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Introdução
Bem-vindos às nossas Jornadas da Computação Gráfica e Multimédia! Somos um grupo
de alunos da Licenciatura em Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia
(ECGM), e do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Desenvolvimento de
Produtos Multimédia (DWM) e preparamos estes workshops para que vocês possam
ficar a conhecer um pouco melhor sobre o que nós vamos aprendendo ao longo da
nossa formação académica. Se ainda assim quiserem ficar a conhecer mais sobre os
nossos cursos acedam aos links que se encontram já de seguida e assistam aos dois
vídeos, onde dois colegas nossos fazem uma “visita guiada” a cada um dos cursos, e
poderão ver uma pequena amostra de alguns trabalhos práticos que realizamos.

Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia (ECGM)
https://youtu.be/pUi8KPUw1P0

CTeSP em Desenvolvimento de Produtos Multimédia (DWM)
https://youtu.be/dlY2g4b6SYA
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Visitem também o site das Jornadas (http://jcgm.estg.ipvc.pt) e o site do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) (https://www.ipvc.pt)! Lá encontrarão muita
informação sobre toda a oferta formativa do nosso Instituto, e em particular a dos nossos
cursos, como por exemplo: as condições de acesso, os planos de estudo e as saídas
profissionais que nos esperam.
Agora, vamos ao trabalho!

Este workshop basear-se-á num simples projeto de criação de alguns objetos (bola,
caixa de madeira, chão e uma câmara) e criar uma interpretação sobre os mesmos.
Iremos aplicar físicas (como o RigidBody) e forças para que ocorra uma colisão entre a
bola e a caixa. Antes disso será necessário criar um terreno (chão) e por último uma
câmara com um movimento rotativo à volta do cenário (scene).

Tecnologias a utilizar
Neste workshop iremos utilizar um motor de jogos denominado Unity que será a
ferramenta para a criação do projeto 3D. Também iremos utilizar o Visual Studio Code,
na criação de Scripts que serão inseridos no projeto.

Material necessário
Para poderem realizar este workshop será necessário que façam o download do motor
de jogos Unity e do Visual Studio Code. Também será necessário que transfiram o
material utilizado para o workshop (constituído por dois blocos de notas que contêm o
código do Script e de uma pasta de Pre-sets, que contém alguns modelos), e que se
encontra disponível no site das Jornadas (http://jcgm.estg.ipvc.pt).
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Exercício
Criação do projeto
Em primeiro lugar deverão criar um novo projeto Unity 3D: clicar em New Project ->
“Escolher um nome para o projeto” -> Selecionar 3D Core -> Clicar em Create new
Project.

Figura 1-Criação de um Projeto – parte 1

Figura 2-Criação de um Projeto – parte 2
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Criação de objetos
Após a criação do novo projeto, deverão importar os assets que foram previamente
transferidos para o ambiente de trabalho e importá-los para o projeto 3D. Para isso terão
de arrastar esses assets para a pasta “Assets” dentro do projeto. Criar também uma
pasta chamada “Materials” e colocar esses assets importados para a pasta, arrastandoos para a mesma.

Figura 3-Assets e Materials

Após a realização destas tarefas, explicamos alguns conceitos como:
•

Atalhos de teclas:
o

ALT + LEFT-CLICK -> rodar ou ver livremente o cenário (scene) sem sair
da mesma posição

o

ALT + SCROLL BUTTON -> Mover posição ao qual se está a ver o cenário
(scene)

o
•

SCROLL UP/DOWN -> zoom in e zoom out

A interface de uma forma sucinta: hierarquias, projeto, console, inspector, etc.

Vamos então criar um objeto: clicando no botão “+” em “hierarchy” (canto superior
esquerdo) e de seguida em 3D Object -> Sphere.
Explicamos alguns conceitos como posição, escala e rotação do objeto criado.
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Figura 4-Criação do objeto sphere na hierarquia

Para alterar o aspeto da bola, teremos de criar um modelo dentro do projeto, ou seja,
em “Materials” clicar com o botão direito do rato e em Create -> Material -> Dar um nome
ao material criado -> Arrastar o material para cima da Sphere que está na scene. Dentro
do “inspector” (lado direito do ecrã) já se poderá alterar propriedades como a cor.

Figura 5-Criação do material sphere

Já temos o nosso o objeto “bola” criado, vamos agora criar o “chão” que será do mesmo
modo como criamos o objeto “Sphere”: no botão ”+” da “hierarchy”, 3D Object -> Quad.
De seguida criar um material novo na pasta “Materials” chamado “chao” para alterar as
suas propriedades.
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Figura 6-Criação do material quad (chão)

Dentro da hierarquia iremos alterar o nome de cada uma delas para uma melhor
organização, tendo a “bola” e o “chão” as seguintes posições, rotação e escala
respetivamente:

Figura 7-Propriedades bola

Figura 8-Propriedades Chao
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Criação de componentes e de scripts
Vamos agora inserir físicas aos nossos objetos começando pela bola, pois de momento
estão simplesmente como objetos estáticos. Para adicionar física vamos ter de adicionar
alguns componentes como o RigidBody, criando-o através do “inspector” -> Add
Component -> RigidBody.
Adicionar também o Sphere Collider caso não tenha sido criado automaticamente ao
criar o objeto.

Figura 9-Componentes bola

Vamos agora criar o primeiro Script, selecionando o objeto bola e no inspector -> Add
Component -> New script -> Dar o nome ao script de movement .
Explicaremos alguns métodos essenciais quando criado o script, no entanto nos
materiais disponibilizados podem encontrar o script completo, onde só terão de copiarcolar. Os métodos essenciais são:
•

Start(): define os parâmetros iniciais e estados do objeto.

•

Update(): é invocado todos os instantes (frames) e poderá alterar o estado dos
objetos, caso pretendido.

•

FixedUpdate(): é semelhante ao método anterior no entanto é usado para as físicas
do objeto.
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Este é o código disponibilizado:

Figura 10-movement.cs

Aparecerá agora no inspector o script criado, onde será necessário colocar parâmetros
para o nosso script que será a bola, arrastando a bola situada na hierarquia para o script
e uma força que será escolhida pelo utilizador. Ao clicar no “Play” já poderá visualizar
movimento da bola.

Figura 11-Script movement.cs

Vamos agora instanciar um objeto prefab, ou seja, previamente criado à nossa scene.
Clicando na pasta “prefabs”, pesquisamos por “wooden crate” e arrastamos o material
desejado para a nossa scene. De seguida aplicamos uma das texturas também situadas
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na prefab arrastando a textura para o nosso objeto. Por fim, indicamos a posição que
queremos que este objeto seja criado.

Figura 12-Objeto "wooden crate"

Não podemos esquecer de adicionar os componentes Mesh Collider e Rigidbody, caso
contrário será um objeto estático.

Figura 13-Componentes "wooden crate"

Vamos testar o nosso projeto clicando no “Play” e ver o que acontece.
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De facto, temos a colisão da bola com a caixa, mas está a faltar alguma dinâmica na
visualização do impacto: para mudarmos isso vamos aplicar algumas propriedades à
nossa câmara.
Vamos adicionar um novo objeto à hierarquia e renomeá-lo “Camera Controller” (“+” > Create empty -> Renomear). Arrastar a “Main Camera” para o “Camera Controller”,
para esta se tornar “filha” do objeto criado. Por fim, inserir um novo Script para que a
câmara rode: inspector -> Add Component -> New Script -> Dar o nome de: rotation e
aplicar-lhe o seguinte código:

Figura 14-Código rotation.cs

Para terminar, adicionar a velocidade desejada no script criado dentro do “inspector”.

Figura 15-Script rotation.cs

Vamos testar novamente o nosso projeto, clicando no “Play”. Agora sim, podemos dar
por concluído este workshop em Unity! Esperamos que agora tenham uma
compreensão das imensas possibilidades e projetos que se poderão criar com a Unity
Engine!
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