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Multiplayer repülős játék Unity3D-ben 

1. Bevezetés 
 

Napjainkban a szórakoztató ipar jelentős részét a számítógépes játékok teszik ki. Fejlődésük 

és térnyerésük jelentős növekedést mutatott a kétezres évek óta, és ez csak javul napjainkig. 

Az 1970-es években csak néhányan tudtak számítógépes játékokat kipróbálni, ugyanis a 

személyi számítógépek nem voltak olyan elterjedtek és könnyen hozzáférhetőek, mint 

manapság. Ezért is jöttek létre játéktermek ahol kimondottan erre a célra írtak játékokat és 

készítették el hozzá a célszámítógépet. Az első nagy áttörés Nolan Bushnell nevéhez 

fűződik, 500 dolláros alaptőkével megalapította az ATARI nevű céget. Létrehozott egy 

gépet, amire elkészítették a PONG nevű játékot. Az első prototípust egy presszóba tesztelték 

és akkora sikert aratott, hogy elkezdték a sorozatgyártást egy kisebb gyárépületben. Olyan 

sok megrendelést kapott az ATARI hogy nagyvállalattá fejlődött, és elkezdtek újabb 

játékokat és gépeket fejleszteni. Ezek a gépek csak egyetlen játék futtatására voltak képesek, 

a vezérlő kontrollerek a gép részeként kerültek beépítésre. Az ötödik generáció 

megjelenésével a számítógépek elterjedtek a háztartásokban, mikroprocesszor gyártás 

„nagyüzemmé” vált és felgyorsult a fejlődésük. Ez a fejlődés indukálta a programozási 

nyelvek elterjedését, amely már bárki számára lehetőséget nyújtott, hogy ezekre a 

számítógépekre szoftvereket készítsen. Egyre több cég fordította érdeklődését a 

számítógépes játékfejlesztés felé, amely már akkor is komoly üzleti lehetőséget rejtett 

magában. Kezdetben a kétdimenziós játékok voltak az elterjedtek a gyengébb hardver miatt, 

de itt is volt igény optimalizálásra a megfelelő működés érdekében. Elterjedtek voltak a 

kooperatív játékok is, ahol közösen tudtak játszani az emberek egy gépen, de osztott 

képernyővel. A CPU nem volt alkalmas párhuzamos képfeldolgozásra, akkoriban egy 

maggal és egy szállal rendelkeztek, ezért készítettek egy céleszközt, a videokártyát. A 

videokártya segítségével gyorsabb szoftvert és szebb grafikát tudtak létrehozni, elterjedtebbé 

váltak a háromdimenziós játékok. Az internetes hálózat fejlődésével megjelentek a 

multiplayer játékok, amik manapság is nagy teret hódítanak, mert összekötik a játékosokat 

a világ bármely pontján. Ezek a játékok, amelyek hosszútávon is fenntartják, magukat a 

piacon ugyanis a történetet a játékosok alkotják és nem egy író. Mivel a teljesen kinőtte 

magát üzleti szempontból a játék készítés, elkezdtek külön gépeket készíteni, amik csak 

játékok futtatására voltak felkészítve ezeket hívjuk ma konzoloknak. Mai legelterjedtebb 

konzolok a Sony által készített PlayStation család, illetve a Microsoft által létrehozott Xbox-

ok. 
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1.1 Multiplayer játékok történelme 
 

A multiplayer játékok megjelenését nehéz időben meghatározni valamikor az 1900-as évek 

végén jelenhettek meg, de ezek még nem bírtak nagy játékos közösséggel, ugyanis itt még a 

számítógépek használata a háztartásokban nem volt olyan elterjedt globálisan nézve.  

A multiplayer játékok lényege, hogy egy környezetbe, több játékos játszhat egymással. 

Kezdetben elterjedtebb volt, hogy lokális hálózaton játszottak a játékosok több gépen. Ma 

már egészen kontinensekig kiterjed a kapcsolat játékosok között. Több játék a versengésre 

épít a játékosok között. Statisztikákat állítanak sokféle szűrővel, amivel fel tudjuk mérni más 

játékosok képeségeit a magunkéhoz képest. 

Az egyik nagy mérföldkő ennek a műfajnak a megteremtésében a GT Interactive által kiadott 

Unreal Tournament 1999-ben, amit a Digital Extremes és az Epic Games fejlesztett ki. Ez 

egy FPS (First Person Shooter) műfajú játék, amit egy és több játékos módban is lehetett 

játszani. 

  

1. ábra - Unreal Tournament globális statisztika [1] 

Az Epic Games által készített statisztika alapján az Unreal Tournament 2004 online 

játékosok létszáma majdnem elérte a 3 millió főt. Az Epic Games kinőtte magát és van egy 

fejlett játék motorja, illetve 2017-ben kiadta az egyik játékának egy speciális változatát, a 

Fortnite-ot Battle Royale módban, ami rekordot is döntött, 2018 májusában 318 millió 

dolláros bevételt termelt a cégnek. 

A GT Interactive nevéhez fűződik még a Quake sorozatok is. Többjátékos és egyjátékos 

módba is megjelentek. A többjátékos mód lehetővé tette, hogy versenyeket is rendezzenek 

belőle. Akkoriban már elterjedtek azok a versenyek ahol lokális hálózaton a bejutott 

játékosok élőben mérkőzhetek meg. 

Sok másik híres játékot lehet még megnevezni, amelyik hasonló témában tört fel a piacra és 

elég nagy hírnévre tettek szert. A Valve által fejlesztett Counter Strike 1.6, amelynek az első 

béta verziója 1999-ben jelent meg és még egészen máig tartja magát jelentős játékosbázissal, 

pedig a grafikai teljesítménye már közel nem tudja felvenni a versenyt a mai játékokéval. 

Egy másik játék az Activision által fejlesztett Call of Duty amely szintén beírta magát a 
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multiplayer számítógépes játékok világába. Ma pedig már rengeteg multiplayer játékot meg 

lehetne nevezni, ami rengeteg embert vonzott be és ezzel komoly összegek folytak be 

cégeknek, mint például a League of Legends, a Battlefield sorozatok, a World Of Warcraft 

és még sok single player játék gyártó készítette el a játékát multiplayer verzióban is. 

1.2 Multiplayer és singleplayer eltérések üzleti szempontból a mikrotranzakciók 
 

Ha egy cég úgy dönt, hogy single player játékot fejleszt, akkor ki kell találniuk egy remek 

történetet, hogy bevonja a játékosokat. Ilyen játékokat a kor elvárásaihoz képest általában 

sok idő lefejleszteni, ugyanis a történetet át kell emelnünk egy színvonalas játéktérbe, ami 

lehet rajzolt vagy realisztikus, s ami a kitalált történethez illik. Az ilyen befektetések egyszeri 

nyereséget hoznak, ugyanis miután megvásároljuk a játékot és végig játsszuk, már nem kell 

semmi másért fizetnünk. Ha ez behozza az elvárt nyereséget a cégnek, akkor tudnak további 

fejlesztésekben gondolkodni. A multiplayer játékok viszont nem egyszeri vásárlásra 

alkalmasak, amire felfigyeltek a készítők is. Mivel a játékosok aktívan játszanak 

menetközben is tudnak új content-et (tartalmat) tenni a játékokba, így létrehozták a játékon 

belüli vásárlás lehetőségét, ami után már nemcsak azért fizet a felhasználó, hogy játszhasson 

a játékkal, hanem hogy különböző újabb elemeket vegyen, amivel ki tud tűnni más 

játékosoktól. Ez a megközelítés indukálta az úgynevezett mikrotranzakció alapú fizetési 

megoldás kialakulását. Egyik legsikeresebb cég mikrotranzakciós ötletével a Counter Strike 

forgalmazója a Valve. 

2. ábra - Counter Strike Global Offensive bevételei [2] 
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Az előző diagram a Counter Strike Global Offensive 2015,2016,2017-es év bevételét mutatja 

millió dollárban. A játék 2012-ben jelent meg és azóta is növekvő tendenciát mutat bevétel 

terén.  
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2. A Játékkészítés és folyamata 
 

Egy játék készítését többféleképpen értelmezhetjük. Ma már nem aratunk nagy sikert egy 

Pong játék lefejlesztésével, de programozás terén rengeteg tapasztalatot szerezhetünk, főleg 

minél alacsonyabb szinten tesszük ennek az elkészítését. Ha viszont olyan játék elkészítését 

tervezzük, amelyből hasznot szeretnénk készíteni vagy megcélozni vele egy adott 

célközönséget, sok dolgot átkell gondolni, mielőtt belefogunk. Először is fel kell mérni a 

projekt várható mértékét majd pedig azt, hogy ennek a kivitelezésére milyen eszközök állnak 

a rendelkezésünkre, mint emberi erőforrás, mint szoftveres vagy akár hardveres. 

Szükségesek programozók, grafikusok, hangmérnökök, esetenként történetírók. Egy-alap 

játéknál nincs szükség semmire csak futtatható állományra. Komplexebb játékoknál szükség 

lehet akár egy adatbázisra, az adatok tárolására egy webszervere, amely kiszolgálja a 

kéréseket, mutliplayer esetén pedig egy szervere, ami menedzseli a játékot és szinkronizálja 

a játékosokat. Tudunk szervereket bérelni, vagy eltudjuk készíteni a sajátunk, relatíve 

mennyi tőke áll rendelkezésre. Ha béreljük, nehezebb dolgunk van, ha változtatni szeretnénk 

az architektúrán, komoly pénzösszegeket is elkérhetnek ezek üzemeltetéséért. Ha pedig 

magunknak készítjük, akkor pedig a hardverköltségek mellett el kell végeznünk az ezekkel 

járó beállításokat és értenünk kell még egy plusz területhez a játék programozásán kívül. Ha 

látványos dolgokat szeretnénk létrehozni vizuálisan, kell alkalmaznunk háromdimenziós 

modellezőket is. A nagyobb és látványosabb játéktereket rengeteg modellből állítják össze 

és emellett érdemes figyelni a modell optimalizálására is, hogy minél kevesebb vertexből 

álljon. Ha a modellek rengeted poligonból állnak, ronthatják a játékélményt, a lassabb 

futással. Komplexebb játékokat nem tudunk csak egy levegővel megírni, általában nagyobb 

cégek vagy indie játékfejlesztők használnak hozzá valamilyen játékmotort. A játékmotorok 

adnak egy magasabb szintű programozható grafikus interfészt, ami jelentős mértékbe 

felgyorsítja egy játék elkészítését. Ezeket a motorokat nagyobb cégek maguk fejlesztik ki 

egy saját fejlesztő csapattal, de már hobby fejlesztőként is hozzá tudunk jutni ingyen ilyen 

motorokhoz, viszont kiadás után valamilyen szerződés alapján részesedést kell a motor 

készítője felé fizetnünk. 
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Szemléltetésképpen néhány játékkészítő cég fejlesztési költségei. 

 

 

2.1 Célkitűzés és tervezés 
 

Mivel régóta terveztem egy repülős játék elkészítését, végeztem egy kis kutató munkát ez 

ügyben, hogy a piacon ebben a témában milyen fajta játékok találhatóak. Összeszedtem az 

ismertebb játékokról néhány adatot, amiből lehet szűkíteni a kört. 

Cím Fejlesztő Platform Játékmódok 
Játék 

típusok 

Kiadási 

év(legelső) 
Korszak 

Il-2 

Sturmovik 

1C:Maddox 

Games 

PC Egyjátékos,Több 

játékos 

Simulator 2001 II. 

világháború 

War 

Thunder 

Gaijin 

Entertainment 

PC,PS4, 

Xbox One 

Egyjátékos,Több 

játékos 

Arcade 

Simulator 

2012 II. 

világháború, 

hidegháború 

Ace 

combat 

sorozatok 

Access Games, 

Namco, Project 

Aces 

Multi Platform Egyjátékos Arcade 1992 Napjainkban 

World of 

Warplanes 

Wargaming.net PC Több játékos Arcade 2013 II. 

világháború, 

hidegháború 

Microsoft 

Flight 

Simulator 

Microsoft PC Egyjátékos, 

Többjátékos 

Simulator 1982 Napjainkban 

Név Év Fejlesztő Kiadó Platform Fejlesztési 

költség 

Reklám 

költség 

Teljes 

költség 

Call of duty Modern 

Warfare 2 

2009 

 

Infinity Ward Activision PC,PS3,Xbox 

360 

50 millió 

dollár 

200 

millió 

dollár 

250 

millió 

dollár 

Grand Theft Auto V 2013 Rockstar 

North 

Rockstar Games PC, PS3, PS4, 

Xbox 360, 

Xbox One 

137 millió 

dollár 

128 

millió 

dollár 

265 

millió 

dollár 

Star Wars: The Old 

Republic 

2011 BioWare Electronic Arts , 

LucasArts 

PC 200 millió 

dollár 

- 200+ 

millió 

dollár 

3. ábra - Ismertebb számítógépes játékok fejlesztési kiadásai [3] 
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XPlane Laminar 

Research, 

Austin Meyer 

Multiplatform Egyjátékos Simulator 2017 Napjainkban 

 

Ezek a játékok és szimulátorok, amik a napjainkban is elismertebbek. Amit le lehet szűrni a 

listából, hogy a modern repülős játékokból, ami többjátékos módban is játszható, hiány van. 

Ezek alapján egy többjátékos modern repülős játék megvalósításának szeretnék kitérni a 

tervezési és fejlesztési fázisaira. A játék egy játékmódot fog tartalmazni, aminek a lényege, 

hogy felszálljunk egy mai kori vadászrepülővel, rácsatlakozunk egy tanker repülőre, amiről 

adatokat kell leszedni és ezután vissza kell térni a bázisra. Eközben természetesen más 

játékosok bármikor kilőhetnek vagy megszerezhetik a kódot és célba juttathatják. A játéknak 

el kell tárolnia a felhasználó adatait valahol és a statisztikát. Ehhez szeretnék bemutatni egy 

lehetőséget, amivel biztonságos körülmények között mai technológiák felhasználásával meg 

tudjuk ezt tenni. 

2.2 Játékmotorok bemutatása 
 

Régebben nem volt lehetősége az embereknek ingyen licenc-szel motorokat használni 

játékok készítéséhez, hanem saját keretrendszerrel vagy könyvtárakkal tudtak tervezni, írni 

játékokat vagy saját motorokat, hobbyfejlesztés is lehetséges volt, de időigényes komoly 

számítási és tervezési kompetenciát igényelt. Ma már szerencsére az üzleti modellek is 

kedveznek ahhoz, hogy legyenek cégek, akik csak azzal foglalkozzanak, hogy játékmotort 

írnak, amelybe a hobbyfejlesztők egyszerűbben, gyorsabban és sokkal igényesebb játékok 

létrehozását tudják megoldani a motorok segítségével. Jelenleg a piacon 3 ismertebb 

ingyenes játék motor hódított teret az Unity az Unreal Engine és a Cry Engine.  

Az Unreal motor az Epic Games által fejlesztett nyílt forrás kódú játékmotor. Az első 

bemutatóját az Unreal nevű játékkal tették meg 1998-ban. A játék ezt a grafikus motort 

használta. A motort C++-ban kezdték el írni és még ma is ebben fejlesztik. Az első verziója 

már tartalmazott rengeteg funkciót, amit tudnak a mai játék motorok is. Képes volt kezelni 

textúrákat, dinamikus árnyékokat, fényeket. Tudott DirectX és OpenGL támogatást 

egyaránt. Volt benne fizikai támogatás, kezelte a poligon alapú modelleket, sőt csontváz 

animációit. 2015-ben ingyenesé tették a motor használatát bárki számára. Ma a 4. kiadása 

elérhető és minden megtalálható benne, amit egy mai játék motornak tudnia kell. Rengeteget 

fejlesztettek a játékmotoron, a szebb grafika és az optimális teljesítmény érdekében. Ami a 
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gyengesége volt a játékmotornak az a pálya készítő és a nagy pályák kezelése, mivel erre 

épülő játékok is jelentek meg már, teljes fejlesztésen estek át ezt a célt szolgáló 

komponensei. 

A CryEngine legendás a grafikai teljesítményről. A motort a német Crytek játékstúdió 

fejleszti. Az első játék, amely a motorral készült az a Fry Cry ami 2004 ben jelent meg. De 

ezzel a motorral készül a Crysis, Cabal, Warface és még rengeteg ismertebb játék. 

2.3 Unity3D bemutatása 
 

 

A Unity egy videojátékmotor, amivel 2D és 3D platformfüggetlen applikációkat tudunk írni, 

amelyet a Unity Technologies fejlesztett ki. A motor elsősorban videojátékok készítéséhez 

készült. Lehetőségünk van szkripteket megírni C#-ban és Javascript-ben egyaránt. 

Elterjedtebben használják a C# programozási nyelvet, ennek az oka, hogy erősen típusos 

nyelv és jobban strukturálhatóbb, átláthatóbb kódot lehet benne készíteni. Továbbá a Unity-

t nemcsak játékok készítésére használják, először erre a célra használták, ma már új 

távlatokat nyitott rengeteg alkalmazási területen, ami grafikus megjelenítést igényel. 

Támogatást kapott benne a Microsoft által fejlesztett Hololens az Oculus VR szemüvege, a 

Leap Motion technológia és további támogatók is beszálltak a motor fejlesztésébe, mint a 

Sony, Facebook, Google... Fejlesztenek benne orvosi beavatkozáshoz vagy a tudomány 

elsajátításához segítő kiterjesztett valóságú szoftvereket. Lehet tervezni benne head up 

display-re írt szoftvereket is, nemcsak a Hololens értendő ide. Az autógyártásban is előnyt 

jelent a valós idejű kiterjesztett valóság, ha egy új tervezésű kocsit kell kipróbálni elsősorban 

virtuálisan. Ezen felül még képes nagyméretű adatbázisokat kezelni, kihasználni a 

kölcsönhatások és animációk képességeit. A mesterséges intelligencia területén is ért már el 

sikereket. Beépített komponensi vannak ennek használatára, de lehet rajta tesztelni neurális 

hálózatok működését is. Fejlesztésre használják egyaránt, hobby fejlesztők és nagycégek is.  
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2.3.1 Unity3D beszerzése 
 

A Unity-hez bárki ingyenesen hozzáférhet, csak le kell tölteni a hivatalos honlapjáról, és már 

kezdheti is a céljainak megfelelő alkalmazás fejlesztését. Mindaddig nem kell fizetnünk a 

használatáért, még nem érjük el a 100 ezer dolláros bevételt évente. Miután letöltjük a 

programot, nincs más dolgunk, csak telepíteni és létrehozni egy fiókot a Unity honlapján. A 

fejlesztéshez nem szükséges internetelérés csak regisztráció, így tudunk offline módban is 

fejleszteni.  
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3. Fejlesztés Unity játékmotorral  
 

Ha elkezdünk Unity-ben fejleszteni kapunk egy editort, pár funkcióval.

 

4. ábra - Unity alap felülete indítás után 

Első dolog, amit tisztázni kell, az a Hierarchy fül itt láthatjuk egy jeleneten (scene) belül az 

összes objektumot, amit az aktuális jelenet tartalmaz. A jelenet nem más, mint egy nagy 

egybefoglaló egység, ami minden objektumot tartalmaz a játék futása során. Tudunk váltani 

ilyen jelenetek közt futás közben. Ezt akkor célszerű használni, ha egy alkalmazást több 

pályából, jelenetből építünk, fel. Az itt felépített játéktereket nem kell folyton lecserélni 

dinamikusan, hanem elég csak egy új jelenetet létrehozni, és ezek között váltogatni. Ha egy 

jelenet megszűnik, akkor megszűnik vele együtt az összes objektum is, amit tartalmazott. 

Előfordulhat, hogy megírtunk olyan komponenst, amit meg szeretnénk tartani egy másik 

jelenetben. Ilyenkor használhatjuk a DontDestroyOnLoad(gameObject) metódusát a 

Unitynak, ami át tudja vinni egyik jelenetről a másikra az objektumunkat. Egy objektum 

valójában egy GameObject, ami az ősosztálya az összes egyednek egy jelenetben. Minden 

objektumnak vannak alapvető tulajdonságai, egyik legfontosabb a transform, ami megadja 

az objektum helyét az elforgását és a skálázását a 3 vagy 2 dimenziós térben. A project fül 

alatt találhatóak minden olyan fájl, amit fel szeretnénk használni az alkalmazás készítése 

során, képek, scriptek, modellek… célszerű egy rendszert készíteni, hogy a későbbiekben a 

rengeteg fájl közül könnyű legyen a keresés. A game fül szolgál arra, hogy amit a main 

camera lát azt ki rendereli a game ablakba, de van lehetőség teljes képernyős módba is 

kapcsolni. A scene fülben tudunk mozogni a felépített jelenetben grafikusan, valós időben 
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valós történéseket mutat. Tudunk benne letenni objektumokat, amelyeket vizuálisan is 

szeretnénk tesztelni. Az inspector fülön egy objektumot és az ahhoz tartozó komponenseket 

tudjuk kezelni grafikusan. Végül a console fül, ami hasznos dolog, értelemszerűen ki tudunk 

íratni rá bármilyen adatot futásidőben tesztelés céljából. 

Maga a játékmotor a komponens alapú fejlesztést támogatja, így tervezésnél érdemes ezt 

kihasználni és újra felhasználható komponenseket írni a munkafolyamat felgyorsítása 

érdekében. Ezáltal egyszerűbb és átláthatóbb kódokat is kapunk. 

3.1 Menü tervezése 
 

Ha valaki elindítja a játékot, akkor az első rész ahova megérkezik, az a menü lesz. Érdemes 

valami stílust vagy dizájnt kitalálni, ami bevezeti a játékost, a játék hangulatába, még mielőtt 

elkezd vele játszani. 

3.2 A koncepció 
 

Mivel nem értek annyira a kép manipulációs programokhoz, ezért sok lehetőség nem maradt, 

hogy valami lenyűgöző képekkel ellátott menüt készítsek, így próbáltam az egyszerűség felé 

hajlani. Nem szerettem volna túlzsúfolni gombokkal, így csak 4 gombot tettem ebbe a 

jelenetbe, a start game, aircraft, game settings, exit game. A start game arra szolgál, hogy 

elkezdjük a játékot, az aircraft menü szerepe majd, hogy tudjuk módosítani a repülőt. Game 

settings-be a játék grafikáját, illetve az irányítást tudjuk majd állítani, az exit game-mel pedig 

értelem szerűen ki tudunk lépni. 

3.2.1 Háttér elkészítése 
 

A háttér elkészítéséhez felhasználtam a blender-es tudásom, és elkészítettem egy pilóta 

maszk néhány elemét vázlatosan, majd ki rendereltem sötét hátérrel, hogy csak a látható 

részek kapjanak fényt. 

 

5. ábra - Bal oldalt rendereletlen, jobb oldalt renderelt kép 
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3.2.2 Animáció készítése 
 

A menühöz hozzá adtam még egy funkciót, amivel a játékos adatait, pontosabban a nevét és 

a rangját íratom ki, egy olyan animációval, mintha valaki begépelné azt egy számítógépbe. 

1. private void MenuAnimator()   
2. {   
3.     if (iterationTime <= 0 && animationState != 3)   
4.     {   
5.         if(animationState == 1)   
6.         {   
7.             playerNameText.text = playerNameText.text + pilotName[animationIterat

or];   
8.             animationIterator++;   
9.             if (pilotName.Length == animationIterator)   
10.             {   
11.                 animationIterator = 0;   
12.                 animationState++;   
13.             }                   
14.         }   
15.         else if(animationState == 2)   
16.         {   
17.             playerRankText.text = playerRankText.text + pilotRank[animationIterat

or];   
18.             animationIterator++;   
19.             if (pilotRank.Length == animationIterator)   
20.             {   
21.                 animationIterator = 0;   
22.                 animationState++;   
23.             }   
24.         }   
25.         iterationTime = 0.1f;   
26.     }   
27.     else   
28.         iterationTime -= Time.deltaTime;   
29. }   

Írtam egy subrutin-t, amit az Update() metódusban hívok meg. Az Update() függvény lefut 

minden frame alatt. két állapotot különböztetek meg, amikor a nevet, és amikor a rangot 

írom ki, ez lesz az animationState, amit akkor léptetek, ha az egyik elkészült. Az animáció 

akkor ér véget, ha az összes betűt hozzáfűzte ahhoz a string-hez, ami tartalmazza az adott 

szót. A hozzáfűzést pedig időszeletekben végzi, ha lejár az iterationTime, amiből kivonom 

az eltelt időt. Erre van egy beépített static változója a Unitynek a deltaTime. 

Végül összeraktam egybe az elkészült komponenseket. Az alap betűstílusnál igyekeztem egy 

régi stílusú kijelzőhöz hasonlító típust választani hogy a digitális világra illeszkedjen a 

témája. 
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6. ábra - Fő menü bejelentkezés után 

3.3 Login elkészítése 
 

A login elkészítésénél nem készítettem új dizájnt, csak a login felületet cserélem ki a 

menüével, de mielőtt ezt a váltást elkészítettem, meg kell oldani a kommunikációt az 

adatbázissal. 

Készítettem egy osztályt, amelyen keresztül HTTP kéréseket tudok küldeni az alkalmazás 

szerverének. Majd ezt integráltam egy olyan komponensbe, ami kommunikál a felhő alapú 

szerverrel. Ennek feladata, hogy a játékosokat, majd az adatbázist szinkronizálja. Ez az 

osztály a Launcher elnevezést kapta. Ezen az osztályon belül lesz egy metódus a 

StartLogin(), ami a login gomb megnyomásakor fut le, ez pedig meghív egy publikus 

metódust, ami elindítja a bejelentkezési fázist. 

1. public void UserLogin(string username, string password)   
2. {   
3.     StartCoroutine(getPlayerID(username,password));   
4. }   

A Unity-nek van egy beépített osztálya, amivel tudunk küldeni bármilyen URL-re kéréseket, 

ez a Unity.Networking névtérben található és a UnityWebRequest osztály az, ami erre 

lehetőséget ad. Küldünk egy kérést a webservernek a megfelelő URL-re, és kapunk egy 

választ aszinkron. Az összes kérést egy DatabaseCaller nevű osztály fogja elvégezni, ami 

majd egy esemény kiváltásával, jelez a Launcher osztálynak, ha sikeres volt a bejelentkezés. 



  

14 
 

Multiplayer repülős játék Unity3D-ben 

1.     var unityWebRequest = new UnityWebRequest(mainUrl  
2.     + "UserManagement/userLogin", "POST");   

Mivel aszinkron a működése a UnityWebRequest-nek, ezért egy coroutin-nal hívjuk meg. A 

coroutine hasonló, mint egy függvény, de lehetősége van arra, hogy megvárja a futás végét, 

addig vissza tér az eredeti program futásához, majd a yield kulcsszóval meg tudjuk adni a 

visszatérés feltételét, ezután visszatér a coroutine-hoz, és lefuttatja az utána álló 

programrészt. Coroutine hívását a StartCoroutine() metódussal tudjuk kezdeményezni. 

A coroutine olyan osztállyal kell, hogy visszatérjen, ami megvalósítja az IEnumerator 

interfészt. 

1. IEnumerator getPlayerID(string username, string password)   

Az adatok elküldésére szolgál az UploadHandlerRaw osztály, ami készít egy natív buffert, 

amit elküld a webszervernek.  

1.     string jsonRequest = "{\"username\":\"" + username + "\"," +   
2.       "\"password\":\"" + password + "\"}";   
3.     byte[] jsonToSend = new System.Text.UTF8Encoding().GetBytes(jsonRequest);   
4.     unityWebRequest.uploadHandler = new UploadHandlerRaw(jsonToSend);   

A downloadHandler pedig az az adattag, ami fogadja az adatokat a távoli szervertől.  

1.     unityWebRequest.downloadHandler = new DownloadHandlerBuffer();   

A webszerver Json fájl formátummal kommunikál, mivel ezt a fájlformátumot a 

legegyszerűbb és leggyorsabb kezelni. Ezt a SetRequestHeader() szetter segítségével tudjuk 

beállítani. 

1.     unityWebRequest.SetRequestHeader("Content-Type", "application/json");   

Mivel a bejelentkezési folyamatban szekvenciálisan várjuk az adatokat, hogy hiteles-e a 

felhasználó, de a UnityWebRequest aszinkron működik, ezáltal mikor visszatért a hívás, 

utána kell indítanunk a következő kérést, hogy a felhasználó adati betöltődjenek. Ez a 

következőképpen néz ki. 

1. yield return unityWebRequest.SendWebRequest();   
2.    
3.     if (unityWebRequest.isNetworkError)   
4.     {   
5.         Debug.Log("Error While Sending: " + unityWebRequest.error);   
6.     }   
7.     else   
8.     {   
9.         int.TryParse(unityWebRequest.downloadHandler.text, out userID);   
10.         if (userID == 0)   
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11.             dialogBox.text = "An error occurred.";   
12.         else   
13.         {   
14.             playerInformation.playerID = id;   
15.             InitUser(id);   
16.         }   
17.     }   

Az InitUser() pedig meghívja az összes többi coroutine-t amire még szükség van hogy 

megkapjuk a felhasználó adatait ugyanilyen formában. A kulcsfontoságú adat a felhasználó 

id, amivel be tudjuk azonosítani a felhasználót bármikor. Amint befejeztük a bejelentkezést, 

meghívódik egy esemény, ami igazolja, hogy sikeres a bejelentkezés, és átváltjuk a nézetet 

az alapmenü nézetre, ami betölti a játékos nevét, rangját és a további lehetséges funkciókat. 

Ehhez, hogy egy ilyen eseményt létrehozzunk, deklarálni kell egy delegate típusú metódust, 

aminek nincs visszatérési értéke. Ebből a típusból pedig elkészítjük az eseményt. Az 

eseménynek, publikusnak és statikusnak kell lennie, hogy fel lehessen iratkozni erre az 

eseményre a többi osztályból is. Az esemény meghívása pedig a következőképpen alakul. 

1. IEnumerator setPlayerStat()   
2. {   
3.     UnityWebRequest www = UnityWebRequest.Get(mainUrl + "UserManagement/getUserSt

at/" + userID.ToString());   
4.     yield return www.SendWebRequest();   
5.    
6.     if (www.isNetworkError || www.isHttpError)   
7.     {   
8.         Debug.Log(www.error);   
9.     }   
10.     else   
11.     {   
12.         statDataJSON = www.downloadHandler.text;   
13.         StatModel stat = JsonUtility.FromJson<StatModel>(statDataJSON);   
14.         onLoginFinished();   
15.     }   
16. }   

Mivel a statisztika az utolsó dolog, amit lekérdezünk az adatbázisból, ezért ott fogjuk 

kiváltani az eseményt. Amint sikeresen befejeződött a lekérdezés és nem kaptunk Network 

vagy HTTP hibát, az onLoginFinished() kiváltja az eseményt és ahol feliratkoztunk rá, ott 

meghívódik a metódus, amit szeretnénk, hogy lefusson. Feliratkozni pedig a 

következőképpen tudunk egy eseményre.  

1. private void OnEnable()   
2. {   
3.      DatabaseCaller.onLoginFinished += OnSuccessLogin;   
4. }   
5.    
6. private void OnDisable()   
7. {   
8.      DatabaseCaller.onLoginFinished -= OnSuccessLogin;   
9. }   
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OnEnable() és OnDisable() metódusok szerepe, hogy az objektum csak akkor iratkozzon fel 

az eseményre, ha éppen aktív állapotban van. 

3.4 Multiplayer játékok bemutatása 
 

Mivel a játék többjátékos módra épül, ezért ki kellett találni egy megoldást ennek a 

kivitelezésére. Régebben a multiplayer játékokhoz általában nem készültek dedikált 

szerverek. Akik játszani szerettek volna, vagy csatlakoztak egy másik játékoshoz, aki 

létrehozott egy szervert, vagy létrehoztuk mi magunk. Ha mi hoztuk létre a szervert, akkor 

a mi gépünk látta el host feladatát, ami kiszolgálja a többi játékost, és egyben mi is egy kliens 

voltunk. A többi kliens, aki csatlakozott a szerverhez, a szerverrel kommunikáltak, 

egymással nem. Ezt a kialakítást már nem használják a mai játékokban, gondot okozhat a 

tűzfal, az IP cím is mindig változó. Manapság van egy központi szerver, amivel az összes 

kliens kommunikál, a host lehet ennél az elrendezésnél is egy játékos, de ő is a dedikált 

szervert címezi meg. 

A Unity-ben multiplayer alkalmazás fejlesztésére több lehetőségünk van, vagy megírjuk a 

saját API-t erre a célra, vagy használhatunk már kész magas szintű API-kat. A Unitynek van 

egy saját magas szintű API-ja ami biztosít minden hálózattal kapcsolatos menedzselési 

problémát. 

 

7. ábra - Unity Network architektúrája [4] 
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Elfed mindent a szállítási réteg felett, ami egy alacsony szintű könyvtár így már 

egyszerűbben eltudjuk érni, hogy a játék játszható legyen az interneten keresztül. Megoldja 

az alap szinkronizálási problémákat és elfedi a hálózati protokollokat.  

Mivel a Unity Network fejlesztése nem haladt gyors ütemben és kevés dokumentáció állt 

rendelkezésre, ezért megjelentek nagyobb fejlesztőcégek, akik elkészítettek hasonlóan 

magas szintű API-kat multiplayer játékok készítéséhez. Ilyen például a Photon Engine, ami 

az Exit Games által fejlesztett, platformfüggetlen valós idejű többjátékos játékok 

készítéséhez nyújt szolgáltatásokat. A vállalat minden kontinensen kiépített egy 

szerverparkot, amire tudnak csatlakozni a játékosok, és tesztelni lehet a fejlesztendő 

alkalmazásokat. Minden fejlesztő rendelkezésére áll 20 CCU (concurrent user), ami azt 

jelenti, hogy 20 fő tartózkodhat egy időben az Exit Games szerverein tesztelési célokból. A 

további fizetési ráták felhasználóként nőnek. Elég jól dokumentált, és ami miatt a 

játékfejlesztésben ezt választottam, hogy könnyen át lehet UNet-es alkalmazássá alakítani. 

Másrészről a Photon jelenleg gyorsabb sebességet tud biztosítani, és jelenleg olcsóbb a felhő 

alapú szolgálatás, ha nem akarunk saját szervert futtatni. 
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4. Játék elemek elkészítése 
 

4.1 Prefabs 
 

Prefab-ok használata elengedhetetlen egy nagyobb játék elkészítése során. Egy prefab nem 

más, mint egy általunk létrehozott objektum, aminek már vannak kész komponensei és fel 

szeretnénk használni a jelenetben többször is. Ezáltal nem akarunk, minden másolatot 

egyenként módosítani egy objektumból, csak referenciaként szeretnénk hivatkozni rá. Egy 

prefab legegyszerűbb létrehozási módja, ha a hierarchia fül alatt található objektumot, amit 

referenciaként szeretnénk használni, kihúzzuk a project fül alá. Ezek után, ha bármilyen 

módosítást végzünk rajta még, az inspector fülön el kell fogadnunk a változtatásokat. 

Lehetőséget ad arra, hogy tároljuk az objektumainkat az összes komponensével és 

tulajdonságával.  

4.2 Fő jelenet létrehozása 
 

Miután becsatlakozik, egy játékos a játékba, létre kell hoznunk egy új jelenetet, ami, 

betöltődik minden játékos számára. Ahhoz, hogy váltsunk, két jelenet között fel kell 

használni az egyik callback metódusát a Photon-nak, ami akkor hívódik meg, ha 

csatlakoztunk egy szobához. A PhotonNetwork tartalmaz egy statikus metódust, amivel 

tudunk, jelenetet váltani, erre van lehetőség Unity-ben is, de ahhoz hogy szinkronizálva 

legyenek az objektumok, a PhotonNetwork által készítettet kell használni. 

1. public override void OnJoinedRoom()   
2. {   
3.     if (PhotonNetwork.room.PlayerCount == 1)   
4.     {   
5.         PhotonNetwork.LoadLevel(1);   
6.     }   
7. }   

Illetve ami fontos, hogy be kell állítanunk szintén a szinkronizáció miatt a Photon egyik 

tulajdonságát, ami engedélyezi, hogy a szobában mindenkinek automatikusan 

szinkronizáljon egy jelenetet. 

1. PhotonNetwork.automaticallySyncScene = true;   
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Miután létrejött a szoba, kell egy komponens, ami vezéreli a főbb funkcióját egy játéknak, 

Ezért létrehoztam egy GameManager osztályt, ami ezt a feladatot fogja elvégezni. A 

GameManager osztály feladata, hogy lekezelje a játékosokat, ha becsatlakoznak, kilépnek, 

az újra csatlakozást és az ezekkel járó menedzselési dolgokat egy szobán belül. Ha a játékos 

becsatlakozott, le kell ellenőrizni, hogy a pálya teljesen betöltődött-e, mielőtt le tesszük a 

játéktérre. Ha betöltés előtt tesszük ezt meg, akkor fennáll annak a veszélye nagyobb pályák 

esetén, hogy épp az a rész, ahova a játékost terveztük letenni, még nem töltött be így átesik 

a pályán az objektum. A Unity-nek van egy beépített eseménye erre. A SceneManager 

osztályon belül a sceneLoaded, amire csak fel kell iratkoznunk, és le tudjuk ellenőrizni, ha 

betöltődött a jelenet. Ezután létrehozhatjuk a játékost. Ahhoz, hogy az összes játékos 

szinkronizálva legyen a játéktérben, a létrehozásukat a PhotonNetwork API-n keresztül kell 

megtenni.  A PhotonNetwork.Instantiate() metódus pont ezt a célt szolgálja. A metódusnak 

a következő paramétereket kell megadni. Először hogy melyik az az objektum, amit létre, 

akarunk hozni, lényegében maga a játékos, ami a mi esetünkben a repülő lesz a teljes 

komponenseivel. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, létre kell hozni a játékoshoz tartozó 

objektumot a teljes komponenseivel és beállításával. Hogy létrehozzunk egy ilyen 

objektumot, egy prefab-ot kell készítenünk. Elneveztem playerPrefab-nek az objektumot, és 

elkezdtem létrehozni a hozzá tartozó komponenseket. Az objektum a következő 

komponensekből áll:  

 Player Camera: Ez a komponens lesz felelős azért, 

hogy a játékos éppen mit lát, alapvetően a repülőre fog 

fókuszálni bizonyos nézettekben, de több nézet is szóba 

jöhet. 

 Player Manager: ez a komponens rengeteg dologért 

lesz felelős, az egyik, hogy menedzselje a játékos inputjait. 

Le kell kezelni a játékos adatit érzékelni, fogja az ütközést 

és minden olyan dolgot meg fog valósítani, ami a játékos 

menedzseléséhez fog kapcsolódni. 

 Player Motor: A PlayerMotor fogja az összes olyan szerepet betölteni, ami a repülő 

fizikájáért felelős emellett szoros kapcsolatban van a PlayerManager osztállyal oda-

vissza kommunikáció áll fent (inputok, pozíciók, triggerek). 

8. ábra - A fő játékos objektum felépítése 
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 Rigidbody: Egy beépített komponense a játékmotornak. Ez felelős az objektum 

fizikájáért, a komponens nélkül saját ütközés érzékelést kell írnunk, ez a komponens, 

ad lehetőséget a colliderek ellenőrzésére, valós fizikával egybefüggően. 

 Easy Suspension: A vadászrepülő kerekének a megfelelő rugózásáért felelős, és 

kezeli a kerék ütközésérzékelőjét, egy Unity fejlesztő által írt komponenst tehát 

harmadik féltől származik. 

 Photon View: Szükséges komponens, hogy szinkronizálni tudjuk az objektum 

mozgását, amennyire a hálózat engedi. Minden objektumra rá kell tennünk, aminek 

a pozícióját szinkronizálni, szeretnénk. 

 Player Disable Remote Component: Egy egyszerű osztály, ami arra szolgál, hogy a 

szinkronizált objektumokat ne befolyásolják a mi bevitt értékeink. Azaz, amikor az 

interneten keresztül szinkronizáljuk, az objektumokat úgy kell elképzelni, hogy 

annak a másolata létre, jön minden kliensnél, ha egy objektumnak aktív minden 

komponense, de ebből az objektumból van „n” darab, akkor az összes objektum fogja 

érzékelni azt az egérmozgást, amit beviszünk természetesen csak a mi kliensünkön, 

azaz hamis szinkronizáció jön létre, mert az összes objektum elmozdul a kapott érték 

felé. A komponens kikapcsol minden olyan funkciót a szinkronizált objektumokról, 

ami nem a miénk. 

 Player Network: Ez az osztály lesz felelős az objektum pozíciójának 

szinkronizálásáért. Fogadja az adatokat és küldi az adatokat hálózaton keresztül. 

 Box Collider: egy alap ütközés érzékelésére szolgáló doboz. Kezdeti teszteléseknél 

érdemes használni. 

A másolás következő paraméterében meg kell adni, hova szeretnénk elhelyezni az 

objektumot és az elforgatást. Az objektum pozíciója az a hely lesz, ahol a játékos le fog 

születni, ezt spawn point-nak nevezik. Létrehoztam üres objektumokat, amik kaptak egy 

SpawnPoint scriptet. Minden objektumot beolvasok a következőképpen 

1. spawnPoints = FindObjectsOfType<SpawnPoint>();   

FindObjectsOfType megtalál minden olyan objektumot, ami tartalmazza a megadott 

komponenst. A GameManager az összes spawn point-ot eltárolja és kiosztja a játékosok 

érkezési sorrendjében. Az érkezési sorrendet úgy kapjuk, meg, hogy lekérjük a játékosok 

számát a szerverről, a Photon-nak van rá egy statikus adattagja, ami megadja ezt pontosan. 
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1. foreach (var item in spawnPoints)   
2. {   
3.   if(PhotonNetwork.playerList.Length.ToString()==item.gameObject.name.ToString()) 
4.   {   
5.      mySpawnPoint = item;   
6.   }   
7. }   

 

Mivel a játékosok születési helyei egy kör mentén lesznek elhelyezve a cél középpontjával 

egy origón, így nem jut senki előnyhöz leszületés alapján. 

4.3 PlayerManager implementálása 
 

Először is be kell állítani a játékos játékbelli statisztikáját, mivel ezt nem akarjuk minden 

csomag küldésével szinkronizálni. Az adatok beállítására itt is a Start() metódust kell 

implementálni, a metódus lehetőséget ad, hogy beállítsunk kezdeti értékeket. A Photon tud 

minden játékoshoz illetve a szobához is egyedi tulajdonságokat rendelni, hasonlóan mintha 

egy adatbázisba töltenénk az adatokat, de itt a szerverre kerülnek, valószínűleg a szerveren 

pedig egy adatbázisba végül. A Photon ezeket úgy hívja, hogy custom properties. Ahhoz 

hogy feltöltsük, az adatokat létre kell hozni egy Photon által létrehozott hash táblát és átadni 

neki a szinkronizálandó adatot névvel ellátva. Utána az értékek feltöltéséhez meg kell hívni 

a PhotonNetwork.player.SetCustomProperties() metódust. Szoba esetén room adattag kerül 

a player helyére. Ezek alapján egy játékos győzelmének számát a következőképen tudjuk 

feltölteni a szerverre.  

1. ExitGames.Client.Photon.Hashtable setPlayerVictory =  
2. new ExitGames.Client.Photon.Hashtable() { { "Victory", 0 } };   
3. PhotonNetwork.player.SetCustomProperties(setPlayerVictory);   

Ugyanígy fel kell tölteni a további játékos adatokat is, amelyeket szinkronizálni szeretnénk. 

A lekérés pedig a következő képen történik.  

1. int totalVictory = (int)PhotonNetwork.player.CustomProperties["Victory"];   

Például ha a játékos nyer, egy körrel megnöveljük a lekért értéket és visszaírjuk azt, ahogy 

feltöltöttük, csak a paraméter nem 0, hanem totalVictory lesz. 

Az osztály feladata hogy lekezelje az inputokat. Létrehoztam egy metódust Inputs() néven, 

amit meghívok az Update() metódusba, és itt minden inputot letudok kezelni, amire szükség 

van, ezáltal csak egy változó értéket állítok át, amit majd átadok egy másik komponensnek, 

ha szükség van rá. Egy input lekérését többféleképpen tudjuk megvalósítani. Az összes 



  

22 
 

Multiplayer repülős játék Unity3D-ben 

megvalósítást az Input osztály tartalmazza. Én a GetKeyDown() statikus metódust 

használtam legtöbbször, aminek egy enum paramétere a gomb, amire hivatkozni szeretnénk. 

Vissza ad egy igazságváltozót, ha lenyomtuk a gombot. Az egér inputokhoz a GetButton() 

statikus metódust használtam, ami motorba beépített változókat használ, és egy névvel 

tudunk rá hivatkozni amit string paraméterként adunk át.   

Előállhat olyan helyzet is hogy a játékos neki ütközik valaminek. Ahhoz, hogy ezt lekezeljük 

érdemes, kihasználni a Rigidbody komponens által adott lehetőségeket, amit ha tartalmaz az 

objektum, akkor a rajta lévő colliderek jelzik, egy a játék motorba épített callback funkcióval 

hogy ütközés történt. Egyszerűen csak meg kell írnunk az OnCollisionEnter(Collision other) 

a PlayerManager osztályban esetünkben vagy abban az osztályban, amelyikben szeretnénk 

ellenőrizni az ütközést. Ezután a metódus mindig lefut, ha ütközés történt, már csak azt kell 

lekezelni, hogy milyen típusú. A Collision típusú paraméter pont ezt a célt szolgálja, az 

adattagjairól megtudjuk mondani, hogy melyik ponton történt az ütközés. 

1. ContactPoint contact = other.contacts[0];   
2. Quaternion rotation = Quaternion.FromToRotation(Vector3.up, contact.normal);   
3. Vector3 position = contact.point;   

 Lekérhetjük melyik objektummal ütköztünk, így az objektumról is letudjuk kérni az 

adatokat. 

1. if (other.gameObject.name == "BulletTracer(Clone)")   

Így kezelhető le, ha egy golyóbecsapódás történt a repülőn, akkor vegyen le a játékos 

életéből és játssza le a találati részecske effektet egy bizonyos élet alatt a találat helyén. 

Arra is lehetőségünk van, hogy a collidereket triggerként használjuk, ami megmondja, ha 

egy objektum belépett, és az is meghív egy callback funkciót a játék implementálásnál, akkor 

volt erre szükségem, ha ellenőrizni akartam, hogy a vadászrepülő elég közel van a tanker 

repülőhöz, hogy teljesen csatlakozhassanak egymáshoz. Mivel a csatlakozás nem egyszerű 

és minden játékos egymás ellen van, így kevés idő áll a rendelkezésre, ezért készítettem egy 

automatikus csatlakozási lehetőséget, ha közel van a játékos a csőhöz, amit rá kell 

csatlakoztatni a vadászrepülő csövérre, akkor egy gombnyomással megteszi ezt a játék. 

Ahhoz hogy a triggert érzékeljük, úgy kell eljárni, mint az ütközésnél csak itt az 

OnTriggerEnter(Collider other) metódust kell implementálni hozzá. Miután lekezeltem, 

hogy bekerült a megfelelő távolságba a vadászrepülő csöve, egy triggert átállítottam, hogy 
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az inputoknál lehetőség legyen a csatlakozásra, illetve átadtam a megfelelő paramétereket a 

PlayerMotor komponensnek, hogy elvégezze a csatlakozást, ha szükséges. 

1. if(other.gameObject.name == "StreamLeft" || other.gameObject.name == "StreamRight
")  

2. {   
3.     streamTriggered = true;   
4.     leftStreamerTube = other.gameObject.transform.parent.parent.Find("Transforms/

StreamLeftPosition");   
5.     rightStreamerTube = other.gameObject.transform.parent.parent.Find("Transforms

/StreamRightPosition");   
6. }   

Egy objektum komponenseit a GetComponent generikus metódussal tudjuk elkérni. Azt a 

típust adjuk át, amilyen komponenst várunk. 

1. playerMotor = GetComponent<PlayerMotor>();   

Ezután elérjük a másik komponens publikus metódusait, adattagjait. 

1. if (isTanking == true)   
2. {   
3.     playerMotor.JoinToTanker( 
4.     leftStreamerTube, 
5.     rightStreamerTube, 
6.     mainPrefabObj.transform.Find("Transforms/TankTube"),-tankerOffset,false);   
7.     return;   
8. }   

A következő lépés, hogy létrehozzuk az játékos objektumunkat az összes létező effekttel, 

amiket használni szeretnénk a colliderekkel és modellel. Ahhoz, hogy ezt dinamikus legyen 

és ne egy modellt tudjunk kezelni, létre kell hozni egy struktúrát. Azért van a dinamikus 

objektum kezelésre szükség, hogy a játékos beállítása alapján jöhessen létre egy objektum. 

Játék során biztosítani kell, hogy minden játékosnak lehetősége legyen többféle repülővel is 

játszani, ez magával hozza azt is, hogy minden repülő rendelkezhet, saját funkcióval, 

máshogy nézhet ki rajta a particle effect.   
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4.3.1 Fő objektum struktúra 
 

Az alap koncepció, ha csatlakozik a játékos és lefut a Player 

Manager Start() metódusa kerüljön be a játékos objektumnak a 

megadott pozíció helyére a megfelelő repülőmodell a megfelelő 

funkciókkal. Ezt a következőképpen sikerült kiviteleznem. 

Létrehoztam egy prefab-ot ami tartalmaz egy modellt, egy collider 

halmazt és egy transform halmazt. A transform halmazba került 

minden olyan pozíció, ami majd egy particle effect vagy egy 

objektum pozíciójaként fog szolgálni. Ahhoz, hogy átadjuk a 

prefab-ot a PlayerManager osztálynak, a SerializeField 

attribútumot kell használnunk. Ha egy változó felé tesszük ezt az 

attribútumot, akkor az editorba csak be kell húznunk azt az 

objektumot, amit használni szeretnénk. Természetesen a változó 

típus se mindegy, mivel egy prefab-ot szeretnénk átadni ezért 

GameObject típusú lesz a fő objektum. Most már csak jelezni kell, 

hogy létre szeretnénk hozni egy másolatot ebből az objektumból. Instantiate() metódussal 

bármilyen játék objektumból készíthetünk egy másolatot. A következő paramétereket kell 

átadni. Az első az objektum, amit létre szeretnénk hozni, a repülő kész repülő prefab-okat 

csak behúzzuk az editorban, és egy egyszerű feltétellel ellenőrizzük, hogy melyik repülő 

típus van meg a játékosnak. A következő két paraméter a pozíció és az elforgatás. Az 

objektum pozícióját és elforgását kell átadnunk. A legutolsó paraméter megadhatja, hogy mi 

legyen a szülő objektuma, az is a jelenlegi objektum lesz. A létrejött másolatot érdemes 

eltárolni egy másik objektumban, ha későbbiekben szeretnénk még használni.  

1. mainPrefabObj = Instantiate(mainPrefab, this.transform.position,  
2. Quaternion.identity);   
3. mainPrefabObj.transform.SetParent(this.transform); 

Mivel az objektumomra még szükség van. Eltároltam egy másolatban és elkezdtem belőle 

kinyerni a szükséges adatokat. Hogy megkapjam az adott repülő típus adatait, a transform 

adattag egyik metódusát használtam fel a Find() metódust. Lehetőségünk van, hogy az adott 

objektumban úgy mozogjunk, mint egy könyvtárban. Vannak gyerek és szülő elemek. Jelen 

esetben a leszármaztatott objektumból indulunk ki. így letudjuk kérni az összes transform 

adatot a következőképpen.  

9. ábra - Egy kész repülő 
struktúrája 
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1. muzzleFlashTransform = mainPrefabObj.transform.Find("Transforms/MuzzleFlash");   

Ezeket az adatokat eltároltam egy Transform típusú változóba, és majd az effektekhez ezeket 

a pozíciókat használom fel, hogy létrejöjjön belőlük is egy másolat.  

4.4 PlayerMotor implementálása 
 

A PayerMotor feladata a repülő fizikáját megvalósítani. Ahhoz hogy ezt megtudja tenni, 

megkell kapni az objektum Rigidbody komponensét. 

1. private Rigidbody rb;   
2. void Start()   
3. {   
4.     rb = GetComponent<Rigidbody>();   
5. }   

 A komponensen keresztül az objektumra tudunk erőhatásokat adni bármilyen irányból vagy 

irányba. Ahhoz, hogy a repülő tudjon repülni, négy alap 

erő hat rá. Az alap a gravitációs erő, ami miatt fel tud 

emelkedni a gép az a szárnyak által generált felhajtó 

erő. Ami miatt a szárnyak felhajtó erőt generálnak, az a 

motornak vagy a turbinának köszönhető tolóerő. És 

végül van egy légellenállása a repülőnek. Ahhoz, hogy 

valós fizikát készítsünk, a repülőre a játékban a gépre 

ható erőket minél részletesebben kellen számolni a gép 

felületén. Mivel nem szimulátort szeretnék bemutatni, hanem egy árkád típusú játékot, így 

máshogy oldottam meg a szimulációt. Miután a PlayerManager átad minden inputot, a 

gázkart, a forgási irányokat ezeket felhasználva készítettem el az alap erőket, amik hatnak 

az objektumra. Tapasztalati mennyiségekkel dolgoztam, hogy a szimuláció valóságosnak 

tűnjön, a gép tömegét is így választottam meg. A tolóerőt a gázkar alapján határozom meg, 

mozgatom az erő mennyiségét az objektum lokális tengelyén, ami esetünkbe az előre irányt 

jelenti. Erre ható erővektort az alapján növelem, hogy a gázkar 0-tól 100-ig milyen 

pozícióban áll, és ezt megszorzom egy tapasztalati számmal, ami eltudja mozdítani az 

objektumot. Hogy ne hirtelen növeljem meg az erő vektort, használom a Vector3 osztály 

MoveTowards() statikus metódusát, ami megkapja paraméterként elsőként az aktuális 

értéket, aztán az értéket, ami felé tartunk, és hogy mennyivel szeretnénk léptetni. Ezzel a 

megoldással finomban lehet a tolóerőt szabályozni. Lokális erőt pedig a Rigidbody 

komponens AddRelativeForce() metódusával tudunk adni. 

10. ábra - Négy alap erő, ami hat a repülőre 
[5] 
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1. forwardForce = Vector3.MoveTowards(forwardForce,  
2. Vector3.forward * ThrottleInput * 9000000.0f, towardSpeed);   
3. rb.AddRelativeForce(forwardForce);   

A repülő forgatónyomatékát még egyszerűbben tudjuk befolyásolni. AddTorque metódus 

tud forgatónyomatékot adni egy objektumra, ennek is van relatív változata, de ha globálisan 

használjuk, annyi változik, hogy az objektum iránya alapján adunk erőt hozzá.  

1. rb.AddTorque(RollInput * transform.forward * -1f * rollEffect);   
2. rb.AddTorque(PitchInput * transform.right * pitchEffect);   
3. rb.AddTorque(YawInput * transform.up * -1f * yawEffect);   

Az irányokat megszoroztam a megfelelő inputokkal, egy tapasztalati számmal hogy 

generáljon akkora erőt, ami megbírja forgatni az objektumot. Valahol rossz volt az inputnak 

az iránya így meg kellett szoroznom -1-gyel. Majdnem kész a fizika, de mivel még nem 

adtunk hozzá felhajtóerőt, amit nekünk kell kiszámolni a repülő nem fog a levegőbe 

emelkedni. Alapjában véve megtehetjük, hogy számolunk valós légellenállást és felhajtó 

erőt, de ahhoz szimulálnunk kellene a légnyomást különböző magaslati helyzetekben, illetve 

másik komponensek számítása is fejtörést okozhat, ez a légellenállási együttható. Ezeket az 

adatokat vagy felhasználjuk valósan mért adatokkal, vagy használhatunk elméleti 

emelkedési együttható számításokat. 

 

11. ábra - Emelkedési együttható alakulás, az Angle of Attack alapján, 3 mérés után [6] 

A légellenállási együtthatót megkapjuk az angle of attack-ból ami a repülő bezárt szöge a 

vízszintessel. Mivel ezek a számítások nem fognak olyan eredményt adni, amitől a gép 

mozgása valósághű lesz, és az irányítása is nehézkes lesz egy átlag felhasználó számára, más 

módszert kerestem ennek a kiküszöbölésére. A Rigidbody tartalmaz egy adattagot, aminek 



  

27 
 

Multiplayer repülős játék Unity3D-ben 

a neve drag alapvetően arra gondolunk, hogy a valós légellenállást jelenti, ez az adattag, de 

nem ezt a funkciót látja el, ha átállítjuk, ezt az érzéket, nem ugyanazt az eredményt kapjuk, 

mintha adnánk egy ellentétes irányba ható erőt a repülőhöz, ami a valós légellenállást 

jelenteni. A Unity dokumentációjában az áll, hogy a magasabb drag alkalmas arra, hogy 

lelassítsunk egy objektumot, pontosabban annak az elmozdulását. Lényegében olyan 

funkciót tölt be, mintha megnövelnénk a közegsűrűséget, hasonló, mint a légellenállás, de 

nem az, ugyanis ha ennek az adattagnak felvesszük az értékét, minden irányban meg fog 

nőni ez az ellenállás. Úgy használtam fel, hogy felvettem az értékét egy magasabb szintén 

tapasztalati mennyiségre, amitől a repülő az adott irányban úgy mozog, mintha áramlana 

körülötte a levegő. Azt a hatást kelti mintha tényleg valós erők hatnának a repülőgép 

felületére. Le kell kezelni, hogy a forgási sebeség függ a repülőgép sebességétől, ami nagy 

sebességnél már hatalmas terhelésnek teszi ki a repülőt. Ahhoz hogy ezt megvalósítsuk, az 

angularDrag adattagot kell használni, ezt is a Rigidbody tartalmazza. Ugyan arra alkalmas, 

mint a drag csak a forgást lassítja le, nem pedig az elmozdulást.  

1. rb.angularDrag = 0.01f * rb.velocity.magnitude;   

Egyszerűen növeljük a drag értékét a repülő elmozdulásának a nagyságával arányosan. 

4.5 Particle effect(részecske effekt) 
 

Ahhoz hogy a játék látványos legyen érdemes használni részecske effekteteket. Ezek az 

effektek sok kis részecskéből állnak. A részecskék lehetnek, valódi részecskék vagy be 

helyettesíthetünk képet egy részecske helyére vagy egy modellt, ezeket akár fizikai 

ráhatásokkal is tudjuk manipulálni. Ilyen effekteket használnak a játékokban, hogy minden 

olyan dolgot, amit nem tudunk egy mesh-sel kifejezni (tűz, füst, por...), azt szimulálni tudjuk. 

Ahhoz, hogy egy ilyen effektet létrehozzunk, egy objektumhoz kell hozzá adni a particle 

system komponenst. Ez egy kész komponense a játékmotornak. A komponens rengeteg 

beállítási lehetőséget tartalmaz. Tudjuk a részecskék mozgását, mozgásterét szabályozni. 

Lehet, valós fizikát rendelni a részecskékhez, megadhatjuk, mennyi részecskéből álljon az 

effekt. Lehet, az idő elteltét figyelembe véve is változtatni a paramétereket. Mivel jelenleg 

az a cél, hogy egy játék felépítését bemutassam, a Unity által elkészített effekteket 

használtam fel. A lényeg, hogy ezeket az effektet úgy próbáltam a komponensben elhelyezni, 

hogy nagyon egyszerű legyen kicserélni. Elkészítettem egy komponenst minden effekthez, 

amivel lehet vezérelni a viselkedésüket. Minden effekt egy prefab és ezek másolatát hozom 
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létre. Minden ilyen effektre, amit használok egy repülő objektumon odatettem a 

SerializeField attribútumot, így editorból kell csak kicserélni a régit az újra, illetve könnyen 

lehet ráírni egy feltételt, hogy melyiket, szeretnénk használni. Ha egy új effektet szeretnék 

létrehozni és azt használni a régi helyett, csak a régi helyére be kell húzni az editorban az 

újat. Az összes effektet a Start() metódusban hoztam létre, mint az eddigi objektumokat, 

mivel ez játék futása közben sok erőforrást emészthet fel. Miután létrehozom az effekteket, 

csak a menedzser komponenst tárolom el, így ha szükség van arra, hogy az effektet 

használjam, csak a komponens egyik metódusát kell hívni.  

1. exampleEffectObj = (GameObject)Instantiate(exampleEffect, //exampleEffect amit 
editorban átadunk 

2. exampleEffectTransform.transform.position, //Pozíció amit a fő objektumból kapunk 
3. Quaternion.Euler(0.0f, 0.0f, 0.0f), this.transform);   
4. exampleEffectManager = exampleEffectObj.GetComponent<ExampleEffectManager>();   

Minden effekt menedzser rendelkezik egy indító és egy leállító publikus metódussal. Mivel 

ezeket az effekteket néha manipulálunk kell, akár egy tűz lángjának méretét, hogy tudjuk 

szabályozni. További menedzsereket lehet hozzáadni bármilyen metódussal, amit a particle 

system komponens tud szabályozni. Egy alap menedzserosztály kinézete 

 

1. public class ExampleManager : MonoBehaviour {   
2.    
3.     ParticleSystem particleSystemObj;   
4.    
5.     void Start () {   
6.         particleSystemObj = GetComponent<ParticleSystem>();   
7.     }   
8.    
9.     public void StartParticle()   
10.     {   
11.         particleSystemObj.Play();   
12.     }   
13.     public void StopParticle()   
14.     {   
15.         particleSystemObj.Stop();   
16.     }   
17. }   

A játék implementálásánál a következő effekteket használtam: a golyó becsapódása, a golyó 

kilövésénél keletkezett láng, a repülő utánégetője, a turbina által kibocsájtott hő és a repülő 

becsapódásakor keletkezett robbanás. Ezek csak a prototípus elkészítéséhez használt 

effektek a lista bővíthető könnyen, lehet új effektet hozzáadni, csak egy transform és egy 

prefab kell hozzá. 
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4.6 RPC (Remote Procedure Call) 
 

Ahhoz hogy részecske effekteket lejátsszunk, már kész az implementáció, de attól, hogy 

ezeket az „animációkat” elindítjuk, a mi kliensünk fogja csak látni, a többi számítógép, amik 

távorról csatlakoznak, a szerverhez, erről tudomást se vesz. Mivel elég nagy hálózati 

teljesítményt emésztene fel, ha ezeknek az állapotát folyamatosan szinkronizálnánk, ezért 

készült a Remote Procedure Call ami azt a célt szolgálja hogy minden kliensen jelezzen, 

hogy az én kliensem meghívott egy metódust az objektumán. Így nem kell a hálózatot 

leterhelni, csak egyszer egy bizonyos flaggel, amikor szükség van rá. A PlayerManager és 

a PlayerMotor is tartalmaz ilyen metódusokat. Ezekben az osztályokban zajlik minden olyan 

esemény, ami effektet idézhet elő a főjátékos objektumon. Ahhoz, hogy RPC metódusokat 

tudjunk lekezelni az objektumnak tartalmaznia kell a PhotonView komponenst, ami felel a 

szinkonizációs feladatokért, ellátja az objektumokat egy azonosítóval. Ilyen metódusokat 

úgy hozhatunk létre, ha felé tesszük a PunRPC attribútumot a metódusnak.  

1. [PunRPC]   
2. void PlayEffect()   
3. {   
4.     effectManager.PlayEffect();   
5. }   

A meghívása pedig a következőképpen zajlik. 

1. photonViewComp.RPC("PlayEffect", PhotonTargets.All);   

Ez a legegyszerűbb eljárás, de több paramétervariációja van még a hívásnak, amik hasznosak 

lehetnek a későbbi fejlesztések, javítások során. A következő enumerátorokat tudjuk 

beállítani egy hívás során 

PhotonTargets Megjegyzés 

All Minden kliens megkapja egyenrangúan a 

hívást. A mi kliensünk is lefuttatja a kérést. 

Others Rajtunk kívül mindenki megkapja és 

lefuttatja a kérést. 

MasterClient Csak a mester kliens (alap esetben, aki 

létre hozta a szobát, aki menedzseli a 

játékot) futtatja le a kérést. 

AllViaServer Lehetőségünk van csak a szerveren 

keresztül szétküldeni a kérést nem egyből a 

klienseknek. Biztonsági okokból érdemes 

használni nehezebb csalást készíteni a 

játékhoz.  
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Buffered Mindegyik típusnak megvan az a változata, 

ami eltárolja egy pufferbe az összes kérést. 

Ha egy játékos később csatlakozik be, 

akkor úgy ő is értesül ezekről. A sok 

pufferelt rpc hívás használat csatlakozási 

idő növekedést okozhat. 

 

Alapesetben ezeknek a metódusoknak át kell adnunk paramétert is, mikor egy effektet kell 

lejátszani, és annak tudni kell a pozícióját, hogy hol hozzuk létre az effektet, azt 

paraméterként kell átadni a függvénynek. Mikor a repülő találatot kap, akkor egy sérülés 

effektnek kell, hogy lejátszódjon a találat helyén.  

1. [PunRPC]   
2. void PlayDamageEffect(Vector3 position,Quaternion rotation)   
3. {   
4.     damageEffectObj = Instantiate(damageEffect,position,rotation,this.transform); 
5.     damageEffectList.Add(damageEffectObj);   
6. } 

A funkció ugyanúgy néz, ki csak megkap egy pozíciót és egy elforgást. A létrehozott 

effekteket egy listában tároltam el hogy a későbbiekben egyszerű legyen kezelni, például 

megsemmisíteni. Nem tudunk bármilyen paramétert egy RPC-nek átadni, csak beépített 

típusokat vagy Unity által használt vektor típusokat, de objektumokat nem tudunk átadni. 

1. photonViewComp.RPC("PlayDamageEffect", PhotonTargets.All, position, rotation);   

Meghívásuk ugyanúgy történik, mint eddig, csak a paramétereket rendre átadjuk, ahogy azt 

a függvény definíciónál tettük.  

4.6.1 Lövés kivitelezése 
 

Ahhoz, hogy érzékeljük, hogy a játékos lő, be kell kérni egy inputot, mivel az inputokat a 

PlayerManager osztály kezeli ezért ott helyeztem el a lövési metódust. Ahhoz, hogy tudjuk, 

hogy a játékos lőtt és ne terheljük el nagy csomagokkal a kommunikációt, nem 

szinkronizáltam be minden egyes kilőtt golyó pozícióját, csak egy szimpla RPC-t indítok, 

hogy minden kliens tudja, hogy egy játékos mikor lő ki 1 golyót. Mivel a golyókra mindig 

ugyan az a fizika hat, ezért nem érdemes szinkronizációt alkalmazni, hogy optimálisabb 

legyen a hálózati terhelés.  

1. if (Input.GetButton("Fire1") && Time.time >= nextTimeToFire && fireMode == 1)   
2. {   
3.     nextTimeToFire = Time.time + 1f / fireRate;   
4.     photonViewComp.RPC("Fire", PhotonTargets.All);   
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5. }   
6. else if(Input.GetButtonDown("Fire1") && fireMode == 2)   
7. {   
8.     if (rocketLauncher != readyRockets.Length)   
9.     {   
10.         photonViewComp.RPC("StartRocket", PhotonTargets.All, rocketLauncher);   
11.         readyRockets[rocketLauncher] = false;   
12.         rocketLauncher++;                  
13.     }   
14. }   

Raktam bele egy egyszerű fireMode változót a feltételbe, ami alapján lehet lőni többféle 

fegyverzettel, illetve a sorozatlövésnél egy időzítőt, hogy mikor tud újra lőni, ha tartja a 

gombot. 

4.7 PlayerNetwork és PDRC 
 

Ahhoz, hogy a játékosok szinkronizálva legyenek, ahányszor csak tudjuk, el kell küldenünk 

minden csomagban a klienseknek a pozícióinkat. Lehetőségünk lenne minden 

pozícióváltáskor egy RPC hívást kezdeményezni, de ez nem lenne túl pontos, és 

maradhatnának el csomagok is sűrűn. Az objektumokat úgy tudjuk szinkronizálni, hogy át 

kell adni a Photon View komponensnek azt a komponenst, amit figyelni akarunk minden 

csomag küldésekor. A létrehozott komponenst a Photon által létrehozott MonoBehaviour 

osztályból kell leszármaztatni, hogy tudjuk implementálni az 

OnPhotonSerializeView(PhotonStream stream,PhotonMessageInfo info) metódust. A 

metódus funkciója, hogy ami értékeket átadunk, azt vissza is kapjuk minden olyan 

objektumról, ami szinkronizálva van a Photon-on keresztül.  

1. void OnPhotonSerializeView(PhotonStream stream,PhotonMessageInfo info)   
2.     {   
3.         if (stream.isWriting)   
4.         {   
5.             //Our player send something to he network.   
6.             stream.SendNext(this.rb.position);   
7.             stream.SendNext(this.rb.rotation);   
8.             stream.SendNext(this.rb.velocity);   
9.    
10.         }   
11.         else   
12.         {   
13.             //Other player give use something throught network.   
14.             realPosition = (Vector3)stream.ReceiveNext();   
15.             realRotation = (Quaternion)stream.ReceiveNext();   
16.             rb.velocity = (Vector3)stream.ReceiveNext();   
17.         }   
18.    
19.         float lag = Mathf.Abs((float)(PhotonNetwork.time - info.timestamp));   
20.         realPosition += (this.rb.velocity * lag);   
21.     }   
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Az implementáció lényege hogy az rb adattag tartalmazza a Rigidbody komponenst, amit 

lekértem szimplán a GetComponent generikus függvénnyel, mint eddig. Mivel minden 

objektumnak van ilyen komponense a stream-nek ezt adjuk át, ezáltal tudni fogja, melyik 

objektumhoz fog tartozni melyik pozíció. A Photon megvalósítása, hogy amit adunk azt 

vissza is kapjuk, ha nem írjuk a stream-et, akkor olvassuk. A vissza jött adatokat eltároljuk, 

majd beállítjuk mindegyik objektumon a megfelelő pozíciót és azt az értéket, amennyit 

elfordult az objektum, ami nem a miénk, ezt egyszerűen a photonView.IsMine adattag 

visszaadja. Miután ez megtörtént, a kliensünk azt látja a klónozott objektumokon amerre 

mozognak a kliensek által.  

1. void Update () {   
2.        if (!photonView.isMine)   
3.        {   
4.            ///If to much the distance teleport to it.   
5.            if(Vector3.Distance(realPosition,rb.position) <= 100.0f)   
6.            {   
7.                rb.position = Vector3.MoveTowards(rb.position, realPosition, Time.

fixedDeltaTime);   
8.                rb.rotation = Quaternion.RotateTowards(rb.rotation, realRotation, 

Time.fixedDeltaTime * 100.0f);   
9.            }   
10.            else   
11.            {   
12.                rb.position = realPosition;   
13.                rb.rotation = realRotation;   
14.            }   
15.        }         
16. }  

Mivel ez a mozgás akkor tűnne folyamatosnak, ha a ping az 0 ms lenne, ami egy távoli 

szerver esetében lehetetlen ezért muszáj a mozgást finomítani a két kapott érték között a 

realPosition az a pozíció, amit a Rigidbody elmozdult a valós időben. Az eltelt idő pedig 

nem más, mint az utolsó kapott csomag eltelése óta eltelt idő. ha ezzel beszorozzuk a kapott 

elmozdulást, akkor megkapjuk, azt a pozícióját az objektumnak ahova szinkronizálni kell 

majd folyamatosan a MoveTowards segítségével mozgatjuk az objektumokat az aktuális 

pozícióból a valós pozícióba, csak az elmozdulás nagysága az eltelt idő lesz. Ugyanezt kell 

megtenni annál az értéknél is, ami megmondja, hogy mennyit fordult el az objektum. Mivel 

gyakran nem egy időben csatlakoznak a játékosok, ezért szükséges annak a vizsgálata, hogy 

az eredeti és a valós pozíció közt, ha túl nagy a táv, akkor azonnal szinkronizálva legyen és 

csak utána térjen vissza a látszat szinkronizációhoz. Két pont közötti távolságot a Vector3 

osztály Distance nevű statikus metódusa visszaadja, aminek a két vizsgált pont a paramétere. 

A kritikus távolság pedig egy tapasztalati mennyiség, ami után már csak átteleportáljuk az 

objektumot. 
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PlayerDisableRemoteComponent feladatát már megemlítettem a komponensek 

felsorolásánál, itt már csak az implementációra térek ki. Mivel ellenőrizni szeretnénk, hogy 

melyik objektum nem a miénk ezért rögtön a Photon osztályából származtattam le a 

komponenst.  

1. public class PlayerDisableRemoteComponent : Photon.PunBehaviour   

Az egész osztály csak végigmegy az összes komponensen, amit átadunk neki a listába és 

letiltja, a Behaviour osztályt megvalósítja minden objektum. Az osztály enabled adattagja 

által le tudjuk tiltani az összes komponenst, amit átadunk. Így mikor létrejön, egy ilyen 

objektum a jelenetben, ami tartalmazza, a scriptet a script lefut, és csak azt ellenőrzi, ez az 

objektum a miénk-e, ha nem, akkor kikapcsolja.  

1. if (!photonView.isMine)   
2. {   
3.     foreach (Behaviour component in componentsToDisable)   
4.     {   
5.         component.enabled = false;   
6.     }   
7. }    

4.8 Camera mozgatása 
 

Jelenleg a játék implementáció kétféle nézetet tartalmaz az, hogy a kamera melyik nézetben 

van, egy egyszerű switch-case-el kezeltem le, aminek a bemeneti paramétere egy short 

típusú változó, így több nézet is felvehető. Ha a játékos nézetet vált, akkor csak a kamerát 

kell elhelyezni egy megfelelő pozícióba a nézet alapján. Az alapnézet, hogy hátulról nézi a 

repülőt a kamera, mint a legtöbb árkád TPS (Third Person Shooter) játékban. Mivel nincs 

osztott képernyő, ezért egy kamerát használok a játékban. Az alap kamera a Unity-ben a 

main camera, amit statikusan el tudunk érni bárhonnan, és tudjuk módosítani a pozícióját. 

Alapból csak el kell tolni a kamera pozícióját az objektum mögé és felfele egy adott 

egységgel. A kamerának van egy metódusa a LookAt, ami megmondja, milyen pozícióra 

nézzen a kamera.  Amit még beletettem, hogy látványos legyen, az az, hogy az objektum 

sebessége alapján távolodjon el a kamera az objektumtól. A Mathf osztálynak van egy Clamp 

nevű metódusa, ami képes egy megadott maximum és minimum érték között tartani egy 

bemeneti értéket, így ennek a felhasználásával egy bizonyos sebesség felett kezd csak 

távolodni a kamera vagy közeledni, ha az objektum elkezd vissza lassulni.  

1. newCameraPos = transform.position - transform.forward * 12.0f * Mathf.Clamp( 
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2. GetComponent<Rigidbody>().velocity.magnitude * 0.01f, 0.6f, 1.5f) + Vector3.up * 
2.0f;   

3. Camera.main.transform.position = newCameraPos;   
4. Camera.main.transform.LookAt(transform.position + transform.forward * 30.0f);   

A másik nézet arra szükséges, hogy a játékos tudjon célozni. A nézet lényege hogy a kamerát 

a golyó kilövési helyére tesszük és nem LookAt funkciót használjuk, hanem a kamerát 

forgatjuk a vektorral egy irányba.  

1. newCameraPos = muzzleFlashTransform.position + muzzleFlashTransform.forward * 2.0
f;   

2. Camera.main.transform.position = newCameraPos;   
3. Camera.main.transform.rotation = muzzleFlashTransform.rotation;   

4.9 Pálya elkészítése 
Mivel egy repülővel nagy távokat tudunk megtenni így a pályaarányt úgy kell megválasztani, 

hogy a játékos azt érzékelje, hogy hatalmas területet tud bejárni. Ilyen nagy pályák 

készítéséhez és hogy igényesen is nézzen ki, általában külön 

fejlesztőket alkalmaznak a cégek. Még a pályát lehetséges, 

hogy egy ember teszi össze, de hozzá a modelleket 

összetevőket már nem. Első pályának próbáltam kitalálni egy 

olyan környezetet, ami nem igényel rengeteg modellt, de 

mégis hangulatos lehet a játékosok számára. Igyekeztem 

kialakítani egy olyan környezetet, ahol kevés ember lakik és 

nem sok tereptárgy van. Ilyen környezetteket vagy hó, vagy 

homok borítja, így maradtam a sivatagos pályánál, mert azt 

még egyszerűbb volt kivitelezni, de még így is sok munka 

lehet vele, igazából a végtelenségig lehet dekorálni a pályákat. 

Első lépés magát a pályának a domborzatát elkészíteni. A 

Unity-ben van külön terrain komponens, és tudunk vele 

nagyméretű pályákat kezelni. Először is meg kell határozni 

egy terrain nagyságát, a width és a length paraméter fogja ezt 

meghatározni. Az eddigi modellekhez választottam meg 

ezeket a paramétereket, hogy arányosan elég nagy legyen egy 

repülős játékhoz. A többi paraméterrel be lehet állítani a 

tárgyak látó távolságának a nagyságát, részleteségeit, illetve a 

textúrának részleteségét. Ezeket jelenleg felvettem a legnagyobb értékre később állítható 

optimalizálási szempontból.  

12. ábra - Unity terrain komponense 



  

35 
 

Multiplayer repülős játék Unity3D-ben 

4.9.1 Heightmap elkészítése 
 

Egy pálya főleg ilyen nagy méretben, kell, hogy tartalmazzon domborzatot. A terrain 

komponensbe vannak beépítve ecsetek, amelyekkel tudjuk festeni a pályának a textúráját, 

fákat lerakni nagy területekre, de domborzatot is tudunk vele készíteni. Minden, ami 

szükséges egy pálya készítéshez be van építve, de a domborzat készítéshez is kell ügyesség, 

sajnos a beépített eszközök nem garantálnak szép eredményt, ha a készítő nem tudja 

megfelelően használni. Ezért felhasználtam a domborzat elkészítéséhez egy programot, 

aminek az a neve, hogy L3DT. A program alkalmas hogy kigeneráltassunk nagy pályákat 

többféle felbontásban és kapunk egy heightmap-ot eredményül, amit a Unity támogat és be 

tudjuk importálni nyers formában. A programnak van ingyenes változata, illetve fizetős is, 

ami elérhető 3 hónapig ingyen. Az ingyenes verzió tartalmaz némi korlátozásokat.  

 

13. ábra - Vizuálisan rendre heightmap, normalmap, textúra 

A programot, ha elindítjuk, játszhatunk sok fajta paraméterrel, hogy milyen típusú pályát 

szeretnénk generálni, mekkora legyen illetve még az éghajlat típust is beállíthatjuk, ami azért 

hasznos, mert generált a heightmap mellé még textúrát és normalmap-ot is. Ezeket ki tudjuk 

importálni bármilyen formátumban. Importálásnál a nyers heightmap-ot rá tudjuk feszíteni 

bármekkora méretű pályára. Mivel a hozzá készített textúra egymagában nagyméretű, de ha 

közel megyünk hozzá, pixeles, így az csak iránymutatóként hasznos. 

4.9.2 A pálya további elemei 
 

Egy használható pálya érdekében próbáltam még össze szedni pár dolgot, így kerestem egy 

olyan homok textúrát, ami valódi homok dűnéket tud imitálni. Készítettem pár modellt 

Blender-be és kerestem pár ingyenesen elérhető modellt, hogy egy kezdetleges prototípus 

pályát össze tudjak rakni. 
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14. ábra - Képek a játékból editor nézetben 

4.10 GameMode manager 
 

Már létezik egy GameManager objektum és egy komponens is, ami a játék menedzseléséért 

felelős, de nem magáért a játékmódért. Valaminek ütemezni kell a körök hosszát, a nyertes 

köröket. Jelezni a játékosoknak, ha vége egy körnek. A GameMode menedzser komponens 

fogja megvalósítani az ilyen dolgokat. Létrehoztam egy állapotot, ami statikus, ebből csak 

egy lehet, egy osztálynak ez fogja az aktuális állást megmondani 

1. public static short state = 0;   

Egy switch kezeli az aktuális állapotokat.  

1. switch (state)   
2. {   
3.     case 1:   
4.         StartTimer();   
5.         break;   
6.     case 2:   
7.         StartRoundFreezeTime();   
8.         break;   
9.     case 3:   
10.         RoundTimer();   
11.         break;   
12. }  

Az első állapot, ha beérkezik az első játékos, akkor elindul, egy időzítő, ameddig 

mindenkinek be kell csatlakozni. A másik két állapot pedig a kör idő és a felkészülési idő. 

Az időzítőt, mint eddig, úgy oldottam meg, hogy egy megadott időből percben számítva 

kivonom, a Time.deltaTime-ot viszont itt nem minden kliensnek kell ezt nézni, csak a 

masterClient-nek azaz a mester kliensnek, aki először becsatlakozott, ő lesz felelős a játék 
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menedzseléséért. Ahhoz hogy a ki a MasterClient a Photon-nak van egy statikus adattagja, 

amivel le lehet kérdezni.  

1. if (PhotonNetwork.isMasterClient)   
2. {     
3.     actualTime -= Time.deltaTime;   
4.    
5.     if (actualTime <= 0.0f && PhotonNetwork.isMasterClient)   
6.     {   
7.         RaiseEventOptions options = new RaiseEventOptions()   
8.         {   
9.             CachingOption = EventCaching.DoNotCache,   
10.             Receivers = ReceiverGroup.All   
11.         };   
12.         PhotonNetwork.RaiseEvent((byte)PhotonEventCodes.FreezeSignal, null, false

, options);   
13.     }   
14. }   

Ahhoz hogy minden kliens értesüljön az állapotváltozásról valamivel jelezni kell nekik. Az 

RPC-k pont erre voltak jók, de ahhoz kell egy PhotonView komponens, hogy használjuk. 

Ilyen esetekre is, hogy ne minden objektum tartalmazzon egyedi azonosítót, azzal is csökken 

a hálózati csomagok nagysága, létrehoztak egy beépített eseményt. Ezt az eseményt a 

RaiseEvent() statikus metódussal tudjuk meghívni. Ennek át tudunk adni egy kódot 

byteokba, tudunk objektumot átadni és egy flag-et beállítani, ami a csomag elküldésének a 

biztonságát növeli. A negyedik paraméter pedig az eseménynek pár opciója, hogy szükséges-

e eltárolni, és hogy kik kapják meg. A meghívása ugyanúgy történik, mint az eddigi 

eseményeknek.  

1. void OnEnable()   
2. {   
3.     PhotonNetwork.OnEventCall += OnPhotonEvent;   
4. }   
5.  
6. void OnPhotonEvent(byte eventCode, object content, int senderId)   
7. {   
8.     PhotonEventCodes code = (PhotonEventCodes)eventCode;   
9.     if (code == PhotonEventCodes.FreezeSignal)   
10.         FreezeState();   
11.     if (code == PhotonEventCodes.RoundSignal)   
12.         RoundState();   
13.     if (code == PhotonEventCodes.StartSignal)   
14.         state = 1;   
15.     if (code == PhotonEventCodes.OnCodeDelivery)   
16.         RoundState();        
17. }   

Viszont a paraméterből le tudjuk kérni az eventCode-ot ami alapján be tudjuk állítani, milyen 

esemény állt elő, és megfelelően le tudjuk kezelni ezeket. Ezek alapján már minden kliens 

értesülni fog az eseményről és tudja, hogy milyen állapotban minek kell lefutnia. 
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5. Adatbázis és webszerver 
 

Ahhoz hogy eltároljuk a játékosok adatait szükségünk lesz valami tárolóra, ami alkalmas 

robusztus működésre. Az adatbázisok pont ezt a célt szolgálják. Ha a kliensek gépén egy 

helyi adatbázist hozunk létre, az nem alkalmas egy multiplayer játékhoz, ugyanis nem tudjuk 

a statisztikát felhasználni a játékosok tudás szintjéről, és a tartalmakat se tudnánk bizalmasan 

kezelni. Egy olyan adatbázist kell választani, ami tud futni megállás nélkül egy szerveren és 

kiszolgálni a kéréseket. Szükség esetén leállás után is tárolja az adatokat, akár redundánsan 

is. 

Már rengeteg adatbázis elérhető az interneten, ráadásul ingyenes felhasználással. Tudunk 

választani SQL alapú adatbázisok és NoSql alapúak között is. Az SQL alapú adatbázisok, 

alkalmasak relációs adatbázisok kezelésére és táblákban tárolják az adatokat. A NoSQL 

adatbázisok nem használnak SQL nyelvet a lekérdezésre és nem feltétlenül tudnak 

biztosítani ACID működési elvet. Az én választásom egy SQL alapú adatbázisra esett, ez 

nem más, mint a MySQL. Az adatbázis jelenleg az Oracle tulajdonában van, de a svéd 

MySQL AB cég fejlesztette ki. Amiért ezt az adatbázist választottam, hosszú távon tesztelt 

robosztus és egyedi illesztőfelületekkel kezelhető a legtöbb programozási nyelvből. 

5.1 MySQL telepítése és beállítása 
 

Az adatbázis telepítése nem bonyolult dolog, letöltjük a legújabb GPL verziót az Oracle 

honlapjáról ezután a konfigurációnál olyan alapvető dolgokat kell csak beállítani, mint a root 

felhasználónév és jelszó, de nagyjából minden beállítást tudunk még a későbbiekben 

módosítani. Fejlesztés során én a xampp-ot tudom ajánlani, ami egy szabad és nyílt 

forráskódú platformfüggetlen webszerver-szoftvercsomag, ami ma már MariaDB-t 

tartalmaz, de még elérhető a MySQL-es verzió is belőle. A phpMyAdmin segítségével 

elérjük a MySQL adatbázist, és az alapvető konfigurációkat és teszteléseket el tudjuk 

végezni a projekthez. 
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15. ábra - phpMyAdmin felülete 

Tudjuk kezelni a táblázatokat könnyedén, másrészről rengeteg hasznos információt, 

letudunk olvasni (méret,típus,rekordok száma…). Tudjuk gyorsan és dinamikusan kezelni 

az adatbázis parancsait SQL parancsok nélkül. Későbbiekben úgy is, egy interfészen 

keresztül fogjuk az elérést biztosítani valamilyen rest API-n keresztül. Ami még fontos 

szempont, hogy milyen tárolómotort használjunk az adatbázis mögött több lehetőséget is 

biztosít a MySQL legelterjedtebbek a MyISAM és az InnoDB. A lényeges különbség a kettő 

közt, hogy az InnoDB támogatja a tranzakciókat, a MyISAM nem. A másik lényeges 

különbség, hogy az InnoDB rekord szintű zárolást alkalmaz, még a MyISAM tábla szintűt. 

Az InnoDB támogatja az idegen kulcsok alkalmazását is. Én az InnoDB mellett tettem le a 

voksom, és a keresőmotort egyszerűen be tudom állítani egy SQL paranccsal, a tábla 

létrehozásakor meg kell adni az ENGINE kulcsszót, utána, hogy milyen keresőmotort 

szeretnénk alkalmazni. 

1. CREATE TABLE User_   
2. (   
3.   Username VARCHAR(50) NOT NULL,   
4.   Password VARCHAR(270) NOT NULL,   
5.   ID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT 
6. )ENGINE = INNODB; 
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5.2 Adatbázis tervezése 
 

A megfelelő adatbázis kiválasztása utána a játékhoz el kell készíteni az illeszkedő adatbázist 

megfelelő táblákkal és kapcsolatokkal. Mielőtt megírjuk a kódot célszerű egy relációs 

modellt készíteni. A modell elkészítésénél arra figyeltem oda, hogy ne tartalmazzon kört. 

Egy faszerkezetet alakítottam ki, hogy egyszerű legyen későbbiekben módosítani, kivenni 

egy táblát vagy egy új rekordot hozzá adni. Azért egy fontos szempont, hogy későbbiekben 

tudjunk rajta módosítani, mert mint említettem a multiplayer játékok egyik nagy erősége a 

folyton frissülő tartalom, amit bele lehet tenni. Ezeket a tartalmakat számon kell tartanunk 

az adatbázisban, hogy kinek van már meg és ki jogosult rá. így ha egy egészen új dolgot 

teszünk bele, akkor csak egy új táblát létrehozunk, ahol eltároljuk az új tartalmat, hogy az 

adott játékoshoz engedélyezve van-e annak a használata.  

5.2.1 Rekordok és táblák megválasztása 
 

Mivel repülős játékról van szó, ezért ami szóba jöhet cserélhető tartalomként, az a 

fegyverrendszer és maga a repülő. Létre kell hozni egy user táblát, ami minden felhasználó 

főbb adatait tartalmazza. Kell egy statisztikatábla, ahol a felhasználó játékon belüli 

statisztikájáról tároljuk az adatokat, és magának a rakétáknak és a repülőknek egy tábla. 

Ezeket egy kapcsoló tábla használatával kötjük össze, ha a kapcsoló táblában szerepel egy 

kapcsolat, akkor az a felhasználó rendelkezik az adott eszközzel. Ezen felül még egy triggert 

is beletettem, hogy tároljuk azt az eszközt, amit aktuálisan használ a felhasználó. 

Ezen szempontokat figyelembe véve a következőképpen alakul a relációs modell: 

 

16. ábra - Relációs modellje az adatbázisnak 
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5.3 Webszerver elkészítése 
 

Rengeteg technológiát használhatunk ma már egy webszerver elkészítéséhez PHP, Java 

(Spring), ASP .NET…, de bármilyen nyelven lehet implementálni, ezek elterjedtebb, nem 

gépközeli technológiák. A webszerver feladata hogy kiszolgálja a kliensek kérését HTTP 

protokollon keresztül. Leginkább, amiért szükséges a webszerver, hogy az adatbázist a 

klienseken futó alkalmazás ne érje el. Ez biztonsági okokból nagyon előnyös, senki nem 

turkál az adatbázisban, csak kéréseket tud küldeni, majd a webszerver lekezeli ezeket a 

kéréseket, és ha van jogosultsága a felhasználónak, a szerver felolvassa az adatbázisból az 

adatot, majd az továbbítja a szervernek, és a szerver a kliensnek. A kliens semmit nem csinál, 

csak küld és fogad adatokat, s nekünk csak a fogadott adatot kell feldolgozni a kliens oldalon. 

Az implementációt java nyelven végeztem a Spring keretrendszer segítségével. A Spring 

egy olyan technikát használ, aminek segítségével a projektet különböző komponensekből 

tudjuk felépíteni. A példányosítást, paraméterezést, metódus hívást rábízzuk a keret 

rendszerre. Ha átadjuk neki a megfelelő interfészeket, akkor az implementáció több részre 

szétszedhető és dinamikusan ki lehet cserélni a komponensek implementációját. 

5.3.1 Maven bevezetése 
 

Az elkészült projektet nem a szokásos módon fordítottam le, ami ad egy jar fájlt vagy webes 

alkalmazásnál egy war fájlt, hanem az apache cég által készített Maven segítségével. A 

Maven lehetőséget add arra, hogy a build folyamatot automatizáljuk. Dinamikusan be 

tudunk húzni vele kész modulokat akár ilyen lesz majd az adatbázishoz szükséges JDBC 

API vagy a Spring. A Maven-nek van egy központi adatbázisa (central repository), ahol 

megtalálható minden nagy fejlesztő cég API-ja egy modulba szervezve. De lehet saját 

repository-t is használni, ahonnan el tudjuk érni az általunk készített modulokat. Minden 

modulnak van egy POM (Project Object Model) fájlja, ami leírja a buildhez szükséges 

információt a modulról és a hozzá tartozó függőségeket. Ez egy xml alapú konfigurációt 

igényel csak. Új függőségeket a következőképpen adhatunk hozzá.  

1. <dependencies>   
2.     <dependency>   
3.         <groupId>fieldofelites.com</groupId>   
4.         <artifactId>service</artifactId>   
5.         <version>1.0-SNAPSHOT</version>   
6.     </dependency>   
7.     <dependency>   
8.         <groupId>mysql</groupId>   
9.         <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>   
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10.         <version>8.0.9-rc</version>   
11.     </dependency>   
12. </dependencies>   

A dependencies tag között tudjuk felvenni az újabb modulokat. A groupid a vállalat vagy 

projekt neve, az artifactid pedig a komponensünk neve. Ahhoz hogy elindítsuk az 

alkalmazást, különböző maven goal-ok állnak a rendelkezésre. Ezek leginkább kapcsolók, 

amivel megmondhatjuk, hogy mit szeretnénk, tudunk vele teszteket futtatni, le tudjuk 

fordítani a projectet vagy akár csak külön a modulokat is. 

5.4 A Webszerver felépítése 
 

Mivel jelenleg nem nagyvállalat 

szintű webszerver készítése a cél, 

így egy egyszerűbb modellt 

választottam ennek az 

elkészítéséhez. A rendszernek csak 

alapvető dolgokat kell kiszolgálnia 

majd, és nem kell osztott 

rendszerként működnie.  A felépítés lényege hogy ne szabjon korlátot semmilyen 

technológiához vagy implementációhoz.  

5.4.1 Core module 
 

 A komponens modell osztályokat fog tartalmazni. Ezek az osztályok leíró osztályok, 

amelyeknek a segítségével majd kommunikálnak a komponensek egymásközt ezek fogják 

hordozni a tényleges adatokat. Ennek az osztálynak a feladata a szerviz interfészeit is 

definiálni, illetve kivételeket, amiket tovább dobunk majd az implementáció során.  

A szerviz interfészeinek olyan metódus definíciókat kell tartalmaznia, amiket majd 

használni, akarunk a kommunikáció során, azaz milyen értékeket szeretnék átadni és vissza 

kapni. Egy felhasználó regisztrációnál át kell adnunk egy user típusú paramétert, ami leírja 

a regisztrációhoz szükséges adatokat. De a regisztráció is egy általános dolog másképp is 

hozhatunk létre felhasználót, akár ezért a metódusnak csak az adatok adatbázisba juttatásáért 

felelős. Majd magas szinten kell eldönteni, hogy pontosan mire használjuk a függvényeket, 

a szerviz implementációnak csak egy magasabb szintet kell, hogy leírjon az adatbázis felett. 

17. ábra - Alap projektstruktúra [7] 
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Az osztályok a relációs modell alapján lettek implementálva. Egyszerű adattagokból áll, 

amiket a konstruktor beállít a szetteren keresztül.  

1. public Aircraft(int id, String name) throws IdCannotBeNullException,  
2. NoNameException {   
3.        setId(id);   
4.        setName(name);   
5.    }   

Azért célszerű a szettert használni, mert így nem kell két helyen vizsgálni a kapott 

paramétert. Az aircraft modellnél az id nem lehet kisebb, mint nulla, a név pedig üres vagy 

null értékű, ezért az érték vizsgálatot a szetter végzi.  

1. public void setId(int id) throws IdCannotBeNullException {   
2.     if(id <= 0)   
3.         throw new IdCannotBeNullException("Id must be positive number and bigger 

than null!");   
4.     this.id = id;   
5. }   

5.4.2 Service 
 

Implementálja a core interfészeit. Mivel a Spring fogja bekötni a DAO implementációinkat, 

így a szerviznek átadunk a konstruktorba egy DAO interfészt. A DAO interfészeket is ebben 

a modulban definiáljuk, tehát nem függ semmiben az implementációtól. Az interfészek 

esetemben megegyeznek, a szerviz interfészeivel, mivel ugyanazokat az értékeket várom és 

kapom majd.  

5.4.3 DAO (Data Access Object)  
 

Implementációja az adatbázist kezelő komponensnek. Több is lehet, belőle mi döntjük el, 

melyiket csatoljuk be majd a projektbe. Viszont bármilyen technológiával (Mysql, MSSQL, 

Oracle SQL…) implementáljuk az osztályokat, az osztályoknak implementálniuk kell a 

szerviz komponens interfészeit. Mivel Mysql-t választottam, ezért a DAO Mysql 

implementációt tartalmaz jelenleg. Minden DAO osztálynak 3 adattagja van az adatbázis 

elérési címe, felhasználónév és jelszó. Mikor bekötjük a modult, ezeket a paramétereket kell 

átadni az osztály konstruktorának, hogy csatlakozni tudjunk az adatbázishoz. A metódusok 

implementálása általában ugyanarra a szisztémára épül. Megnyitjuk a kapcsolatot az 

adatbázis felé, majd egy prepared statement-tel lekérjük az adatokat vagy átadjuk. A kapott 

eredményeket eltároljuk egy modell osztályban, és ha szükséges, vissza térünk vele.  
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5.4.4 Controller (End Point) 
 

A kontroller modulba kikötjük URL címekre azokat a szerviz interfészeket, amiket használni 

szeretnénk. Ahhoz, hogy ezt meg tegyük, függőségként meg kell adni a POM fájlba a Spring 

keretrendszert. A Spring lehetőséget ad többféle annotációra java-n belül. Az egyik ilyen 

annotáció a RequestMapping amivel az elérési utakat tudjuk megadni. Ezen felül még 

megadhatjuk benne, hogy milyen típusú kérést akarunk küldeni, GET vagy POST, milyen 

típust várunk vissza. Fel kell tüntetni, a ResponseBody annotációval melyik metódus az, ami 

visszaküldi a kérést, a Spring pedig feldolgozza. A következő implementációs rész a játékos 

repülőjét adja vissza egy GET kéréssel az id alapján. 

1. @RequestMapping(value = {"/AircraftManagement"})   
2. public class AircraftController {   
3.    
4.     AircraftService aircraftService;   
5.    
6.     public AircraftController(AircraftService aircraftService){   
7.         this.aircraftService = aircraftService;   
8.     }   
9.    
10.     @RequestMapping(value = "/getUserAircraft/{playerID}", method = RequestMethod

.GET, produces = "application/json")   
11.     @ResponseBody   
12.     public Aircraft getUserAircraft(@PathVariable int playerID){   
13.         return aircraftService.getUserAircraftByID(playerID);   
14.     }   
15. }   

Van, hogy olyan POST kérést szeretnénk kivitelezni, hogy az egy kész objektumot vár akár 

bejelentkezésnél, a felhasználónév és jelszó nem adható át egyszerűen a címbe épített 

változóként. Ahhoz, hogy objektumokat tudjak küldeni a szervernek, felhasználtam egy 

plugint amit JAXB-nek hívnak. A plugint hasonló képpen be lehet húzni a Maven-be mint a 

függőségeket, csak más tag közé kell tenni. A JAXB képes XSD-ből legenerálni olyan 

osztályokat, amik képesek egy Json fájlból kiolvasni az adatokat, és ezt egy javas osztályként 

kezelni. Az XSD egy formátum leíró nyelv, amiben megtudunk határozni típusneveket és 

típusokat. Ha kész az XSD, csak le kell fordítani a projektet, és legenerálja nekünk az 

osztályt a konfigurációban megadott helyre. A JAXB konfigurációt is a POM fájlba tudjuk 

megtenni. Egy ilyen post kérés a következőképpen néz ki. 

1. @RequestMapping(value = {"/userLogin"}, method = {RequestMethod.POST}, consumes =
 MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)   

2. @ResponseBody   
3. public int userLogin(@RequestBody UserLoginRequest userLoginRequest){   
4.     return userService.userLogin(userLoginRequest.getUsername(),userLoginRequest.

getPassword());   
5. }   
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Ha a kérés megérkezik a userLoginRequest minden adattagja tartalmazni fogja a Json-ből 

kapott értékeket, ezt elküldi a szerviz implementációnak, és visszatér a felhasználó id 

értékével. A kontroller egy végső pontja az alkalmazásnak, akármilyen kontrollert 

létrehozhatunk, amivel használhatjuk a szervizek metódusait. 

5.5 Web és bundle 
 

Ahhoz, hogy működjön a webes alkalmazás, létre kell hoznunk szervleteket a web modulba. 

A szervletek fogadják a HTTP kéréseket. Megtalálja, a kontrollereket, mindent menedzsel, 

ami kéréssel és válasszal kapcsolatos. Kell egy dispatcher-servlet.xml fájl, amiben beállítjuk 

a bean-ek alap tulajdonságait. Egy bean egy Springes annotáció lesz, ami alapján be tudjuk 

kötni az implementációkat, ezt nevezik dependecy injection-nak. A dispatcher-servlet elérési 

útját meg kell adni egy web.xml fájlba. A web.xml tartalmazza a servlet konfigurációkat. Be 

kell állítani egy servlet osztályt, ami majd egy Spring-es osztály lesz, illetve ki kell kötni a 

fő URL-t, hol kezdődjön. 

1. <context-param>   
2.     <param-name>contextConfigLocation</param-name>   
3.     <param-value>/WEB-INF/dispatcher-servlet.xml</param-value>   
4.   </context-param>   
5.    
6.   <servlet>   
7.     <servlet-name>dispatcher</servlet-name>   
8.     <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-

class>   
9.     <load-on-startup>1</load-on-startup>   
10.   </servlet>   
11.    
12.   <servlet-mapping>   
13.     <servlet-name>dispatcher</servlet-name>   
14.     <url-pattern>/</url-pattern>   
15.   </servlet-mapping>   

Kell egy WebConfig osztály, amiben a bekonfigurálunk minden bean-t.  

1. @Configuration   
2. public class WebConfig {   
3.    
4.     String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/ae?useUnicode=true&useJDBCCompliant

TimezoneShift=true&useLegacyDatetimeCode=false&serverTimezone=CET";   
5.     String user = "root";   
6.     String password = "***";   
7.    
8.     @Bean   
9.     public UserController userController(){   
10.         return new UserController(userService());   
11.     }   
12.    
13.     UserService userService() {return new UserServiceImpl(userDAO());}   
14.    
15.     UserDAO userDAO() {return new UserDAOimpl(url,user,password);}   
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16.    
17.     @Bean   
18.     public AircraftController aircraftController() {return new AircraftController

(aircraftService());}   
19.    
20.     AircraftService aircraftService(){ return new AircraftServiceImpl(aircraftDAO

());}   
21.    
22.     AircraftDAO aircraftDAO() {return new AircraftDAOimpl(url,user,password); }   
23. }   

Az interfészek pedig megkapják a valós implementációkat.  

 

A boundle egy egybefoglaló modul, amit ha lefordítunk, akkor lefordul az összes modul. A 

POM fájbla fel kell sorolni a modulok nevét a következőképpen.  

1. <groupId>fieldofelites.com</groupId>   
2. <artifactId>bundle</artifactId>   
3. <packaging>pom</packaging>   
4. <version>1.0-SNAPSHOT</version>   
5. <modules>   
6.     <module>core</module>   
7.     <module>service</module>   
8.     <module>dao</module>   
9.     <module>controller</module>   
10.     <module>web</module>   
11. </modules>   
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6. Grafikus elemek elkészítése 
 

Egy játék készítése során sokat számít, hogyha a fejlesztő rendelkezik, egy kis művészi 

érzékkel. Sajnos ez nem mindig adott, esetenként meg tudunk bízni erre szakosodott 

embereket, hogy készítsék el az elképzeléseinek megfelelő grafikai elemeket. Ez lehet 2D 

vagy 3D, általában ezek nem kis költséggel járnak. És egy játéknál nem egy 2D rajzról, 3D 

modellről, animációról van szó napjainkban, hanem nagy mennyiségről. A nagyobb 

cégeknél nem megbízás alapján megy, inkább alkalmaznak erre szakosodott embereket, ami 

gazdaságosabb nagy mennyiségben, mintha részenként vennénk a játékhoz szükséges 

elemeket. De dönthetünk úgy is, hogy mi készítjük el ezeket az elemeket. Elérhetőek 

programok, ahol tudunk tervezni alacsony poligon számú modellektől a legrészletesebb 

valósághűbb modellig bezárólag bármit Ezek közül a legelterjedtebbek a Blender, Maya, 

Cinema 4D, 3D Max… A modellezésnek két féle módja van, a vertex alapú illetve a voxel 

alapú modellezés. 

6.1 Vertex alapú modellezés 
 

Ennek a modellezésnek a lényege, hogy a modellünket vertexekből építjük fel. Egy vertex 

nem más, mint egy jól meghatározható pont a három dimenziós térben. Ezeket a pontokat, 

ha összekötjük poligonokat kapunk. A legegyszerűbb poligon a háromszög. a poligonok is 

össze vannak kötve egymással, így kapunk egy testet. Vertex alapú megjelenítésnél, mivel 

csak egyenesekből álló alakzatokat tudunk elkészíteni, ezért ha homorú vagy domború 

formát szeretnénk készíteni, úgy tudjuk elérni, ha a vertexek számát növeljük, és ezzel egyre 

finomabb alakzatokat tudunk majd a megjelenítőre kirajzolni. Ennél az eljárásnál vigyázni 

kell, hogy a vertexek száma optimális legyen, mert valós idejű megjelenítésnél minden egyes 

pontra esik egy számítás. Mikor egy filmet nézünk, amiben CGI-t alkalmaznak, akkor 

könnyebb dolguk van a készítőknek, mert a számításokat egy szerver farm vagy egy 

szuperszámítógép végzi és nem valós időben, ezért tudnak sugár követést és egyéb 

renderelési eljárásokat alkalmazni, mert nem kell minden képkockát a valós időben 

elkészíteni. Egy számítógépes játéknál viszont más a helyzet. Egy valós idejű FPS 

multiplayer játéknál például számít hány FPS (frame per second) van egy játékosnak. Ha 

csak egy nagyon alapot is veszünk számításba, amivel már játszható egy játék, az 30 

képkocka per másodperc, ennek a kirajzolása komoly számítást igényel, ha több százezer 

vertexből áll a játéktér, amit ki kell rajzolnunk a képernyőre.  
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6.2 Voxel alapú modellezés 
 

A voxel alapú modellezés lényege, hogy a modellt nem poligonokból építjük fel, hanem 

részecskékből hasonlóan, mint ahogy a valóságban is felépülnek az elemek. Ezt a módszert 

már a számítógépi grafika kialakulása óta ismerik, de a hardverek teljesítménye miatt 

elterjedtebb lett a poligon alapú modellezés. A nagy mérete nagy központi illetve GPU 

memóriát igényel. 

6.3 Blender bemutatása 
 

A Blender egy szabad, nyílt forráskódú, háromdimenziós grafikai program. Bárki letöltheti 

ingyen a legújabb verziót a hivatalos oldalról vagy a forráskódját is akár. Ha játékot akarunk 

készíteni 3D-ben, elengedhetetlen valamilyen 3D-s modellező program ismerete. Ha saját 

fejlesztésű játékokat akarunk készíteni, akkor egyszerű modellek készítése, amik nem fedik 

le a valósághű modelleket már könnyen elsajátítható. A Blender vertex alapú modellezést 

támogat. Ha elkészítünk egy modellt, elegendő csak behúzni a Unity-be vagy bemásolni, 

ugyanis támogatja azt a fájl formátumot, amit a Blender állít elő.  

 

18. ábra - Elkészült repülő modell Blender-ben, poligon nézetben, csontokkal együtt ábrázolva 

Mivel a kitűzött cél igényelte, hogy elkészítsek modelleket a pályához vagy a játékoshoz és 

nem mindig találunk ingyenesen szabadon felhasználható modelleket, így kicsit próbáltam 

elsajátítani a Blender használatát. A Blender-hez rengeteg tanító jellegű videó elérhető az 
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interneten. Az elsajátítási rengeteg időt emészthet fel egy ilyen programnak, főként, ha 

magunktól szeretnénk ezt megtenni és komoly szintre akarjuk emelni a tudásunk benne. A 

modellek elkészítése pedig órákat napokat vehetnek igénybe, még egy haladó szintű 

modellezőnek (a modell részleteségétől függ) is. Próbáltam közepes számú poligonból 

elkészíteni a játékos első modelljét, amit egy F18-as vadászgép alapján készítettem.  

Nemcsak modelleket tudunk benne elkészíteni, hanem a hozzá szükséges csontvázat is. A 

csontvázak egy modell animálásához szükségesek. Ezen felül lehetőségünk van textúrázni 

benne a modellt, illetve valós fény megvilágításokkal kirenderelni. Mivel szabad forráskódú, 

tudunk hozzá mások által készített szkripteket is letölteni.  
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7. Összefoglalás 
 

A szakdolgozat célja az volt, hogy bemutassam egy mai játék fejlesztése mennyi területre 

kitérhet, és milyen ismereteket igényel. Próbáltam egy játék vázát felépíteni, aminek a 

kinézetét prototípusokból állítottam össze. A kódot úgy megírni, hogy a grafikai elem 

könnyedén kicserélhető legyen.  

A fő cél hogy a játék bemutatható legyen egy olyan oldalon, ahol az indie játékokat tudják 

támogatni az emberek ha, tetszik nekik az ötlet, amit kivitelezni szeretnénk. Jelenleg 

kipróbálható a játék, működik a webes kommunikáció, el lehet tárolni a játékosok adatait és 

működnek az alap játék funkciók is. Ahhoz, hogy valós felhasználók előtt is bemutatható 

legyen viszont még rengeteg fejlesztés illetve hibajavítást igényel egy ilyen nagy kaliberű 

játék készítése több időt vesz igénybe akár több ember számára is, akik speciálisan ismerik 

a különböző területeket modellezés, adatbázisok tervezése, játék motor ismerete stb.   

Célszerű a fejlesztést egy részen elkezdeni és onnan végig vinni, egyedül nem érdemes 

nekifogni egy komplex egység minden részének. Gazdaságosabb, és célra vezetőbb, ha egy 

részt ragadunk meg azt kifejlesztjük, és csak utána megyünk tovább a további részek 

fejlesztésére. 
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8. Summary 
 

The goal of my thesis was to demonstrate how many surfaces of life is being touched while 

you are improving a game. I was trying to build up the structure of a game which was built 

up by prototypes. The code was written in the way that the graphics element could be easily 

replaced.  

The main goal is that, the game could be introduced in those kinds of websites where indie 

games could be supported by people, whether they like the idea that I would like to carry 

out. Currently, it is possible to try out the game the web communication is functioning, the 

data of the gamers can be stored, and the basic game functions are working. Besides this, if 

I want it to be introduced, it still needs much more improvement and error corrections, and 

much more time to be spent on with many people working on it, who knows especially the 

different surfaces of modelling, planning databases and knowledge of game engine.  

It is useful to start the improvement in one surface and keep going on from that point, it is 

not useful to start alone to improve each section of a complex unite. It is more economical 

and leads into purposes if we focus on one piece and improve that section and when it is 

finished, we can move on to the other sections. 
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