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Abstract 

We have programmed a 3D game that has the fundamental function of a starting first person 

shooter game. The player can move, jump, aim, shoot and the AI’s can chase, patrol and 

shoot after the player. We created different AI’s so the game has more variety, instead of just 

fighting one enemy all the time. They have different Health points, some can shoot, chase and 

others just patrol. The game has a scoreboard of enemies left counter, but does not have the 

most optimal functions. Bugs can emerge, but do not ruin the fundamental function coded in 

the game. The design of the game is basic. We have used the visuals unity provides, therefore 

the game doesn't look pretty. The developing process of our programming is based on our use 

of kanban boards. The structure is shown in our class diagram and use case diagram. Unity 

collab has been our way of sharing code and structuring code used.  
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Begrebsafklaring 

Herunder skriver vi programmerings begreberne, så læseren kan lettere forstå måden de 

forskellige commands(kommandoer) er anvendt. Begrebslisten er helt øverst, så alle begreber 

bliver forklaret før læsningen af rapporten, så der sker ingen misforståelser. 

 



 

AI: Kunstig intelligens (Artificial Intelligence) er i vores projekt, objekter med indbygget 

intelligens.  

 

Bot: er hvad vi beskriver som vores fjende objekt der har til formål at angribe spilleren og 

som indeholder den kunstige intelligens. dvs. vi har implementeret Kunstig intelligens 

algoritmer på den.  

 

FPS: First-person shooter er betegnelsen for et spilgenre hvor kamera udsynet er rettet ind 

mod første personens synsvinkel.  

 

NPC: Non-Playable Characters er betegnelsen for karakterer i spillet, som ikke har nogen 

reel funktion udover simple kommandoer såsom samtale, sælge varer eller stå stille. Disse 

karakterer har ikke til formål at angribe spilleren.  

 

Platform: I vores spil bliver ordet platform betegnet/ beskrevet som det gulv spilleren står på 

og bevæger sig rundt i.   

 

Player: Er i vores rapport betegnelsen for den objekt/spilfigur som spilleren kan bevæge sig 

med og har fri mulighed for at kunne kæmpe med.   

 

Spawn: er betegnelsen for genopstandelse af enten spilleren eller fjender i et spil. 

 

Spawn-wave: Betegnelsen for en bølge af fjender der genopstår efter en runde er overstået.  

 

UI: UI (User Interface) er de tekster/objekter der står skrevet på spillerens skærm.  

 

WASD Movement: Spillerens måde at kunne bevæge sig på, hvor W er fremad, A til 

venstre, S tilbage og D er til højre. Det fungere på samme måde som piletaster. 

 

Wave: er betegnelsen for en runde i videospil. En runde eller wave vil afslutte, når spilleren 

har nedlagt enhver fjende i den nuværende runde i vores spil. Derefter vil en ny runde starte 

og i nogle tilfælde vil den være anderledes.   

 

 



 

Indledning 

Vi har valgt at udvikle et 3D spil, som har fundamentale funktioner, som f.eks. at man kan 

bevæge sig og skyde fjender, samt fjenderne kan skyde spilleren. Spillet foregår i waves og er 

inspireret af boxhead og F.E.A.R. Vores tanke var at kode smart AI’s, hvilket blev til AI’s 

der kan enten Chase, Patruljere og skyde. Vi har skabt flere forskellige AI’s, så spillets 

fjender virker mere intelligente og at der sker udvikling når man spillet det. Vi har gjort det 

muligt at vinde spillet, ved at dræbe AI’s i et antal runder, samt vi kan gøre at spillet 

fortsætter indtil spilleren dør. Dermed har vi scoreboard, som skulle have funktionen at kunne 

se hvor godt man har klaret sig, men er ikke opdateret til bedst mulig funktion. 

 

3D spillet er i det tidligere stadie, derfor er der stadig bugs, der kan ødelægge oplevelsen af 

spillet. Tanken var at få alt fikset, men bugs var ikke lige let at finde i alt vores kode. Spillet 

har den funktion vi stræbte for, men vi fik ikke finpudset alt kode.  

 

Metoderne for at skabe et visuelt billede af vores program er baseret efter UML diagrammer 

som class diagram og use case diagram. For at dele kode med hinanden og versioner har vi 

brugt unity collab, hvor vi kan dele kode hver gang, der blev tilføjet noget nyt. Kanban Board 

har været vores primære arbejdsproces, hvor arbejde er opdelt og ideer og visioner opstår. 

 

  

Motivation 

Motivationen for at arbejde med 3D spil, kommer fra over interesse og nysgerrighed til 

computerspil. Vi har selv spillet en masse computerspil og har efter at have lært noget 

programmering, kunne vi undersøge vores indenfor vores interessefelt. Dette skabte 

motivationen for os, da vi har allerede programmeret små funktionelle spil, men vil prøve at 

skabe noget der havde mere morskab/udfordring for spilleren. Vi prøver dermed heller ikke at 

udvikle et computerspil der revolutionere gaming. Men et spil der måske kan holde interesse 

for spilleren i ca. 10-30 min. Samt forbedre vores viden for programmering af computerspil. 

 

Vi har valgt at lave et FPS skydespil, da alle i gruppen spiller et eller andet form for FPS-spil. 

Vores spil og fokus på AI’s er inspireret af Boxhead som foregår på 2D og er at hvor 



 

fjenderne kommer i waves. Vi har spillet boxhead da vi var yngre og tænkte, det kunne være 

sjovt at prøve og programmere i 3D.  

 

Problemanalyse 

Herunder er der skrevet om problemfelt, problemformuleringe, arbejdsspørgsmål, design 

overvejelse, afgrænsning og projektets valgte metoder for at løse problemet. 

 

Problemfelt 

AI er brugt i mange spil, hvor de i nogle tilfælde kaldes NPC’s, som man kan interagere med 

og har en funktion, eller det kan være en fjende, som prøver at dræbe spilleren. Her 

omhandler denne rapport om AI’s som fjender der prøver at dræbe spilleren. Her er spil som 

F.E.A.R. og Boxhead 2D et godt eksempel på avancerede og simple Ai’s der har fjender, som 

prøver og dræbe spilleren, men agere på vidt forskellige måder. Dermed undersøger vi om det 

er let, at forstå kunstig intelligens i 3D spil. Hvordan de agere med spilleren og hvilke 

funktioner man kan/vælger at give dem, for at få AI’en til at være mere livlig. Programmet 

kan bruges til at få forståelse over den simpleste form for AI, som hedder Finite state 

machine, dette vil sige en selvtænkende bot, der kun har en funktionalitet. 3D spillet har 

stadig fejl i systemet og alt virker ikke sammensat, men har alle de fundament funktioner. Det 

har været vores mål, at prøve at skabe mere viden omkring AI’s funktionalitet i 3D spil, 

hvorfor de agere på bestemte måder. Derfor programmerede vi vores eget 3D spil, så vi 

kunne starte fra ny og skabe forståelsen gennem vores eget 3D spil. Denne måde, at lære om 

AI kræver også forståelse af unity, derfor har vi også argumenteret for hvordan vi bruger 

funktionerne fra Unity.  

 

 

 

 



 

Problemstilling 

Vi har valgt at fokusere på hvordan kunstig intelligens (AI), kan bruges til at skabe et 

funktionelt spil i Unity, vores ide er baseret på spil som f.eks. F.E.A.R. og det simple spil 

Boxhead. Hvor i F.E.A.R. har de intelligente AI’s der udnytter alle objekterne på banen til 

deres formål og hvor i Boxhead har de en “Chaser”, altså en AI der løber efter spilleren for at 

angribe, hvor vores fokus har været, at skabe AI’s der har nogen af de funktioner brugt i 

tidligere spil, så forståelsen af AI i spil kan blive bedre.  

 

Problemformulering  

Hvordan kan programmering af kunstig intelligens i Unity skabe et 3D spil? 

 

Arbejdsspørgsmål  

1.  Hvordan kan vi skabe et 3D spil med Unitys game engine? 

2.  Hvordan kan vi inddrage kunstig intelligens i vores spil?  

3.  Hvordan kan vi teste at programmet virker efter vores visioner? 

 4.  Hvordan kan vi kontrollere systems udviklingsprocessen?  

 

Designovervejelse 

Grunden til at vi havde valgt Unity og C# frem for andre game engines og 

programmeringssprog var at vi ville programmere et 3D spil, hvilket vi blev derefter fremvist 

af vejledere, af tidligere projekter med 3D spil, havde valgt Unity som deres game engine.  

Vi valgte derfor en vejleder, som havde fremvist en af disse projekter i Unity/Vejledt i Unity 

før, da vi tænkte Unity ville blive vores game engine. Martin blev dermed vores vejleder og 

guidede os videre ind i Unity og fortalte om fordelene ved brug af Unity til 3D spil, samt at 

man kunne finde en masse guides på deres hjemmeside.  



 

Under egen undersøgelse fandt vi frem til, at Unity ville være den mest optimale game engine 

til nye programmører der interesserer sig for 3D spil. Hvor f.eks. artiklen af  (Gizem B & 

Pinar K, Constructing A 3d Game With Unity 3d Game Engine), beskriver nogle af 

elementerne vi havde tænkt at implementere i vores spil, som f.eks. WASD movement, men 

vigtigst af alt for os, at Unity var lavet til at have en simpelt måde, at designe det 

spilmiljø/funktioner man stræber efter, hvor kode niveauet ikke behøver at være højt, at det 

kan være simpelt men stadig have fundamentale funktioner man gerne vil have i sine 3D spil. 

Andre mulige game engines 

Unity har som skrevet ovenstående mange gode fordele som game engine, men valgte alligevel at 

kigge på andre game engines, for at være sikker på, at det var den rigtige game engine for vores spil. 

den anden game engine, vi fandte frem til var unreal engine, hvilket har ligeså stor popularitet, som 

unity inden for programmeringen af videospil. Vi lærte dog hurtigt, at kodning i unreal engines 

krævede forståelse af C++, hvilket ingen i gruppen havde. Hvor C#, minder om Java, som vi har 

programmeret i før. Unity har også valgt at skabe deres eget script, der er muligt for alle niveauer, 

hvor unreal engines har en visual scripter, der ikke kræver at man skal kode, hvilket ikke er en 

mulighed for os. Unreal engine promovere deres game engine som avanceret, men med mange 

funktioner, hvilket kan være optimalt for nogle projekter, men da alle i gruppen af relative nye til 

programmering, valgte vi Unity, da læringsprocessen af game engine ville blive mere simpel for os, 

fordi vi har forståelse af Java. (Daniel Buckley, 2020, “Unity vs. Unreal – Choosing a Game 

Engine”) 

 

Vi valgte dermed Unity som vores game engine, da den er brugervenlig og gør det muligt at skabe et 

3D spil ved brug af kode, der ikke er for avanceret, men inden for gruppens rækkevidde. Vejledning 

blev også nemmere, da Martin har vejledt i Unity før. Programmerings niveauet blev også lettere, da 

vi skulle programmere i et sprog der minder om noget vi kender til. 

 

 

Afgrænsning 

Vores projekts mål var tidligere baseret på at skabe et såkaldt open world (åbent spilmiljø) 

som ville indeholde forskellige typer af spil kendt fra fester som f.eks beer pong eller 

kortspil. Spillets tema var fester på de videregående uddannelser, da vores primær ide var at 

skabe et spil som ville være underholdende under den nuværende epidemi periode. Vi havde 

derfor tænkt os at gøre det muligt for studerende på de videregående uddannelser at kunne 

https://gamedevacademy.org/author/danielbuckley/


 

forbinde med hinanden på et spil platform med samme interesse. Vores mål var meget 

ambitiøst tænkt, da vi ikke var klar over hvor meget arbejde det krævede, herudover havde vi 

heller ikke nogen tidligere erfaring med at fremstille et videospil.  

Vi har derfor skiftet vores spils fokus til et FPS videospil inspireret fra Stick-Games. Hvor 

Stick-Games spilles i 2D har vi tænkt at omdanne det til 3D på Unity med visse 

spilmekanismer fra Stick-Games som fx våben der falder ned til jorden helt tilfældigt. 

Projektets mål er derfor afgrænset til at fremstille udfordrende bots der indeholder kunstig 

intelligens som udvikler sig efter hver runde eller efter hvert nederlag. Der skal være 

forskellige typer af bots, med hver deres speciale, styrker og svagheder. Den Unity version vi 

benytter er version 2019.4.20f1, da den understøtter muligheden for samarbejde mellem 

gruppemedlemmerne.  

 

 

Projektets metoder  

Dette afsnit vil gå igennem de metoder vi har brugt i vores projekt. 

 

Class Diagram 

Vi har konstrueret et class diagram, men det ser lidt anderledes ud, da Unity’s systematik gør, 

i vores tilfælde er gameobject ikke en del af vores scripts, men vi tilsætter vores scripts til 

specifikke gameobject for de kan få funktion, som er skrevet i scriptet. Et godt eksempel er 

vores 3 bots, at de hver er deres eget gameobject der får tilsat hver deres scripts. Derfor har vi 

valgt at inddrage gameobject i vores class diagram, så det giver mere mening visuelt. 



 

 

Class diagram er vores bilag 1, da man ikke kan se indholdet på billedet ovenstående. 

 

 

Kanban  

 

Kanban/arbejdsprocess 

Vores arbejdsprocess er opbygget efter “Essential Kanban Condensed” s. 1-26 af David J. 

Anderson & Andy Carmichael. Hvor vi har fået bedre forståelse af hvordan en arbejdsprocess 

kan bearbejdes og dermed har prøvet at kreere vores egen arbejdsprocess ud fra deres 

metoder. Der sker stadig ændringer i arbejdsprocessen, da den ikke er perfekt, men det er en 

god ramme for os. 

 

Visualize 



 

At visualisere projektet er vores Kanbans første fokus, hvor vi har valgt at bruge 

hjemmesiden Trello, som vores visualisering af projektets opgaver. Vi har skrevet alle 

visioner og opgaver vi mener er nødvendige for at skabe det spil vi vil have, men igangsætter 

kun de vigtigste elementer af projektet, så udviklingsprocessen går så smooth som muligt.  

I vores projekt har vi et vision om at programmere et 3D - spil, men har mange forskellige 

ideer derfor valgte vi at diskutere de bedste ideer og deres sværhedsgrad, da vi ikke er 

avancerede programmører. Så visualiseringen giver os mulighed for at tilsidesætte ideer, samt 

igangsætte nogle.   

 

WiP/Work in progress 

WiP fremhæver arbejdsmaterialet som der skal færdiggøres før andet kan startes. At man kun 

har 4 mulige materialer der skal arbejdes på og færdiggøres, så det ikke bare bliver tilsidesat, 

men helt færdiggjort. WiP er meget afhængig af “Done rules/manage flow”, hvilket f.eks. er 

mængder af mini projekter man kan have i WiP.  

WiP udnytter vi f.eks. I vores “To do” liste og “Doing” liste, at vi max må have 4 mulige 

opgaver der skal færdiggøres, samt at får dem færdiggjort før en ny opgaver bliver igangsat. 

 

Manage flow  

Et vigtigt koncept de nævner i artiklen er, at få stablet nogle regler for ens arbejdsprocess, 

hvilket vi har valgt at bruge deres “Done rules”, at man husker at som nævnt tidligere sætter 

begrænsninger på materialet igangsat. 

“Done rules” er en form for sikring at projektet har et form for manage flow. At man ikke har 

20 forskellige mini projekter i Work in progress og ingen færdiggjort. Derfor er der “Done 

rules”, som sikre at der kun er det antal mini projekter i WiP, som holdet kan klarer. Manage 

flow optimere dermed det færdigt lavede projekt bliver af højere kvalitet. Da holdet kan 

fokusere på det vigtige materiale uden forvirring i arbejdsprocessen. Så vi har valgt deres 

“done rules” koncept, at opgaverne skal færdiggøres, så at der ikke bliver skabt forvirring og 

at manage flow forbliver smooth. 

 

Make policies explicit 

De snakker også om at man fra start etablere forholdene til arbejdsprocessen, her fandt vi 

frem til at “Done rules” var et smart koncept at have inkluderet, hvert holds “Done rules” 

differentierer sig fra hinanden. Derfor er det vigtigt i kanban, at få specificeret politikken i 



 

arbejdsprocessen. Dette kan inkludere dage der skal arbejdes på en bestemt opgave, eller 

antal opgaver der skal igangsættes.  

 

 

Feedback loops 

Feedback loops i kanban siger lidt sig selv, at når man har færdiggjort noget af projektet, at 

gennemgår alt feedback, samt vurdere hvilket feedbacks relevans for videreudviklingen af 

ens projekt. Kort sagt at vi husker at reflektere over vores indhold. 

 

Improve & evolve 

Kanban kan være en evig process, da man kan tage fat i feedback og kigge på kritik eller 

ideer fra andre, dermed sætte nye opgaver på kanban boardet eller udvikle en tidligere opgave 

man har reflekteret på, som vil “improve & evolve” projektet.  

 

Kanban boardet er brugt til at skabe overblik på projektet, samt materialet der skal 

gennemarbejdes. Det kan være en luksuriøsitet, at have da arbejdsprocessen bliver mere 

smooth. Herunder kan i se hvordan vores kanban board ser ud. Hvor “Backlog” er vores ideer 

og visioner, “Design” er de næste mulige projekter at tage fat i. “To Do” er vores projekter 

som vi kan igangsætte og trække over i “Doing”, hvor “Doing” er de projekter vi har gang i. 

“In Progress” betyder det har en hvis funktionalitet i vores videospil, men man kan godt 

møde glitches og bugs. Også til sidst har vi vores “Code Review”, hvilket vi bringer op hver 

gang et nyt script bliver tilføjet til vores spil. Vi benytter dermed “Code Review” til at gå 

gennem vores kode og vurdere om det kan bruges, samtidig forklarer vi kodernes funktioner 

til hinanden. Over på “Testing” tester vi for fejl i vores program og debugger de mest kritiske 

problematikker der kan opstå i vores program. I tilfælde af problemer med at fikse problemet, 

gennemgår vi den igen til den næste møde. Det sidste punkt på vores kanban board “Done” 

bruges til at pointere de ting som vi er blevet færdig med iht. vores checkliste af ting vi vil 

indsætte på vores spil.  



 

 

  

Figurerne viser vores kanban skrevet i Trello. Her er vores følgende trin i processen. Det 

starter fra Backlog hele vejen over til Done. Figuren/eksemplet på kanban boardet er taget 

tidligt i vores projekt. 

 

 

 

Unity 

Dette afsnit vil gennemgå de essentielle komponenter vi benytter i Unity. Herunder vil 

komme omkring kort om Unity som spilmotor, Unity Hub, Collaborate, Assets, Scripts, 

Prefab osv. Derudover vil vi også beskrive hvordan Objekter som fx pistol fungerer i den 

spilverden vi har bygget og hvordan forskellige objekter hænger sammen og reagerer med 



 

hinanden. Unity er en spilmotor, som mange andre spil motorer bruges til at udvikle spil på 

forskellige platforme som playstation, pc, xbox og smartphones. Unity gøre det muligt at 

kunne bygge spil som enten 2D eller 3D. Unity bliver hovedsageligt skrevet i 

programmeringssproget C# og er tilnærmelsesvis ens med java. Unity gøre det muligt 

gennem Asset Store for at kunne købe og importere våben modeller, design af figurer, design 

af platforme og specielle effekter. Unity er vores udvalgte spilmotor, da den udover benytter 

et programmeringssprog som er tæt på hvad vi har erfaring med også fordi den er 

brugervenlig for nye brugere til at introducere dem til at bygge et videospil. I vores projekt 

benytter vi Unity feature Collaboration for både versionskontrol og samarbejde. Dette er en 

kæmpe hjælp for at kunne holde øje med ændringer og samtidig være med til at undgå i 

tilfælde af systemproblemer, hvor programmet kan gå tabt. Der bruges Unity version 

2019.4.20f1 grunden til det er fordi det er den seneste Unity version hvis feature 

Collaboration fungere og derfor prioritere vi den version hvorved vi som gruppe kan arbejde 

med den some en samlet enhed.  

 

Scene vinduet bruges til at placere objekter fra Hierarchy ind til den spilverden der bliver 

bygget. Med Scene vinduet er det her man kan manipulere med spillets objekter og strukturer 

hvordan spillet skal være opbygget. Det er selve dette vindue man kan vælge at bygge enten 

et simpelt eller kompliceret spil. Objekterne i Scene kan blive placeret hvor som helst og 

Game vinduet kan ikke regne med at kunne se alle objekter i Scene. Scene vinduet er derfor 

hvad spiludvikler kan se, mens Game vinduet er hvad player kun kommer til at se.  

Denne vindue kan bruges i både 2D og 3D format og vi har opbygget vores spil i 3D format.  

(Unity documentation, 2020, “The Sceneview”) 

 

Game vinduet bruges til at afprøve den spilverden der bliver bygget og testet for om spillet 

fungerer korrekt. Når man skal kører spillet trykker man på start knappen i Toolbar. Game 

vinduet bliver set fra kameraet og det er kameraet man skal justere for at vælge om at spillet 

skal ses/fungere enten i første person synspunkt eller tredje person synspunkt. Scene vinduet 

og Game vinduet er det vi tjekker for om objekterne er placeret korrekt og virker når 

programmet skal køres. (Unity documentation, 2020, “The Gameview”) 

 

 

 

Asset store og unity collaborate 



 

Et par vinduer som ikke er nær så vigtige men som vi bruger er Services og Asset Store. 

Services vinduet giver adgang til en masse Services heriblandt Collaborate som vi bruger til 

at arbejde sammen og kontrollere projektet. Services vinduet har Services hvor der er 

mulighed for at implementere Multiplayer og endda kunne tilføje Ads/reklamer i et spil.   

Asset Store vinduet bruges til at købe og importere Assets fra Unity Assets Store. Dette 

vindue gøre at vi slipper for at manuelt importere Assets i vores projekt og i stedet kan vi få 

direkte importeret fra butikken. Med det spare vi tid på at lede efter det vi downloader på 

vores eget folder. Det gøre også at enhver i gruppen har adgang til de Assets der ligger klar 

på projektet. Unity har også en indbygget konsol, som vi bruger til at kontrollere hvorvidt der 

opstår kollision mellem vores objekter i spilverdenen. Her har vi kun hentet lydfiler, 

eksplosion effekter og våben modeller. Vi har ikke hentet noget kode. 

(https://docs.unity3d.com/Manual/AssetStore.html)  

 

 

GameObject 

GameObject er den vigtigste koncept i Unity Editor. Enhver objekt i et spil er en 

GameObject. Våben, karakterer, player, genstande, kamera, lys og specielle effekter er 

GameObject. GameObject kan imidlertid ikke selv gøre noget. Når man indsætter et 

GameObject på Scenen har den ikke nogen reel funktion. Et GameObject er tom og er 

placeret tilfældigt i Scenen. For at få et GameObject til at være aktiv skal den tildeles 

Properties før den kan blive en karakter, en våben eller en speciel effekt. For at give en 

GameObject Properties som den behøver til at blive enten et lys, træ eller en kamera har man 

brug for at tilføje komponenter til den. Afhængigt af hvilken type objekt vi har tænkt os at 

skabe, skal vi tilføje forskellige kombinationer af komponenter til en GameObject.   

En GameObject har altid komponenten Transform fastgjort og det er ikke muligt at fjerne 

den. Transform repræsentere et GameObject position, rotation og skala. Et eksempel med at 

bygge lys objekt kræver det at man fastgøre en lys komponent til den specifikke GameObject.  

(Unity documentation, 2020, “GameObject”) 

 

 

Assets 

Assets på Unity er defineret som enhver genstand der kan benyttes i et projekt. En Asset kan 

komme fra filer opbygget udenfor Unity som fx lydfiler, billeder og 3D-modeller. Assets kan 

også importeres fra Unity Asset Store. Butikken indeholder både Assets der enten kræver 

https://docs.unity3d.com/Manual/AssetStore.html


 

betaling eller er gratis. Vi har selv importeret gratis våben modeller fra butikken. Når der 

Importeres Assets til Unity vil den indeholde forskellige filer. Et eksempel med en pistol 

Asset som vi havde importeret indeholdte den lydfiler, animationer, forskellige pistol 

modeller og andre modeller af bullets. Assets giver mange muligheder til at bygge spil uden 

selv at skabe det i programmet som fx animationen af pistolen når personen skal genlade efter 

at have løbet tør for ammunition. I vores tilfælde bruge vi kun pistol modellen og ignorere de 

resterende filer.  

(Unity documentation, 2020, “Asset”) 

 

 

Prefab 

Unity har et system kaldet Prefab, hvilket tillader os at kunne skabe, konfigurer og gemme 

GameObject med alle dens komponenter, værdier og positioner også med child GameObject. 

Prefab bruges til GameObject som vi gerne vil genbruge, de kan derfor bruges som 

genanvendelige/genbrugelige Assets. At konverterer et GameObject til Prefab er langt bedre 

end at kopiere og indsætte den på scenen. Fordelen er fordi Prefab systemet giver mulighed 

for at automatisk synkronisere alle kopier. Redigering på en Prefab Asset er automatisk 

reflekteret på alle kopierne. Dette hjælper med at slippe for at man manuelt skal redigere på 

enhver kopi af den Asset. Enhver Prefab behøver ikke at være identisk. Individuelle Prefab 

kan have anderledes indstillinger, hvis man gerne vil have at den skal adskille sig. Prefab bør 

også bruges i tilfælde af når du gerne vil Instantiere GameObject under kørselstid som ikke 

eksisterede i starten af scenen. Eksempler med disse tilfælde er powerups, specielle effekter, 

projektiler, eller når NPC karakterer kommer til syne på den rette tidspunkt under spillet.      

 

Et eksempel på Prefab er når man har NPC karakterer man gerne vil genbruge flere gange i 

spillet. I stedet for at bruge tid på at fremstille den samme Karakterer kan man i stedet bruge 

Prefabs hvor vi har den samme type karakter med de samme funktioner, kommandoer og 

Behavior som den oprindelige karakter. Projektiler fra en pistol er også den bedste eksempel 

på Prefab, da ethvert affyring fra pistolen vil skabe kloner af den Prefab projektil. Dette 

hjælper med at spare tid og energi på gentagelser. Derfor er Prefab et vigtigt og nødvendigt 

værktøj til at genbruge objekter med den samme formål og derudover kan du ændre på dens 

udseende som fx flere forskellige typer af fjender. Du kan derfor snyde Player til at tro at 

fjenderne er forskellige, men de er bygget med den samme mekanisme. (Unity 

documentation, 2020, “Prefabs”) 



 

 

 

Canvas 

Canvas objekten i Unity er repræsenteret som en abstrakt rum hvor der kan tilføjes UI 

elementer som scoreboard, game menu, livspoint og påvisning af ammunition på skærmen. 

Enhver form for UI element skal være en child af en GameObject som indeholder en Canvas 

komponent der er vedhæftet den. Når en UI element objekt bliver skabt, vil der automatisk 

blive skabt en Canvas, hvis der ikke i forvejen er en Canvas tilstede i scenen. Typisk vil en 

enkelt Canvas være nok for hvert enkelt UI element der bliver fremstillet. Det er også muligt 

at bygge flere Canvas på scenen, men normalt er et enkelt Canvas tilstrækkelig. Traditionelt 

bliver UI set på samme måde som hvis de var simple grafisk design tegnet direkte på 

skærmen. Sigtekornet i spillet er indsat på Canvas objekten.           

(Unity documentation, 2020, “Canvas”) 

 

Figuren fremviser hvordan Canvas ser ud på Unity. 

Canvas bruges i vores spil som sigtekorn til at affyre våben præcis ved at bevæge musen. 

Udover det bruger vi det også til at fremhæve spillerens livspoint, hvor mange fjender der er 

tilbage og hvor mange point spilleren har opnået ved at eliminere fjender. (Unity 

documentation, 2020, “Canvas”)    



 

 

 

Navmesh og NavmeshAgent 

Bot movement i spillet fungerer, i bund og grund på baggrund af en funktion der er indbygget 

i Unity. NavMeshAgent. Denne funktion forbinder navigation, meshes (objekter) og agenter 

(bots og spillere).  Det virker på den måde, at funktionen Navigation skaber en skabelon på 

en bestemt Mesh (Unity Documentation, 2021, “Navmesh”). 

 

I vores tilfælde er denne skabelon bestemt til gulvet. Som kan ses på billedet ovenfor, er der 

en blå/grøn gennemsigtig farve der dækker gulvets overflade, hvilket virker som det område 

en agent kan vandre, hoppe, løbe, snige, patruljere osv. i. Når der så bliver stillet 

forhindringer på overfladen af gulvet, kan programmet automatisk (med lidt hjælp fra en 

smule kodning) finde ud af om en agent (bot) kan gå i det område af gulvet. Med andre ord, 

hjælper dette agenten med at navigere sig på gulvet (mesh) og uden om forhindringer til deres 

mål. 

 



 

I billedet ovenfor kan der ses et panel hvori forskellige ”farver” har forskellige forklaringer. 

Det som er farvet i lyseblå altså ”built-in 0” er områder der er ”walkable”. Med dette panel er 

det muligt at skabe områder på spillegulvet hvori en agent vil opføre sig anderledes. 

Eksempelvis kunne man lave et hvis område på gulvet ”costly walkable” hvilket ville få 

agenten til at prøve at gå andre veje til sit mål end der hvor gulvet er ”costly walkable”, men 

hvis der ingen andre veje er, stadig gå igennem. Dette kunne man bruge til at få en agent til at 

forstå hvilke veje der eksempelvis er strategisk bedst at gå og hvilke veje der er strategisk 

værst at gå. Man kan også bruge dette panel til at implementere punkter eller områder der vil 

få en agent til at hoppe, løbe på kryds og tværs eller andet. 

Når navigationen er på plads, er det dog også vigtig at kunne få agenterne (botne) til at finde 

ud af hvor de skal hen, da de ellers bare vil stå stille på deres plads. I programmet er 

agenterne i version 3 i stand til at gå til et bestemt punkt eller patruljere et hvis område. 

Det virker på den måde, at agenterne er programmeret til at kunne gå og også gå til et hvis 

punkt. Dette punkt kan være hvad som helst. Det kan være spilleren, ellers også kan det være 

et vilkårligt punkt. Da agenten kan gå til et hvis punkt, tilbyder agenterne mange forskellige 

egenskaber. Eksempelvis er det nu muligt at få en agent til at gå fra et punkt til et andet, eller 

gå til et punkt og forblive der, eller måske endda angribe spilleren direkte. Disse punkter gør 

det muligt at få agenterne til at handle smart. En hvis type agent der bruger nærkampsvåben 

kunne stille sig under et tårn og beskytte en anden agent i tårnet som måske bruger et 

langdistance våben.  

 

 

Tags 

Tags i Unity bruges til at specificere et GameObject som man gerne vil bruge som reference i 

et Script. Det udføres ved at vælge et unikt tag navn. Derefter tildeles den tag til et 

GameObject. Det kan være hvilket som helst GameObject i spillet men for at undgå 

problemer i spillet tildeles et tag kun til de objekter der er nødvendige for os at referere til.   

   

Vores brug af tags er blevet benyttet til de våben(den enkelte pistol) der er adgang til i spillet. 

Derved har vi tildelt alle vores våben tags så spilleren kun kan gribe fat i disse specifikke 

GameObjecter(objekter). Det samme har vi også gjort med prefabs der specificerer vores 

fjender, dermed er det kun de eneste GameObjecter(objekter) der kan destrueres/elimineres af 



 

spilleren i hele spillet. Da vi vil undgå at spilleren ved et uheld kan destruere ethvert objekt i 

spillet udover de fjender som er målet i spillet.  

(Unity documentation, 2020, “Tags”) 

 

 

Script 

For at kunne udføre kodning i Unity og skabe handlinger i spillet kræver det at det bliver 

skrevet i programmeringssproget C#. Koden er skrevet inde i og gemt i et komponent kaldet 

Script, som efter bliver vedhæftet til enten en Player, fjende eller våben objekt. Script er 

ligesom komponenterne vi bruger til vores objekter. De andre komponenter vi benytter som 

fx er Rigidbody, Transform og Collider. Vi kan derfor med Script og kodning i et Script 

manipulere med hvad der sker i spillet og de tilhørende komponenter i en objekt. Script er 

knyttet til teksteditoren Visual Studio 2019 i vores unity program.  

 

Et Unity Script starter altid med to funktioner kaldet Start og Update. Begge funktioner er 

inde i en klasse som er navngivet efter programmørens præference. Funktionerne Start og 

Update kan enten vælges at blive brugt eller undladt. Ovenover begge funktioner er der 

nedskrevet kommentar der forklare hvad funktionerne gør.  

 

Start funktionen bliver kaldt et enkelt gang i spillet. Den bliver kaldt som det første før spillet 

starter og bliver brugt i vores Spawn Script til at starte vores bot Prefabs før spillet starter så 

de dermed er forberedt og ligger klar i spillet.    

 

Update funktionen bliver kaldt gentagende gange i spillet. Det er her vi indsætter simple 

spilfunktioner/spilmekanikker som bevægelse, hop og genopstandelse af fjender, der kræver 

gentagelser. Uden denne funktion ville spillet gå i stå.   

  

Denne klasse har adgangsmodifikatoren public så vi kan have adgang til den i de andre 

klasser vi har bygget. Efter navnet på klassen ligger der en kolon og klassen kaldet 

MonoBehavior. Kolonet gøre det muligt at kunne arve funktioner fra MonoBehavior klassen.    

 

Man kan selv fremstille sine egne funktioner med hver deres unikke evner og betingelser. 

Som fx GameOver er en funktion i vores GameManager Script der stopper spillet, når 

spilleren har overholdt de betingelser der er inde i funktionen.        



 

(Unity documentation, 2020, “Scripting”) 

 

Nedarvningshierarki i Unity 

Unity har en nedarvningshierarki hvor mange klasser i programmet nedarver fra hinanden. 

Hierarkiet starter i bunden med vores eget bygget Script som vi navngiver i dette eksempel 

Target. Fra Target klassen arver den fra MonoBehaviour klassen. Sådan fortsætter det videre 

indtil den allersidste klasse kaldet Object.   

Man kan se hvilken klasse nedarver fra hvilken, ved at markere MonoBehaviour med musen 

og trykke F12 i Visual Studio.   

 

MonoBehaviour 

Monobehaviour er basisklassen, hvor alle scripts brugt i Unity stammer fra. Når man bruger 

C# stammer det direkte fra Monobehaviour. Herunder inkludere Monobehaviour Start() og 

update() metoderne, som vi bruger i alle vores scripts. Så Monobehaviour er en en 

nødvendighed for, at funktionerne i programmet kan fungere. (Unity Documentation, 2020, 

Monobehaviour). Monobehaviour klassen arver fra Behaviour klassen.  

 

Projektets udviklingsproces  

Dette afsnit kommer til at gå i dybden med og redegøre hvordan vores projekts fremskridt har 

været gennem udviklingsprocessen. 

 

Version 1: 

Den første version af spillet har nogle indbygget simple funktionalitet, hvorved brugeren kan 

bevæge sig, se omkring platformen, hoppe og med et enkelt type bot som følger efter 

spilleren. Botten kan også skubbe spilleren ud af platformen. På dette stadie kan spillet ikke 

starte forfra efter spilleren er skubbet væk fra platformen, da vi var igang med at indsætte de 

simpleste mekanismer i spillet. Botten har derudover også indbygget livspoint og kan blive 

skadet af spilleren, fordi vi har givet spilleren mulighed for at kunne affyre skud fra en pistol 

objekt. Problemet vi havde var også at sigtekornet ikke var implementeret. Så spilleren kunne 



 

i sigte nøjagtigt. Det er en simpel start, men det viser en god ramme for videospillets retning 

og dens funktionalitet, hvorved vi senere kan integrere flere funktioner.    

 

Version 2: 

Den anden version er en videreudvikling fra den første og indeholder nye funktioner i spillet. 

Det er her vi har sat mere fokus på at kunne få et enkelt bot prefab til at spawn flere af dem 

for hvert runde. Vi har i dette stadie fået fikset sigtekornet, så spilleren kan sigte på botten. 

Derudover har vi også inkorporeret for spilleren den mulighed for at kunne tage fat i et våben 

og smide den fra sig.   

 

Version 3: 

Tredje version havde vi fokus på inkorporationen af AI i vores program, hvor vi 

programmerede en AI der kunne skyde, patruljere tilfældige punkter og jage, en AI der kunne 

patruljere til og fra bestemte punkter og gjort at vores AI der jager kan skade spilleren. 

Stadiet havde også fokus på læringen af AI’s dermed undersøgte vi om de forskellige AI-

typer vi kunne udnytte, FSM, GOAP og Behaviour trees.  

 

 

Beskrivelse af program 

I dette afsnit beskriver vi de fundamentale koder med forklaringen af hvad koden gør, og 

hvordan det virker sammen med unity. 

 



 

Bot Patruljere, Skyde og Chase 

 

Til at starte har vi lavet 3 variabler. NavMeshAgent til at referere vores AI som en 

NavMeshAgent, således at vores Bot vil være i stand til at gøre brug af Unitys NavMesh 

funktion. Transform player til at referere vores Bot til at følge en Transform, hvilket er en 

position på et objekt. Dette kan vi bruge til at få Botten til at følge spilleren. Til sidst har vi 

brugt LayerMask for at give Botten et brugerbaseret input der kan vælge 2 layermasks. En 

LayerMask kan forklares som et unikt identitet der bliver tildelt et objekt. Mere specifikt så er 

de 2 inputs i variablen LayerMask, “WhatIsGround” og “WhatIsPlayer”. Dette tillader os at 

tildele 2 LayerMasks til Botten hvori den ene refererer til platformen og den anden referere til 

spilleren. Det vil sige at Botten er programmeret til, at angribe og chase et hvilket som helst 

objekt der har fået tildelt sig LayerMasket “WhatIsPlayer”. Og at Botten også er 

programmeret til at forstå hvor gulvet er, da gulvet er det som har fået tildelt LayerMasket 

“WhatIsGround”. 

 

Da Botten skal kunne fungere af sig selv, skal variablerne ikke sættes manuelt. Dette er 

nødvendigt fordi hvis der skal laves mange bots er det mere effektivt at deres variabler 

allerede er sat, i stedet for vi skal sætte hvert variable i hver bot.  

 

 



 

Dernæst skal de tre funktioner programmeres, Patroling, Chasing og Attacking og om 

hvornår spilleren er “in sight” og “attack range”. Til at starte med åbner vi en void Update for 

at programmet bliver ved med, at tjekke “sight-” og “attack range”.  

 

Med disse tjeks er det nu muligt at lave 3 simple if statements der er baseret på Bottens 3 

forskellige modes, Patroling();, ChasePlayer(); og AttackPlayer();.  

 

Patrolling fungerer på den måde, at hvis Bottens “walk point” ikke er bestemt så skal Botten 

leder efter et nyt walk point. Det nye walk point bliver lavet således:  

 

Det nye walk point bliver randomiseret ved brug 2 floats, randomZ som randomisere z 

positionen og randomX som randomisere x positonen på Botten. Denne position skal dog 

være indenfor banens område og derfor laves der en if statement der kun render 

WalkPointRange true hvis den er inden for layer masket “WhatIsGround”.  

 

Chase programmeres simplere end patrolling, da det eneste der skal laves er at få Botten til at 

følge efter spilleren som skrives som agent.SetDestination(player.position).  

 

Selve attack mode på botten kører ud fra denne programmering: 



 

 

Linje 79 og 81 bruges til at stoppe Botten op og får den også til at vende sig mod spilleren når 

den skal angribe. For selve angrebet har vi gjort brug af funktionen ResetAttack således at 

Botten ikke har et angreb der gentager sig selv hvert moment, men i stedet har et bestemt 

mellemrum mellem hvert angreb. Ellers ville spilleren dø for hurtigt. I linje 86 til 88 

programmere vi et angreb der er baseret på projektiler. Som eksempelvis en kanon eller en 

pistol. Herunder kunne man også programmere angreb af form af noget man slår med.  

Nu kan Botten indtil videre tre funktioner. Patrol, Attack og Chase. 

 

Vi tilføjede dog til sidst en funktion som vi i fremtiden kan udvikle videre på, nemlig en dø 

funktion. 

 

 

 

Gizmos 

Vi har brugt Gizmos i vores spil som blandt andet i et tomt spil objekt. Formålet med en 

Gizmo er, at virke som en slags visuel hjælp som både koder og objekter gør brug af i 3D 

verden. Et eksempel på en Gizmo vi har brugt, er vores waypoints. 



 

 

 

Koden i vores waypoints er programmeret således at det bliver tilgivet en identitet som vi har 

navngivet “Waypoint”. Vi har også tildelt en radius til vores Waypoint og har dermed givet 

det et justerbar størrelse. Til sidst har vi tildelt denne Waypoint en Gizmo således at vi er i 

stand til at se radiusen og størrelsen på vores Waypoint.  

 

Grunden til vi her har gjort brug af en Gizmo er så vi er i stand til at se hvor vi anbringer 

vores Waypoint i vores 3D verden. Vores Waypoint kode bliver nemlig tildelt i et “empty 

game object”, altså et usynligt game object da et Waypoint er en funktion der virker bag 

gardinerne. Desuden, gør denne Gizmo det også lettere for os at redigere vores Waypoints 

radius og se størrelsesforholdene i vores 3D verden. Det er især vigtigt at kunne se 

størrelsesforholdene ikke kun i koden, men i selve 3D verden ved eksempelvis radius af en 

bots rækkevidde for hvornår en spiller er i attack eller chase range af en bot.  

 



 

Patrol og Chase  

Chase virker på den måde, at Agenten der bliver tildelt denne kode, følger efter positionen 

“destination.transform.position” på en brugerdefineret Agent (spilleren).   

 

Chase scriptet (NPCMove) kan også bruges til, at få botten til at chase andet end spilleren.   

    

 

I patrol funktionen programmerer vi først og fremmest de variabler man i Unity kan udnytte 

og redigere uden at skulle ændre eller tilføje noget i selve scriptet.  

 

Dernæst laver man en void update der tjekker om Botten er tæt på et patrol point, om Botten 

er defineret til at også at skulle vente og hvis Botten er i et patrol point og på samme tid ikke 

skal vente, så finder den et nyt patrol point og destinationen bliver det nye patrol point.  



 

 

Længere  nede i programmet fortæller vi Botten at hvis den så skal vente, så skal den vente 

indtil den definerede tid er udløbet og dernæst skifte patrol point samt gøre det ny patrol point 

til Bottens destination.  

 

 

Koden til så at ændre patrol point laves ved brug af Unitys UnityEngine.Random som vi 

genererer et tilfældigt “outcome” mellem tallene 0 og 1 og tjekke om dette outcome er større 



 

end “switchProbrability”. Vi gør dernæst brug af if statement der vælger om Botten skal følge 

den normale rækkefølge i sin “patrol” eller om den skal gå den omvendte retning.  

 

 

 

 

Spawn/OtherSpawn 

Vi har fremstillet de to script kaldet Spawn og OtherSpawn, hvis job er at få fjenderne i 

spillet til at genopstå efter et hvis antal er elimineret af spilleren. Scriptet kaldet OtherSpawn 

er en kopi af Spawn Scriptet. De indeholder identiske koder og den eneste forskel er hvilket 

type fjende scriptet er tilegnet. For Spawn scriptet er den tilegnet objektet Bot og 

OtherSpawn scriptet er for objektet Bot 1.  

 

Funktionen GenerateSpawnPosition bruges for vores Bot til at give den et tilfældigt position i 

platformen når den starter. Y-aksen er nul for at undgå at Bot starter oppe i luften og i stedet 

sidder den fast på platformen. På x-aksen og z-aksen er den tilfældige position en værdi 

mellem punkterne -20 og 20. Funktionen vil derefter returnere den beregnede position og 

tildele det til et enkelt Bot. Når flere Bot bliver fremstillet får de hver en position og der vil 

derfor ikke opstå problemer med at et par enkelte Bot modtager den samme position.  



 

 

 

Funktionen UpdateScore bliver brugt til at opdatere point for hver fjende der bliver 

elimineret. Pointen står skrevet på brugerens skærm og i vores nuværende spil modtager 

Player et enkelt point for hver eliminering af et Bot.  

 

 

Funktionen SpawnEnemyWave indeholder en for-loop, hvorved der bliver instantieret 

objektet(GameObject) Bot inklusiv en tilfældigt genereret position og en tilhørt rotation. 

Denne for-loop har ikke nogen grænse og vil blive ved med at generere Bot. Parameteren 

enemiesToSpawn kunne have været erstattet med et tal og begrænset antallet af fjender som 

ville fortsætte i det uendelige. Vi har valgt i stedet at det skal fortsætte indtil et andet funktion 

stopper denne proces. Dette gør vi ved at referere til scriptet kaldet GameManager som har 

funktionen GameWinner.   

 

 



 

 

De to funktioner Start og Update inde i vores Spawn script hjælper med at håndtere og 

koordinere Bot i vores spil. I start funktionen indeholder den funktionen SpawnEnemyWave 

med dens tilhørende argumentation kaldet waveNumber hvilket er et variabel for den 

nuværende runde af spillet. Variablen waveNumber har værdien 1 og dermed vil spillet starte 

i runde 1 med et enkelt Bot. Antallet af Bot er proportionelt med værdien på spillets runde, 

dvs. i runde 3 vil der være 3 botter. Det andet funktion UpdateScore har argumentationen på 

0, da spillerens point system skal starte på 0.  

 

 

I Update funktionen har vi variablen enemyCount som fortæller antallet af bot objekter i 

spillet. I selve variablen har vi metoden FindObjectsOfType der bruges til at søge efter 

objekter der deler den samme script ved at skrive navnet på det script mellem 

vinkelparenteserne(større end/mindre end tegn). Length bruger vi fordi vi har bygget en array 

med botter, variablen enemyCount er datatypen int så derfor vil vi gerne kunne returnere fra 

den array antallet af bot objekterne.  

 

Update funktionen indeholder også 3 if-statements. Den første if-statements har den 

tilstand(condition) der gør at hvis antallet af vores bot objekter(prefabs) falder til 0, vil 

spillets runde stige med 1 og funktionen SpawnEnemyWave vil blive aktiveret. Derefter vil 

bot objekterne genopstå, en ny runde vil starte og bot objekterne vil stige med et ekstra objekt 

efter hvert nyt runde starter. Den anden if-statement er inde i den første if-statement og dens 

job er at når spilleren har nået den tredje runde og har dræb botterne fra første og anden runde 



 

vil funktionen GameWinner blive aktiveret fra scriptet kaldet GameManager. Spillet vil 

stoppe og erklærer at Player har vundet. Derefter vil Unity genindlæse scenen og det vil se ud 

som om at spillet er startet forfra. Den tredje if-statement fortæller antallet af fjender der er 

tilbage i spillet og bliver vist hos spillerens skærm. Tilstanden(condition) fortæller hvis der 

stadigvæk er botter tilbage, vil der stå et tekst der beskriver antallet af fjender tilbage og 

variablen enemyCount som er hvor mange botter der er på platformen. Variablen 

enemyCount vil også falde når en bot bliver dræbt. fx hvis runde 5 har fem botter vil der 

tallet fem stå på spillerens skærm. Hvis spilleren dræber 3 botter vil der stå på skærmen at der 

er to botter tilbage.   

  

 

GameManager 

Scripten GameManager bruger vi til at kontroller hvorvidt spilleren enten har vundet eller 

tabt spillet. Det er her vi bruger til at holde styr på reglerne i spillet og når scenen skal 

genindlæses efter spillet er slut. I dette script er det også vigtigt at importere klassen 

“UnityEngine.SceneManagement” for at kunne genindlæse en scene.  

 

 

 

Funktionen GameWinner har til formål at når spilleren har elimineret nok botter i spillet vil 

denne funktion blive aktiveret. Debug.Log fortæller/advarer os i konsollen på Unity hvorvidt 

denne funktion virker og den vil printe sætningen “LEVEL WON” ud når denne funktion 

virker. 

Variablen gameWonScreen indeholder et objekt(GameObject) som vi har bygget på Unity i 

vores canvas kaldet LevelComplete. Objektet er en skærm hvor der står et par sætninger at 

spilleren har vundet. Variablen bliver aktiveret ved at sætte den til at være true.  



 

Til sidst er der Invoke funktionen som kræver to parametre. Invoke gør at vi kan kalde 

på/aktivere en metode på et senere tidspunkt. Den første parameter bruges til at 

tilkalde/aktivere funktionen Restart og den anden parameter er variablen for hvor lang tid vi 

vil vente med at funktionen Restart sker.  

 

 

 

Funktionen GameOver fungere næsten på samme måde som GameWinner funktionen. 

Forskellen er at her inkludere vi ikke en canvas, som viser at spilleren har tabt. I stedet vil vi 

have at spilleren hurtigt vender tilbage til spillet. Herudover har funktionen en if-statement 

der tjekker hvorvidt spillet er afsluttet. Når der bliver tjekket for at spillet er afsluttet vil de 

funktionerne inde i if-statement ske.  

 

 

Funktionen Restart har til formål at genindlæse den scene der er aktiv i Unity. LoadScene 

bruges til at indlæse en scene. GetActiveScene benyttes til at søge efter scener der er aktive. 

Den sidste metode buildIndex er betegnelsen for den nummeret værdi af en scene. Da vi kun 

har et enkelt scene er dens indeks på 0, fordi den liste starter på indekset 0.     

 

 

 



 

Jump 

Scriptet Jump er blevet tilføjet til Player objektet og har funktionen at spilleren kan hoppe 

rundt i platformen på spillet.    

 

I Start funktionen har vi variablen playerRb, med GetComponent funktionen der gør at vi kan 

få adgang til komponenterne i Rigidbody og bruge dem i Update funktionen såsom fysikken 

vi opnår fra Rigidbody. Physics.gravity gør at objekter med Rigidbody kan blive tilegnet 

tyngdekraft, dermed vil lovene omkring tyngdekraft blive anvendt til vores Player objekt. 

Variablen gravityModifier gør at vi kan forøge tyngdekraften i vores Player objekt.      

 

 

I Update funktionen har vi en if-statement, hvis funktion er at når spilleren indtaster 

mellemrums knappen mens Player objektet stadigvæk er i kontakt med platformen vil 

spilleren kunne hoppe. Input kan være enhver form for indtastning fra en computer eller 

spilkonsol. Det kan enten være tastaturknap, musknap eller knap for joystick. GetKeyDown 

gør at knappen udfører en handling efter at spilleren har trykket på knappen og derefter 

sluppet den samme knap. Inde i parentesen hvor der står KeyCode.Space specificere hvilken 

knap på tasturen som skal udføre handlingen. På billedet hvor der står Space er navnet på 

mellemrums knappen i Visual Studio (det kunne have været andre knapper fra tastaturet som 

fx knappen m). Variablen isTouchingGround er en boolean som er sat til true og som hjælper 

med at håndtere at kollisionen mellem platformen og Player fungerer korrekt og derved 

undgår vi at spilleren hopper konstant i spillet. For at kunne hoppe modtager spillerens 

Rigidbody noget kraft. AddForce afgører hvordan Player objektet hopper ved at vi selv 

definere hvilke type af kraft skal gives til den objekt.Vector3.up er betegnelsen for at det er i 



 

y-aksen at spilleren hopper i den retning. Det multipliceres med et variabel kaldet jumpForce 

som er vores eget selv lavet variabel med en værdi. Variablen er hvor kraftig eller højt 

spilleren hopper. ForceMode bruges til at specificere hvilken type kraft vi gerne vil have 

hoppet skal udføre. Impulse er den type kraft vi har givet til Player objektet og den reagere 

når spilleren øjeblikkeligt hopper og den bliver også påvirket af massen af Player objektets 

Rigidbody. Variablen isTouchingGround er sat til false sådan at mellemrums knappen ikke 

kan bruges når Player ikke længere har kontakt med platformen.   

 

 

OnCollisionStay funktionen udføres hver gang Player og platformen kolliderer med hinanden 

og er i fysisk kontakt. Vi har sat variablen isTouchingGround til at være true så det sker 

gentagende gange.   

 

 

Target/OtherTarget 

De to scripts Target og OtherTarget er nærmest identiske og bliver brugt til de to botter, så 

Player/spilleren kan dræbe dem. Begge script indeholder livs pointene for botterne og hvad 

der vil ske med dem når de bliver elimineret. Bot objekterne har en funktion kaldet Destroy 

inde i deres der gør det muligt for os at ødelægge et objekt(GameObject).  



 

 

Her er de vigtige variabler for hele denne script. Den første variabel bruges til at give Bot 2 

livspoint og kan derfor justeres til hvilken som helst størrelse. Den anden variabel bruges som 

reference til scriptet OtherSpawn. Den sidste variabel er henholdt pointsystemet i spillet.  

Funktionen kaldet TakeDamage er hvad der gøre det muligt for spilleren at kunne skade Bot 

2. Den har et parameter amount som i kombination med health håndtere når botten mister liv. 

if statements opgave er at kontrollere hvis bottens livspoint falder til nul. Hvis det sker vil 

Die funktionen ske.  

 

 

 

Die funktionen er det der ansvarlig for at spilleren kan dræbe Bot 2. På den første linje i 

funktionen er hvad der hjælper med at fjerne/slette Bot 2 prefabs, når de bliver elimineret af 

spilleren. Uden denne funktion ville Hierachy vinduet hele tiden blive fyldt op med flere Bot 



 

2 prefabs for hvert drab, og i længden gøre spillet endnu langsommere, dermed ville spillets 

ydeevne gå tabt. Den anden linje bruges til at tilføje et ekstra point for hvert nedlægning af 

fjenden.  Den tredje linje håndtere opdateringen af pointsystemet i spillet, her refereres til 

UpdateScore funktionen som er i scriptet OtherSpawn. UpdateScore har en parameter kaldet 

scoreToAdd og her placeres variablen pointValue. Dermed har pointsystemet en forbindelse 

når en fjende bliver elimineret og pointet samtidig bliver opdateret.    

 

Update funktionen bruger variablen spawnManager til at finde den objekt(GameObject) 

kaldet Spawn (1) som er bygget i Unity og som bruges til at håndtere at 

spawning(genopstandelse/opstandelse) af fjender sker i spillet, her skal der også sørges for at 

benytte GetComponent, da et script på Unity også er en komponent. Objekten Spawn (1) har 

script komponenten OtherSpawn.  

 

 

Player 

Scriptet Player har vi tilføjet til vores Player objekt. Denne script har til formål at give Player 

livspoint og det er også her vi kontrollere hvordan spilleren kan tabe spillet.  

 

I Start funktionen er der 3 variabler. Den første betegner spillerens livspoint, den anden er UI 

tekst der viser den mængde af livspoint spilleren har og den sidste variabel Rigidbody for 

Player objekten.  

 

 

Her i Update funktionen benytter vi denne if-statement til at kontrollere i tilfælde af at 

spilleren/Player objektet falder væk/falder ned fra platformen. Her bruger vi Player objektets 



 

komponent kaldet Rigidbody til at gøre det klart at hvis objektet i dens y-akse er mindre end -

1 (negativ 1) vil spillet starte forfra.   

 

 

OnCollisionEnter funktionen bruges for objekter der kollidere med hinanden i spillet. Inde i 

funktionen er der den første if-statement som bruges her for Player objektet til at miste 

livspoint når Player kollidere med et objekt(GameObject) der har den tag kaldet Enemy. 

Botterne i vores spil har tagget Enemy. Player starter med 100 livspoint og vil miste 20 

livspoint for hvert kollision med botterne. Når Player har kollideret med botten 5 gange vil 

den anden if-statement aktiveres. Her fortæller den at hvis Player/spillerens nuværende 

livspoint er enten nul eller mindre end nul vil GameOver funktionen fra GameManager 

aktiveres og spillet vil starte forfra.  

 

 

 

Pickup 

Pickup scriptet bruges til at gribe fat i et våben objekt. Dette script er placeret på våben/pistol 

objektet.    



 

 

Pickup scriptet har disse vigtige variabler som håndtere hvordan et våben kan tages. Den 

første variabel gunScript er en reference til scriptet kaldet Projectile, som er det script vi 

bruger til at affyre patroner fra en pistol (våben objektet). Rigidbody for våben objektet til at 

fungere realistisk ud fra de fysiske love (tyngdekraft). BoxCollider for at våbenet kan komme 

i kontakt med Player objektet. Transform håndterer 3 variabler for spillerens position, 

gunContainer er en objekt(GameObject) fremstillet i Unity hvor det er i denne position 

pistolen bliver placeret og kan ses i både Scene og Game vinduerne. Den tredje variabel 

fpsCam er for kameraet på vores første persons synsvinkel i spillet. Så er der pickUpRange 

som er en variabel for hvor langt det kan tage spilleren at kunne tage fat i pistolen. Herefter er 

der dropForwardForce og dropUpwardForce som bruges til at kaste pistolen væk enten 

fremad eller oppe i luften når spilleren smider våbnet fra sig. De to sidste variabler styre 

hvorvidt spilleren holder på et våben eller ikke.     

 



 

 

Det er Update funktionen der er med til at vi hele tiden i spillet kan skille af med våben. I de 

to første if-statements er det dem der holder styr på når et våben er enten udstyret eller ikke 

udstyret hos spilleren. Den første if-statement fortæller at hvis spilleren ikke er udstyret med 

et våben vil dens tilhørte/forbundet script være deaktiveret, dens rigidbody.isKinematic og 

dens BoxCollider.isTrigger. Den anden if-statement gør det modsatte og sætter dem som 

aktive derudover er der en ekstra variabel slotFull som fortæller at den placering hvor våbnet 

ligger på er optaget. Ved at sætte rigidbody til at have isKinematic vil vi undgå at andre 

objekter i spillet støder på våben objektet. Da der kan opstå situationer hvor enten spilleren 

eller de andre botter kan sidde fast. coll.isTrigger gør at objekter kan gå igennem våbenet, 

dermed vil andre objekter med en collider ikke kunne kollidere med den.   

 

De sidste to if-statements gøre det klart hvordan spilleren kan tage fat i og smide et våben. 

For at kunne tage fat i et våben kræver det at kunne vide distancen fra spilleren til våben 

objektet. Med variablen distanceToPlayer beregnes distancen for spilleren og sættes inde i if-

statementen. If-statement fungerer som følgende at hvis spilleren ikke er udstyret med et 

våben og distancen(magnitude er længden på et vektor (Unity documentation, 2021, 

“Vector3”). Mellem spilleren og afstanden til at kunne tage våbenet er enten mindre end eller 

er lig med hinanden, og ved at indtaste knappen “e” og uden at have pladsen brugt kan 

funktionen PickUp bruges og spilleren kan tage våbnet. Disse betingelser kræves for at tage 

våben objektet. For at kunne fjerne et våben objekt skal der indtastes knappen “q” og 

samtidig have våbnet på sig, så vil Drop funktionen kunne ske.    



 

 

 

 

PickUp funktionen bruges til at gribe fat i et våben objekt i spillet. Dette giver muligheden 

for at tage fat i andre typer af våben efter præference. De to første linjer afgøre om et våben 

er i brug. Den næste linje placerer våben objektet(GameObject) som child af Gun Container 

objektet i Unity. De to næste linjer holder styr på positionen og rotationen af Gun Container. 

Både localPosition og localRotation er Transform værdier, der afhænger af den Parent objekt 

de er vedhæftet til. Vector3.zero sætter de 3 akser til at være 0, mens den adderes med 

Vector3.forward, hvor den eneste forskel er at z-aksen har parameteren 1. Positionen vil være 

placeret en smule foran i z-aksen. Quaternion.Euler(Vector3.zero) vil holde rotationen til at 

forblive på nul i alle akserne. Intet rotation kan ske med den linje af kode. BoxCollider med 

isTrigger vil også være parat i PickUp funktionen og samtidig vil scriptet Projectile kunne 

bruges og spilleren kan affyrer mod botterne.  

 

 



 

 

Drop funktionen er det der giver os adgang til at smide/tilsidesætte et våben objekt i spillet. 

Uden denne funktion kan spilleren ikke bytte rundt med andre våben objekter. Drop 

funktionen har visse ligheder med PickUp funktionen mht. variablerne da de her udfør den 

modsatte opgave. De første fire linjer gøre det modsatte og den mest vigtigste linje at holde 

øje med er den tredje linje som gør at når et våben bliver smidt fra spilleren så vil Gun 

Container objektet fjerne dets child objekt som er våben objektet. Herefter er der rb.velocity. 

Velocity i kombination med rigidbody gør at vi kan indføre kraft når vi gerne vil smide et 

våben objekt væk. Derfor bruger vi Player objektets rigidbody så kraften kan udføres. Den 

første AddForce er forbeholdt når spilleren vil kaste våbnet foran med kameraet og 

dropForwardForce variablerne til at beregne den afstand våbnet ender henne. Den anden 

AddForce sker når spilleren i stedet kaster våbnet mens personen kigger opad. På samme 

måde beregnes det ved at bruge kameraet men rettet opad og med variablen 

dropUpwardForce. Efter det har vi variablen random som bruges til at beregne en tilfældig 

rotation mellem -1 og 1. Formålet med det er at kunne få våbnet til at rotere mens spilleren er 

i gang med at smide våbnet. Våbnet vil rotere indtil den lander på platformen. Det er i 



 

rb.AddForce at rotationen sker med 3 tilfældige værdier hos vektoren. Til sidst i funktionen 

deaktiveres scriptet Projectile, når våbnet ikke længere er i brug hos spilleren.  

 

 

Projectile 

Projectile scriptet har til formål at spilleren kan affyre skud fra den våben som er tilegnet 

dette script. Skuddene er en kugleform lavet i unity som prefab. Planen var også at tildele 

denne script til andre våben modeller som fx shotgun(haglgevær) og rifle(riffel).  

 

 

Her er størstedelen af variablerne skrevet i scriptet. De resterende variabler står på den næste 

billede. Variablerne er følgende damage brugt til at skade og formindske livspoint på botterne 

når skuddet kolliderer med dem. Efter det er der variablerne for skudkraft for både fremad og 

opad. Dernæst er det variablerne for våbnets indstillinger, det står lige under kommentaren 



 

“Gun stats”. Disse variabler kan indstilles i henhold til den våben vi vælger at give dette 

script. Et eksempel ville være at en haglgevær og en riffel vil have anderledes indstillinger da 

en riffel er beregnet til at bruges langt mens en haglgevær er brugt tæt på fjenden. Herefter er 

der variablerne bulletsLeft som holder øje med hvor mange kugler/patroner/ammunition der 

er tilbage og bulletsShot som fortæller hvor mange skud spilleren har affyret.  

Det næste i rækken er variablerne playerRb og recoilForce som gør at der vil ske en 

tilbagestød ved affyring af skydevåbnet. playerRb sættes fast til Player objektet med dens 

pålagte rigidbody komponent og for recoilForce vælges der en værdi for hvor kraftigt vi vil 

have at tilbagestødet skal være på. De resterende variabler der er tilbage i billedet er et par 

boolean som hjælper med at holde styr på hvornår spilleren kan genoplade eller skyde et 

våben og de to sidste der bruges som affyrings punkt for skuddet.     

 

 

 

 

Her er de resterende variabler af scriptet og den første linje på billedet er et 

objekt(GameObject) hvor der kan placeres partikel effekter såsom blændende lys eller andre 

slags effekter. Den næste linje bruges til at fremvise antallet af ammunitioner hos spillerens 

skærm. Derefter er der allowInvoke variablen som senere hen bruges i et if-statement til at 

nulstille skud.  

Awake er ligesom Start funktionen at den kun bliver kaldt en enkelt gang, derudover har den 

til forskel fra Start funktionen også unikke funktionaliteter og det er at koderne inde i Awake 

funktionen starter før dem inde i Start funktionen. Samtidig vil koderne inde i en awake 



 

funktion stadigvæk være aktive selv hvis den script som den høre til er deaktiveret. Projectile 

scriptet er normalt deaktiveret når Player ikke bære på et våben. Størstedelen af dette scripts 

funktioner vil derfor være deaktiveret på nær de koder inde i Awake funktionen.  

Inde i selve Awake funktionen er der stillet to variabler til rådighed. De bruges til at 

forberede spilleren kan skyde og at våbnet har fuld ammunition.      

 

 

 

Update funktionen starter ud med at have MyInput funktionen da den skal bruges gentagne 

gange inde i spillet. Udover det er der også if-statement hvis job er at så længe 

ammunitionDisplay indeholder et text objekt så vil den kunne blive fremvist i spillet, inklusiv 

vil der kunne ses hele linjen i denne statement.  

 

 



 

 

MyInput funktionen er den funktion hvor der står skrevet de inputs spilleren bruger til at 

skyde og genoplade et våben. Der er også andre betingelser pålagt det våben. Det første der 

kan ses i funktionen er if-else statementen. Denne statement giver spilleren to måder hvorpå 

de kan affyre et projektil. Den ene måde er hvis de holder museknappen længe og slipper vil 

et skud blive affyret, den anden måde er hvis de trykker på knappen og slipper. Den næste if-

statement gør at spilleren kan genoplade ammunition når tastatur knappen “r” bliver presset. 

Det sker når mængden af ammunition tilbage er mindre end den oprindelige mængde af 

ammunitionen så vil funktionen Reload fylde op på patronerne. Herefter er den næste if-

statement og den bruges i det tilfælde hvor spilleren ikke trykker på knappen “r” for at fylde 

op på ammunition, så vil den i stedet fylde automatisk op på patroner, når spillerens mængde 

falder til nul. Det næste er noget kode som er kommenteret væk. Grunden til det var fordi 

oprindeligt havde vi tænkt os at et våben objekt vil gå i stykker, når mængden af ammunition 

ville falde til nul. Den linje af kode på den kommenteret væk if-statement er magen til den if-

statement som genopfylder ammunitionen når den falder til nul og den store forskel er hvad 

der sker når betingelsen bliver opfyldt. Den destruere den objekt(GameObject) med det tag 

kaldet “Gun”. Den allersidste if-statement håndtere at spilleren kan affyre så længe mængden 

af ammunition tilbage er større end nul. Hvis det er sandt så vil Shoot funktionen kunne 

bruges. Der er også en ekstra kode længere nede som destruere en particle system 

objekt(GameObject) med en eksplosions effekt prefab.     

 

 

 



 

 

Shoot funktionen er sat op i tre billeder da koden er for langt til at være i et billede. Det er 

denne funktion som muliggøre skydnig i spillet. readyToShoot sættes til false for at undgå 

kontant spredning af mange prefabs når der bliver trykket et enkelt knap på musen.  

Ray er den vigtigste metode til at konstruere en start positionen for affyring. 

ViewportPointToRay gøre at affyringen foregår i midten af skærmen med koordinatorerne 

0,5 i x-aksen og y-aksen.  

RaycastHit bruges til at identificere om skuddet har ramt et objekt i spillet, vi modtager 

informationer som fx navnet på det.  

Det næste er en lang if-statement som tjekker når der er noget som bliver ramt. 

Physics.Raycast gør at der affyres en stråle med ray variablen som affyrings position og out 

nøgleordet(keyword) er brugt til at passerer argumentet hit. da det skal bruges som reference 



 

for at modtage information af hvad der bliver ramt. Der er også targetPoint variablen som 

bruges til at være den ene punkt for distancen mellem affyringen og fjenden. targetPoint 

sættes til at være lig med hit.point, fordi hit.point tjekker slag punktet i spillet hvor skuddet 

rammer en collider, det kan være hvilken som helst objekt der indeholder en collider 

komponent. Det næste er de to if-statements som er identiske da forskellen er hvilken script 

der er tale om. Her er skrevet hvordan de to botter kan kollideres og elimineres af skuddene. 

Der skrives en reference til Target scriptet og der sættes target som dets variabel og 

hit.transform.GetComponent hjælper med at hente information fra objektet med script 

komponenten Target og dets Transform. Herefter tjekkes der for om fjenden er på banen. 

Hvis den stadigvæk er på banen vil den miste livspoint og hvis den mister alle sine point vil 

den destrueres. Funktionen TakeDamage kan tjekkes i Target scripten. Den sidste else 

statement fortæller at hvis et objekt ikke bliver ramt, vil skuddet blive affyret ude i luften.            

 

 

Dette billede viser beregningerne for affyringerne. Den første linje beskriver beregningen for 

distancen mellem det punkt der bliver affyret fra og det punkt den ender med at ramme. De 

næste to variabler bruges for spredning af kuglerne. Dette kan bruges når Player er bevæbnet 

med et haglgevær så skuddene kan spredes i spillet. Den næste linje er beregning for distance 

men med den ekstra tilføjelse at skuddene spredes.  

Instantiering af bullet objektet er det næste linje og der placeres i parentesen et objekt med 

den objekt(GameObject) position der affyres med Quaternion.identity for at sætte rotationen 

fast. Dernæst er der affyring af skuddet fremad, dette gør samtidig at kuglen også rotere. Lige 



 

efter det er der også tilføjelse af kraft til både fremad og opad. Dette gøres ved at hente 

komponenten rigidbody på bullet objektet og derefter indsætte de nødvendige variabler. Efter 

er der et if-statement vi ikke havde nået at tilføje effekter til våbnet. Betingelsen er hvis 

objektet muzzleFlash har fået tilføjet et partikel effekt så vil den blive instantieteret, hvis ikke 

vil den forblive tom og ubrugt. Til allersidst kan det ses at når et skud bliver affyret vil 

mængden af ammunition tilbage falde og antal gange skudt stige.        

 

 

Her på billedet er det første der kan ses en if-statement. Dets job er at kunne invoke 

ResetShot funktionen efter noget tid. timeBetweenShooting er det der holder tiden mellem 

hver nulstilling. Efter linjen med Invoke sættes allowInvoke til false for at opretholde at 

Invoke kun sker en gang. Den næste linje udfør tilbagestødet, når et skud affyres. Her bruges 

Player objektets rigidbody til at kunne skubbe spilleren tilbage. Inde i AddForce parentesen 

sættes distance variablet til at være negativ og multiplicere den med et rekyl kraft værdi. 

Den sidste linje på billedet bruges til at finde og ødelægge et objekt(GameObject) med navnet 

MuzzleFlashEffect og fordi der står Clone så har vi med prefabs at gøre.   

 

 



 

 

På billedet ses tre vigtige funktioner. Den første funktion ResetShot bruges til at nulstille 

skud affyring og fordi allowInvoke er blevet sat til true vil Vil Invoke kunne ske i det forrige 

billede i betingelserne inde i den if-statement.  

Den næste funktion er Reload og har ansvaret for at spilleren kan genlade et våben. reloading 

sættes til true for at genladning kan ske og Invoke bruges for at aktivere genladning fra 

ReloadFinished funktionen og reloadTime variablen til at hold styr på hvor lang tid det vil 

tage. Til sidst er der ReloadFinished funktionen som sætter den mængde af ammunition 

tilbage og den samlede mængde af ammunition til at have den samme værdi. Derefter sættes 

reloading til at være false for at undgå genladning sker mens spilleren har maksimum 

ammunition. Når variablet i ReloadFinished funktionen bulletsLeft bliver tildelt 

magazineSize sker der en nulstilling for spillerens ammunition.    

 

 

 

MouseLook 

MouseLook scriptets opgave er at bevæge kameraet på vores første-persons objekt i spillet. 

Det er her vi gøre det muligt for at bruge musen til at bevæge kameraet i spillet.  



 

 

På vores MouseLook script har vi variablen mouseSensitivity som bruges til at tilrettelægge 

hvor sensitivt bevægelsen af musen skal være, dvs. hastigheden på musen. Variablen 

playerBody er brugt til at dreje kameraets position i komponenten Transform på Unity, når 

musen bliver bevæget på siderne, dermed vil både kameraet og kroppen på Player bevæge sig 

samtidig. Den sidste variabel xRotation bruges til at rotere x-aksen og y-aksen inde i Update 

funktionen.    

 

 

Update funktionen indeholder variablerne mouseX og mouseY. Begge variabler er baseret på 

bevægelserne for musen i x-aksen og y-aksen. De multipliceres med mouseSensitivity som er 

et tilføjet hastighed til musen og Time.deltaTime for at hjælpe med at holde den samme 

framerate og at bevægelserne/rotationer foregår normalt. Derved undgår vi i situationer hvor 

frameraten enten er for lav eller for højt, at spillets bevægelser begynder med enten at være 

for langsomt eller for hurtigt. Vi har derfor bedre kontrol over rotationen af kameraet.  

 

xRotation -= mouseY bruges til at rotere Player objektet i y-aksen. Grunden til at vi 

substraherer er fordi hvis man gjorde det modsatte og i stedet addere vil rotation give den 

modsatte retning i forhold til det vi gerne vil have.  



 

 

transform.localRotation hjælper med rotationen af kamera objektet og localRotation har den 

funktion at rotationen på kamera objektet er relativ til dens parent objekt. Fordi kameraet er et 

child objekt for capsule objektet som er Player, så vil dens rotation være relativ til Player 

objektet. Quaternion bruges da den er ansvarlig for rotationen i Unity, den bruges til at 

gemme 3D rotationer i Unity. Euler hjælper med at holde graderne mellem 0 til 360. Inde i 

parentesen er der indsat for x-aksen variablen xRotation, y-aksen 0 og z-aksen 0.  

 

xRotation = Mathf.Clamp (xRotation) gør at spilleren ikke kan rotere for langt, derved bliver 

der undgået situationer som fx at spilleren rotere bagved. Spilleren sidder derfor fast i at kun 

kunne rotere 90 grader til hver side.  

 

playerBody.Rotate bruges til at rotere Player objektet i x-aksen. Med denne funktion kan 

Player dreje til højre og venstre i spillet.  

 

 

EnemyFollow 

EnemyFollow scriptet er givet til Bot 2 og dens formål er at følge efter spilleren. Derudover 

har den også et par andre funktioner når den reagere med spilleren.  

 



 

 

Scriptet har følgende variabler nødvendige for at vores Bot 2 kan bevæge sig, jage spilleren, 

eksploderer når den er i nærheden af spilleren og afspille et lydfil når det sker. Variablen 

Player er brugt til at spore spillerens position. Her placeres Player objektets Transform 

komponent på Unity. Variablen enemy bruges til at referere til vores Bot 2 AI. De resterende 

variabler er forbeholdt eksplosions effekten i spillet og det lydfil som vil blive afspillet når 

spilleren kollidere med Bot 2. Variablen explosion er brugt til at placere et 

objekt(GameObject) med eksplosionteffekter (particle effect). Den bruges sammen med 

variablen explosionDuration til at holde øje med hvor længe eksplosionseffekten skal vare. 

WaitfForSeconds har den effekt at den venter med at aktiverer en funktion i noget tid indtil 

den rette omstændighed opstår. AudioSource er en komponent som er vedhæftet til Bot 2 og 

variablen explosionAudio giver os adgang til at manipulere med lydfilen såsom at afspille, 

pause eller stoppe på forskellige situationer i spillet.  

 

I Start funktionen har vi target variablen der bruges til at søge efter et objekt(GameObject) 

med et Tag navnet Player og dens Transform komponent(position, rotation og skala). 

Variablen enemy gøre at vi kan få adgang til komponenterne på NavMeshAgent tildelt Bot 2 

objektet. Til sidst er der explosionAudio variablen som på samme måde som NavMeshAgent 

at vi kan benytte komponenten AudioSource på Bot 2 objekten.         



 

 

 

Update funktionen har variablen distance, den bruges til at måle distancen på spilleren. 

Vector3.Distance returnere distancen mellem punkt a og punkt b. I parentesen indsættes 

begge parametre for spillerens position. Det er denne if-statement der afgør hvordan Bot 2 

følger efter spilleren. Den siger at hvis spillerens distance er mindre end eller er lig med 

radiusen på Bot 2’s felt som den iagttager. Her vil SetDestination opdatere destinationen af 

Bot 2 og beregne en ny retning og fordi det der ligger inde i parentesen er positionen for 

Player så vil Bot 2 konstant følge efter Player og konstant opdatere retningen.  

 

 

 

Funktionen OnDrawGizmosSelected gør at vi kan se på scene vinduet, hvorhenne Bot 2 

opfanger spilleren, når spilleren træder inde i det felt hvor botten begynder aktivt at følge 

efter spilleren. Den første linje er farven på det felt der kan ses på scene vinduet. Den anden 

linje er hvordan feltet er tegnet. De to informationer i parentesen er Bot 2’s position dvs. 

center for objektet og den radius objektets felt er udvidet til at være på.   

 

 



 

 

Her har vi OnCollsionEnter funktionen hvor der er tilfælde der sker når Bot 2 kolliderer med 

Player objektet. Den første linje inde i if-statementen gør at lydeffekten bliver afspillet, når 

kollisionen sker. StartCoroutine benyttes til at starte et coroutine, da funktionen 

explosionSoundEffects er skrevet som et IEnumerator funktion. Den anden linje vil aktiver 

Explode funktionen.  

 

 

Explode funktionen har et enkelt formål og det er at instantiere eksplosions effekten, derved 

vil den objekt(GameObject) komme frem i spillet. Quaternion.identity gør at eksplosions 

objektet ikke rotere.  

 

Coroutine 

Coroutine er en funktion der har evnen til at stoppe en programmerings udførelse(et funktions 

udførelse) og derefter vil den fortsætte hvor det slap i den næste frame. Et Coroutine vil 

derfor stoppe op i et kort tidspunkt og programmet vil køre normalt efter. Coroutine er et 

specielt type af en funktion som er brugt til at stoppe et udførelse indtil på et tidspunkt eller 

visse betingelser er blevet godkendt. Derefter vil den fortsætte der hvor det slap.   

 

 

 



 

Det er i IEnumerator funktionen hvor der skrives koden for at afspille lydfilen. IEnumerator 

er en interface og bruges som iterator til at afspille lydet gentagende gange når funktionen 

bliver brugt. For at starte/benytte et coroutine kræver det funktionen IEnumerator og det er 

inde i dette funktion at der arbejdes med coroutine. Variablen explosionDuration som har 

WaitForSeconds bruges kun i coroutine og yield return statement er hvad der får Unity til at 

holde på eksplosions lyden i et par sekunder og det er Play statement der afspiller lyden 

(Unity documentation, 2020, ”Coroutine”). 

 

AI  

Den type AI vi har valgt at implementere er kaldt Finite State Machines(FSM). FSM går ud 

på at give specifikke ordrer til vores fjende objekter, som de skal følge konstant. De skal 

derfor følge hvert trin fra start til slut, og derefter fortsætte indtil opgaven er løst. De er ikke 

fleksible med hvilket ordrer de skal følge og derfor forventes det at de udfører opgaverne på 

samme måde hele tiden.  

 

Fjenderne i spillet følger en forudsigelig plan. Patruljere, følge efter(jage) og angribe. Er 

funktionerne vi har tilgivet hvert et gameobject, en AI har funktion at “chase”, løbe efter 

spilleren, anden kan skyde og løbe efter spilleren til en bestemt længde, og vores sidste kan 

patruljere mellem “waypoints”. Denne metode at bruge AI’s kaldes finite state machines, at 

man giver et gameobject en specifik state, som den bliver ved med at følge. Vi havde også 

snak om GOAP - Goal oriented planning action, dette er i samme retning, som finite state 

machines, men giver mulighed for, at gøre give gameobjects flere funktionaliteter, at f.eks. 

hvis AI’en som jager, kan undvige skyd fra spilleren pistol. Vi holdte os til den simple AI, da 

GOAP var lidt for avancerede, at få programmeret i Unity for os.  

Vores AI er dermed baseret på FSM, at AI’s har en funktion tilgivet og udfører den funktion 

til den er løst. 

 



 

Brugervejledning 

Dette afsnit bruger vi til at forklare hvordan spillet kører. Derudover vil der blive tilføjet 

billeder som viser hvad der skal gøres for at interagere med programmet. Der forklares også 

hvad målet med spillet er, dvs. hvad spillerens objektiv er at udføre.  

 

Spilleren har WASD-tasterne til at kunne bevæge sig med. Musen er også inkluderet og 

venstre musetast bruges til at affyre projektiler. Knappen E bruges til at samle en våben fra 

gulvet, mens knappen Q bruges til at smide den. Den sidste knap er R som bruges til at 

genlade den våben som er blevet samlet. Der er en sidste knap som er skrevet i koden, men 

som vi har deaktiveret på grund af problemer og det er mellemrumstasten, hvis job er at 

spilleren har adgang/muligheden til/for at hoppe i banen.  

 

Målet for spilleren er at overleve hver runde og dræbe så mange fjender som muligt. 

Derudover er der også en pointsystem i spillet, hvorved der bliver indsamlet point for hver 

fjende der bliver elimineret. Hvert fjende har forskellige kommandoer. Der er en type fjende 

der følger efter spilleren, en anden type der patruljere, en tredje type fjende hvis formål er at 

skyde efter spilleren fra langt afstand.   

 

Når en runde er afsluttet vil fjenderne i den næste/kommende runde blive forøget. Spilleren 

har også muligheden for at indsamle våben fra gulvet for at kunne overleve og eliminere 

fjenderne. De våben der flyder rundt i platformen har en tidsgrænse. Spilleren skal være 

hurtig til at indsamle og bruge dem. Enhver våben har en begrænset mængde af ammunition 

og når den er opbrugt, vil den gå i stykker. Derfor er spilleren tvunget til at skifte våben 

konstant i de tilfælde, hvor spilleren mister adgang til våbnet på baggrund af at have opbrugt 

våbnet, det kan også være fordi mængden af fjender er for mange i forhold til at spilleren 

vælger at benytte et våben med lav ammunition. Da våben modellerne på Unity er småt, har 

vi valgt at tilføje highlights på alle vores våben for at gøre det lettere for spilleren at kunne 

finde våben og derudover kan de koordinere hvorhen våbenet kommer til at ligge, da våbnene 

vil tilfældigt falde ned, fra et vist højde med et langsomt tempo/hastighed og kan ses tydeligt 

for spilleren. Vi vil derudover give hvert våben deres eget unikke farve highlight, så de let 

kan genkendes, dermed vil spilleren vide/kende hvilket type våben de er i gang med at 

indsamle.    



 

Spilleren kan dø på to måder. Enten ved at miste livet eller blive skubbet ud af platformen. 

Når enten et af disse to tilfælde bliver/er udført/gennemført vil spillet stoppe og derefter starte 

forfra. Spillet indeholder også fire UI tekster på spillerens skærm. En af teksterne viser 

spillerens livspoint, mængden af ammunition, samlet mængde af point opnået gennem 

eliminering af fjender og til sidst en tekst der viser hvor mange fjender der er tilbage.   

 

 

Afprøvning 

Her vil vi i dette afsnit beskrive de forskellige udførelser vores program har haft og 

problemer vi havde stødt på. Derudover vil vi også vise hvordan vi har håndteret disse 

problemer. Små ting som man kan undgå er at passe på hvorhen man vælger at placerer 

koden i en funktion. Da hvert Unity Script indeholder funktionerne Start og Update kan man 

fejlagtigt placere sin kode i den forkerte metode og derved kan der opstå logiske fejl i spillet. 

Heldigvis kan man med Unity Se i spillets afprøvning hvorhen fejlen ligger på og hvilket 

Script som kræver redigering.  

 

Vores afprøvning af  vores spawn script, var var i læringsprocessen med unity og funktioner 

der blev anvendt. Dette eksempel på fejl af vores programmerings logik hvor vi placerede 

funktionen på Update funktionen i stedet for Start funktionen. Dette medførte at vores fjender 

genopstod konstant i stedet for vores planlagte valg af at de skulle genopstå efter alle fjender 

er nedlagt i den første runde. Vi fixede problemet ved at indsætte funktionen på Start 

funktionen og programmet fungerede som vi havde ønsket det. Mange af vores bugs har 

været pga. unity struktur og funktioner, da vi ikke havde arbejdet med Unity før.  

 

Det vil sig at alle vores afprøvninger har været intern afprøvning, altså at vi har afprøvet hver 

gang et script blev indsat i programmet. Det har dermed været en del af vores arbejdsproces, 

at afprøve hvert script hver gang det bliver tilføjet. Det har ofte medført fejl der skulle rettes, 

hvilket vi har rettet efter bedst mulighed. Der forekommer stadig bugs i spillet, hvilket vi ikke 

kunne fikse, f.eks. kollision med enemies. Men vores afprøvningsmetode har kun været 

baseret på interne afprøvninger, da spillet ikke har funktionaliteten og vejledning til eksterne 

spillere. Dette har medført et mindre brugervenligt spil, men et spil med meget fundamentale 

funktioner, som ville kunne videreudvikles til et spil til eksterne spillere. 



 

 

Refleksion 

Herunder reflektere vi over vores arbejdsproces, valg af retning og hvad vi kunne have gjort  

anderledes. Samt om at diskutere om spillet nåede de funktioner vi havde ønsket, og hvilke 

ting vi prioriterede over andre for at nå vores ønskede 3D spil. 

 

Arbejdsproces 

Vi startede med at vælge vores retning, hvilket var et open world spil, men fandt hurtigt frem 

til, at det ikke krævede meget programmering, da i Unity er visuals “drag and drop”. Derfor 

ændrede vi retning til 3D spil. Dette tilbage satte vores arbejdsproces, da vi havde lavet et 

kanban board efter open world. Efter dette startede vi ikke med at opbygge et nyt kanban 

board, men prøvede os frem uden nogen arbejdsproces, at læne sig op ad. Dette forårsagede i 

meget forvirring omkring, hvornår, hvordan og hvem der arbejde på hvilke ting i projektet. 

Vi fik lavet et nyt kanban board, men der var allerede spildt meget tid på dette tidspunkt og 

ingen direkte retning, vi havde lavet materiale der var ikke forskellige retninger, som skulle 

fikses. Det var derfor en øjenåbner for os, hvor meget det kræver at sætte en ordentlig 

arbejdsproces i gang, men samtidig hvor stor en fordel det har for gruppen og deres 

samarbejde, skrevet materiale og mål.  

 

Kode samling 

Da vores arbejdsproces blev lidt individual var samlingen af koden også en problematik, da 

hver havde skrevet forskellige funktioner der skulle bruges, men det blev svært at 

sammensætte, derfor vil vi i fremtidig programmering foreslå, at man kun har en Unity fil, 

men husker kun at publish, hvis koden man har skrevet virker som forventet. Fordi når vi 

skulle sammenlægge de forskellige Unity filer kom der uventede problematikker der tilbage 

satte os.  

 



 

Rapportskrivning  

Alt vores motivation var rettet mod at skabe et 3D spil, at vi glemte dokumentere når vi skrev 

noget nyt kode eller rettede kode. Vi har dokumenteret kode og retninger til sidst, men det 

kunne have gavnet os at dokumenteret koden, når den er skrevet eller rettet. Da det vil hjælpe 

os hvis vi ramte samme fejl senere. 

 

AI 

AI typerne diskuteret i vores gruppe er FSM, GOAP og Behaviour Trees. Den valgte vi 

bruger er FSM, hvilket er forklaret under AI afsnittet. GOAP kan kategoriseres under FSM, 

men kan have en mere avanceret tilgang, at AI’s ikke bare har en funktion i spillet, men 

muligvis flere. Behaviour trees var vores sidste valgmulighed, men var ikke nem at 

inkorporere i spillet, da det krævede, at AI’en havde funktioner under funktioner, hvor AI’en 

selv ville kunne vælge hvordan den reagerer efter specifikke situationer. Grunden til vi ikke 

valgte GOAP eller behaviour trees er pga. niveauet er for avanceret. Vores forståelse for 

programmering i Unity og AI’s generelt, gjorde at vi måtte vælge FSM. Man kan sige at FSM 

er basis for, at starte på GOAP eller behaviour trees, så hvis det skulle videreudvikles, ville 

man sagtens kunne erstatte FSM med de andre metoder, da FSM er basisen for de andre 

metoder. 

 

 

Konklusion 

Unity har været en utrolig brugervenlig game engine, der har gjort det let at skabe et 3D spil. 

Det tog os ikke lang tid før vi havde programmeret et 3D spil, som havde fundamentale 

funktioner, som at man kan bevæge sig og skyde fjender. Unity er klart en engine vi kommer 

tilbage til, hvis vi skal arbejde med 3D spil igen, da når man har lært systematikken kræver 

det ikke meget advancede programmerings viden for, at kunne skabe et 3D spil. At 

implementere kunstig intelligens i vores fjender krævede undersøgelse om de forskellige 

slags AI’s, her var der diskussion om GOAP, Behaviour trees og FSM. Hvor vi endte med at 

bruge Finite state machine i Unity (FSM), da vi arbejde i Unity og det var den mere simpel 

tilgang, at vi kan skabe flere AI’s der hver har forskellige funktionaliteter. Derfor skabte vi en 



 

AI der kunne “Chase(jage)”, “Skyde(angribe) og Chase til en bestemt længde” og 

“Patruljere(Fra punkt til punkt)”. Disse Ai’s skabte 3D spillets fjender og formål, at man 

kunne skyde fjender der havde en funktion. Unity er mere end i stand til, at skabe et 3D spil 

fokuseret på kunstig intelligens, hvor man kan bruge forskellige metoder for at skabe AI’s, 

det kommer oftest ned til hvilken form for AI man vil skabe. Hvor vi valgte at bruge FSM, da 

det var simpelt at bruge i Unity og gav mulighed for at programmere noget kunstig intelligens 

i vores fjender. Det var også lettere at håndtere hvor i programmet de forskellige aktioner 

foregik hos den AI med FSM. 
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Bilag 

Bilag 1: figur af vores UML Class diagram 

Kode Bilag: Er alt vores kode fra Unity 


