
Posudek na dipomovou práci
Tools for Generating and Editing 2D Terrain

Bc. Ondřej Mocný

Unity 3D je populární software umožňující snadnou tvorbu počítačových her, které obsahuje 
nejen nástroje pro tvorbu a testování hry, ale také běhové prostředí a funkce pro vytvoření 
samostatně spustitelných a distribuovatelných verzí hry pro řadu platforem.
Unity 3D je zaměřené na tvorbu her umístěných do 3D světa a tomu jsou také přizpůsobené 
nástroje, které obsahuje. Tvorba 2D her není přímo podporována, lze je ale koncipovat jako hry 
odehrávající se ve trojrozměrném světě, ovšem pouze v rámci dvourozměrného podprostoru. 
Některé nástroje, které jsou vhodné pro práci ve 3D se ale pro tvorbu takových her nehodí, 
zejména jde o nástroje pro tvorbu terénu (krajiny). Cílem této diplomové práce je navrhnout a 
implementovat rozšíření prostředí Unity, které by umožňovalo snadnou tvorbu a editaci terénu 
vhodného pro dvourozměrné hry.
Autor práce se zaměřil na studium prostředí Unity z programátorského a uživatelského 
hlediska. Zároveň se zabýval průzkumem existujících rozšíření prostředí Unity, které se 
zaměřují na 2D hry. Výstupem tohoto studia je seznam požadavků, které by měl nově vytvořný 
nástroj splňovat, aby doplňoval a rozšiřoval funkce pro tvorbu 2D her, které již vytvořili další 
uživatelé. Tento seznam následně využil při návrhu a implementaci nových nástrojů.
Navržené nástroje autor implementoval jako sadu skriptů pro prostředí Unity, které jednak 
implementují datové struktury a algoritmy nutné pro reprezentaci a zobrazení terénu, a jednak 
rozšiřují uživatelské rozhraní Unity o nové editory a nástroje pro změnu vlastností terénu. Tyto 
nástroje umožňují vytvořit nový terén pomocí náhodných generátorů, nebo modifikovat již 
vytvořený terén. Pro generování autor implementoval čtyři typy algoritmů, založené na 
Perlinově šumu, Voronoiových diagramech, algoritmu dělení a náhodné procházce. Tyto 
algoritmy je pro dosažení požadovaného výsledku možné kombinovat.
Z uživatelského hlediska rozšíření odpovídá standardům pro rozšiřující moduly pro prostředí 
Unity. Autorem vytvořené nástroje jsou dobře integrovány do prostředí Unity a svým ovládáním 
a vzhledem připomínají standardní nástroje dodávané ve výchozí instalaci Unity. Celé 
uživatelské rozhraní je dostatečně popsané v uživatelské dokumentaci, a to včetně instalace.
Kód, který autor vytvořil svou kvalitou odpovídá požadavkům práce. Výsledný produkt je stabilní 
a během testování při tvorbě posudku jsem nezaznamenal žádné chybné chování nebo 
chování, které by bylo v rozporu s uživatelskou dokumentací.
Autor zároveň dokládá použitelnost nových nástrojů a na několika příkladech ukazuje, že i v 
případě komplexního terénu je vytvořený terén dostatečně efektivní pro praktické použití. 
Z požadavků na nástroj, které autor na začátku práce identifikoval, byla většina splněna, 
některé však byly splněny jen částečně. Z nich je nejdůležitější požadavek na umístění a 
generování herních objektů vzhledem ke generovanému terénu. V odevzdané verzi je možné 
herní objekty ručně přiřadit k terénu, při změně tvaru terénu ovšem nedojde k jejich 
automatickému přemístění. Požadavek na automatické generování herních objektů byl 
implementován pouze pro vytvoření efektu “trávy”.
Text práce, včetně užvatelské dokumentace a zdrojového kódu, je v anglickém jazyce a je 
psaný srozumitelnou formou, s minimálním počtem gramatických a stylistických chyb. Autor v 
textu odkazuje na použité zdroje; většina odkazů je na zdroje na Internetu, což je ale vzhledem 
k povaze práce pochopitelné.
I přesto, že některé požadavky nebyly v odevzdané práci zahrnuty, jde o sadu nástrojů, které 
mohou tvorbu 2D počítačových her výrazně usnadnit a které byly komunitou uživatelů prostředí 
Unity kladně přijaty. Proto doporučuji, aby práce byla přijata jako diplomová a byla 
připuštěna k obhajobě.
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