre spillere/objekter 
og få point. For at vise spillernes point, opretter vi UI (“User Interface” = brugergrænseflade) 
tekst elementer til at vise point for hver spiller. 
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1. Højreklik i Hiearchy vinduet og vælg UI→Text 

 
 

2. Udover tekst elementet, opretter dette også et Canvas element (“lærred”), som 
indeholder alle UI elementer. For at gøre det nemmere at udvikle spil til forskellige 
skærmstørrelser, er det enklest at sætte “UI Scale Mode” til “Scale With Screen Size” 

 
 

3. Opret UI tekst elementer for venstre og højre spiller, f.eks. som vist herunder. Det er 
enklest at starte med at definere venstre UI element, og derefter kopiere det 
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(højreklik og vælg “Duplicate”) 

 

Eksplosioner (!) 
Ikke mindst skal vi have en eksplosion, dog stadig relativ simpel. Tegn en stjerne med dit 
tegneprogram, den samlede størrelse skal være ca. 210 x 180 pixels: 
 

 
 
Gem filen og træk den ind i Images mappen i Projects vinduet: 
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For at kunne bruge den som en prefab når vi rammer en kanon, trækkes Explosion sprite ind 
i scenen. Placer den ved siden af en kanon, så du kan vurdere om størrelsen passer. 
Herefter trækkes Explosion game objektet ned i Prefabs mappen i Projects vinduet: 
 

 
 
Du kan nu slette Explosion game objektet fra scenen igen, da vi kun skal bruge prefab’en 
herfra. 

Collider og “tag” på kanon 
For at Unity kan registrere at kanonkuglen har ramt en kanon, skal vi have tilføjet en collider 
til kanonen. 
 

1. Start med at trække Cannon prefab ind i scenen, for at kunne ændre prefab. Det er 
ikke muligt at ændre detaljer direkte på en prefab, og vi kan heller ikke bruge de 
eksisterende kanoner, da de f.eks. har angivet taster, hvilket så ville overskrive 
eksisterende værdier. 
 

2. For nemt at kunne “genkende” en kanon i koden, når kanonkuglen rammer, tilføjer vi 
et såkaldt “tag” på Cannon prefab. Vælg Cannon game objektet i Hierarchy vinduet, 
tryk på “Tag” dropdown listen og vælg “Add Tag...”: 
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3. Tilføj “Cannon” tag: 

 
 

4. Og vælg denne for Cannon objektet: 

 
 

5. Tilføj herefter en “Collider 2D” komponent på kanonen, og tryk på “Edit Collider” 
knappen, for at justere størrelsen på det område som man kan ramme: 
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Den grønne “kasse” på collider beskriver hvornår kanonen er ramt, og vores kode 
bliver kaldt. Hermed kan du selv bestemme hvor nemt/svært det skal være at blive 
ramt i spillet. 
 

6. Samtidigt opdateres også “Explosion Prefab” feltet på Cannon, så vi kan benytte 
dette fra kode. 
 

7. Tryk på “Apply” knappen, for at opdatere prefab, hvilket så automatisk også 
opdaterer de to eksisterende kanoner. 
 

8. Slet det midlertidige Cannon objekt fra scenen igen, da vi nu har fået opdateret 
prefab. 

 
Hvis du vælger en af de eksisterende Cannon objekter (“LeftCannon” eller “RightCannon”), 
vil du se at de nu har fået opdateret tag værdien og tilføjet collider fra prefab. 

Kodeændringer for point og eksplosioner 
Herefter skal vi have vores kode til at opdatere point når den anden spiller rammer. Dette 
medfører en del ændringer i vores eksisterende kode, som vil blive gennemgået her. Hvis du 
efterfølgende har problemer med koden, kan du sammenligne din kode med den færdige 
kode i Appendix B  
 
For at kunne vide hvilken spiller der skal have point, skal vi vide hvem der har affyret 
kanonkuglen, så første ændring sker i CannonBall.cs scriptet, som herefter kommer til at se 
således ud (det meste af filen ændres, så det er nemmest at vise hele indholdet): 
 
using UnityEngine; 
 
public class CannonBall : MonoBehaviour 
{ 
    public Cannon FiringPlayer; 
 
    void OnCollisionEnter2D (Collision2D collision) 
    { 
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        if (collision.gameObject.name == "Grass") 
        { 
            GetComponent<Rigidbody2D> ().isKinematic = true; 
            GetComponent<Rigidbody2D> ().velocity = Vector3.zero; 
        } 
        else if (collision.gameObject.tag == "Cannon") 
        { 
            Cannon cannon = collision.gameObject.GetComponent<Cannon> (); 
            cannon.GotHit (); 
 
            if (collision.gameObject.name != FiringPlayer.name) 
            { 
                FiringPlayer.Score += 1; 
                FiringPlayer.Reset (); 
            } 
 
            Destroy (this.gameObject); 
        } 
    } 
} 
 
I denne kode bruger vi “Cannon” tag, til at afgøre om det er en kanon vi har ramt. Endvidere 
ved vi i koden hvilken kanon der affyrede kuglen, og kan derfor dels checke at vi vitterligt 
ramte den anden kanon og i det tilfælde give point til spilleren der skød. 
 
For Cannon.cs scriptet skal vi bl.a. have tilføjet reference til en eksplosion og UI 
tekstelementet som angiver point/score: 
 
    public GameObject ExplosionPrefab; 
    public UnityEngine.UI.Text ScoreUIText; 
 
Og en variabel til point for den pågældende spiller: 
 
    private int _score; 
 
    public int Score 
    { 
        get { return _score; } 
        set 
        { 
            _score = value; 
 
            if (ScoreUIText) 
                ScoreUIText.text = _score.ToString(); 
        } 
    } 
 
For at kunne give point til den spiller som rammer, skal vi når vi affyrer kanonkuglen sætte 
FiringPlayer property: 
 
        cannonBall.GetComponent<CannonBall> ().FiringPlayer = this; 
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Sidst mangler vi blot at angive ScoreUIText for hver kanon, dvs. hvilket UI tekst felt som 
viser point for hver kanon. Vælg “LeftCannon” og sæt Score UI Text feltet til 
“ScoreLeftPlayer”, som vist herunder: 
 

 
 
Det samme gøres for “RightCannon”. 
 
Samtidigt angives også taster for henholdsvist venstre og højre kanon. 
 
Nu har vi faktisk et spilbart spil, som kan spilles af to spillere. 
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Build 
Indtil videre har vi kun afprøvet spillet i Unity editoren via playmode, men for at andre kan 
spille vores spil skal det “bygges”. Dette gøres ved at vælge File→Build Settings... 
menupunktet: 
 

 
 
Vælg “PC, Mac & Linux Standalone”, tryk på “Build And Run” knappen og angiv et filnavn til 
spillet: 
 

 
 
Spillet kan nu køres som såkaldt “standalone”, dvs. hvis du f.eks. lægger filerne på en USB-
stick kan du køre spillet på en computer uden at Unity er installeret. 
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Det er f.eks. også muligt at bygge spillet til WebGL, dvs. HTML5, som du kan lægge på en 
hjemmeside og spille derfra. 
 
I de næste hæfter i serien, vil vi bygge videre på spillet, f.eks. bedre styring af kanoner/skud 
samt en mobiludgave af spillet. 
 
Hvis du selv ønsker at forbedre spillet, er her nogle forslag til at komme i gang (vil også blive 
behandlet i kommende hæfter): 
 

● Skyd kortere/længere, alt efter hvor længe man holder skyd-tasten ned 
● Placer en bakke/forhindring mellem spillerne, som man skal skyde henover 
● Bevæg kanon horisontalt 
● Kunstig intelligens til at styre kanonen, så man kan vælge om man vil spille mod en 

anden spiller eller computeren 
● Turn-based, dvs. hver spiller skiftes til at skyde 
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Appendix A: Den færdige kode 
Koden herunder bør fungere selvom man ikke har lavet alle afhængigheder, f.eks. “powerbar 
sliders”, og så kan man løbende forbedre spillet 

Cannon.cs 
using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Cannon : MonoBehaviour 
{ 
    public GameObject CannonBarrel; 
    public GameObject CannonBallPrefab; 
    public GameObject ExplosionPrefab; 
 
    public KeyCode KeyUp; 
    public KeyCode KeyDown; 
    public KeyCode KeyFire; 
 
    public UnityEngine.UI.Text ScoreUIText; 
 
    private float _firePower = 10f; 
    private int _score; 
 
    public int Score 
    { 
        get { return _score; } 
        set 
        { 
            _score = value; 
 
            if (ScoreUIText) 
                ScoreUIText.text = _score.ToString(); 
        } 
    } 
 
    // Use this for initialization 
    void Start () 
    { 
        Reset (); 
    } 
 
    public void Reset() 
    { 
        gameObject.SetActive (true); 
        CannonBarrel.transform.localRotation = Quaternion.identity; 
    } 
 
    // Update is called once per frame 
    void Update () 
    { 
        if (Input.GetKey (KeyUp)) 
        { 
            RotateBarrel (1); 
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        } 
        else if (Input.GetKey (KeyDown)) 
        { 
            RotateBarrel (-1); 
        } 
        else if (Input.GetKeyUp (KeyFire)) 
        { 
            FireCannon (_firePower); 
        } 
    } 
 
    void RotateBarrel (int degrees) 
    { 
        CannonBarrel.transform.Rotate (new Vector3 (0, 0, degrees)); 
    } 
 
    private void FireCannon (float power) 
    { 
        Vector2 position = 
            CannonBarrel.transform.position + CannonBarrel.transform.right * 0.8f; 
 
        GameObject cannonBall = Instantiate ( 
                              CannonBallPrefab, 
                              position, 
                              CannonBarrel.transform.rotation) as GameObject; 
 
        cannonBall.GetComponent<CannonBall> ().FiringPlayer = this; 
        cannonBall.GetComponent<Rigidbody2D> ().AddForce ( 
            CannonBarrel.transform.right * power, 
            ForceMode2D.Impulse); 
        Destroy (cannonBall.gameObject, 30); 
    } 
 
    public void GotHit () 
    { 
        if (ExplosionPrefab) 
        { 
            GameObject explosion = Instantiate ( 
                ExplosionPrefab, 
                this.transform.position, 
                Quaternion.identity) as GameObject; 
            Destroy (explosion, 1f); 
        } 
 
        this.gameObject.SetActive (false); 
        Invoke ("Start", 2); 
    } 
} 
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CannonBall.cs 
using UnityEngine; 
 
public class CannonBall : MonoBehaviour 
{ 
    public Cannon FiringPlayer; 
 
    void OnCollisionEnter2D (Collision2D collision) 
    { 
        if (collision.gameObject.name == "Grass") 
        { 
            GetComponent<Rigidbody2D> ().isKinematic = true; 
            GetComponent<Rigidbody2D> ().velocity = Vector3.zero; 
        } 
        else if (collision.gameObject.tag == "Cannon") 
        { 
            Cannon cannon = collision.gameObject.GetComponent<Cannon> (); 
            cannon.GotHit (); 
 
            if (collision.gameObject.name != FiringPlayer.name) 
            { 
                FiringPlayer.Score += 1; 
                FiringPlayer.Reset (); 
            } 
 
            Destroy (this.gameObject); 
        } 
    } 
} 
 
 


