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Abstract

In this paper we will examine our process on making an Escape Room in Virtual Reality

(VR), based on puzzles. This will be done in Unity Editor, and by writing code in C#. We will

have a focus on how we design the game within Unity Editor, which gives us an opportunity

in designing the rooms without code, and then have focus on coding the puzzles. This will be

done by assigning specific C# scripts to specific items in the room, which will make them act

like we assign them to. Furthermore, we will look into some methods to help design and

organize a game project, as well as read up on some theories regarding VR and Escape

Rooms themselves, to further understand and optimize the game development process.

Throughout the paper, we will document our process with pictures of our scripts and code,

explaining what is being shown, as well as our level design and in the end have a video that

shows a complete play-through of the game in its current state.
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Indledning

“The incorporation of virtual worlds in a time-restraining escape room enhances the

gamer’s experience to provide unique and realistic gameplay. Made possible with

immersive headsets and controllers, a VR escape room experience takes the traditional

escape room to a whole new level.”

(Here's Why VR Escape Rooms Are An Underrated Experience | MeetspaceVR: Free

Roam Virtual Reality, n.d.)

I gruppen fandt vi meget interesse i hele Escape Room konceptet, og synes det kunne være

spændende at skabe netop det i en virtuel verden. På denne måde kunne vi skabe en verden,

hvor vi gennem fri fantasi kunne skabe egne rum, der skulle agere som et Escape Room. Som

en gruppe uden erfaring indenfor hverken udvikling af VR eller spildesign, blev interessen

større da vi vidste det ville blive en stor udfordring, da vi skulle lære alt fra bunden.

I dette projekt bliver der gjort brug af Unity og C# til at skabe et Virtual Reality (VR) spil.

Dette spil tager udgangspunkt i et Escape Room/Puzzle Game, hvor man ved puzzles og

gåder i forskellige rum, skal forsøge at løse disse og forsøge at komme ud af rummet. Vi vil i

Unity bruge de muligheder der er integreret til at skabe og designe selve rummet, og bygge

spillet op. Som udgangspunkt vil vores egen kode blive præsenteret i form af, at vi vil lave

scripts til diverse objekter i Unity, som giver den en funktion i spillet. På denne måde får vi

kode inkorporeret til de genstande, som er en del af selve løsningen af diverse puzzles. I

designprocessen af VR spillet, benytter vi os af Kanban Board, som er et redskab vi har brugt

til at holde styr på hvilke opgaver der skal løses internt i gruppen. Kanban Board tillader os at

organisere opgaver til både projektets kode-mæssige og skriftlige opgaver. I stedet for Github

til at dele kode mellem gruppemedlemmerne, benytter vi os af Plastic SCM, som er en

version control software i samarbejde med Unity Editor, der tillader at dele kode, assets og

scener i editoren. Vi har også kigget på teori vedrørende Virtual Reality, som skal give os en

forståelse for hvordan dette element af opgaven er opbygget, samt hvilke komponenter der er

med til at få det til at fungere.
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Afgrænsning

Vi har i processen med at skabe vores VR spil, måtte lave prioriteringer i forhold til

udførelsen af dette. Det grunder i, at vi i gruppen aldrig har brugt hverken Unity, C# eller

Plastic SCM. På baggrund af dette har vi selv måtte eksperimentere og prøve os frem, for at

finde ud af hvordan tingene forholder sig til hinanden, samt hvordan de forskellige aspekter

er opbygget. På dette grundlag har vi brugt en del tid i starten af projektet på at lære det hele

at kende, og lære hvordan vi skaber samspil mellem det hele, hvilket har taget noget tid fra

selve udførelsen af spillet. En afgrænsning heraf har derfor været, at vi har haft fokus på

funktionalitet, frem for et fuldkomment design. Her ment at vi har brugt mere tid på de

egentlige puzzles, frem for for eksempel at skabe et fuldkomment rum, hvor flere af

genstandene har funktioner, men i sidste ende ikke bidrager til løsningen. Dette har også

betydet at vi har haft mindre kode, da det har været en større del af vores projekt netop at få

flere simple scripts til at arbejde sammen med vores gameObjects og Unity i helhed.

Problemformulering

“Hvad indebærer det at skabe et Virtual Reality Escape Room spil, og hvilke redskaber kan

hjælpe på processen?”

Arbejdsspørgsmål

- Hvordan skriver og implementere vi egen kode gennem Unity, til vores VR spil?

- Hvordan fungere Unity Editoren til at skabe spil, med fokus på Virtual Reality og

Escape Room/Puzzle Spil?
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Kanban Board

Kanban Board er en metode der hjælper til at organisere opgaver og mål i et projekt mellem

flere designere og/eller programmører. Dette gøres oftest i et online software, men kan også

laves i hånden, og har forskellige overskrifter, såsom: Design, To-Do og Done. Derigennem

kan medlemmerne i et givent projekt se hvilke opgaver der skal udføres, foreslå eventuelle

design ideer og holde styr på den generelle gang i projektets forløb. Nedenstående er

gruppens egen Kanban Board, lavet online i Trello.

Kanban Board metoden bliver benyttet sådan i projektet, at vi ved at have flere forskellige

Kanban Boards, kan skabe et større overblik over forskellige dele af opgaven. Vi gør brug af

et Kanban Board til kodningen, som indeholder alle opgaver der er relateret til koden. Dette

kan være til bestemte scripts, der skal bruges til at gøre bestemte ting i spillet eller ideer til

funktioner. Derudover har vi et Kanban Board til diverse andre opgaver, såsom

rapportskrivning, level design samt selve projektets struktur.
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Teori

Virtual reality teori

Ved Virtual Reality (VR) er der tale om en tredimensionel (3D) og computer skabt verden,

som kan opleves ved enten computerskærm eller ved et ekstern hardware, som et sæt VR

briller. Når der gøres brug af VR kan man sætte sig selv i en virtuel verden, som skal

“erstatte” den verden du ser i virkeligheden. Ved at bruge eksternt hardware, vil denne verden

være det du ser rundt om dig. Dette kan blive brugt til både spil, læring og visualiseringer om

et andet sted, end der hvor du befinder dig. (Rauf, 2015)

C# Kodesprog

Vi gør brug af kodesproget C# (C-Sharp), som er objekt-orienteret og udviklet af Microsoft.

Dette er det anvendte kodesprog, der som udgangspunkt bliver brugt i Unity, og vi skriver

selve koden i et eksternt program kaldet JEdit Rider. C# scripts fungerer sådan at der først i

koden ses “using”. For at forstå hvordan “using” bruges, skal man først dykke ned i hvad

“namespace” keywordet betyder i C# kontekst. “namespace” er et keyword, der bruges i et

script til at tilgå en række objekter, som prebuilt er relaterede til det “namespace” man vil

tilgå. Når man bruger keywordet “namespace”, skal man dog derefter definere den specifikke

klasse og metode, inden for namespacet, man vil tilgå. “Using” keywordet gør at man i ens

script kan tilgå et “namespace” uden at være specifik. “Using” importere altså alle objekter,

klasser, funktioner og typer fra et namespace til et script (Using Directive - C# Reference,

2022).

Derefter kommer første class, hvori det bliver angivet at der er tale om Monobehaviour. Inde

i denne “superclass” bliver der anført diverse variabler og lignende, som skal bruges gennem

koden. I C# er der først anført void Start(){}. Her bliver hvad end der er skrevet indenfor {}

skabt i starten af programmet, og vil være gældende indtil andet bliver kaldt.
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Derefter vil der køres void Update(){}, som er den del af koden der bestemmer hvad der skal

ske under udførelsen af programmet. Disse vil køre for hvert frame, og indtil en angivet

begrænsning.

Før eller efter update er det muligt selv at oprette diverse classes, hvori vi kan gøre brug af

forskellige variabler, og tildele disse en funktion i koden. Derefter bruges classes til at

inddele koden, sådan at programmet ved hvilke udførelser der hører sammen.

Sammenlignet med Java er de begge objekt orienteret, og gør begge brug af blandt andet

inheritance, samt at have tæt på ens syntax. Til forskel er Java alene objekt orienteret,

hvorimod C# også er component orienteret, hvilket betyder at det kan bruges i sammenhæng

med eksterne component som er nyttigt når der arbejdes med Unity (Inouye & Bordoloi,

2022).

Hvad er Escape Room som koncept?

Ifølge Cambridge Dictionary defineres Escape Room:

“a game where people are locked into a room and have to find a way to escape by finding

clues (= signs or information that help you to find the answer to a problem or mystery) in it,

and solving puzzles, or a special room where this is done” (ESCAPE ROOM | Meaning in

the Cambridge English Dictionary, 2022).

Et Escape Room er oftest et fysisk spil med x antal deltagere, som bliver låst inde i et lokale

med diverse gåder, spor og mysterier, som skal løses for at kunne komme ud af lokalet.

Gåderne til Escape Roomet skal oftest løses inden for en bestemt tidsramme. På verdensplan

var der i 2019 cirka 15.000 Escape Room lokationer. Ideen bag Escape Room bygger på et

computerspil udgivet i 2004, som hed Crimson Room. I spillet befandt spilleren sig i et rum,

hvor man skulle klare gåder og løse opgaver for at komme ud af rummet. Den japanske

virksomhed SCRAP tog konceptet og førte det til livs i den live version man kender fra i dag.

Dette skete i år 2007.
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I praksis udføres et Escape Room ved at spillerne bliver introduceret for diverse regler på den

pågældende lokation af en Gamemaster. Herefter føres spillerne ind i rummet og tiden startes.

Spillerne skal derefter udforske rummet, finde de forskellige gåder og løse dem i fællesskab

for at kunne komme ud. Gåderne kan være at finde alt fra en nøgle, til en lås,

kodekombinationer, hemmelige låger eller sedler gemt i lokalet. Den ene gåde kan lede

videre til den næste og sådan fortsættes spillet indtil deltagerne kan låse sig ud af lokalet.

Gåderne i et Escape Room kan som tidligere nævnt komme i alle former og størrelser, og der

er i bund og grund ingen begrænsninger og regler for, hvad en gåde kan være. De kan handle

om styrke, logik, hørelse, matematiske eller visuelle evner. Det er altså op til spillets

arkitekter, hvor kreative gåderne skal være. Escape Rooms kan også have mange forskellige

temaer, som kan sætte rammen for spillets gåder. Det kan for eksempel være horror tema,

opklare et mord, adventure, militær operation eller overlevelse. (Hvad Er Et Escape Room ?

Læs Fakta | Midgaard Event, n.d.).

Hvordan indgår Escape Room konceptet i vores spil?

I vores udvikling af et VR Escape Room spil, har vi taget udgangspunkt i konceptet, som blev

beskrevet i afsnittet ”Hvad er Escape Room som koncept?”. Vi har med afsæt i det afsnit

samt den viden der ligger bag afsnittet, udviklet et spil som vil leve op til kravene for hvad et

Escape Room er. Dette har vi gjort ved at spilleren skal finde vej ud af spillets rum ved at

gennemføre en række puzzles. Spilleren starter i et rum, hvor spilleren bliver introduceret for

spillets regler, formål og format, i en scene som hedder ”Intro”. Dette er tilsvarende til den

briefing en gamemaster ville gennemføre i et fysisk forankret Escape Room. Fra introscenen

transporteres spilleren videre til det første level, som markere spillets start. Her skal spilleren

ved at gennemføre et puzzle finde vej til et ny transportering knap, som vil føre spilleren

videre til næste level. Ved næste level er det nu spillerens opgave at klare endnu et puzzle for

at kunne transportere sig til det sidste level, hvor der spilleren vil blive mødt af et sidste

puzzle. Hvis alle tre puzzles bliver løst, vil spilleren kunne åbne en dør og komme ud af et

rum, og derigennem have vundet spillet.

Vores spil tager herved udgangspunkt i Escape Room konceptets fundamentale element:

Spilleren skal løse opgaver, gåder og gennemskue koder for at komme ud af rummet. Vores

fortolkning af konceptet er dog bare at det foregår virtuelt, som spillet i sin originale form

også gjorde, i stedet for et fysisk Escape Room design. Et element vi dog ikke har fået

implementeret i vores spil, er at sætte en tidsbegrænsning på at kunne gennemføre spillet.
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Vores fortolkning af konceptet afviger fra normen ved, at vores spil ikke har et overordnet

tema. Som beskrevet i afsnittet ”Hvad er Escape Room som koncept?”, så har et fysisk

Escape Room ofte et gennemgående tema i alle spillets puzzles. Vi valgte derimod at gå i en

anden retning. Vi valgte at hvert ”level” skulle have sit eget tema. Dette valg traf vi på

baggrund af et ønske om at hvert level bar præg af det medlem som hovedsageligt skabte det.

Af den grund vil spilleren af vores VR Escape Room opleve at hver af de tre levels ser

forskellige ud, samt at spillets puzzles ikke nødvendigvis har en sammenhæng.

Software

I dette afsnit vil vi gennemgå de software vi benytter os af i skabelsen af vores spil, samt

eventuelle underemner som er vigtige i sammenhængen med det omtalte software.

IntelliJ Rider

IntelliJ har lavet et .Net IDE (integrated development environment) kaldet Rider, som har

built-in-support til Unity selv. Dette tillader Unity Editoren at vise alle de scripts man skriver

sin kode i, i Rider programmet. Rider bliver reklameret som en hurtig og effektiv C# editor,

der kan refactor og bug spot hurtigere end andre IDE programmer, såsom Visual Studio efter

gruppens egen erfaring. IntelliJ Rider tillader os derfor at kunne skrive hurtig og brugbar

kode til vores spil, samt nemmere at finde fejl i koden (Rider. Cross-Platform С# Editor for

Unity).

Unity editor

Inheritance og Monobehaviour

Inheritance er en af hjørnestenen i Object Oriented Programming (OOP). I inheritance

snakker man meget om ‘parent’ og ‘child’ classes, hvor en child class vil inherit fra dens

parent class. I denne inheritance vil ‘child class’ få adgang til de metoder der bliver lavet i

‘parent class’. I Unity C# kodning, er der tre access modifiers man skal være opmærksom på;

Public, Private og Protected. Public er den access modifier der muliggøre at de metoder og

funktioner der bliver skrevet i en class, kan blive inherited af en given child class og resten af

programmet. Private fungerer modsat på en sådan måde, at der ikke er adgang til de metoder

eller funktioner i en child class eller resten af programmet. Protected fungerer som en hybrid
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mellem de to, public og private, da dens funktioner og metoder vil være tilgængelige i en

given child class, ligesom public, men vil ikke være tilgængelig uden for parent og child

class, ligesom private. I vores kodning, er det dog kun Public eller Private der bliver aktivt

benyttet (Unity Youtube, 2019).

Monobehaviour er en super class som, oftest, alle C# Scripts i Unity Editoren får inheritance

fra. En standardopsætning i Unity Editors C# Scripts er følgende: public class “Indsæt Navn”

: Monobehaviour. Monobehaviour giver vores script inheritance muligheder såsom;

GameObject, Transform, Start og Update metoderne, samt meget mere (Unity Youtube,

2019).

Et eksempel vi bruger meget i spillet er metoden “OnTriggerEnter”, som tjekker hvorvidt

vores GameObject med tagget “Hands”, som fungerer som spillerens hænder, er i kollision

med det gameObject ‘Sensor’ denne kode er sat på som et component. Hvis der bliver

opfanget en kollision mellem disse, vil koden, der ses på billeder, sørge for at

arrowOne.transform.Rotate samt tilhørende værdier, bliver taget i brug og bliver udført.

Denne del sørger derefter for at et tredje specifikt gameObject, anderledes end sensoren og

hænderne, roterer som angivet i koden. Sammensat betyder det at spilleren kan trykke på en

knap, som opfatter kollisionen, og derefter rotere nogle pile foran spilleren, som de skal

bruge til at løse et puzzle og åbne en dør. Dette er alt sammen gjort muligt ved at benytte os

af Monobehaviour inheritance (Unity - Scripting API: MonoBehaviour, n.d.).
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Assets

Assets er pre-konstruerede modeller, scripts eller andet, som kan downloades og benyttes i

ens spil. Dette kan være modeller til spilleres hænder, møbler eller andre genstande. I selve

spillet bliver der brugt assets såsom; borde, reoler, kode, kedler og andet. Ved hjælp af assets

bliver produktionsprocessen gjort nemmere og hurtigere, i og med at vi ikke skal modellere

vores egne assets til brug i spillet, men kan finde gratis pre-producerede modeller i stedet.

De assets vi har brugt til vores projekt er alle gratis, som er fundet

via https://assetstore.unity.com/. Disse er blevet downloadet og

har derefter den funktion, at de enten har været “pynt” i vores

rum, og dermed ikke haft en funktion, eller har været genstande

der skulle rykkes rundt på, for at komme frem til en løsning i

spillet. Ovenover ses for eksempel et billede af fem reoler fyldt

med downloadede assets. Disse er blevet brugt i scenen “Level

1”, til at gøre det sværere for spilleren at finde de rigtige

genstande, der skal til for at løse det givne puzzle. De fem assets

som bruges til løsningen har fået både en Rigidbody og en XR

Grab Interactable component, som vi vil beskrive mere i detaljer

senere i rapporten, da disse skulle kunne flyttes. De resterende

assets har ikke disse, og kan derfor ikke flyttes på.

Når en assets pakke bliver downloadet, vil der ikke kun blive downloadet en genstand. Disse

kommer med forskellige “mapper” som set ovenover i andet billede. Her vil selve objektet

typisk ligge under “prefabs” eller “objects”. Dertil er der også deres “materials”, som er selve

designet på genstanden, og dermed det der gør at den visuelt ligner en genstand frem for blot

en grå omrids.
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GameObject og gameObject

‘GameObject’ er en klasse i UnityEngine namespace i C#, som arver fra Object og som er

implementeret i UnityEngine.CoreModule. Klassen repræsenterer alt som en scene i editoren

kan indeholde. ‘gameObject’ har en række fælles karaktertræk. Karaktertrækkene er blandt

andet, at man inde i editoren kan manipulere deres udseende, størrelse og farve i inspectoren.

Man kan tagge et ‘gameObject’ samt give det tyngdekraft. Disse attributes til et ‘gameObject’

kaldes for Components. ‘gameObject’ kan hermed yderligere defineres som en container for

komponenter. Man skal være opmærksom på at der er forskel på klassen ‘GameObject’, med

stort G, og ‘gameObject’, med lille g, som brugt i Unity Editoren og scripts (Manual:

Important Classes - GameObject, 2022).

XR Grab Interactable

Dette component gør, at vi som spiller kan samle gameobjects op med sine controller. På den

måde kan man i spillet f.eks. samle kasser, bolde og andre assets op, som har dette

component, og rykke rundt på genstanden, samt at kaste med genstanden, hvis man har lyst.
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XR Ray Interactor

XR Ray Interactor er et af de værktøjer der bliver brugt og fungerer ved at Ray Casts bliver

kastet ud i gamespace (selve spil området), som kan måle diverse ting som man vælger. Dette

kan være hvorvidt et område i spillet kan teleporteres til eller ej, som vi i spillet har valgt

vises ved en hvid/grøn streg for at man kan, og en rød streg for at man ikke kan teleportere

sig til lokationen. Ray Interactor bliver også brugt til at samle genstande op i spillet på

afstand, implicit i navnet ‘Interactor’ (XR Ray Interactor | XR Interaction Toolkit | 2.0.1,

2022), (Unity - Scripting API: Physics.Raycast, n.d.).

Box Collider:

I dette component har vi muligheden for at

give gameObject den funktion, at den kan

opfange, om en anden genstand er i kontakt

med den. Hertil vil den “modstå” den anden

genstand. Dette bruger vi blandt andet til at

give til de genstande der ligger på borde, så

de ikke ryger igennem bordet (Unity -

Scripting API: BoxCollider).

Rigidbody

Dette component sørger for at det valgte

objekt får en “krop”, og på denne måde giver

objektet en fysik. På den måde vil den opføre

sig som en fysisk genstand, og vil også kunne

bukke under for f.eks. tyngdekraft. I samspil

med andre components, såsom XR Grab

Interactable, vil den kunne samles op, kastes

med, trille og så videre (Unity - Scripting

API: Rigidbody).
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Script

Her kan vi tilføje bestemte scripts til et gameObject. På denne måde kan vi selv indkode

bestemte funktioner til et gameObject, sådan at den agerer som ønsket. Tager man

udgangspunkt i dette billede, er OpenDoor, MaximunOpening, MaximumClosing og

MovementSpeed fire variabler, som er blevet tildelt i selve scriptet, men som kan blive lavet

om i Unity Editor. I den øverst Open Door har vi mulighed for at tilføje et andet gameObject,

som er det ønskede gameObject vi gerne vil påvirke. Dette script er tilføjet til en sensor i

level 1, som skal påvirke en bestemt dør i scenen.

Tags

Øverst ved et gameObjects inspector ses der først og fremmest dets navn. Derunder har vi

Tag, som her er soldier2. Som set på billedet ovenover har gameObject tindsoldat1 tagget

“soldier2”. Ved at have givet dette tag kan vi, når vi koder, henvise til dette objekt ved at gøre

brug af for eksempel col.gameObject.tag = “soldier2”;. Dette stykke kode vil derefter tjekke

om der er en kollision mellem vores gameObject og det objekt der har tagget “soldier2”.

Plastic SCM

Plastic SCM er en version control software, der gør det muligt at dele kode samt fremskridt i

et fælles program med hinanden, hvori SCM netop står for Software Configuration

Management. Softwaren gør det muligt for gruppemedlemmerne at sidde på hver sin

computer, og dele sin kode med de andre, samtidigt med at kunne holde øje med nye

opdateringer fra andre gruppemedlemmer. Funktionerne i Plastic SCM indeholder Pending

Changes, som viser de ændringer du har lavet, men som ikke er blevet uploadet til de andre

gruppemedlemmer. For at uploade skal der gøres brug af knappen Checkin Changes, som

netop overfører dette så gruppen kan downloade det. Når andre laver en ændring kan det ses
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under Incoming Changes, og ved her at trykke på knappen Update Workspace vil disse

ændringer blive tilføjet til ens Unity.

Da vi startede med projektet forsøgte vi os med at bruge Github til deling af kode. Dog

skiftede vi meget hurtigt over til Plastic SCM, da vi stødte på dette, i og med at de har en

direkte tilknytning til Unity Editoren. Dette gjorde vores deling meget mere fleksibel og

enkel, hvilket vi fandt til stor gavn, da det også gav mulighed for at dele ændringer i for

eksempel scener og assets, i stedet for kun kode.

Herunder ses det hvordan ens egne ændringer, Pending Changes, ser ud. Nede i kommentar

feltet kan man derved skrive en note til de andre om hvad der er blevet ændret, og derefter

trykke på knappen Checkin Changes.

Herunder ses det hvordan Incomming Changes ser ud, og knappen med Update Workspace.

Her kan der findes information om hvilken asset, scene eller script der er blevet ændret samt

hvem der har gjort det.
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Vores spil

Spillet kommer til at foregå som et puzzle/escape room spil, hvor spilleren kommer til at

skulle gå igennem 4 levels, for at nå til slutningen og “Escape the Game”. Der skal derfor

udforskes i hvert level, og spilleren skal derigennem finde clues og andre løsninger til deres

forhindringer eller låste døre. Man skal tænke sig om, og kigge sig omkring i dette lille spil.

I spillet kan spilleren teleportere sig omkring, samle genstande op og interagere med en

spilverden der reagerer på spillerens interaktion. Ved at løse gåder og puzzles som der er i

spillet, kan spilleren for eksempel åbne døre og få broer til at dukke op af ingenting, som

tillader spilleren at komme hen til knappen der fører dem til næste level. Spillets struktur er

sat op sådan, at der er forskellige ‘levels’ spilleren skal igennem. Dette sættes op i 4 levels. Et

tutorial level, hvor spilleren får en introduktion til hvordan man spiller spillet, derefter

kommer de tre spille levels, som hver især har en visuel genre, og forskellige puzzles, til at

udfordre spilleren og få dem til at tænke for at kunne komme videre. For at gå mere i dybden

med vores levels, er de  som følgende:

Intro level:

I vores intro level har vi lavet en introduktion til hvordan man bruger controllerne til spillet,

hvordan man samler genstande op og hvordan man transporterer sig rundt i rummene. Her

har vi i enden også den første knap der fører spilleren videre til første scene og dermed første

level.
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Level 1:

I dette level vil du først blive sat ind i et “start rum”. På den ene væg vil der stå “Der var en

gang…” og under her ses der et skrivebord med en åben bog. Ved at spilleren rør denne bog,

vil en dør til højre åbne sig, og man kan komme ind til første puzzle. I det første puzzle ses

der fem reoler med genstande på. Én genstand fra hver reol tilhører et eventyr, og der kan

findes hints til hvilke eventyr genstandene er fra ved at kigge på billederne på væggene. Ved

at putte disse fem genstande ned i gryden ved siden af reolerne, vil der åbne sig en ny dør til

næste puzzle. Her findes der 10 bokse med billeder på. Disse skal fordeles således, at der er et

par bokse der hører til hvert “rum”. Inde i disse rum vil der være to billeder og et citat fra et

eventyr, som giver hints til hvilke bokse der hører til hvor. Parrene vil igen omhandle eventyr.

Når alle par er lagt sammen, vil næste dør åbne sig. I dette rum vil der være et bord med en

knap på, som spilleren skal trykke på for at komme videre til næste level.
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Level 2:

Level 2 er en samling af forskellige “svævende ø’er”, som spilleren skal navigere rundt på for

at løse forskellige puzzles, sådan at de kan finde vej til udgangen og komme til level 3. Det

første puzzle spilleren løber

ind i, vil være et kontrolpanel

med tre knapper på, og tre

pile, med en dør foran panelet.

Spilleren skal, ved at trykke

på knapperne, rotere pilene så

de alle peger opad, hvorefter

døren åbner op.

Efterfølgende bliver den anden del af levelet åbnet op, og tillader spilleren og kunne udforske

videre. Derefter har spilleren mulighed for at finde tre stjerner, der ligger rundt omkring i

levelet og med dem kunne åbne en dør i “penthouse”, som bag sig, gemmer nøglen til at få

broen frem, som spilleren skal bruge for at kunne komme hen til knappen til næste level.
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Level 3:

I dette level vil tage spilleren hen til et hus,

med forskellige rum. Spilleren vil med det

samme blive præsenteret for en kodelås, som

giver adgang til en dør.

For at kunne gætte kombinationen til

kodelåsen, skal spilleren bevæge sig rundt i

husets forskellige rum. Her vil spilleren i de

forskellige rum opdage, at der ligger forskellige antal kugler i forskellige rum.

Spilleren skal så huske, de forskellige antal kugler i rummene, da

antallet af kugler per rum svarer til et knap nummer på kodelåsen.

Spilleren vil gennem løsning af dette puzzle kunne åbne døren med

kodelåsen, og herinde finder spilleren en nøgle, som vil give

adgang til den afsluttende dør. Når spilleren sætter nøglen til låsen

på den afsluttende dør, så vil spilleren blive mødt af et billede af

spillets udviklere og beskeden ”Tillykke du har vundet!”
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Scripts

I det kommende afsnit vil vi gennemgå projektets scripts. Afsnittet vil tage udgangspunkt i de

scripts gruppen selv har udarbejdet. Vi vil specifikt komme ind på hvilke variable, metoder

og statements som vores scripts indeholder.

Scripts fra vores spil:

ButtonA, ButtonR og ButtonS

Scriptet ButtonA er første script vi gør brug af i koden. Her ser vi først vores class, som

indeholder alt kode inden for {}.

I starten af denne class indsætter vi diverse variabler, som bliver brugt gennem koden. Først

ser vi klassen GameObject, som i dette tilfælde er buttonA. Vi har også GameObject

playerPress, som er spilleren der trykker på knappen. Dette er det objekt vi arbejder med i

Unity, og kan her ses som den knap der findes i intro rummet. Vi gør også brug af onPress og

onRelease, som er “events” der bliver holdt øje med sker gennem koden. Sidst har vi en bool,

som er en boolean, der holder øje med om en påstand er true eller false.

Derefter har vi void Start() som sker før den første update. Dette er hvordan vores påstand

starter ud, og ses ved at spilleren ikke trykker på knappen, og dermed er isPressed = false.
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Her skaber vi metoden for hvis der trykkes på knappen. Først skaber vi en Collider, der

holder øje med om der er kollision mellem vores spiller og knappen. Hvis dette sker vil

knappen få en ny placering, i og med den trykkes ned, og isPressed vil nu være true.

Hvis der er kollision mellem vores knap og spilleren, vil der her blive loadet en ny scene,

som fører spilleren fra intro rummet til scenen ‘Amalie’.

De to scripts ButtonR og ButtonS har samme opbygning og funktion som overstående, men

ved SceneManager.LoadScene(“Amalie”); vil der blot stå henholdsvis (“Rasmus”); og

(“Sebastian”); i stedet for (“Amalie”);

Level1door1

Ligesom beskrevet ved buttonA starter dette script med vores class og diverse variabler.

maximumOpening og maximumClosing bliver i denne kode brugt til at bestemme hvor døren

skal være, samt hvor den skal flytte sig hen. movementSpeed bliver brugt til at bestemme

hvor hurtigt døren skal flytte sig. Det f, der står efter tallene, står for float, som betyder at det

kan være et decimaltal. Sidst har vi vores bool som tjekker om sensor er true eller false. I

void Start () bestemmer vi at sensor skal starte med at være false.
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void Update() bliver kaldt i hvert frame, og vil hele tiden tjekkes når spillet kører. Disse if

sætninger kommer i brug, når OnTriggerEnter(Collider col) bliver tjekket.

Her tjekkes der for om der er kollision mellem vores gameObject, som i dette rum er bogen

på bordet, og spilleren hænder, som har fået tagget Hands. Hvis dette er tilfældet vil sensor

være true, og døren vil rykke sig.

Level1door2 (a,b,c,d,e)

Dette script starter ud på samme måde som level1door1, men har et andet class name, samt

nye variabler til maximumOpening. Forskellen mellem level1door1 og level1door2 er blot at

der er en ny kollision. I forrige ses det at der skal være en kollision mellem spillerens hænder

og sensoren i bogen, hvor der her skal være en kollision mellem gameObject, som er vores

sensor i gryden, og i dette tilfælde med den genstand der har tagget “cup”. Vi har til dette

level været nødsaget til at skabe fem sensorer og fem døre, da vi havde problemer med at

tilføje flere tags til en kollision. Derfor er der lavet fem scripts, et  til hvert tag, som hver har

en sensor og en dør. For spilleren vil

dette dog ikke blive set så nemt, da

hver dør vil fjerne sig én af gangen, og

man først vil se åbningen når sidste

genstand er i gryden, og sidste dør

dermed flytter sig.
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Level1door3(a,b,c,d,e)

Dette script er opbygget ligesom de to tidligere døre, og igen med ændringer i class,

GameObject og bool. Dette script tilhører det rum hvor spilleren skal flytte nogle kasser med

billeder på, hen til det rum billedet tilhører. Her er det meningen, at der skal to forskellige

kasser til at sensoren bliver aktiveret, men igen kunne vi ikke tilføje flere tags til en kollision,

og vi har derfor skabt samme løsning som i forrige dør. Her er de fem sensorer dog fem

forskellige steder i stedet for i samme gryde. Grundet den manglende evne til at skabe flere

tags til en kollision, er det også kun en af de to bokse der burde høre til en sensor der

aktiverer den. Derfor er det ene sæt bokse kun til “pynt” og har ingen funktion, men dette

vides ikke af spilleren, som forhåbentlig blot vil flytte dem til deres eventyr. De passive

bokse er de fem bokse der ses først i rummet, så de forhåbentligt bliver placeret først.

I dette script er det også et bestemt tag på en genstand, der vil aktiverer en bestemt sensor og

dermed åbne en bestemt dør.  I dette tilfælde vil det være den boks med tagget duck1, der skal

placeres på sensoren sensor1, og som derved vil åben døren Door duck.

AutomaticDoor:

Dette script er kodet for at vi få dør til at blive skubbet til side i sin x-akse, når en bestemt

genstand, i dette tilfælde en nøgle, er i kontakt med en sensor, der skal anses som låsen.

Scriptet har en class, hvilket er essentielt, når man laver kode til et Unity spil.

Denne class hedder AutomaticDoor, og vil indeholde alt koden der hører under denne class.

I linje 8 kan kan se at der skabes en GameObject variable, der i dette tilfælde bliver kaldt

movingDoor. Dette muliggør at vi i Unity editoren kan tilføje et gameObject fra editoren, til

vores kode.
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Her ses alle scriptets variabler, som man kan give værdier inde i editoren.

maximumOpening og maximumClosing bruges til at bestemme hvor meget den automatiske

dør skal kunne åbne sig og movementSpeed bestemmer hvor hurtigt det skal gå.

keyIsHere er en boolean som enten kan være true eller false, og som bruges til at tjekke om et

Key gameObject rammer en sensor/lås.

I vores start metode sættes keyIsHere til false, så døren er lukket, når scriptet startes.

Her ses update metoden, som tjekker om nøglen er ved sensoren med et if statement.

Hvis nøglen er til stede kaldes transform position på moving door gameObject, hvis objektets

x position er mindre end maximumOpening. Hvis dette er tilfældet rykkes døren langs

x-aksen hen til maximumOpening.

Og i else statementet sker det samme bare med maximumClosing, så døren kan lukkes

automatisk igen.
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Metoden herunder tjekker, ligesom ved OnTriggerEnter ved ButtonA om der er kollision

mellem vores gameObject og det objekt der har tagget “Key” (ThirteeNov, 2020)

CodeLockKey:

CodeLockKey er det script, som styrer input til kodelåsen.

Scriptet har disse fem variable. ”doorToKey” er et GameObject variable, som er tilføjet, så vi

inde i editoren kan vælge et gameObject, som vi kan tilføje til variablen. I dette tilfælde har

vi tilføjet gameObjectet ”Door”. "hits” bruges til at kunne tælle hvor mange gange der har

været kollision, men det vil blive forklaret mere dybdegående senere.

”keyNumberTwo” bruges til at tilføje den knap på kodelåsen, som spilleren kan interagerer

med. ”keyColorTwo” er en variabel som muliggør at vi kan ændre meshet på det gameObject

scriptet er sat på. ”keyHitTwo” er en bool, hvilket betyder, at den enten kan være sandt eller

falsk. Vi bruger denne variabel til at tjekke om der har været en kollision mellem spilleren og

en knap på kodelåsen.
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I scriptets startmetode sættes keyHitTwo til at være falsk, så når spillet startes, så har der ikke

været en kollision.

keyColorTwo sættes på linje 24 lig med metoden GetComponet<Renderer>, som gør at vi

senere i spillet til tilgå ”Renderer klassen”.

I scriptets ”OnTriggerEnter” metode aflæses der kollisioner mellem det objekt scriptet er sat

på og objektet med tagget ”CLHands”.  If statementet i denne metode siger, at hvis der er en

kollision, så er ”keyHitTwo” sand. Derudover sættes vores ”hits” variable i spil, så den tæller

med plus en, hver gang der er en kollision.
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I scriptets update metode er der to if statements.

Det første siger at, hvis ”keyHitTwo” er sand, så skal knappen der er trykket på skifte farve til

grøn. I det andet if statement siges der at hvis ”hits” er lig med fire, så skal ”doorToKey” med

Door gameObject tilføjet fra editoren fjernes. Måden Door bliver fjernet på, er ved brug af

metoden ”Destroy”, som det ses på linje 41.

ELock

Dette er scriptet til spillets afsluttende dør.

Dette script har to GameObject variable, som er eDoor og eLock.

Scriptet har derudover to bool variable som er SetActive og THkeyIsHere.

I scriptets start metode sættes THkeyIsHere til false, så vi senere i scriptet kan tjekke om der

har været en kollision. Derudover bruges metoden SetActive(true) to gange så vi senere i

scriptet kan fjerne både døren og låsen (How Do You Activate a Game Object ?, 2015).
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I scriptets OnTriggerEnter metode tjekkes kollision mellem det objekt scriptet er sat på og

tagget CLHands. Hvis der er kollision, så siger if statementet at boolean THkeyIsHere er true.

I scriptets update metode er der et if statement, som siger at, hvis THkeyisHere er sandt, så

skal eDoor.SetActive() og eLock.SetActive() sættes til false, så både døren og låsen forsvinder,

når der har været kollision.

Afprøvninger

Afprøvninger er blevet udført løbende under hele forløbet med at design og skrive kode til

spillet. Hver gang et nyt script er blevet skrevet, er det blevet afprøvet adskillige gange, for at

arbejde os frem til at scriptet fungerer efter hensigten. Dette har betydet at spillet er blevet

testet gang på gang, i stor stil, da der er flere scripts igennem hele spillet, som trods samme

script, har fungeret på en anderledes måde. Derudover er det også blevet testet i selve design

af spillet, hvorvidt de lokationer spilleren er i, er for store eller for små, om døre er de rigtige

steder eller om man kan finde rundt i det givne level. I level 2, er der også blevet testet meget

med afstanden til de forskellige ‘øer’, sådan at vi var sikre på at spilleren kunne komme fra

den ene til den anden, og at der ikke er alt for nemme måder at snyde sig forbi puzzles.

For at se den endelige afprøvning af spillet se Bilag 1.
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Test Område inde i Unity Editor

I første del af vores process og møde med Unity Editor, skabte vi et testrum. Her forsøgte vi

os frem med hvordan vi skabte f.eks. vægge, bolde, knapper og døre, og lavede scripts hertil,

som gav dem nogle funktioner. Dette gjorde vi for at have et samlet rum for os alle, hvor vi

kunne afprøve mulige koder og ideer, før vi indsatte dem i det endelige rum. Vi gjorde meget

brug af dette i starten, hvor vi ved hjælp af videoer på youtube lærte mange fundamentale

dele af Unity at kende, og lærte hvordan man tildelte scripts til de forskellige objekter. Dette

har bidraget til den efterfølgende proces i den forstand, at vi har kunne skabe nogle

overordnede scripts til for eksempel, sensorer der åbner døre, knapper der teleporterer mellem

rummene. Herfra kunne vi tage disse scripts og bruge som inspiration og skabelon til de

scripts, der bliver brugt i de færdige levels.
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Læringsprocesser

Før vi kunne påbegynde kodnings delen i vores spil, var der meget arbejde vi skulle igennem,

angående at lære Unity Editoren at kende, samt C# kode sproget. Da medlemmerne i

projektgruppen ingen erfaring har haft med nogle af disse to emner, var dette projekt på helt

bar bund med viden. Det første vi kastede os over, var at lære om Unity Editoren, hvordan

man arbejde i den, tilføjede gameObjects og Assets, og alt der basalt skal til, for at kunne

starte på at lave et VR spil. For at skaffe denne viden var der meget research, såsom at se

youtube videoer med folk der arbejdede i Unity og lærte fra sig, samt at læse omkring Unity

Editoren og klare tutorials på Unity’s egen hjemmeside.

På Unity’s hjemmeside, fulgte vi en Unity Beginner Tutorial, og gennemgik de trin der var

deri, samt Unity’s VR Beginner Tutorial. Efter det arbejdede vi med et tutorial projekt i Unity

Hub, som tillod os at få indblik i et Escape Room, som Unity selv havde skabt, for at lære

nybegyndere om VR og Escape rooms. Derigennem fik vi lært hvordan vi satte et

teleporterings system op, samt tracking af hænder. Igennem Youtube videoer, såsom

youtuberen ‘VR With Justin’ (Barnett, 2021), lærte vi at opsætte selve VR Headsettets

tracking, også kaldt XR Rig/Origin i Unity Editoren. Med disse ting på plads, havde vi nu et

helt grundlæggende setup i vores Editor, nemlig Headset- og Hand tracking, samt

teleporterings muligheder. Igennem alle disse trin, har vi også arbejdet med at finde rundt i de

settings og packages der skal til for at kunne få VR til at fungere, såsom XR Interaction Tool

Kit og XR Plug-In Management. XR Interaction Tool Kit og Plug-In Management, bliver

brugt til at implementere en masse pre-lavede scripts og funktioner til Unity Editoren selv,

såsom XR Grab Interactable, som tillader spilleren at samle genstande op, eller det at opsætte

XR Rigget selv, og tillade tracking af headset og hænder.

Næste skridt i læringsprocessen var at lave en knap. Vi ville gerne lære at lave en knap, som

kunne få forskellige ting til at ske. Måden vi lærte dette på var ved at følge en youtube video,

og læse os frem til løsningen, via online Unity forums. Ud fra dette fik vi opbygget knappen

sådan at metoden OnTriggerEnter og OnTriggerExit fungerede, og vi havde vores første

knap. I vores spil bruges knapperne blandt andet til at teleportere mellem de forskellige

levels. Efter vi havde sat os ind i hvordan man lavede knapper, så ville vi gerne kunne lave en

dør, som kunne åbne automatisk. Vi begyndte af den grund igen at se youtube video og

undersøge forums, som lærte os hvordan det kunne gøres. Vi fandt ud af, at vi med
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OnTriggerEnter metoden kunne opsnappe en kollision mellem et trigger objekt, som har en

box collider, og et gameObject med et tag.

Hvis vi så yderligere havde en boolean, som vi kunne bruge i et if statement i update

metoden, så kunne vi få en dør til at bevæge sig. Det var dog utroligt svært at få dørene til at

bevæge sig rigtigt, da hver gang vi lavede en ny dør, så bevægede den sig på en ny måde. Det

tog derfor rigtig lang tid, hver gang vi skulle tilføje en ny dør til spillet, fordi det script vi

havde lavet ikke virkede perfekt hver gang det blev implementeret. Vi fandt dog ud af, at det

var nemmere at bruge SetActive() metoden, som får dørene til at forsvinde med en trigger i

stedet for at bevæge sig.

Fejlkode

Vi har under udførelsen af dette projekt måtte lave kode om, eller undgå at bruge bestemt

kode, da vi ikke har haft viden nok til at kunne udføre det som ønsket.

Dette kommer blandt andet til udtryk under level 1 med eventyrene.

I rum 2, i level 1, som ses på billedet ovenover, er der et puzzle, hvor der skal findes fem

genstande fra fem eventyrer, som skal ned i gryden til højre. Her havde vi først gået med

denne kode:
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Ideen med dette var at grundet de forskellige if-statements gik ind under hinanden skulle de

alle være sande før døren åbnede sig. Dog ville dette ikke lade sig gøre, og døren åbnede ikke

på denne måde. Efter forskellige forsøg, endte vi med at lave fem døre i samme position, og

fem sensorer i samme position. På denne måde kunne vi lave fem separate scripts, ét for hver

genstand der skulle i gryden, og på den måde åbne én dør ad gangen. Dette gjorde vi også i

rum 3.

Konklusion

Vi kan konkludere på baggrund af hele rapporten og arbejdet med Unity Editoren, at

skabelsen af et Virtual Reality spil, er mulig. Der er dog mange faktorer der skal til for at

sådan et spil kan sættes op, samt blive til et spil med en reel spil værdi. Som en gruppe med

ingen erfaring indenfor C# kodesproget og Unity Editoren selv, er læringskurven høj, men

når først man som spildesigner er kommet i gang, kommer det nemt til en. Kanban Boards og

Plastic SCM er to gode værktøjer til henholdsvis, organisering af et projekt i både design og

kode mål, og deling af hele spil opsætningen. Især Plastic SCM er et værktøj der gør

vidundere for et spil projekt blandt flere medlemmer. Kode er nemt at implementere via

Unity Editoren, og kan opnås til et basalt niveau, på lidt under et halvt års tid. Ved indførelsen

af assets bliver spilverdenen også opgraderet markant, og går i et med at lave spilverdenen

mere interessant og interaktiv. Vi kan til slut konkludere at, det at skabe et Escape Room spil

i en Virtual Reality opsætning er en klar mulighed, trods kode delen og selve spildesignet

sagtens kan bruge mere arbejde, da vi nu har et basalt Escape Room spil som kan spilles

igennem i helhed.
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