
Tutoril Unity Joc Senzill

Obrim Unity
Creem una carpeta on volguem tenir el projecte

Cliquem a la pestanya d'Assets



Cliquem a la pestanya d'import package.
Cliquem a:

 Character Controller
 Skyboxes
 Terrain Assets
 Water Basic

Cliquem a la pestanyeta Create, i creem un Terrain



Col·locarem la camera a lloc, en aquest cas al 250 sobre la x, 10 sobre la y i 0 sobre la z.

Crearem una light, i directional light



Sel·lecionarem el terreny i anirem a ajustaments, i li direm a la resolució que sigui de 500 x 500



Seleccionarem el botó de pujar muntanyes i començarem a modelar



Quan haguem acabat li donarem a suavitzar el terreny per a que quedi millor

Si volem baixar muntanyes per a fer un cami, un riu, un llac o simplement que les muntanyes no 
siguin tan altes, li donarem a la tecla shift(mayuscules) i al pinzell que volguem



Quan haguem acabat, començarem a pintar textures, li donarem a edit, i a add



Quan haguem acabat afegirem els arbres i la gespa, de la mateixa manera









Un cop hem acabat el terreny, buscarem a la carpeta d'estandard assets i arrossegarem el prefab de 
water on volguem (Si volem aigua)

Un cop acabat l'escenari, arrossegarem el Character controller de 3a persona, el posarem davant de 
la camera.



La camera la posarem a l'alçada i la distancia adecuada del personatge

Arrosegarem la camera dins del personatge



Clicarem al personatge i obrirem la carepeta de source i obrirem el prefab de constructor, anirem 
arrossegant les animacions al lloc on toqui.



Anirem a edit, i a render settings



Clicarem a la rodoneta del costat de skybox i posarem la skybox que desitgem.



Clicarem al play de sobre de la pantalla i provarem com funciona i com es veu

Quan tot estigui bé, anirem a File i build Settings.



Inclourem l'escena a la part suerio de la pantalla



Clicaremplayer settings i canviarem el nom de la companyia, el nom del joc, posarem una icona del 
joc i només deixarem clicada el 16:9 de les resolcions de pantalla.



Quan haguem acabat i tot estigui bé, clicarem a buid i ja tindrem el nostre .exe




