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Resumo 

 

A popularização e crescimento do mercado de jogos eletrônicos trouxeram uma 

crescente demanda por ambientes de desenvolvimento que proporcionem mais 

facilidade e conseqüente rapidez na criação dos jogos. Os motores de jogos se inserem 

neste contexto como ambientes de desenvolvimentos próprios para esta área em 

questão. 

Dado que os motores de jogos podem conter deficiências em determinados 

aspectos, ferramentas integradas podem ser criadas e agregadas com o objetivo de 

eliminar ou minimizar tais deficiências. Dentro deste contexto, o motor de jogo 

Unity3D, abordado neste trabalho, apresenta a deficiência de não possuir suporte a 

edição visual de componentes 2D. 

Este trabalho tem como objetivo a especificação e implantação de testes de 

usabilidade para a ferramenta de desenvolvimento de interfaces 2D bitverse-unity-gui, 

esta agregada ao motor de jogo Unity3D, que adiciona o suporte a edição visual de 

componentes, tornando o desenvolvimento mais ágil. 

O aprimoramento da ferramenta com base no teste de usabilidade também é o 

objetivo prático deste trabalho, que também contem um estudo teórico sobre 

desenvolvimento e design de jogos, interfaces para os mesmos e testes de usabilidade. 
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1 Introdução 

 

 

Os jogos modernos são herança de milênios no que diz respeito à atividade 

humana de entretenimento. Segundo Jesper Juul [16], um jogo é um sistema baseado em 

regras com um resultado variável e quantificável, onde os diferentes resultados são 

atribuídos a diferentes valores, e o jogador exerce esforços no sentido de influenciar o 

resultado, se sentindo emocionalmente ligado a este resultado, e as conseqüências da 

atividade são opcionais e negociáveis. Diferindo nos meios de apresentação e uso, os 

jogos eletrônicos contam com elementos físicos característicos da evolução tecnológica 

moderna, tais como, por exemplo, os computadores e consoles (aparelhos dedicados a 

execução de jogos, geralmente ligados a um televisor) [11]. Tanto os jogos antigos 

quanto os eletrônicos apresentam características em comum quanto às regras, desafios e 

diversão que a atividade de jogar proporciona [6]. 

Segundo a Associação de Softwares de Entretenimento (ESA – Entertainment 

Software Association), a indústria de jogos eletrônicos vem crescendo continuamente 

durante os últimos 15 anos e será um dos poucos segmentos que crescerá acima da 

média de outros setores da economia no ano de 2011 [7]. Em 1996 esta indústria obteve 

um total de vendas na ordem de $2,6 bilhões, enquanto que em 2006 já chegava a $20 

bilhões, sendo que mais da metade ($10,5 bilhões) foi somente advinda da venda de 

software. 

Como conseqüência do aumento das vendas no setor, muitas ferramentas foram 

desenvolvidas para auxiliar no desenvolvimento de jogos, sejam estes para computador 

ou para console. Estudos comparativos destas ferramentas demonstraram que desde o 

pequeno desenvolvedor (comumente chamado indie) como os grandes estúdios podem 

ser atendidos [8]. São dentro deste contexto que se inserem os Motores para Jogos (do 

inglês Game Engines), que são ferramentas integradas que permitem a programação 

e/ou manipulação de componentes visuais do sistema desenvolvido. 
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Neste contexto foi criado o Motor de Jogo Unity3D [1], com o propósito de 

permitir o desenvolvimento de jogos, focando no gerenciamento de Assets (modelos 3D, 

imagens e vídeos, por exemplo) para tal fim. 

Os jogos, por sua vez, devem boa parte de sua popularidade a sua capacidade de 

entreter com mecanismos fáceis de interação com o jogador. Um destes mecanismos é a 

interface gráfica de usuário (GUI, do inglês Graphical User Interface), que se utiliza de 

elementos gráficos como ícones, botões ou qualquer outro indicador visual para permitir 

uma melhor experiência de uso e obtenção de informação (feedback) por parte do 

usuário, neste caso o jogador [11]. 

O motor de jogo Unity3D apresenta, no entanto, limitações com relação à 

criação de interfaces 2D, sendo que seus componentes de interface são, por padrão, 

criados e gerenciados através apenas de código (scripts) [1]. Tal limitação leva a um 

maior consumo de tempo para desenvolvimento, além do necessário conhecimento da 

linguagem de programação empregada. 

Diante deste cenário, a bitverse-unity-gui é apresentada como uma 

ferramenta/pacote que tem por finalidade a criação de interfaces 2D no motor de jogo 

Unity [2]. Os componentes são criados e gerenciados visualmente, de forma a abstrair a 

codificação necessária para o mesmo resultado, dando agilidade e menor necessidade de 

conhecimento em programação. 

O presente trabalho utilizará como motor de jogo a Unity3D, já citada, 

conjuntamente ferramenta/pacote bitverse-unity-gui. Apesar do motor de jogo possuir 

um editor integrado para a programação, optou-se por usar o Visual Studio 2008 [3], já 

que a linguagem C# é suportada. 

 Adicionalmente, as tarefas desenvolvidas serão gerenciadas/armazenadas pelo 

sistema de controle de versões Mercurial [4], conjuntamente com a ferramenta 

TortoiseHG [5]. O Mercurial é um sistema de controle de versões distribuído de fácil 

uso e transporte. 
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1.1 Objetivos 

 

 Este trabalho tem por objetivo avaliar a usabilidade da ferramenta bitverse-

unity-gui, com uso do motor de jogo Unity3D. A partir dos resultados dos testes de 

usabilidade, serão realizadas correções e componentes poderão ser definidos ou 

aprimorados. 

 Como objetivos específicos deste trabalho, devem-se citar: 

● Estudar os jogos eletrônicos, suas vantagens, problemas e metodologias. 

● Focar e aprofundar o estudo de interfaces 2D e componentes para jogos. 

● Estudar e desenvolver um teste de usabilidade da ferramenta bitverse-unity-gui. 

● Aplicar o teste com um número relevante de usuários. 

● Avaliar os resultados dos testes. 

● Realizar correções na ferramenta e desenvolver componentes para a mesma. 

 

1.2 Metodologia de Pesquisa 

 

 Neste trabalho é realizada uma pesquisa acerca de jogos, com foco na sua 

variante moderna: os jogos eletrônicos. Os motores de jogos são estudados haja vista 

que são de uso corrente no desenvolvimento destes jogos. Também trata do estudo de 

interfaces 2D para jogos, uma vez que a ferramenta para motor de jogo abordada neste 

trabalho se destina a criação deste tipo de interface. Por fim, a pesquisa acerca dos testes 

de usabilidade se faz necessária pelo fato deste tipo de teste ser aplicado para avaliação 

da ferramenta. 

 A metodologia de desenvolvimento deste trabalho é dividida em quatro etapas: 

 Etapa 1: Para analisar a teoria é realizada uma análise de literatura na área de 

jogos, jogos eletrônicos e desenvolvimento de interface para jogos. Também é analisado 

o desenvolvimento de testes de usabilidade. 

 Atividade 1.1: Analisar a área de jogos. 
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 Atividade 1.2: Analisar tipos de jogos eletrônicos, com ênfase na descrição do 

tipo de interface utilizado nos mesmos. 

 Atividade 1.3: Analisar a área de desenvolvimento de interface para jogos. 

 Atividade 1.4: Analisar a área de desenvolvimento de testes de usabilidade. 

 Etapa 2: Verificar o estado da arte em relação aos motores de jogos empregados 

na indústria de forma a traçar um comparativo com o motor de jogo utilizado neste 

trabalho (Unity3D). Para esta etapa é feito o estudo de pesquisas comparativas entre 

diferentes tipos de motores de jogos. 

 Atividade 2.1: Estudar a definição de motor de jogo. 

 Atividade 2.2: Analisar estudos comparativos de diferentes motores de jogo. 

 Atividade 2.3: Estudar o motor de jogo Unity3D. 

 Etapa 3: Analisar abordagens de desenvolvimento de interfaces para jogos e 

testes de usabilidade. Nesta etapa é utilizada a técnica de revisão sistemática de 

literatura. Também á abordada a ferramenta utilizada neste trabalho, a bitverse-unity-

gui. 

 Atividade 3.1: Analisar o desenvolvimento de interfaces para jogos. 

 Atividade 3.2: Estudar e apresentar o funcionamento da ferramenta bitverse-

unity-gui. 

 Atividade 3.3: Estudar a conceituação e técnicas de condução de teste de 

usabilidade. 

 Etapa 4: Desenvolvimento de teste de usabilidade para a ferramenta bitverse-

unity-gui e propostas de correção da ferramenta com base neste teste. 

 Atividade 4.1: Planejar e executar um teste de usabilidade com vistas à avaliação 

da ferramenta de interface bitverse-unity-gui. 

 Atividade 4.2: Analisar o resultado do teste de usabilidade. 

 Atividade 4.3: Propor correções na ferramenta com base nos resultados do teste. 
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1.3 Organização do Trabalho 

 

 O presente trabalho está organizado em duas partes. A primeira envolve aspectos 

teóricos, neste caso os capítulos 2 e 3, enquanto que a parte prática é abordada nos 

capítulos 4 e 5. O capítulo 2 envolve conceitos de jogos, onde são estudadas suas 

características e formas de desenvolvimento. O capítulo 3 foca no estudo de interface 

para jogos, as metodologias para a criação das mesmas, vantagens e problemas. Já o 

capítulo 4 aborda o teste de usabilidade, seus fundamentos e a execução do mesmo. 

Como segunda parte prática, o capítulo 5 aborda as correções e a criação/definição de 

componentes. Por fim, o capítulo 6 apresenta conclusões e proposta de trabalhos 

futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2 Jogos 

 

 

Tendo em vista que o foco deste trabalho é o estudo e desenvolvimento de 

componente de interfaces para jogos, este capítulo trata de jogos, especificamente os 

eletrônicos. Primeiramente é feita uma introdução quanto a sua aplicabilidade e 

mercado, com uma posterior definição e classificação dos mesmos. O desenvolvimento 

e problemas relacionados também ao desenvolvimento serão abordados. Por fim, são 

estudadas as formas de concepção de um jogo, comumente chamado de Game Design. 

 

2.1 Introdução 

 

Jogos (e a sua variante moderna, os jogos eletrônicos) têm sua origem 

praticamente concomitante com a história do ser humano em sociedade. Certamente não 

sabemos qual foi o primeiro jogo da história, mesmo com as conjecturas acerca dos 

milenares jogos Go (tabuleiro) ou o jogo africano com pedras Awari [6]. A competição 

e a diversão proporcionada pelos jogos são o que os tornam tão populares. A revolução 

tecnológica proporcionada pela difusão de aparelhos eletrônicos, incluindo-se aí os 

computadores e consoles, adicionou os jogos eletrônicos como mais uma opção de 

entretenimento. 

Atualmente o mercado de jogos é o maior do setor de entretenimento no mundo. 

Segundo a ESA, 67% das casas americanas possuem pessoas que utilizam jogos de 

computador ou consoles no ano de 2009, sendo que a média em que um adulto joga é de 

12 anos [13]. As vendas, de modo geral, vêm de uma pequena queda entre 2008 ($11,7 

bi) e 2009 ($10,5 bi). No entanto, o faturamento total de 2009 é superior a 2007 ($9,5 

bi), demonstrando um período ainda na curva de tendência de crescimento ou 

estabilização. 
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2.2 Definição 

 

 Segundo estudo realizado por Jesper Juul [16], existe muitas definições e 

descrições relacionadas ao termo jogo. A seguir são mostradas as diferentes definições e 

seus respectivos autores: 

● Neumann e Morgenstern (1953, p.49) fizeram distinção entre jogo (pôquer, por 

exemplo) e o ato de jogar (como uma parte específica do pôquer). 

● Huizinga (1950, 15): “uma atividade livre que está fora da vida ‘normal’ e tido 

como ‘sem seriedade’, mas ao mesmo tempo absorve o jogador intensa e 

inteiramente. Esta é uma atividade sem nenhum interesse material, e nenhum 

lucro pode ser obtido com isso. Possui suas próprias limitações de tempo e 

espaço de acordo com regras fixas e de forma ordenada. Promove a formação de 

grupos sociais que tendem a se unir em sigilo e para confrontar suas diferenças 

com o mundo real através de disfarces ou outros meios.” 

● Caillois (1961, 10-11): “[...] uma atividade que é essencialmente: Livre 

(voluntária), separada [no tempo e no espaço], incerto, improdutivo, governado 

por regras, simulado.” 

● Bernard Suits (1978, 34): “O ato de jogar é se comprometer com uma atividade 

direcionada para trazer um determinado estado de coisas, usando apenas os 

meios permitidos pelas regras, onde as regras proíbem mais eficientemente em 

favor dos meios menos eficientes, e onde tais regras são aceitas justamente pelo 

fato destas tornarem possível tal atividade.” 

● Avedon & Sutton-Smith (1971, 7): “Em seu nível mais elementar podemos 

então definir jogo como um exercício de sistemas de controle voluntário em que 

há uma oposição entre forças, confinados por um procedimento e regras a fim de 

produzir um resultado que mostre desequilíbrio.” 

● Crawford (1982, capitulo 2): “Percebo quatro fatores comuns: a representação 

["um sistema formal fechado que subjetivamente representa um subconjunto da 

realidade"], a interação, o conflito, e segurança ["os resultados de um jogo são 

sempre menos severos do que as situações que o jogo modela"].” 
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● Salen & Zimmerman (2004, 96): Um jogo é um sistema no qual os jogadores se 

envolvem em um conflito artificial, definido por regras, que resulta em um 

resultado quantificável. 

● Half-Real, capítulo 2: "Um jogo é um sistema baseado em regras com um 

resultado variável e quantificável, onde os diferentes resultados são atribuídos a 

diferentes valores, o jogador exerce esforços no sentido de influenciar o 

resultado, se sentindo emocionalmente ligado a este resultado, e as 

conseqüências da atividade são opcionais e negociáveis." 

 

Um jogo é também, segundo Rollings & Adams [6], um conjunto de regras e 

meios de interação entre competidores com vistas ao entretenimento. O resultado de um 

jogo pode definir os vencedores e perdedores. Neste caso, o desafio (e conseqüente 

diversão) encontra-se na busca pela vitória. Nota-se também que é igualmente 

importante que o processo de uma partida seja tão divertido quanto o resultado em si 

[14]. 

Em síntese, jogo compreende um cenário constituído de regras, sendo estas 

regras aceitas pelos seres humanos participantes. O ato de jogar representa uma ação 

válida dentro do jogo, exercida por um participante. 

Um cenário é um ambiente ou local existente. Quanto à ação exercida, um 

cenário pode ser de tipo real ou não restritivo, onde qualquer ação é potencialmente 

válida, ou artificial ou restritivo, onde são impostas regras para a condução do jogo. 

As regras são uma restrição, imposição ou lei, podendo ser de tipo inquebrável 

(leis da física, por exemplo) ou quebrável. O tipo quebrável necessita 

mediação/aceitação para ser respeitada. Uma ação válida compreende um ato que esteja 

de acordo com as regras. Já um participante é uma pessoa ou objeto programado que 

executa ações válidas dentro do jogo. 
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2.2.1 Tipos de jogos 

 

A seguir são apresentados os principais tipos de jogos, obedecendo à classificação 

feita por Rollings e Adams [6]. Apesar da divisão, muitos jogos podem conter diferentes 

elementos de diferentes tipos incorporados. É dada ênfase, ao final de cada tipo de jogo, 

aos elementos de interface característicos dos mesmos. 

 

• Ação 

 

 Um jogo de ação abrange uma ampla gama de estilo de jogo, tanto 3D quanto 

2D. No entanto, todos os jogos categorizados sob este rótulo apresentam, 

invariavelmente, a característica de serem jogos com desafio rápido e imediato. As 

competências-chave exigidas do jogador são tempo de reação e coordenação entre o 

olho e mão, diante de pressão. Tais jogos tendem a ser mais simples que a maioria dos 

outros tipos, pois só há informação e complexidade suficientes para a interpretação 

cerebral em uma pequena unidade de tempo. Como regra geral, esta relação pode ser 

descrita como a proporção inversa entre a velocidade do jogo e sua complexidade. 

 Por tenderem ser mais simples, os jogos de ação são os mais indicados para 

plataformas (PC e console, por exemplo) com especificação mais baixa (incluindo aí 

também as mais antigas). 

 As subcategorias de jogo de ação compreendem dois tipos: jogos de tiro e não-

tiro (do inglês shooter e non-shooter). O primeiro apresenta como foco o uso de 

violência como a principal mecânica de jogo, na maior parte das vezes envolvendo o 

personagem principal (controlado pelo jogador) e sua arma. Exemplos deste tipo de 

jogo são Street Fighter e Doom. Já os jogos categorizados como não-tiro não 

apresentam o componente de violência como o foco da mecânica de jogo, geralmente 

envolvendo o controle de movimento do personagem/objeto como principal meio. 

Exemplos deste tipo de jogo são Pong e Frogger. 
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 Os principais elementos que podem fazer parte dos jogos de ação são: níveis ou 

fases, energia, contador de pontos, contador de tempo, itens especiais e coletáveis. Um 

nível ou fase corresponde a uma área do jogo onde o jogador deve completar uma 

tarefa. Uma vez completada a tarefa, a fase é tida como concluída e o jogador passa para 

a fase seguinte, até a última e conseqüente finalização do jogo. Geralmente o 

personagem principal possui certa quantidade de energia, simbolizando o quanto de 

dano pode-se receber até a perda total da mesma, levando a uma punição que pode ser a 

perda de uma vida ou reinício do jogo ou fase sendo executada no momento. As fases 

ou tarefas também podem ter sua execução limitada por tempo, o que leva a necessidade 

do uso de um contador de tempo. Caso a tarefa não seja completada neste intervalo, 

uma punição pode ser aplicada, geralmente a mesma da perda total de energia. Outra 

forma de contagem muito utilizada é a pontuação, esta como recompensa aos diferentes 

desafios na forma de uma contabilização acumulativa que mostra o desempenho geral 

do jogador. Já os itens especiais e coletáveis fornecem algum benefício e/ou 

recompensa. O primeiro pode dar algum poder especial (ficar mais rápido ou restaurar 

energia, por exemplo), enquanto que o segundo geralmente ajuda a aumentar a 

pontuação. 

 Os elementos de interface utilizados em jogos de ação são simples e 

minimalistas, pelo fato do próprio jogo exigir do jogador bons reflexos e resposta 

rápida. Geralmente são colocados nos extremos da tela para não ocupar muito espaço, 

mas ao mesmo são bastante informativos. Exemplos de tais elementos são barras 

(indicando energia do personagem e/ou inimigo) e números (indicativos de pontuação) 

 

• Estratégia 

 

Os jogos de estratégia apresentam como principal característica a necessidade de 

gerência de múltiplas informações, demandando decisões por parte do jogador. O 

desafio consiste em gerenciar de forma eficiente os diferentes recursos disponíveis com 

vistas a um objetivo de vitória. 

 As subcategorias de jogos de estratégia compreendem dois tipos: baseado em 

turno e tempo real (também chamados pela sigla RTS, do inglês Real-Time Strategy). O 
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primeiro tipo são atemporais e cada movimento/ação é executado assim que o jogador 

desejar dando, logo após, a vez (turno) para o adversário tomar sua ação. O segundo 

tipo apresenta como componente substitutivo do turno a constante pressão para tomada 

de decisão, dado que não há pausas entre as ações adversárias. 

 Como elementos comuns de jogos de estratégia podem-se citar a temática, a 

forma de apresentação e a perspectiva. A temática se divide em conquista, exploração 

ou comércio. Já a apresentação caracteriza-se por ser crucial para a simplificação da 

complexidade inerente a esses tipos de jogos. Por fim a perspectiva é geralmente visão 

superior 2D (de cima para baixo) ou isométrica 3D, para facilitar o gerenciamento dos 

múltiplos elementos do cenário. 

 A interface de usuário em um jogo de estratégia (assim como em outros tipos de 

jogos) pode tanto alavanca-lo quanto quebra-lo. A dificuldade neste caso reside na 

grande quantidade de informações que precisa ser passada ao jogador em diferentes 

momentos. Esta tarefa é difícil de ser alcançada sem quebrar o balanço do jogo. Um dos 

paradigmas bastante utilizados consiste em utilizar modos de uso de interface já 

familiares ao jogador, como um sistema de janelas cuja operações sejam similares as de 

um sistema operacional. Opções que aumentam ou diminuem a quantidade de 

informações também contribuem para a progressiva adaptação do jogador à 

complexidade do jogo. 

 

• RPG 

 

 Os jogos de RPG (do inglês Role-Playing Games) são bastante similares aos 

jogos de estratégia em se tratando de complexidade. No entanto, apresentam duas 

diferenças principais: o foco no personagem e o enredo forte. O foco no personagem 

implica dizer que o jogador poderá evoluí-lo através da experiência e conquistas. O 

enredo, por sua vez, guia o personagem através de uma historia que deve ser envolvente 

o suficiente para estimular a caminhada e evolução deste personagem. Concomitante 

com o enredo, o cenário ou meio onde os personagens atuam são igualmente 

complexos. 
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Os personagens apresentam atributos, que aumentam conforme experiência. 

Alguns atributos podem aumentar (melhorar) automaticamente no desenrolar do jogo, 

enquanto outros podem ser alterados diretamente pelo jogador, geralmente com o uso de 

pontos para distribuição ou itens consumíveis. Geralmente os itens podem ser obtidos 

via recompensa (matar um monstro, por exemplo), comercio ou exploração. O 

comercio, por sua vez, se dá geralmente com a utilização de uma moeda, cujos valores 

são obtidos de forma similar aos itens. Já a exploração é estimulada pela complexidade 

do cenário e obtenção de recompensas advindas da descoberta de itens e/ou enredos 

secretos. 

Os itens obtidos geralmente são armazenados para uso futuro, o que leva a 

necessidade de utilização de um inventário. O próprio personagem leva consigo itens 

que o auxiliam durante o jogo como, por exemplo, espadas e armaduras. 

A visão do jogo e variada, desde visão superior 2D ate 3D em primeira pessoa. 

Já os combates podem ser por turno ou em tempo real, onde o jogador deve gerenciar 

tanto suas habilidades ofensivas (golpes e revides) quanto defensivas (bloqueios e 

curas). Já a interface de usuário pode ter tanto características de jogos de ação 

(minimalismo) em alguns momentos mais intensos quanto elementos estratégicos para 

os momentos em que o gerenciamento de recursos é necessário. 

 

• Jogos esportivos 

 

Os jogos esportivos são bastante similares aos jogos de ação, com a diferença de 

que se baseiam em jogos do mundo real e, sob este aspecto, é necessária a emulação de 

tais tipos de jogos. As regras já estão disponíveis e são comumente sabidas pelos 

jogadores, enquanto que os modos de jogo podem variar entre partidas simples 

(amistosos) e campeonatos por pontos ou eliminação. 

A interface deve dar informações pertinentes ao jogo sendo emulado, tais como 

placar, tempo, posição na tabela do campeonato e características dos membros da 

equipe, sendo geralmente minimalista durante uma partida e complexa nos demais 

momentos (intervalos, visualização de tabelas, gerenciamento da equipe, etc). 
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• Simulação de veículos 

 

Os jogos de simulação de veículos tentam criar a sensação de se dirigir ou 

pilotar um veículo, seja este real ou imaginário. Na simulação de veículos reais, o 

principal objetivo é a verossimilhança com a realidade, enquanto que não há restrição 

quanto aos veículos imaginários. 

As subcategorias de jogos de simulação de veículos incluem simuladores de 

corrida e simuladores de vôo. Os simuladores de corrida tendem ser mais realísticos, 

apresentando características semelhantes aos jogos esportivos, mas com atenção maior 

aos detalhes do cockpit. Já os simuladores de vôo subdividem-se novamente nos tipos 

militar e civil. O primeiro possui mais elementos de ação, enquanto que o segundo 

apresenta foco integral no realismo. 

A interface de usuário apresenta como principal desafio o mapeamento dos 

controles reais do veículo simulado. A simulação mais realista acaba exigindo o uso de 

controles analógicos como joysticks, manches, volantes e pedais por exemplo. 

Geralmente os jogos de simulação militar tendem a ser mais simplificados por conta dos 

maiores elementos de ação. Sistemas de navegação são importantes para manter a noção 

de espaço e posição do jogador e dos adversários/inimigos, constituindo-se de mapas, 

minimapas ou até mesmo indicações no próprio cenário onde se encontra um objeto 

(setas, marcadores etc). 

 

• Simulação de construção e gerenciamento 

 

 Os jogos de simulação de construção e gerenciamento são muito similares aos 

jogos de estratégia em se tratando de gerenciamento de múltiplas informações, 

perspectiva e interface. No entanto, o foco está no processo, no gerenciamento em si. 

Quanto melhor o jogador domina os processos, recursos e informações, mais sucesso 

terá no jogo. 
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 Um dos exemplos de jogos desta categoria é o jogo Sim City, cujo foco está no 

gerenciamento de uma cidade. Cuidar dos detalhes da administração desta cidade 

recompensa o jogador com o crescimento da mesma. 

 Tais jogos apresentam um componente econômico forte, além de recursos para 

coleta e transporte, cujo gerenciamento é crítico para o sucesso. O jogador é desafiado a 

manter o equilíbrio entre despesas e ganhos, enquanto faz crescer seu empreendimento. 

Por vezes elementos aleatórios podem lançar um desafio extra, como queda na extração 

de algum minério ou algum desastre próximo a fábrica de cimento que fez a produção 

parar por alguns dias. 

 Em alguns casos há condições de vitória, como alcançar o último nível 

tecnológico (geralmente limitação de conteúdo) ou atingir um determinado valor no 

balanço. No entanto, certamente estes não são os principais elementos deste tipo de 

jogo. 

 A interface de usuário dos jogos de simulação e gerenciamento também são 

bastante similares a dos jogos de estratégia, geralmente utilizando paradigmas de uso 

similares ao dos sistemas operacionais conhecidos. A ênfase é maior para conveniência 

e verosimilhança. 

 

• Aventura 

 

Jogos de aventura apresentam um balanço entre jogos de ação, estratégia e RPG. 

Exigem atenção e bons reflexos em determinados momentos e possuem geralmente um 

ambiente e enredos mais envolventes, exigindo também do jogador habilidade para 

resolver desafios mais complexos (o que exige tempo). 

Tais jogos são baseados em um personagem, pelo fato deste fazer parte da 

história, geralmente um herói. Por vezes assume-se que o personagem é o jogador, o 

que pode limitar o detalhamento das características do mesmo. 

As formas de interação são tipicamente mistas, alternando entre modos ação e 

estratégia/gerenciamento. Um exemplo de situação é matar um monstro com uma arma 
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e abrir o inventário para utilizar um item em combinação com outro para abrir uma 

porta logo à frente. A perspectiva pode variar desde visão superior até primeira pessoa, 

geralmente com minimalismo maior para o ultimo caso.  

A interface de usuário para jogos de aventura, assim como outros gêneros, 

tentam esconder o fato de que o jogador está usando um computador. 

Comparativamente aos gêneros simulação, esportivos ou RPGs, este tipo de interface é 

bastante simples. O jogador precisa se mover pelo mundo, conversar com outros 

personagens e manipular ou coletar objetos de forma intuitiva não interferindo, com 

isso, no senso de imersão do jogador na história. 

 

• Vida artificial 

 

Jogos de vida artificial buscam simular a vida real, cujo foco está nas minúcias 

do cotidiano comum. Nem sempre o jogador participa ativamente nos detalhes, apenas 

observa enquanto o processo desenrola. 

Os tipos mais comuns de jogos de vida artificial são os de animais de estimação 

virtuais e os sociais. O principal objetivo do primeiro é manter o animal vivo e contente, 

enquanto o segundo é mais voltado para as interações entre os participantes. Jogos 

conhecidos dos dois tipos são Petz e The Sims, respectivamente. 

A interface de usuário destes tipos de jogos mesclam elementos de aventura e 

estratégia. O primeiro caso ocorre quando apenas se observa o comportamento dos 

personagens, fazendo-se interações pontuais nos mesmos. O segundo compreende os 

momentos em que mais informações devem ser visualizadas/gerenciadas. 

 

• Desafio ou tabuleiro 

 

 Qualquer jogo contém um desafio e, sem dúvida, esta é uma das grandes 

motivações para se jogar. No entanto, jogos categorizados puramente como desafio 



23 

 

(também chamados puzzle) são mais casuais e, conseqüentemente, menos complexos 

que os demais tipos no que diz respeito a diferentes ambientações. 

 Tais jogos ocupam menos tempo do jogador e os desafios são similares à medida 

que se avança, mas com graus de dificuldade crescente. A interface deve acompanhar 

esta tendência, sendo simples e permitindo um fácil aprendizado das regras do jogo. 

 

• Online 

 

 Os jogos online são jogos dos tipos já apresentados, mas que possuem o 

elemento de conectividade com muitos outros jogadores permitindo, com isso, um 

ambiente que é mais competitivo, somado a maior socialização e cooperação entre 

jogadores. 

 A apresentação dos participantes é mais individualizada. Os jogadores têm 

nomes únicos e criam avatares próprios. Suas conquistas também são expostas aos 

demais, estimulando a competição. 

 Jogadores tendem apreciar mais quatro tipos de ação: combate, socialização, 

busca por premiação/status e exploração. O grau de tendência para um dos quatro 

elementos diz se o jogador é mais voltado ao personagem (combate, socialização), ao 

ambiente (premiação/status, exploração), a ação (combate, premiação/status) ou 

interação (socialização, exploração). 

 O ambiente ou mundo geralmente é persistido, o que implica dizer que as 

conquistas dos jogadores-personagens não são perdidas e as ações dos mesmos 

influenciam de alguma maneira neste mundo. Já a interface com o usuário dos jogos 

online possuem as mesmas características de seu respectivo gênero de jogo, podendo ter 

indicações adicionais referentes a velocidade da conexão e avisos de entrada de amigos 

online. O uso de serviços típicos como login, chat e emails, por exemplo, também são 

comuns. 
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2.3 Desenvolvimento de jogos 

 

O desenvolvimento de jogos eletrônicos é desenvolvimento de software e, 

portanto, muitos dos desafios e métodos empregados por essa indústria são utilizados. 

Dentre estes desafios, os principais são [9]: 

• Aquisição e uso (treinamento) de ferramentas para desenvolvimento, incluindo 

tanto IDEs para programação quanto para modelagem de objetos 2D e/ou 3D. 

• Controle de versão, incluindo código programado, assets, especificações de 

game design e conteúdo gerado para o jogo (cenários criados e textos 

internacionalizados). 

• Gerenciamento e integração das diferentes áreas de criação de jogos tais como, 

por exemplo, game design, conteúdo, programação e arte. 

• Organização e teste de produto por equipe especializada em QA (do inglês 

Quality Assurance, garantia de qualidade), cuja função é validar o uso do jogo 

nas diferentes plataformas suportadas pelo mesmo, bem como a verificação e 

reporte de problemas de uso quando necessário. 

• Suporte online com vistas a receber e, se possível, atender as demandas de 

jogadores, bem como manter a comunidade informada sobre as ultimas 

novidades do jogo. Ferramentas sociais tais como fóruns e chat são empregados 

para estas tarefas. 

O desenvolvimento de jogos, adicionalmente, tende a ser tão multidisciplinar 

quanto às outras áreas da indústria. Um exemplo é um jogo espacial que seja jogado via 

internet, com armazenamento de dados textual no cliente e via banco de dados no 

servidor. O que será demandado é um trabalho que envolve conhecimentos de arte 2D 

e/ou 3D, design, gerenciamento e programação de arquiteturas cliente/servidor, rede e 

até mesmo conhecimentos de física, já que o jogo processa colisões, tiros, vôo etc. Até 

mesmo simulação econômica pode ser aplicada a um jogo, dependendo da necessidade 

ou gênero de jogo. 
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Quanto aos problemas relacionados ao desenvolvimento de jogos, deve ser dada 

uma importante atenção à integração das diversas áreas que um jogo pode vir a 

depender para ser feito [15]. Pode ser gerado muito ruído de comunicação entre estas 

diferentes áreas, ocasionando instabilidades e atrasos no projeto. Exemplos de 

problemas deste tipo podem ser verificados quando existe grande consumo de tempo na 

conversão do produto do trabalho de arte para inserção no jogo na forma de assets ou 

quando alguma especificação de design muda e é repassada a equipe de 

desenvolvimento, tornando-se custosa caso o sistema não suporte alterações 

parametrizadas. 

 O tempo de desenvolvimento de um jogo também pode ser crítico. A 

experiência mostra que diversos jogos com tempo de desenvolvimento superior a quatro 

anos têm muitas chances de não ser bem aceitos pelo mercado. Por sua vez, um jogo 

pouco polido (pouco testado, avaliado e com menor minimização de bugs) leva também 

a pouca aceitabilidade no mercado [9]. 

 

2.4 Game Design 

 

 O game design consiste em um processo de elaboração de um jogo, partindo de 

sua concepção, modo de operação, descrição de seus elementos (conceitual, funcional, 

artístico, dentre outros) até a transmissão das informações geradas para a equipe de 

desenvolvimento [6]. 

Uma das formas de se aplicar o design de um jogo pode ser feita pela elaboração 

de um documento que atenda as seguintes etapas descritas a seguir [15]: 

 

• Primeiro conceito: Consiste na primeira idéia que deve ser documentada e 

estudada. Não devem ser impostas restrições ao documento, focando nas 

características desejadas para o jogo. Por sua vez, deve ser breve e claro nas 

principais características e a interação do jogador com elas, o suficiente para 

vender a idéia do jogo para demais membros da equipe, bem como atrair 

investimento. 
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• Especificação central ou primária (core design): Consiste na primeira 

especificação do jogo, independente da plataforma de desenvolvimento. Deve 

apresentar e documentar a especificação de todos os componentes do jogo, com 

o uso do primeiro conceito como apoio na seleção das principais características 

desejadas. Os principais componentes devem envolver: personagem, contexto do 

jogo, história, objetivos, interface, jogabilidade e fases/cenário. 

• Jogabilidade: Trata-se do detalhamento de como as decisões devem ser tomadas 

pelo jogador, de forma que já possam ser testadas nos diferentes contextos de 

jogo. Com isso, diferentes alternativas de ação podem ser visualizadas e 

equilibradas, o que contribui para uma melhor documentação. 

• Especificação detalhada: Consiste no detalhamento da especificação central ou 

primária (core design), com vistas à utilização por programadores. Assim sendo, 

tal documento deve ser completo o suficiente para permitir que estes 

programadores façam uma correta análise de requisitos e posterior 

implementação. 

• Balanceamento: Mesmo durante a prototipação do jogo, suas regras devem ser 

testadas com vistas à verificação da validade das regras e do equilíbrio. 

Verificação de falhas e condições injustas (matar um monstro mais facilmente 

do que deveria, por exemplo) faz parte desta etapa. Uma vez verificado um 

problema, o contexto onde este se insere deve ter sua regra alterada para que o 

mesmo não volte a ocorrer. Assim, um novo ciclo de prototipação e teste se 

fazem necessários para revalidar estas novas regras. 

• Interfaces de entrada e saída: Consiste na etapa de polimento da interação do 

jogador com o jogo. O controle que este jogador exerce sobre o jogo depende de 

como as informações são transmitidas e recebidas. O mecanismo de envio de 

informação (teclado e mouse para jogos de PC, por exemplo) deve ser avaliado e 

bem explorado, assim como os meios de recebimento de informação (televisor 

para consoles, por exemplo). 
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2.5 Motores de jogo 

 

 Um motor de jogo pode ser definido como um conjunto integrado de 

ferramentas, empregados de forma a simplificar, abstrair e, conseqüentemente, facilitar 

o desenvolvimento de jogos [10]. Tais sistemas não apresentam, necessariamente, os 

mesmos conjuntos de ferramentas. No entanto, elementos encontrados na maioria dos 

motores de jogo são desejáveis, tais como [8]: 

• Criação de objetos visuais: Permitir que sejam criados e customizados objetos 

2D e/ou 3D. Como objeto 2D pode-se incluir aí as interfaces gráficas de usuário 

(GUI). O suporte a simulação física (peso e colisão, por exemplo) é também 

bastante positivo. 

• Criação de cenas: Permitir que áreas de jogo, ou cenas, sejam criadas e 

customizadas através do uso de diversos objetos. 

• Programação: Prover suporte a uso de uma ou mais linguagens para descrição 

comportamental dos objetos. 

• Plataforma: O aplicativo resultante do desenvolvimento no motor de jogo deve 

ser capaz de ser executado em uma ou mais plataformas, tais como PC e 

consoles. 

• Som: Permitir que sons (efeitos e música) possam ser adicionados ao jogo. 

• Depuração: Permitir que os diversos elementos do motor de jogo possam ser 

testados e inspecionados durante o desenvolvimento. 

 

 Existem diversos motores de jogo disponíveis atualmente, cada qual 

apresentando características positivas ou negativas dentre os elementos citados [10]. Os 

principais atualmente são [8]: 

• Unreal Engine 3: Desenvolvida pela Epic, é considerada o padrão atual no 

desenvolvimento comercial de jogos. Alem dos jogos Unreal, também foram 

desenvolvidos outros jogos de alta qualidade como Gears of War, Lineage II, 
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BioShock e Mass Effect. Oferece ferramentas como a UnrealEd (edição de 

conteúdo), Kismet (game design), Matinee (vídeo ingame) e UnrealScript, uma 

linguagem baseada em Java que simplifica a programação dos jogos. 

• CryEngine 2: Motor de jogo criado pela Crytec, apresenta alta qualidade gráfica, 

uma vez que é baseado em Directx 10, bem como é um ambiente completo de 

desenvolvimento. Possui um sistema de física integrado e flexível, que permite a 

criação de ambientes totalmente destrutíveis e também um sistema de animação 

realístico que permite captura de movimento. Oferece um ambiente colaborativo 

para game designer e edição de conteúdo. Suas ferramentas incluem editor de 

terreno, programação visual de IA, efeitos especiais, animação facial, som e 

gerenciamento de assets. 

• Bigworld: Desenvolvido por empresa de mesmo nome, foi o primeiro motor de 

jogo direcionada para o desenvolvimento completo de jogos multiplayer 

massivos (MMO). É mais popular no mercado oriental e possui uma infra-

estrutura de servidor com balanceamento dinâmico, que permite a criação de um 

mundo vasto e expansivo. O servidor pode ser acompanhado em tempo real 

graças a ferramentas de manutenção. Baseado em Directx 9, possui um sistema 

de física e IA integrado. Possui um ambiente de desenvolvimento colaborativo, 

incluindo mundo, modelos e editores de partículas. Python pode ser usado para 

customização de elementos em jogo sem necessidade de acesso direto ao código. 

• Gamebryo: Criado pela Emergent, oferece um excelente ambiente de integração 

com ferramentas terceirizadas. Jogos de alta qualidade como Civilization IV, 

Oblivion e Fallout 3 foram desenvolvidos com este motor. Apresenta editor de 

cenários, animação, visualizador de assets e um excelente renderizador que 

inclui customização de shader. 

 

2.6 Motor de jogo Unity3D 

 

 O motor de jogo Unity3D é um sistema de desenvolvimento de jogos para 

diferentes plataformas, tais como: Web, Windows, Mac, iOS, Android, Xbox 360, PS3 



29 

 

e Wii. Possui interface gráfica integrada (IDE), que facilita o desenvolvimento (Figura 

1). As linguagens de programação suportadas são C#, JavaScript e Boo (Python). 

 O desenvolvimento, similarmente a demais IDEs, é baseado em projeto, sendo 

que cada projeto corresponde a uma aplicação ou jogo. 

 

 

Figura 1. Ambiente de desenvolvimento Unity3D. 

 

Conforme mostra a Figura1, os principais elementos da IDE são: 

1. Scene: Mostra a cena trabalhada no momento. Uma cena compreende a principal 

região onde os objetos do jogo são colocados. Permite o posicionamento dos 

elementos de forma visual, similar aos ambientes de criação de objetos 3D. 

Apresenta opções de zoom e diferentes perspectivas de visão. Um projeto tem, 

pelo menos, uma cena associada. 

2. Game: Mostra uma prévia de como o jogo será visto quando a aplicação for 

executada. Isto acelera o processo de desenvolvimento, pois não é necessária a 

execução do aplicativo toda vez durante o processo de desenvolvimento/testes. 
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3. Hierarchy: Apresenta todos os objetos contidos na cena atual, permitindo adição 

ou remoção dos mesmos, numa visão em lista hierarquizada.  

4. Inspector: Apresenta as propriedades visíveis de um objeto (de Hierarchy) ou 

arquivo (de Project), permitindo sua visualização e alteração. Em certas 

situações, propriedades da própria IDE são mostradas nesta área (opções para 

geração de executável, por exemplo).  

5. Project: Apresenta todos os arquivos do projeto, organizados em pastas, 

permitindo a adição e remoção dos mesmos. É uma representação de como os 

elementos são armazenados/organizados no sistema operacional. 

6. Console: Mostra mensagens do sistema (da própria IDE) e também logs do jogo, 

sejam propositais ou de erro. O mesmo log é armazenado em arquivo durante a 

execução do aplicativo final, com exceção das mensagens relacionadas a IDE. 

 

Um objeto ou conjuntos de objetos podem ser salvos na forma de um arquivo 

chamado Prefab. Estes Prefabs ficam visíveis/disponíveis na área de trabalho chamada 

Project, facilitando reuso. Um Prefab é similar a uma classe, cujas instâncias (seus 

objetos) são postas na cena para uso efetivo. 

Cada objeto pode ser programado mediante um ou mais Scripts, que são arquivos 

escritos numa das linguagens suportadas (C#, JavaScript ou Boo). Estes arquivos são 

armazenados normalmente na estrutura de arquivos apresentada na área de trabalho 

Project e podem ser associados a um objeto via Inspector. Uma vez iniciada uma cena, 

todos os Scripts de todos os objetos nela contidos são iniciados através de uma interface 

comum chamada MonoBehaviour (cujo método Start é chamado). 

Uma vez finalizada, uma cena pode ser convertida em um arquivo executável 

através do processo de criação de aplicativo, conhecido também com Build. Neste 

processo é escolhida a plataforma-alvo (Web, Windows, Mac, iOS, Android, Xbox 360, 

PS3 ou Wii), bem como resolução, nome do aplicativo, modo de janela ou tela cheia, 

iconografia e opções de compatibilidade. 
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3 Interface em Jogos 

 

Como principal abordagem deste trabalho devido à ferramenta utilizada, é 

apresentada uma introdução acerca das interfaces para jogos eletrônicos e principais 

características que envolvem seu desenvolvimento. 

 

3.1 Introdução 

 

A interface constitui um elemento primordial que permite o uso e interação do 

jogador com os elementos do jogo. Analogamente, podemos afirmar que uma imagem 

contida numa carta de baralho e os pinos e orifícios do jogo resta um constituem 

elementos de interface. Estes transmitem informação e cada um destes elementos possui 

um modo de operação. Já os jogos eletrônicos se utilizam de elementos gráficos, tais 

como botões, ícones, menus, listas etc. para também transmitir informação e permitir 

interatividade [18]. A interação é o que torna um jogo eletrônico diferente de um filme, 

por exemplo. Enquanto joga, o jogador pode fazer escolhas e responder a eventos. A 

interface é a conexão entre o usuário e o jogador e uma interface bem definida torna a 

experiência de jogar mais divertida [11]. 

Como visto no capítulo 2, cada tipo de jogo apresenta um tipo de interface 

condizente com o mesmo. Alguns são minimalistas (como o caso dos jogos de ação) ou 

ricos em detalhes e/ou elementos (jogos de estratégia, por exemplo). 

 

3.2 Desenvolvimento de interfaces para jogos 

 

O desenvolvimento de interface para jogos é uma tarefa com forte ligação com o 

game design. Uma vez definidos os elementos do jogo, um planejamento de interface 

pode ser feito com o intuito de até mesmo ajudar o game design. A interação do game 
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designer com o designer de interface é de extrema importância para o levantamento de 

questões acerca de sugestões de melhoria ou potenciais problemas, antes mesmo do 

início do desenvolvimento [18]. 

 Como o desenvolvimento de interface depende diretamente das decisões de 

game design, problemas decorrentes de erro ou mudança tardia de uma especificação 

podem significar retrabalho. Existe também o risco da interface ser alterada por conta de 

mudanças nas ferramentas de desenvolvimento e/ou alterações nos requisitos devido a 

restrições das plataformas onde o jogo será executado [9]. 

Quanto às metodologias empregadas para o design de interface para jogos, todas 

partem de esboços, desde um desenho feito a mão até o uso direto da ferramenta 

visual/motor de jogo, ou seja, diferindo apenas na forma de apresentação dos esboços 

[11]. O designer fará, por sua vez, diversas interações de forma a moldar a interface até 

que este julgue atender o fim para o qual o elemento se destina. 

Uma forma de concepção de interface consiste em criar cada tela (window) já 

totalmente funcional antes de se criar a seguinte, permitindo a prototipação da tela mais 

rapidamente em detrimento da visão da interface do jogo como um todo. Outra forma de 

concepção de uma interface consiste no uso de cartões em forma de gráfico, 

combinados para formar uma seqüência que corresponde à navegação entre menus de 

opções, geralmente uma das primeiras interações que o jogador fará. A Figura 2 mostra 

o primeiro cartão com a representação da tela inicial comum em um jogo. 

 

Titulo Principal 

Novo Jogo 

Carregar Jogo 

 

Opções 

Figura 2. Cartão descritivo de tela inicial e suas opções. 

 

Na seqüência, são criados mais cartões para os diferentes submenus, como o 

apresentado na Figura 3. 
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Novo Jogo  Carregar Jogo  Opções 

Dificuldade  Carregar Última  Vídeo 

Nome  Abrir Lista  Áudio 

Avançar    Jogabilidade 

Voltar  Voltar  Voltar 

Figura 3. Cartões descritivos de submenu e suas opções. 

 

 Tais cartões são combinados em um único gráfico para dar a dimensão de como 

o jogador vai interagir com o jogo, como mostra a Figura 4, o número de passos 

necessários para uma determinada ação. Avaliações já podem ser feitas antes mesmo da 

concepção visual. Por exemplo, se o jogador escolher “New Game” então o fluxo de 

execução o levará em avanço para (seta verde) a nova visualização (cartão) também 

chamado New Game, apresentando novas opções em substituição as da visualização 

anterior (Title Screen). 

 

 

Figura 4. Conjunto de cartões e opções de interação [11]. 
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3.3 Documentação e testes 

 

Boa parte da documentação necessária para uso em design de interface já é 

suprida pelo trabalho de game design. Os principais documentos gerados pelo design de 

interface consistem num detalhado acompanhamento de todas as opções de interação, 

seja por meio de gráficos, concepção visual e os protótipos gerados por meio de 

ferramentas visuais tais como CorelDraw e Flash, por exemplo. 

Em relação aos testes, o primeiro envolvendo a interface de jogo é chamado 

teste de mesa. Basicamente é desenhada a interface em papel e é solicitado a um 

participante fazer escolhas de interação, descrevendo o porquê de cada ação tomada. 

Assim é possível verificar problemas e tomar nota de sugestões antes mesmo da 

interface ser criada numa ferramenta visual [11]. 

Uma vez aprovado o teste de mesa, uma quantidade mínima de elementos 

(algumas windows, por exemplo) são criadas em ferramenta visual e submetidas a teste 

similar ao de mesa, desta vez usando os meios de interação (teclado ou joystick, por 

exemplo) reais [18]. Uma vez aprovadas, todas as interfaces são então produzidas com 

menor risco de retrabalho. Por vezes o teste de mesa é suprimido uma vez que o 

procedimento de prototipação e teste da interface em ferramenta visual estão 

amadurecidos o suficiente. Nos casos de novo projeto, pode-se voltar a adotar testes de 

mesa no período de pré-produção. 

 

3.4 A ferramenta bitverse-unity-gui 

 

A bitverse-unity-gui é uma ferramenta de desenvolvimento de interface 2D em 

motor de jogo Unity3D, sendo um projeto aberto e em contínuo processo de atualização 

e expansão desde a versão 2.6 da Unity [2]. 

Trata-se de um conjunto de scripts e assets destinados a facilitar a adição e 

edição dos componentes disponíveis pela Unity3D. Isto se dá através da edição visual 

na área de trabalho da cena (Scene) o que permite, adicionalmente, uma pré-
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visualização antes mesmo de se executar o comando Play (utilizado para debug na 

própria IDE). Sem esta ferramenta, a única forma de se desenhar um botão, por 

exemplo, é através unicamente de script. Isto implica, por sua vez, a necessidade de 

debug para visualização, sem contar que o posicionamento dos componentes fica 

bastante improdutivo. O uso desta ferramenta se dá através de uma aba própria interna a 

Unity3D, permitindo o acesso (Figura 5) aos componentes suportados. 

 

 

Figura 5. Acesso a aba de componentes da bitverse-unity-gui. 
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Quanto ao uso, o componente primordial para o funcionamento e utilização do 

ambiente bitverse-unity-gui é o Stage. O mesmo cuida do gerenciamento de uma ou 

mais janelas da cena. Uma vez adicionado, o mesmo cria um retângulo na área de 

trabalho da Unity chamada Scene (Figura 6), que deve ser vista na perspectiva bottom. 

 

 

Figura 6. Uso do componente Stage na bitverse-unity-gui. 

 

A utilização de pelo menos uma janela se faz necessária para uso dos demais 

componentes, o que é mostrado na Figura 7. Uma janela é hierarquicamente um 

componente filho imediato de Stage. Desta forma, a mesma aparece na área de trabalho 

Scene, podendo ser reposicionada e redimensionada. Demais atributos da janela podem 

ser acessados normalmente através da área de trabalho Inspector. Qualquer alteração 

feita nestas propriedades é imediatamente refletida na cena. 
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Figura 7. Uso de janela na bitverse-unity-gui. 

 

A área de trabalho Game também mostra a tela como será no jogo (Figura 8), 

positivo para maior rapidez dos testes visuais. A cena pode também ser iniciada 

(comando Play) para se verificar o uso dos componentes, comumente os advindos do 

uso do mouse ou listas de componentes. 

A partir da janela, os demais componentes podem ser adicionados a ela como 

filhos. Alguns componentes (Group, por exemplo) também admitem filhos. No entanto, 

como regra geral todos devem ser filhos de uma janela (Window). Quanto ao uso 

interativo de componentes, o mesmo é abordado na cena-modelo proposta neste 

trabalho (capítulo 5). 
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Figura 8. Visualização de janela na bitverse-unity-gui. 

 

 Através da observação do uso desta ferramenta por alguns usuários, notou-se 

que a usabilidade da mesma pode ser melhorada. Por exemplo, quando um usuário 

insere diferentes tipos de componentes numa janela, verificar quais são as principais 

dificuldades que podem prejudicar a produtividade. 

 A partir desta constatação, é dado início à elaboração de um conjunto de testes 

de usabilidade para a ferramenta bitverse-unity-gui. O próximo capítulo deste trabalho 

descreve a elaboração do teste, aplicação e resultados. 
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4 Teste de Usabilidade 

 

O presente capítulo tratará da elaboração e execução de um teste aplicado à ferramenta 

bitverse-unity-gui, com vistas a uma verificação do estado atual da mesma no que tange 

sua usabilidade. Primeiramente será feita uma introdução ao tema, seguido do teste 

proposto para a ferramenta e seus respectivos resultados. 

 

4.1 Introdução 

 

Os testes de usabilidade têm como foco de avaliação a qualidade das interações 

que se estabelecem entre usuários e o sistema [17]. O objetivo é a medição do impacto 

negativo e a identificação de causas para os problemas encontrados na interface. 

Conforme descreve Cybis [17], um teste de usabilidade envolve usuários reais 

ou representativos da população-alvo que virá a usar a interface efetivamente. Para 

tanto, um teste deste tipo envolve uma simulação das situações reais de uso do sistema 

em questão, condição esta indispensável. 

Quanto ao planejamento de um teste de usabilidade, quatro parâmetros básicos 

devem ser levados em consideração: verbalização do usuário, local de realização, 

resultados esperados e a gestão do constrangimento. 

 

4.1.1 Verbalização 

 

 A verbalização compreende a obtenção de informações do usuário referentes ao 

uso da ferramenta sendo testada, com o objetivo de se obter apontamentos para 

características positivas ou negativas da mesma. Tal atividade pode ser dividida em dois 

tipos: Verbalização simultânea e verbalização consecutiva. A primeira consiste em obter 

informações durante o teste, tarefa esta mais rápida, com o cuidado de não interferir 

demasiadamente com a atividade do usuário. Já a segunda trata-se de uma entrevista, 

posterior ao teste, podendo ser executada com acompanhamento do próprio teste 
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gravado em vídeo. Esta atividade é mais fidedigna que a anterior, mas com o agravante 

de levar mais tempo para ser executada. 

 

4.1.2 Local do teste 

 

 O local de teste é o ambiente onde o ensaio de interação poderá ser realizado. 

Geralmente compreende dois tipos de locais: o local de trabalho ou o laboratório de 

usabilidade. O primeiro coloca o usuário num contexto mais próximo do real, numa 

situação passível de interferências alheias ao próprio teste, o que torna ideal para 

versões mais acabadas do sistema. Já o segundo coloca o usuário num ambiente 

preparado e monitorado, mais indicado para quando o sistema em teste se encontra em 

fase de concepção. 

 

4.1.3 Resultados esperados 

 

Os resultados esperados para um teste de usabilidade podem ser tanto 

qualitativos quanto quantitativos. Os qualitativos tratam dos conhecimentos das 

estratégias aplicadas pelos usuários durante as interações. Comportamentos esperados 

podem ser confirmados ou até mesmo comportamentos inesperados podem surgir. A 

análise pode vir a ser subjetiva nestes casos, pois nem sempre um efeito observável 

pode ter causa evidente na interface. 

Os resultados quantitativos são mais objetivos, tratando-se da classificação e 

contabilização da freqüência e duração dos acontecimentos em termos de eficácia e 

eficiência dos usuários durante as interações. 

 

4.1.4 Gestão do constrangimento 

 

 A gestão do constrangimento trata do fato de um usuário ser alvo de observação, 

procurando limitar o nível de exposição do mesmo para que seja garantida a validade 
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dos testes. O foco deve ser o esclarecimento da natureza do teste, enfatizando que é 

somente o sistema que está sendo avaliado. O anonimato deve ser garantido, assim 

como o respeito ao espaço de trabalho e o tempo disponível do participante. 

 

4.2 Teste de usabilidade da ferramenta bitverse-unit-gui 

 

 Através da observação informal do uso da ferramenta bitverse-unity-gui por 

alguns usuários na empresa Hoplon Infotainment, no período de 1 a 30 de agosto de 

2011, notou-se que a usabilidade da mesma poderia ser melhorada. Por exemplo, 

quando um usuário tem dificuldade para inserir e posicionar um botão numa janela, bem 

como alterar suas propriedades para que tenha a aparência desejada. 

 A partir desta constatação, é iniciada a elaboração de um conjunto de testes de 

usabilidade para esta ferramenta, o qual será descrito a seguir segundo os critérios 

apresentados anteriormente (seção 4.1), com as principais tarefas divididas com base na 

definição do público alvo, ambiente, condução do teste e resultados obtidos. 

O objetivo desta tarefa é identificar quais são os principais problemas de 

usabilidade para o melhor direcionamento das correções na própria ferramenta e seus 

componentes. O teste também se destina a levantar demandas para a o aperfeiçoamento 

e criação de novos componentes. 

 

4.2.1 Público alvo 

 

A bitverse-unity-gui é uma ferramenta de criação e edição de interfaces 2D em 

motor de jogo Unity3D (cap. 3.5) e, portanto, a mesma é prioritariamente voltada para 

interface designers e programadores de jogos.  

O público alvo para o teste da ferramenta compreende profissionais da área de 

desenvolvimento de jogos, incluídos os acima citados (interface e programação) e 

adicionalmente os profissionais das áreas de arte, game design e edição de conteúdo. 
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4.2.2 Ambiente de teste 

 

O ambiente de teste é o mesmo ambiente de trabalho dos participantes, neste 

caso a empresa Hoplon Infotainment que atua na área de desenvolvimento e publicação 

de jogos, tornando assim o teste mais próximo da realidade. Há um computador de 

trabalho preparado para o teste, com o motor de jogo e ferramenta já instalados. Neste 

caso cada participante efetua o teste por vez assim que tem disponibilidade de tempo 

para tanto. 

 

4.2.3 Condução do teste 

 

O teste no computador é precedido por um questionário (apêndice A1), que visa 

à obtenção de informações pertinentes as características do participante e nível de 

conhecimento anterior, tanto da própria ferramenta quanto de outras ferramentas 

similares. Assim sendo, as opções de resposta para as diferentes questões levam em 

conta a relevância com relação ao uso da ferramenta, de forma a fornecer um perfil e 

também traçar paralelos correspondentes com os resultados no teste da ferramenta. 

O teste da ferramenta compreende duas tarefas (apêndice A, A2), sendo a 

primeira de menor complexidade que a segunda. Cada tarefa possui uma determinada 

quantidade de etapas, cuja ordem de execução deve ser respeitada para que toda a tarefa 

seja dada como finalizada. O participante não recebe nenhum auxílio na execução das 

tarefas em um tempo inferior a cinco minutos, para que o mesmo possa buscar por si a 

solução dos problemas. Em caso de grande dificuldade (parando completamente o teste) 

e o tempo mínimo (cinco minutos) ter passado, o participante pode ser auxiliado. Neste 

caso o auxílio é o mínimo necessário para a saída da condição de impedimento. A ajuda 

ao participante tem grande relevância na definição do grau de dificuldade na aplicação 

do segundo questionário. 

Após as tarefas serem concluídas, é aplicado o segundo questionário (apêndice 

A3). Desta vez o foco é a obtenção do grau de dificuldade em cada uma das etapas. Tal 

levantamento ajuda na detecção dos pontos com maior ou menor usabilidade, 

auxiliando na priorização de melhorias posteriores. Também é aberto ao participante um 
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campo para sugestões, preenchido de forma discursiva. Neste caso as opiniões emitidas 

têm sua viabilidade posta em conta pelo avaliador que, assim como o próprio 

questionário, é relevante as conclusões obtidas no próprio teste de usabilidade. 

 

4.2.4 Aplicação do questionário A1 

 

 O número de participantes definido para o teste de usabilidade foi dez, dentro do 

escopo definido para público alvo (item 4.2.1), cujas avaliações ocorreram entre o 

período de 1 a 30 de agosto do presente ano (2011). Cada procedimento levou entre 15 e 

30 minutos, onde maior parte do tempo foi tomada nas tarefas práticas propostas. Foram 

obtidos os gráficos relacionados ao primeiro questionário, relacionados nas Figuras 9 a 

14. 

 

 

Figura 9. Faixa etária dos participantes do teste. 

 

 O resultado apresentado na Figura 9 mostra que a principal faixa etária dos 

participantes encontra-se entre 18 e 25, refletindo o ambiente comum em empresas de 

desenvolvimento de jogos. 
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Figura 10. Gênero dos participantes do teste. 

 

 A Figura 10 tem como resultado um maior número de participantes do sexo 

masculino, por conta do maior número de programadores (comumente com predomínio 

de homens na indústria) envolvidos no teste e do menor número de participantes 

existentes do setor de interface 2D/3D (geralmente possuindo maior número de 

mulheres, mas com menos postos alocados). 

 

 

Figura 11. Grau de instrução dos participantes do teste. 
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 Os resultados presentes na Figura 11 mostram que a grande maioria dos 

participantes possui nível superior incompleto ou completo, condizente com a 

necessidade de instrução para o desempenho de trabalho na própria empresa/área de 

atuação diretamente relacionada com o desenvolvimento de jogos. Os resultados 

também são reflexos das faixas etárias vistas na Figura 9. 

 

 

Figura 12. Especialidade na empresa dos participantes do teste. 

 

 Quanto à especialidade ou área de atuação dos participantes, a Figura 12 

apresentou um resultado que condiz, proporcionalmente, a alocação de postos de 

trabalho na empresa. Com isso, o teste fica mais próximo a realidade do ambiente de 

trabalho. 
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Figura 13. Utilização anterior da ferramenta. 

 O resultado mostrado na Figura 13 mostra que cerca de metade dos participantes 

nunca usaram a ferramenta bitverse-unity-gui. Obviamente estes participantes têm suas 

opiniões com maior relevância no que diz respeito ao uso inicial e diminuição da curva 

de aprendizado, enquanto que os demais têm em conta as opiniões referentes ao uso 

freqüente da ferramenta. 

 

 

Figura 14. Uso de ferramentas similares a bitverse-unity-gui. 
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 Quanto ao uso de ferramentas similares (Figura 14), a grande maioria dos 

participantes já usou alguma por mais de um ano, por conta das próprias funções e 

qualificação necessária para que as funções dentro da empresa sejam cumpridas. Tal 

fator aumentou de forma significativa a compreensão do uso da ferramenta no teste, 

bem como enriqueceu no apontamento de falhas e sugestões. 

 

4.2.5 Execução do teste de usabilidade 

 

 O teste foi realizado nas datas entre 1 e 30 de agosto, nos períodos matutinos e 

vespertinos. Foram definidas duas tarefas, cada uma com determinado número de 

atividades. Estas tarefas estão descritas no apêndice A2. 

 O avaliador do teste recebe cada participante na sala da empresa Hoplon 

Infotainment, o cumprimenta e o convida para se sentar em frente ao computador onde é 

realizado o teste. É explicada a dinâmica do teste, que consiste na realização de duas 

tarefas, cada qual subdividida em atividades. Também é garantido o anonimato do 

participante onde o avaliador salienta que o foco do teste se refere à usabilidade da 

ferramenta e não no desempenho do participante. Ressalta também que o participante 

pode abandonar o teste quando quiser e que nos momentos em que ele sentir muita 

dificuldade em realizar alguma etapa, o executor irá auxiliá-lo. 

 O executor do teste pergunta se o participante tem alguma dúvida e, na 

seqüência, pede que o mesmo assine o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(apêndice B). Em seguida, o executor entrega o Questionário Pré-Teste (apêndice A1) e 

solicita que o participante o preencha. 

 O teste de usabilidade se inicia em seguida e, ao final deste, o executor solicita 

ao participante que preencha o Questionário Pós-Teste (apêndice A3). Cada usuário, 

para cada uma das atividades que executou, marcou o grau de dificuldade que encontrou 

ao realizar a atividade em questão. Os graus de dificuldade foram definidos da seguinte 

forma: 
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● F: fácil 

● R: regular 

● D: difícil 

● MD: muito difícil 

 

4.2.6 Análise dos resultados e conclusões 

 

 O resultado do teste pode ser visualizado nas tabelas 1 e 2, sendo que estas 

indicam os graus de dificuldade em cada atividade, para cada participante 

(representados por um P, seguido de seu número correspondente na ordem dos testes). 

 

Tabela 1. Resultado da tarefa 1 do teste de usabilidade. 

 

 

 A Tabela 1, referente à execução da primeira tarefa, mostra que todos os 

participantes acharam a atividade 1A fácil. A execução desta atividade levou em média 

menos de um minuto. Este resultado se repete nas atividades 1B e 1C. O resultado 

destas três atividades da primeira tarefa leva a conclusão de que a toolbox da ferramenta 

está bem localizada (menu de opções Window na Unity) e que os componentes gráficos 

são legíveis o suficiente e estão colocados em áreas da tela visíveis o suficiente para que 

usuários novatos os encontrem. 

 Sobre a atividade 1D, quatro participantes acharam difícil sua execução, um 

participante achou regular e cinco participantes acharam sua realização fácil. Este 

resultado mostra que para os usuários experientes o uso da aba Inspector para alterar o 

título da janela é trivial. Já para os usuários novatos, o uso desta aba apresentou-se 
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como uma dificuldade. Neste caso, uma solução seria trocar o local da aba e/ou suas 

propriedades mais importantes para que fiquem mais visíveis. 

 A atividade 1E da tarefa 1 foi classificada como difícil por três participantes, 

muito difícil por dois participantes e como fácil por quatro participantes. Este resultado 

é semelhante ao resultado da etapa anterior, reafirmando que os usuários experientes 

sentiram facilidade em realizar as atividades e os usuários com pouca experiência 

sentiram maior dificuldade em realizar a atividade. Uma solução para melhorar a 

usabilidade desta atividade seria colocar o componente gráfico Button em uma área com 

maior visibilidade. 

 

Tabela 2. Resultado da tarefa 2 do teste de usabilidade. 

 

  

A Tabela 2, referente à execução da segunda e última tarefa, mostra que todos os 

participantes acharam as atividades 2A e 2B fáceis. A razão disto encontra-se no fato de 

serem atividades semelhantes ao solicitado na tarefa 1, já que são passos necessários 

para a continuidade do teste. 

 A atividade 2C da tarefa 2 foi considerada regular para quatro dos participantes 

e fácil para os demais, sendo a dificuldade maior encontrada no posicionamento dos 

componentes solicitados. O mesmo ocorre com as tarefas 2D, 2E e 2F, sendo que a 

tarefa 2D foi mais difícil para dois dos participantes por dificuldade em localizar o 

componente solicitado (text field). 
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 Quanto à atividade 2G, a dificuldade foi maior (um participante considerou 

muito difícil e três difícil) por conta do componente list não tornar visível seus 

componentes filhos, apesar disto ser dito na própria descrição da atividade. 

 A atividade 2H foi considerada difícil por dois dos participantes e regular por 

cinco por conta do enunciado do problema apresentado, pois envolveu operação com o 

uso de script. Dificuldade similar ocorreu na atividade 2I, pois demandou conhecimento 

do script, algo aparentemente fora do escopo para alguns participantes. 

 

4.2.7 Observações sobre a execução do teste 

 

 Diante dos resultados e sugestões propostas pelos participantes, além da própria 

observação e acompanhamento do teste por parte do avaliador, diversos apontamentos 

puderam ser levantados: 

● O primeiro componente a ser adicionado é o Stage, cuja primeira tentativa de 

uso dos participantes não conhecedores da ferramenta se dá mediante o recurso 

indisponível de drag and drop, retardando a ação com a necessidade de novo 

aprendizado. 

● O segundo passo de inserção de janela ficou facilitado pelo aprendizado anterior 

com o Stage, já que são ações similares. 

● A inserção dos botões foi muito dificultada por conta da maneira diferenciada de 

execução, comparada com os componentes anteriores. Em casos mais graves os 

participantes não souberam executar a tarefa sem auxílio. Uma vez que os 

participantes aprenderam a usar o Stage e a janela, este passo se mostrou um 

contra-senso para os mesmos. Uma vez aprendida, seja por tentativa ou auxílio, 

as demais operações de inserção transcorrem sem muitos problemas. 

● A adição de tips (dicas posicionadas geralmente junto ao mouse) nos elementos 

de GUI para explicar como estes devem ser usados foi proposta para melhoria 

no entendimento do uso dos elementos da toolbox da ferramenta. 

● O campo de texto para inserção de nome em componentes tais como labels, 

botões e janelas mostraram-se ocultados pela opção pai Content, o que dificultou 
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em alguns casos sua localização. Pode-se externalizar tal opção ou manter em 

ambas opções de localização. 

● Os campos Width e Hight se encontram atualmente na opção Position, sendo que 

uma melhor opção para estes campos seria Dimensions. 

● Na toolbox apenas as setas localizadas a esquerda dos nomes das categorias é 

que executam a ação de expandir ou colapsar as opções dos componentes 

relacionados, o que torna o acesso a tais opções menos intuitivo. 

 

 Quanto aos usuários mais experientes, suas maiores contribuições ocorreram na 

forma de sugestões (segundo questionário), descritas a seguir: 

 

● É mais fácil posicionar um componente via inspector que através da cena. 

● Não existe controle de animação dos componentes. 

● Não é possível carregar um asset via URL em um componente de imagem. 

● O gerenciamento de múltiplas janelas é trabalhoso e não existe nenhum modelo 

de desenvolvimento de interface mais completo, contendo menus e interações 

funcionais. 

 

 Diante dos resultados obtidos, constata-se que o teste prático (tarefas) serviu 

melhor para apontar problemas de usabilidade de usuários com menor experiência no 

uso da ferramenta, enquanto que os usuários mais avançados deram suas contribuições 

na forma de sugestões advindas de experiência anterior. No entanto, é válida a tarefa 

como prova de que sua curva de aprendizado não é tão acentuada, além de servir para o 

levantamento de demandas mais avançadas. 

 

 

 

 

 

 



52 

 

5 Correções propostas 

 

O presente capítulo tem como base os resultados obtidos no teste de usabilidade da 

ferramenta bitverse-unity-gui, o que permite que propostas de correções sejam 

apresentadas, tanto na ferramenta como nos componentes. 

 

5.1 Introdução 

 

 As correções da ferramenta e de seus componentes visam tornar mais fácil o uso 

da mesma tendo, para tanto, o teste de usabilidade realizado no capítulo 4 como 

direcionamento. Primeiramente são apresentadas as alterações na ferramenta, de acordo 

com as necessidades mais urgentes dos usuários menos experientes e, em seguida, as 

alterações em componentes, com vistas a atender as demandas dos usuários com mais 

tempo de uso da ferramenta, incluindo uma cena-modelo adicionada de forma a 

apresentar e incorporar um método que permita a manipulação de várias janelas em uma 

cena, aproximando o usuário de um modelo de cena Unity mais próximo daqueles 

aplicados em jogos Indie. 

 

5.2 Correções propostas para a ferramenta 

 

● Dicas iniciais: Procura mostrar no campo de log o uso prioritário do Stage e da 

janela (componente Window), de forma a minimizar o tempo de aprendizado na 

inserção de novos componentes devido ao problema abordado no teste entre 

stage/janela e demais componentes. 

● Visibilidade de propriedades-chave: Visa minimizar o problema de visualização 

das propriedades principais de todos os componentes, tais como text e position, 

abordadas no teste como sendo de difícil acesso. 
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● Cenas-modelo: Cenas contendo componentes funcionais, ou seja, cujas 

funcionalidades estão implementadas em scripts de forma a servir de modelo de 

uso (template). 

 

5.3 Desenvolvimento e aprimoramento de componentes 

 

A ferramenta bitverse-unity-gui permite que sejam adicionados novos 

componentes visuais de acordo com a necessidade. Uma vez finalizado, este 

componente pode ser adicionado ao projeto principal para ser disponibilizado para 

demais desenvolvedores. Os componentes já existentes, por sua vez, podem ser 

melhorados também de acordo com a necessidade. 

 

5.3.1 Componente de carregamento de imagem 

 

 O componente criado chama-se WebImage e o mesmo é uma extensão do 

componente BitPicture, com a capacidade de carregamento de uma imagem via URL, 

que é mostrada assim que finalizada. O componente também informa se está carregando 

ou não uma imagem. No caso de uma carga em andamento, o componente também 

permite a leitura da informação de completude deste carregamento. A Figura 15 mostra 

uma cena para teste do componente durante o processo de carga da imagem. 
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Figura 15. Cena de teste com processo de carregamento de imagem via URL. 

 

 A cena de teste também serve de modelo de uso do componente em questão, 
permitindo aos desenvolvedores o fácil e rápido acesso a forma de uso dos métodos e 
propriedades disponíveis. A Figura 16 mostra o componente com carregamento 
finalizado. 

 

 

 Figura 16. Imagem com carregamento finalizado. 
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5.3.2 Proposta de melhoria em componente de barra de progressão 

 

 A necessidade de automatização do uso das barras de progressão, tanto vertical 

quanto horizontal, levou a criação de uma nova API que permite que os valores de 

progressão destes componentes ocorram em função de um tempo parametrizado. 

 Os componentes afetados com esta alteração são as barras de progresso 

horizontal e vertical, sendo estas segmentadas ou não segmentadas, totalizando quatro 

componentes. A API criada para a função proposta apresenta o método 

AnimateProgress, acessado através do próprio script dos componentes de barras de 

progresso. Seus parâmetros são: 

• From: Valor inicial da barra quando a animação iniciar. 

• To: Valor final da barra assim que o tempo desejado é atingido 

• IntervalInSec: Tempo em segundos desejado para que a barra seja animada do 

valor inicial até o final. 

 

5.3.3 Proposta de melhoria em processo de animação de componentes 

 

 A necessidade de movimentação de componentes de forma controlada e em 

função de tempo levou a criação de API disponível a qualquer componente. Desta 

forma, um botão pode ser movimentado de uma posição a outra da tela, tendo como 

referência um método chamado continuamente cujo parâmetro é um valor entre 0 e 1, 

proporcional ao tempo desejado. Isto facilita o cálculo de coordenadas utilizado na 

função da Unity chamada Lerp [1]. A mesma interpola duas posições com base no valor 

entre 0 e 1. 

 A API criada para a função proposta apresenta a classe estática AnimationFun, 

cujos métodos permitem que uma ou mais animações possam ser disparadas, e fornece 

métodos de callback informando início e/ou término do processo. 
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5.4 Cena-modelo de interface funcional 

 

 A cena-modelo proposta tem como objetivo atender a demanda dos usuários 

mais experientes por um modelo mais completo que torne possível e exemplifique o uso 

de múltiplas janelas numa mesma cena do motor de jogo. Desta forma é proposto um 

conjunto de telas funcionais exemplificando um modelo de interface de jogo cuja 

temática é caminhões transportadores. Tal cena-modelo é denominada transport e 

compreende as seguintes telas: 

• Menu principal 

• Tela de opções 

• Tela iniciar jogo 

• Tela superior de jogo 

• Tela do mercado 

• Tela de saída 

 

A Figura 17 apresenta duas das telas, menu principal e tela de saída, com 

usabilidade similar a dos jogos tradicionais. 
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Figura 17. Tela de saída da cena-modelo. 

 

 Uma pequena tela de mercado de caminhões e um menu de seleção superior são 

apresentado na Figura 18, servindo de modelo de navegação entre múltiplas telas. 
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Figura 18. Telas do menu superior de jogo e do mercado. 

 

 A cena criada para o desenvolvimento tem sua estrutura mostrada na Figura 19, 

que é a visão da área de trabalho Project da Unity. As pastas lib, package e samples 

fazem parte da ferramenta bitverse-unity-gui; portanto a pasta transport é a que 

corresponde à cena abordada. 
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Figura 19. Organização dos arquivos da cena-modelo. 

 

A pasta assets contém as imagens utilizadas em telas de forma estáticas, ou seja, 

não precisam ser carregadas em tempo de execução. Neste caso, possui apenas a 

imagem de fundo da tela principal. Já a pasta resources contém todos os assets e prefabs 

que devem ser carregados em tempo de execução. A Unity foi desenvolvida para utilizar 

toda e qualquer pasta resources (e subpastas desta) como repositório que deve ser pré-

carregado e disponibilizado para acesso em tempo de execução. Assim, tal repositório 

pode ser acessado através do comando (em C#): 
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Resources.Load(“path/nome_arquivo”) 

 

As imagens contidas na pasta gui_assets são os ícones carregados pelo no 

mercado, um para cada caminhão. Já os arquivos contidos em gui_prefabs são todos os 

prefabs do jogo, cada um correspondendo a uma tela (window). O procedimento para 

salvar uma tela em um prefab é feito arrastando-se a mesma da área de trabalho 

Hierarchy para o prefab recém criado na pasta. Desta forma tela e prefab ficam unidos 

(linked) e, a partir daí, qualquer alteração na tela deve ser efetivada através do botão 

Apply na área de trabalho Inspector. A perda de conexão entre objeto e prefab também 

pode ser remediada com o comando Apply. 

A pasta scenes contém a única cena, que é mostrada na figura 20 na área de 

trabalho Hierarchy.  

 

 

Figura 20. Cena principal e script Transport. 

 

Esta cena apresenta o componente Stage da bitverse-unity-gui e um objeto 

simples, não visível em jogo, mas que apresenta o script Transport.cs associado. Este 

script implementa a interface MonoBehaviour da Unity e, portanto, é inicializado assim 

que a cena é carregada. Transport.cs também cuida do gerenciamento de todas as 
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janelas e seus respectivos comportamentos, como pode ser visto na figura 21. Esta 

figura destaca o tratamento da tela do menu principal, sendo que as demais são 

similares. 

 

 

Figura 21. Visualização do Script Transport no Visual Studio. 
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O acesso aos componentes de uma tela se dá através de um script gerado 

automaticamente a partir do comando na Unity: “Tools”, “GUI”, seguido de “Generate 

Gui Acessor and Translation from Selection”. Tal comando gera um arquivo (chamado 

accessor) capaz de ler a janela informada em tempo de execução desde que seja a 

mesma utilizada neste processo de geração de código. Isto facilita a programação, pois 

permite o acesso aos componentes da tela através de notação de ponto, que é comum na 

linguagem utilizada. O classe mostrada na figura 21, MainmenuWindowGuiAcessor, é 

o accessor da tela do menu principal, que permitiu a localização rápida dos botões para 

tomada das ações correspondentes. 
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6 Conclusões 

 

Atualmente os motores de jogo permitem que jogos sejam desenvolvidos de forma mais 

eficiente, por apresentar um conjunto integrado de ferramentas com vistas a auxiliar os 

desenvolvedores nas diferentes etapas de concepção de um jogo. A ferramenta bitverse-

unity-gui visa suprir uma deficiência no que diz respeito à criação de interfaces 2D do 

motor de jogo Unity3D, no qual é integrada. 

 O presente trabalho permitiu o conhecimento desta ferramenta, motores de 

jogos, jogos e o processo de criação de interfaces para os mesmos, além do teste de 

usabilidade empregado. Tais assuntos não foram abordados no curso diretamente (com 

exceção de usabilidade) e, portanto, serviram para acrescentar como conteúdo 

complementar, demandando maior trabalho de pesquisa. 

 Constatou-se através de teste de usabilidade que a ferramenta é válida para 

criação de interfaces e as demandas de correção mais urgentes foram implementadas, de 

forma a propor a melhoria de seu uso. 

 

6.1 Trabalhos futuros 

 

 A seguir são apresentadas possíveis atividades e melhorias/correções que podem 

ser feitas na ferramenta abordada neste trabalho: 

 

• Criação de tutoriais e maior documentação para desenvolvedor. 

• Criar mais testes de usabilidade, focando o uso de cada componente 

• Melhoria e/ou criação de mais componentes. 

• Adicionar componentes de áudio. 

• Permitir uso de componentes 3D. 
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Apêndice A - Teste de Usabilidade da 
Ferramenta bitverse-unity-gui 

 

O teste de usabilidade para a ferramenta bitverse-unity-gui é dividido em três etapas 

apresentadas a seguir: questionário pré-teste, tarefas e questionário pós-teste. 

 

A.1 Questionário pré-teste 

 

● Qual sua faixa etária? 

○ 18-25 anos 

○ 25-30 anos 

○ 30-35 anos 

○ mais de 35 anos 

● Qual seu gênero? 

○ Masculino 

○ Feminino 

● Qual seu grau de instrução? 

○ Fundamental 

○ Médio 

○ Superior incompleto 

○ Superior completo 

○ Mestre 

○ Doutor 

● Quanto tempo faz uso pessoal de computador? 

○ 1-2 anos 

○ 2-5 anos 

○ 5-10 anos 

○ mais de 10 anos 

● Qual sua especialidade principal atualmente? 

○ Interface design 

○ Programação 
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○ Game design 

○ Conteúdo 

○ Arte 

● Já trabalhou com a ferramenta bitverse-unity-gui? 

○ Não trabalhou 

○ 1-5 meses 

○ 5-10 meses 

○ mais de 10 meses 

● A quanto tempo trabalha com ferramentas similares a utilizada no teste? 

○ Nunca utilizou 

○ Menos de 1 ano 

○ 1-3 anos 

○ mais de 3 anos 

● Qual seu nível de conhecimento na área de criação/edição de componentes 

2D/3D? 

○ Nenhum 

○ Regular 

○ Experiente 

○ Expert 

 

A.2 Tarefas do teste 

 

 Tarefa 1: 

○ 1A: Localizar a toolbox da ferramenta (menu de opções Window na 

Unity). 

○ 1B: Criar nova cena e adicionar um Stage da toolbox ao game object 

MainCamera. 

○ 1C: Criar uma janela (Window na toolbox). 

○ 1D: Alterar o título da janela (aba Inspector da Unity). 

○ 1E: Colocar um botão (Button) na janela e posicionar próximo ao canto 

inferior direito. 
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 Tarefa 2: 

○ 2A: Criar nova cena e adicionar um Stage. Adicionar uma janela ao 

Stage e aumentar o tamanho da mesma. 

○ 2B: Criar três grupos (Group) e dispor os mesmos para que não fiquem 

sobrepostos um ao outro. 

○ 2C: Para o primeiro grupo adicionar três botões e reposiciona-los de 

modo que também não fiquem sobrepostos. 

○ 2D: Para o segundo grupo adicionar um label seguido de uma caixa de 

edição de texto (TextField). 

○ 2E: Para o terceiro grupo adicionar uma barra de progresso horizontal. 

○ 2F: Criar uma lista (List) na window e posicionar a mesma de modo a 

não sobrepor os três grupos criados. 

○ 2G: Adicionar um grupo com um label a lista. Note que os componentes 

da lista ainda não aparecem. 

○ 2H: Procurar o arquivo ListTestPopulator na aba Project da Unity e 

arrastar o mesmo para o Stage. O arquivo e suas opções devem aparecer 

no inspector do próprio Stage. 

○ 2I: Executar (Play na Unity) a cena e referenciar a lista criada na opção 

List do arquivo ListTestPopulator adicionado ao Stage. O grupo criado 

deve ser mostrado “Item Count” vezes na área da lista. 

 

 

A.3 Questionário pós-teste 

 

● Grau de dificuldade das etapas do teste 1. Responder uma das opções abaixo 

para cada etapa (1A-1E): 

○ Fácil 

○ Regular 

○ Difícil 

○ Muito difícil 
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● Grau de dificuldade das etapas do teste 2. Responder uma das opções abaixo 

para cada etapa (2A-2I): 

○ Fácil 

○ Regular 

○ Difícil 

○ Muito difícil 

 

● Sugestões. Questão discursiva onde o participante é livre para opinar a respeito 

da ferramenta. 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa Projeto de Tese de 

Conclusão de Curso, com o título ‘Desenvolvimento de Componentes para Ferramenta em Motor de Jogo 
Unity3D’, no caso de você concordar em participar, favor assinar ao final do documento. Sua participação não é 
obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 
não trará nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores ou com a instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone dos pesquisadores,podendo tirar dúvidas 
do projeto e de sua participação. 

NOME DA PESQUISA: Desenvolvimento de Componentes para Ferramenta em Motor de Jogo Unity3D 

PESQUISADORES: Willian Correa da Silva  

TELEFONE: (48)91259297 

OBJETIVOS: A pesquisa tem como objetivo principal recolher informações de uso de ferramenta de criação de 
interface. Tais informações serão utilizadas para fomentar a elaboração de proposta de correções com vistas à 
melhoria de usabilidade. 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: Se concordar em participar da pesquisa, você terá que responder a um 
questionário sobre seu perfil, executar tarefas definidas pelos pesquisadores visando o uso da ferramenta e 
responder um segundo questionário para a verificação do grau de dificuldade destas tarefas. 

RISCOS E DESCONFORTOS: Não foram encontrados riscos ou desconfortos pelos pesquisadores. 

BENEFÍCIOS: Essa pesquisa terá como maior benefício a proposta e desenvolvimento de correções para a 
ferramenta de criação de interface com vistas à melhoria da usabilidade da mesma. 

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Os sujeitos de pesquisa não arcarão com nenhum gasto decorrente 
da sua participação (entrevista, testes, etc.). Os participantes da pesquisa não receberão qualquer espécie de 
reembolso ou gratificação devido à participação na pesquisa. 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: O sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 
confidenciais envolvidos na pesquisa serão resguardados, somente será divulgado dados  diretamente 
relacionados aos objetivos da pesquisa. 

 

Assinatura dos pesquisadores: _________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 
Eu, __________________________________________, RG/CPF ________________________________, 

declaro que li as informações contidas nesse documento, fui devidamente informado(a) pelos pesquisadores – 

Willian Correa da Silva – dos procedimentos que serão utilizados, riscos e desconfortos, benefícios, 

custo/reembolso dos participantes, confidencialidade da pesquisa, concordando ainda em participar da 

pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a 

qualquer penalidade. Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento. 

 

LOCAL E DATA: _______________________, ______ de Agosto, 2011 

 

NOME E ASSINATURA DO SUJEITO OU RESPONSÁVEL (quando menor de 21 anos): 

 

Nome: ________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 
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Anexo A – Artigo Acerca do Trabalho Abordado 
na Monografia  
 

 

Desenvolvimento de Componentes para Ferramenta em 
Motor de Jogo Unity3D 

Willian Correa da Silva 

Departamento de Informática e Estatística – Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) 

Caixa Postal 476 – 88.040-970 – Florianópolis – SC – Brasil 

willians@inf.ufsc.br 

Abstract. This work aims to study and development of components and 

usability testing for the interface development tool bitverse-unity-gui, wich is 

integrated to the Unity3D game engine. The improvement and maintenance of 

this tool are also practical objectives of this work, which also contains a 

theoretical study on game development, game design, and interfaces to them. 

Resumo. Este trabalho tem como objetivo o estudo e o desenvolvimento de 

componentes e testes de usabilidade para a ferramenta de desenvolvimento de 

interfaces bitverse-unity-gui, esta agregada ao motor de jogo Unity3D. O 

aprimoramento e manutenção desta ferramenta também são objetivos práticos 

deste trabalho, que também contem um estudo teórico sobre desenvolvimento 

de jogos, design de jogos e interfaces para os mesmos. 

 

1. Introdução 

A popularização e crescimento do mercado de jogos eletrônicos trouxeram uma 
crescente demanda por ambientes de desenvolvimento que proporcionem mais 
facilidade e conseqüente rapidez na criação dos jogos. Os motores de jogos se inserem 
neste contexto como ambientes de desenvolvimentos próprios para esta área em 
questão. 

 Dado que os motores de jogos podem conter deficiências em determinados 
aspectos, ferramentas integradas podem ser criadas e agregadas com objetivo de 
eliminar ou minimizar tais deficiências. Dentro deste contexto, o motor de jogo 
Unity3D, abordado neste artigo, apresenta a deficiência de não possuir suporte a edição 
visual de componentes 2D. 

 Este artigo tem como objetivo a especificação e implantação de testes de 
usabilidade para a ferramenta de desenvolvimento de interfaces 2D bitverse-unity-gui, 
esta agregada ao motor de jogo Unity3D, que adiciona o suporte a edição visual de 
componentes, tornando o desenvolvimento mais ágil. 
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 O aprimoramento da ferramenta com base no teste de usabilidade também é o 
objetivo prático deste artigo, que também contem um estudo teórico sobre 
desenvolvimento e design de jogos, interfaces para os mesmos e testes de usabilidade. 

 Inicialmente são definidos os conceitos de jogos, interfaces em jogos e teste de 
usabilidade. Esta base tem como objetivo dar subsídios a compreensão do 
desenvolvimento posterior das propostas de correção. 

  

2. Jogos 

Segundo Jesper Juul (2011), um jogo é um sistema baseado em regras com um resultado 
variável e quantificável, onde os diferentes resultados são atribuídos a diferentes 
valores, e o jogador exerce esforços no sentido de influenciar o resultado, se sentindo 
emocionalmente ligado a este resultado, e as conseqüências da atividade são opcionais e 
negociáveis. Diferindo nos meios de apresentação e uso, os jogos eletrônicos contam 
com elementos físicos característicos da evolução tecnológica moderna, tais como, por 
exemplo, os computadores e consoles (aparelhos dedicados a execução de jogos, 
geralmente ligados a um televisor) [Fox 2005]. Tanto os jogos antigos quanto os 
eletrônicos apresentam características em comum quanto às regras, desafios e diversão 
que a atividade de jogar proporciona. 

 Um jogo é também, segundo Rollings e Adams, um conjunto de regras e meios 
de interação entre competidores com vistas ao entretenimento (2004). O resultado de 
um jogo pode definir os vencedores e perdedores. Neste caso, o desafio (e conseqüente 
diversão) encontra-se na busca pela vitória. Nota-se também que é igualmente 
importante que o processo de uma partida seja tão divertido quanto o resultado em si 
[Feil e Scatergood 2005]. 

 Atualmente o mercado de jogos é o maior do setor de entretenimento no mundo. 
Segundo a ESA (2009), 67% das casas americanas possuem pessoas que utilizam jogos 
de computador ou consoles no ano de 2009, sendo que a média em que um adulto joga é 
de 12 anos. As vendas, de modo geral, vêm de uma pequena queda entre 2008 ($11,7 
bi) e 2009 ($10,5 bi). No entanto, o faturamento total de 2009 é superior a 2007 ($9,5 
bi), demonstrando um período ainda na curva de tendência de crescimento ou 
estabilização. 

 Em síntese, jogo compreende um cenário constituído de regras, sendo estas 
regras aceitas pelos seres humanos participantes. O ato de jogar representa uma ação 
válida dentro do jogo, exercida por um participante. 

 Um cenário é um ambiente ou local existente. Quanto à ação exercida, um 
cenário pode ser de tipo real ou não restritivo, onde qualquer ação é potencialmente 
válida, ou artificial ou restritivo, onde são impostas regras para a condução do jogo. 

 As regras são uma restrição, imposição ou lei, podendo ser de tipo inquebrável 
(leis da física, por exemplo) ou quebrável. O tipo quebrável necessita 
mediação/aceitação para ser respeitada. Uma ação válida compreende um ato que esteja 
de acordo com as regras. Já um participante é uma pessoa ou objeto programado que 
executa ações válidas dentro do jogo. 
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 A seguir são listados os principais tipos de jogos, obedecendo à classificação 
feita por Rollings e Adams (2004). Apesar da divisão, muitos jogos podem conter 
diferentes elementos de diferentes tipos incorporados.  

 

• Ação 
• Estratégia 
• RPG 
• Jogos esportivos 
• Simulação de veículos 
• Simulação de construção e gerenciamento 
• Aventura 
• Vida artificial 
• Desafio ou tabuleiro 
• Online 

 

2.1 Desenvolvimento de jogos 

 

 O desenvolvimento de jogos eletrônicos é desenvolvimento de software e, 
portanto, muitos dos desafios e métodos empregados por essa indústria são utilizados. 
Dentre estes desafios, os principais são: 

• Aquisição e uso (treinamento) de ferramentas para desenvolvimento, incluindo 
tanto IDEs para programação quanto para modelagem de objetos 2D e/ou 3D. 

• Controle de versão, incluindo código programado, assets, especificações de 
game design e conteúdo gerado para o jogo (cenários criados e textos 
internacionalizados). 

• Gerenciamento e integração das diferentes áreas de criação de jogos tais como, 
por exemplo, game design, conteúdo, programação e arte. 

• Organização e teste de produto por equipe especializada em QA (do inglês 
Quality Assurance, garantia de qualidade), cuja função é validar o uso do jogo 
nas diferentes plataformas suportadas pelo mesmo, bem como a verificação e 
reporte de problemas de uso quando necessário. 

• Suporte online com vistas a receber e, se possível, atender as demandas de 
jogadores, bem como manter a comunidade informada sobre as ultimas 
novidades do jogo. Ferramentas sociais tais como fóruns e chat são empregados 
para estas tarefas. 

 

 Quanto aos problemas relacionados ao desenvolvimento de jogos, deve ser dada 
uma importante atenção à integração das diversas áreas que um jogo pode vir a 
depender para ser feito [Rollings e Morris 2004]. Pode ser gerado muito ruído de 
comunicação entre estas diferentes áreas, ocasionando instabilidades e atrasos no 
projeto. 
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 O tempo de desenvolvimento de um jogo também pode ser crítico. A 
experiência mostra que diversos jogos com tempo de desenvolvimento superior a quatro 
anos têm muitas chances de não ser bem aceitos pelo mercado. Por sua vez, um jogo 
pouco polido (pouco testado, avaliado e com menor minimização de bugs) leva também 
a pouca aceitabilidade no mercado [Bethke 2003]. 

 

2.2 Game Design 

 

 O game design consiste em um processo de elaboração de um jogo, partindo de 
sua concepção, modo de operação, descrição de seus elementos (conceitual, funcional, 
artístico, dentre outros) até a transmissão das informações geradas para a equipe de 
desenvolvimento [Rollings e Adams 2009]. Uma das formas de se aplicar o design de 
um jogo pode ser feita pela elaboração de um documento que atenda as seguintes etapas 
descritas a seguir [Rollings e Morris 2004]: 

 

• Primeiro conceito 
• Especificação central ou primária (core design) 
• Jogabilidade 
• Especificação detalhada 
• Balanceamento 
• Interfaces de entrada e saída 

 

 

2.3 Motores de jogo 

 

 Um motor de jogo pode ser definido como um conjunto integrado de 
ferramentas, empregados de forma a simplificar, abstrair e, conseqüentemente, facilitar 
o desenvolvimento de jogos [Goldstone 2009]. Tais sistemas não apresentam, 
necessariamente, os mesmos conjuntos de ferramentas. No entanto, elementos 
encontrados na maioria dos motores de jogo são desejáveis, tais como: 

• Criação de objetos visuais: Permitir que sejam criados e customizados objetos 
2D e/ou 3D. Como objeto 2D pode-se incluir aí as interfaces gráficas de usuário 
(GUI). O suporte a simulação física (peso e colisão, por exemplo) é também 
bastante positivo. 

• Criação de cenas: Permitir que áreas de jogo, ou cenas, sejam criadas e 
customizadas através do uso de diversos objetos. 

• Programação: Prover suporte a uso de uma ou mais linguagens para descrição 
comportamental dos objetos. 

• Plataforma: O aplicativo resultante do desenvolvimento no motor de jogo deve 
ser capaz de ser executado em uma ou mais plataformas, tais como PC e 
consoles. 
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• Som: Permitir que sons (efeitos e música) possam ser adicionados ao jogo. 
• Depuração: Permitir que os diversos elementos do motor de jogo possam ser 

testados e inspecionados durante o desenvolvimento. 

 

 Existem diversos motores de jogo disponíveis atualmente, cada qual 
apresentando características positivas ou negativas dentre os elementos citados. A 
principal atualmente é, segundo Jordan (2010), a Unreal Engine 3 que foi desenvolvida 
pela Epic, sendo considerada o padrão atual no desenvolvimento comercial de jogos. 
Alem dos jogos Unreal, também foram desenvolvidos outros jogos de alta qualidade 
como Gears of War, Lineage II, BioShock e Mass Effect. Oferece ferramentas como a 
UnrealEd (edição de conteúdo), Kismet (game design), Matinee (vídeo ingame) e 
UnrealScript, uma linguagem baseada em Java que simplifica a programação dos jogos. 

 Já o motor de jogo Unity3D, abordado neste artigo, é um sistema de 
desenvolvimento de jogos para diferentes plataformas, tais como: Web, Windows, Mac, 
iOS, Android, Xbox 360, PS3 e Wii. Possui interface gráfica integrada (IDE), que 
facilita o desenvolvimento. As linguagens de programação suportadas são C#, 
JavaScript e Boo (Python). 

 

3. Interface em jogos 

A interface constitui um elemento primordial que permite o uso e interação do jogador 
com os elementos do jogo. Analogamente, podemos afirmar que uma imagem contida 
numa carta de baralho e os pinos e orifícios do jogo resta um constituem elementos de 
interface. Estes transmitem informação e cada um destes elementos possui um modo de 
operação. Já os jogos eletrônicos se utilizam de elementos gráficos, tais como botões, 
ícones, menus, listas etc. para também transmitir informação e permitir interatividade 
[Saunders 2007]. A interação é o que torna um jogo eletrônico diferente de um filme, 
por exemplo. Enquanto joga, o jogador pode fazer escolhas e responder a eventos. A 
interface é a conexão entre o usuário e o jogador e uma interface bem definida torna a 
experiência de jogar mais divertida [Fox 2005]. 

 

3.1 Desenvolvimento de interfaces para jogos 

 

 O desenvolvimento de interface para jogos é uma tarefa com forte ligação com o 
game design. Uma vez definidos os elementos do jogo, um planejamento de interface 
pode ser feito com o intuito de até mesmo ajudar o game design. A interação do game 
designer com o designer de interface é de extrema importância para o levantamento de 
questões acerca de sugestões de melhoria ou potenciais problemas, antes mesmo do 
início do desenvolvimento [Saunders 2007]. 

 Como o desenvolvimento de interface depende diretamente das decisões de 
game design, problemas decorrentes de erro ou mudança tardia de uma especificação 
podem significar retrabalho. Existe também o risco da interface ser alterada por conta de 
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mudanças nas ferramentas de desenvolvimento e/ou alterações nos requisitos devido a 
restrições das plataformas onde o jogo será executado [Bethke 2003]. 

 Quanto às metodologias empregadas para o design de interface para jogos, todas 
partem de esboços, desde um desenho feito a mão até o uso direto da ferramenta 
visual/motor de jogo, ou seja, diferindo apenas na forma de apresentação dos esboços 
[Fox 2005]. O designer fará, por sua vez, diversas interações de forma a moldar a 
interface até que este julgue atender o fim para o qual o elemento se destina. 

 Uma forma de concepção de interface consiste em criar cada tela (window) já 
totalmente funcional antes de se criar a seguinte, permitindo a prototipação da tela mais 
rapidamente em detrimento da visão da interface do jogo como um todo. Outra forma de 
concepção de uma interface consiste no uso de cartões em forma de gráfico, 
combinados para formar uma seqüência que corresponde à navegação entre menus de 
opções, geralmente uma das primeiras interações que o jogador fará. A Figura 1 mostra 
cartões para diferentes submenus. 

 

Novo Jogo  Carregar Jogo  Opções 

Dificuldade  Carregar Última  Vídeo 

Nome  Abrir Lista  Áudio 

Avançar    Jogabilidade 

Voltar  Voltar  Voltar 

Figura 1. Cartões descritivos de submenu e suas opções. 

 

 Tais cartões são combinados em um único gráfico para dar a dimensão de como 
o jogador vai interagir com o jogo, como mostra a Figura 2, o número de passos 
necessários para uma determinada ação. Avaliações já podem ser feitas antes mesmo da 
concepção visual. Por exemplo, se o jogador escolher “New Game” então o fluxo de 
execução o levará em avanço para (seta verde) a nova visualização (cartão) também 
chamado New Game, apresentando novas opções em substituição as da visualização 
anterior (Title Screen). 
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Figura 2. Conjunto de cartões e opções de interação. 

 

 

3.2 A ferramenta bitverse-unity-gui 

 

 A bitverse-unity-gui é uma ferramenta de desenvolvimento de interface 2D em 
motor de jogo Unity3D, sendo um projeto aberto e em contínuo processo de atualização 
e expansão desde a versão 2.6 da Unity. 

 Trata-se de um conjunto de scripts e assets destinados a facilitar a adição e 
edição dos componentes disponíveis pela Unity3D. Isto se dá através da edição visual 
na área de trabalho da cena (Scene) o que permite, adicionalmente, uma pré-
visualização antes mesmo de se executar o comando Play (utilizado para debug na 
própria IDE). Sem esta ferramenta, a única forma de se desenhar um botão, por 
exemplo, é através unicamente de script. Isto implica, por sua vez, a necessidade de 
debug para visualização, sem contar que o posicionamento dos componentes fica 
bastante improdutivo. O uso desta ferramenta se dá através de uma aba própria interna a 
Unity3D, permitindo o acesso aos componentes suportados. 
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4. Teste de usabilidade 

Os testes de usabilidade têm como foco de avaliação a qualidade das interações que se 
estabelecem entre usuários e o sistema [Cybis 2007]. O objetivo é a medição do impacto 
negativo e a identificação de causas para os problemas encontrados na interface. 

 Um teste de usabilidade envolve usuários reais ou representativos da população-
alvo que virá a usar a interface efetivamente. Para tanto, um teste deste tipo envolve 
uma simulação das situações reais de uso do sistema em questão, condição esta 
indispensável. 

 Quanto ao planejamento de um teste de usabilidade, quatro parâmetros básicos 
devem ser levados em consideração: verbalização do usuário, local de realização, 
resultados esperados e a gestão do constrangimento. 

 A verbalização compreende a obtenção de informações do usuário referentes ao 
uso da ferramenta sendo testada, com o objetivo de se obter apontamentos para 
características positivas ou negativas da mesma. Tal atividade pode ser dividida em dois 
tipos: Verbalização simultânea e verbalização consecutiva. A primeira consiste em obter 
informações durante o teste, tarefa esta mais rápida, com o cuidado de não interferir 
demasiadamente com a atividade do usuário. Já a segunda trata-se de uma entrevista, 
posterior ao teste, podendo ser executada com acompanhamento do próprio teste 
gravado em vídeo. Esta atividade é mais fidedigna que a anterior, mas com o agravante 
de levar mais tempo para ser executada. 

 O local de teste é o ambiente onde o ensaio de interação poderá ser realizado. 
Geralmente compreende dois tipos de locais: o local de trabalho ou o laboratório de 
usabilidade. O primeiro coloca o usuário num contexto mais próximo do real, numa 
situação passível de interferências alheias ao próprio teste, o que torna ideal para 
versões mais acabadas do sistema. Já o segundo coloca o usuário num ambiente 
preparado e monitorado, mais indicado para quando o sistema em teste se encontra em 
fase de concepção. 

 Os resultados esperados para um teste de usabilidade podem ser tanto 
qualitativos quanto quantitativos. Os qualitativos tratam dos conhecimentos das 
estratégias aplicadas pelos usuários durante as interações. Comportamentos esperados 
podem ser confirmados ou até mesmo comportamentos inesperados podem surgir. A 
análise pode vir a ser subjetiva nestes casos, pois nem sempre um efeito observável 
pode ter causa evidente na interface. 

 Os resultados quantitativos são mais objetivos, tratando-se da classificação e 
contabilização da freqüência e duração dos acontecimentos em termos de eficácia e 
eficiência dos usuários durante as interações. 

 A gestão do constrangimento trata do fato de um usuário ser alvo de observação, 
procurando limitar o nível de exposição do mesmo para que seja garantida a validade 
dos testes. O foco deve ser o esclarecimento da natureza do teste, enfatizando que é 
somente o sistema que está sendo avaliado. O anonimato deve ser garantido, assim 
como o respeito ao espaço de trabalho e o tempo disponível do participante. 
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4.1 Teste de usabilidade da ferramenta bitverse-unit-gui 

 

 Através da observação informal do uso da ferramenta bitverse-unity-gui por 
alguns usuários na empresa Hoplon Infotainment, no período de 1 a 30 de agosto de 
2011, notou-se que a usabilidade da mesma poderia ser melhorada. Por exemplo, 
quando um usuário tem dificuldade para inserir e posicionar um botão numa janela, bem 
como alterar suas propriedades para que tenha a aparência desejada. 

 A partir desta constatação, é iniciada a elaboração de um conjunto de testes de 
usabilidade para esta ferramenta, o qual será descrito a seguir segundo os critérios 
apresentados anteriormente, com as principais tarefas divididas com base na definição 
do público alvo, ambiente, condução do teste e resultados obtidos. 

 O objetivo desta tarefa é identificar quais são os principais problemas de 
usabilidade para o melhor direcionamento das correções na própria ferramenta e seus 
componentes. O teste também se destina a levantar demandas para a o aperfeiçoamento 
e criação de novos componentes. Já o público alvo para o teste da ferramenta 
compreende profissionais da área de desenvolvimento de jogos, incluídos os acima 
citados (interface e programação) e adicionalmente os profissionais das áreas de arte, 
game design e edição de conteúdo. 

 O ambiente de teste é o mesmo ambiente de trabalho dos participantes, neste 
caso a empresa Hoplon Infotainment que atua na área de desenvolvimento e publicação 
de jogos, tornando assim o teste mais próximo da realidade. Há um computador de 
trabalho preparado para o teste, com o motor de jogo e ferramenta já instalados. Neste 
caso cada participante efetua o teste por vez assim que tem disponibilidade de tempo 
para tanto. 

 

4.1.1 Condução do teste 

 

 O teste no computador é precedido por um questionário, que visa à obtenção de 
informações pertinentes as características do participante e nível de conhecimento 
anterior, tanto da própria ferramenta quanto de outras ferramentas similares. Assim 
sendo, as opções de resposta para as diferentes questões levam em conta a relevância 
com relação ao uso da ferramenta, de forma a fornecer um perfil e também traçar 
paralelos correspondentes com os resultados no teste da ferramenta. 

 O teste da ferramenta compreende duas tarefas, sendo a primeira de menor 
complexidade que a segunda. Cada tarefa possui uma determinada quantidade de etapas, 
cuja ordem de execução deve ser respeitada para que toda a tarefa seja dada como 
finalizada. O participante não recebe nenhum auxílio na execução das tarefas em um 
tempo inferior a cinco minutos, para que o mesmo possa buscar por si a solução dos 
problemas. Em caso de grande dificuldade (parando completamente o teste) e o tempo 
mínimo (cinco minutos) ter passado, o participante pode ser auxiliado. Neste caso o 
auxílio é o mínimo necessário para a saída da condição de impedimento. A ajuda ao 
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participante tem grande relevância na definição do grau de dificuldade na aplicação do 
segundo questionário. 

 Após as tarefas serem concluídas, é aplicado o segundo questionário. Desta vez 
o foco é a obtenção do grau de dificuldade em cada uma das etapas. Tal levantamento 
ajuda na detecção dos pontos com maior ou menor usabilidade, auxiliando na 
priorização de melhorias posteriores. Também é aberto ao participante um campo para 
sugestões, preenchido de forma discursiva. Neste caso as opiniões emitidas têm sua 
viabilidade posta em conta pelo avaliador que, assim como o próprio questionário, é 
relevante as conclusões obtidas no próprio teste de usabilidade. 

 

4.1.2 Execução do teste de usabilidade 

 

 O teste foi realizado nas datas entre 1 e 30 de agosto, nos períodos matutinos e 
vespertinos. Foram definidas duas tarefas, cada uma com determinado número de 
atividades. 

 O avaliador do teste recebe cada participante na sala da empresa Hoplon 
Infotainment, o cumprimenta e o convida para se sentar em frente ao computador onde é 
realizado o teste. É explicada a dinâmica do teste, que consiste na realização de duas 
tarefas, cada qual subdividida em atividades. Também é garantido o anonimato do 
participante onde o avaliador salienta que o foco do teste se refere à usabilidade da 
ferramenta e não no desempenho do participante. Ressalta também que o participante 
pode abandonar o teste quando quiser e que nos momentos em que ele sentir muita 
dificuldade em realizar alguma etapa, o executor irá auxiliá-lo. 

 O executor do teste pergunta se o participante tem alguma dúvida e, na 
seqüência, pede que o mesmo assine o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Em seguida, o executor entrega o Questionário Pré-Teste e solicita que o participante o 
preencha. 

 O teste de usabilidade se inicia em seguida e, ao final deste, o executor solicita 
ao participante que preencha o Questionário Pós-Teste. Cada usuário, para cada uma das 
atividades que executou, marcou o grau de dificuldade que encontrou ao realizar a 
atividade em questão. Os graus de dificuldade foram definidos da seguinte forma: 

 

• F: fácil 
• R: regular 
• D: difícil 
• MD: muito difícil 
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4.1.3 Análise dos resultados e conclusões 

 

 O resultado do teste pode ser visualizado nas tabelas 1 e 2, sendo que estas 
indicam os graus de dificuldade em cada atividade, para cada participante 
(representados por um P, seguido de seu número correspondente na ordem dos testes). 

 

Tabela 1. Resultado da tarefa 1 do teste de usabilidade. 

 

 A Tabela 1, referente à execução da primeira tarefa, mostra que todos os 
participantes acharam a atividade 1A fácil. A execução desta atividade levou em média 
menos de um minuto. Este resultado se repete nas atividades 1B e 1C. O resultado 
destas três atividades da primeira tarefa leva a conclusão de que a toolbox da ferramenta 
está bem localizada (menu de opções Window na Unity) e que os componentes gráficos 
são legíveis o suficiente e estão colocados em áreas da tela visíveis o suficiente para que 
usuários novatos os encontrem. 

 Sobre a atividade 1D, quatro participantes acharam difícil sua execução, um 
participante achou regular e cinco participantes acharam sua realização fácil. Este 
resultado mostra que para os usuários experientes o uso da aba Inspector para alterar o 
título da janela é trivial. Já para os usuários novatos, o uso desta aba apresentou-se 
como uma dificuldade. Neste caso, uma solução seria trocar o local da aba e/ou suas 
propriedades mais importantes para que fiquem mais visíveis. 

 A atividade 1E da tarefa 1 foi classificada como difícil por três participantes, 
muito difícil por dois participantes e como fácil por quatro participantes. Este resultado 
é semelhante ao resultado da etapa anterior, reafirmando que os usuários experientes 
sentiram facilidade em realizar as atividades e os usuários com pouca experiência 
sentiram maior dificuldade em realizar a atividade. Uma solução para melhorar a 
usabilidade desta atividade seria colocar o componente gráfico Button em uma área com 
maior visibilidade. 
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Tabela 2. Resultado da tarefa 2 do teste de usabilidade. 

 

  

 A Tabela 2, referente à execução da segunda e última tarefa, mostra que todos os 
participantes acharam as atividades 2A e 2B fáceis. A razão disto encontra-se no fato de 
serem atividades semelhantes ao solicitado na tarefa 1, já que são passos necessários 
para a continuidade do teste. 

 A atividade 2C da tarefa 2 foi considerada regular para quatro dos participantes 
e fácil para os demais, sendo a dificuldade maior encontrada no posicionamento dos 
componentes solicitados. O mesmo ocorre com as tarefas 2D, 2E e 2F, sendo que a 
tarefa 2D foi mais difícil para dois dos participantes por dificuldade em localizar o 
componente solicitado (text field). 

 Quanto à atividade 2G, a dificuldade foi maior (um participante considerou 
muito difícil e três difícil) por conta do componente list não tornar visível seus 
componentes filhos, apesar disto ser dito na própria descrição da atividade. 

 A atividade 2H foi considerada difícil por dois dos participantes e regular por 
cinco por conta do enunciado do problema apresentado, pois envolveu operação com o 
uso de script. Dificuldade similar ocorreu na atividade 2I, pois demandou conhecimento 
do script, algo aparentemente fora do escopo para alguns participantes. 

 

4.1.4 Observações sobre a execução do teste 

 

 Diante dos resultados e sugestões propostas pelos participantes, além da própria 
observação e acompanhamento do teste por parte do avaliador, diversos apontamentos 
puderam ser levantados: 

• O primeiro componente a ser adicionado é o Stage, cuja primeira tentativa de 
uso dos participantes não conhecedores da ferramenta se dá mediante o recurso 
indisponível de drag and drop, retardando a ação com a necessidade de novo 
aprendizado. 

• O segundo passo de inserção de janela ficou facilitado pelo aprendizado anterior 
com o Stage, já que são ações similares. 
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• A inserção dos botões foi muito dificultada por conta da maneira diferenciada de 
execução, comparada com os componentes anteriores. Em casos mais graves os 
participantes não souberam executar a tarefa sem auxílio. Uma vez que os 
participantes aprenderam a usar o Stage e a janela, este passo se mostrou um 
contra-senso para os mesmos. Uma vez aprendida, seja por tentativa ou auxílio, 
as demais operações de inserção transcorrem sem muitos problemas. 

• A adição de tips (dicas posicionadas geralmente junto ao mouse) nos elementos 
de GUI para explicar como estes devem ser usados foi proposta para melhoria 
no entendimento do uso dos elementos da toolbox da ferramenta. 

• O campo de texto para inserção de nome em componentes tais como labels, 
botões e janelas mostraram-se ocultados pela opção pai Content, o que dificultou 
em alguns casos sua localização. Pode-se externalizar tal opção ou manter em 
ambas opções de localização. 

• Os campos Width e Hight se encontram atualmente na opção Position, sendo 
que uma melhor opção para estes campos seria Dimensions. 

• Na toolbox apenas as setas localizadas a esquerda dos nomes das categorias é 
que executam a ação de expandir ou colapsar as opções dos componentes 
relacionados, o que torna o acesso a tais opções menos intuitivo. 

 

 Quanto aos usuários mais experientes, suas maiores contribuições ocorreram na 
forma de sugestões (segundo questionário), descritas a seguir: 

• É mais fácil posicionar um componente via inspector que através da cena. 
• Não existe controle de animação dos componentes. 
• Não é possível carregar um asset via URL em um componente de imagem. 
• O gerenciamento de múltiplas janelas é trabalhoso e não existe nenhum modelo 

de desenvolvimento de interface mais completo, contendo menus e interações 
funcionais. 

 

 Diante dos resultados obtidos, constata-se que o teste prático (tarefas) serviu 
melhor para apontar problemas de usabilidade de usuários com menor experiência no 
uso da ferramenta, enquanto que os usuários mais avançados deram suas contribuições 
na forma de sugestões advindas de experiência anterior. No entanto, é válida a tarefa 
como prova de que sua curva de aprendizado não é tão acentuada, além de servir para o 
levantamento de demandas mais avançadas. 

  

5. Correções propostas 

 

As correções da ferramenta e de seus componentes visam tornar mais fácil o uso 
da mesma tendo, para tanto, o teste de usabilidade como direcionamento. Primeiramente 
são apresentadas as alterações na ferramenta, de acordo com as necessidades mais 
urgentes dos usuários menos experientes e, em seguida, as alterações em componentes, 
com vistas a atender as demandas dos usuários com mais tempo de uso da ferramenta, 
incluindo uma cena-modelo adicionada de forma a apresentar e incorporar um método 
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que permita a manipulação de várias janelas em uma cena, aproximando o usuário de 
um modelo de cena Unity mais próximo daqueles aplicados em jogos Indie. 

 

5.1 Correções propostas para a ferramenta 

 

• Dicas iniciais: Procura mostrar no campo de log o uso prioritário do Stage e da 
janela (componente Window), de forma a minimizar o tempo de aprendizado na 
inserção de novos componentes devido ao problema abordado no teste entre 
stage/janela e demais componentes. 

• Visibilidade de propriedades-chave: Visa minimizar o problema de visualização 
das propriedades principais de todos os componentes, tais como text e position, 
abordadas no teste como sendo de difícil acesso. 

• Cenas-modelo: Cenas contendo componentes funcionais, ou seja, cujas 
funcionalidades estão implementadas em scripts de forma a servir de modelo de 
uso (template). 

 

5.2 Desenvolvimento e aprimoramento de componentes 

 

A ferramenta bitverse-unity-gui permite que sejam adicionados novos 
componentes visuais de acordo com a necessidade. Uma vez finalizado, este 
componente pode ser adicionado ao projeto principal para ser disponibilizado para 
demais desenvolvedores. Os componentes já existentes, por sua vez, podem ser 
melhorados também de acordo com a necessidade. 

 

5.2.1 Componente de carregamento de imagem 

 

 O componente criado chama-se WebImage e o mesmo é uma extensão do 
componente BitPicture, com a capacidade de carregamento de uma imagem via URL, 
que é mostrada assim que finalizada. O componente também informa se está carregando 
ou não uma imagem. No caso de uma carga em andamento, o componente também 
permite a leitura da informação de completude deste carregamento.  

 A cena de teste também serve de modelo de uso do componente em questão, 
permitindo aos desenvolvedores o fácil e rápido acesso a forma de uso dos métodos e 
propriedades disponíveis. 
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5.2.2 Proposta de melhoria em componente de barra de progressão 

 

 A necessidade de automatização do uso das barras de progressão, tanto vertical 
quanto horizontal, levou a criação de uma nova API que permite que os valores de 
progressão destes componentes ocorram em função de um tempo parametrizado. 

 Os componentes afetados com esta alteração são as barras de progresso 
horizontal e vertical, sendo estas segmentadas ou não segmentadas, totalizando quatro 
componentes. A API criada para a função proposta apresenta o método 
AnimateProgress, acessado através do próprio script dos componentes de barras de 
progresso. Seus parâmetros são: 

• From: Valor inicial da barra quando a animação iniciar. 
• To: Valor final da barra assim que o tempo desejado é atingido 
• IntervalInSec: Tempo em segundos desejado para que a barra seja animada do 

valor inicial até o final. 

 

5.2.3 Proposta de melhoria em processo de animação de componentes 

 

 A necessidade de movimentação de componentes de forma controlada e em 
função de tempo levou a criação de API disponível a qualquer componente. Desta 
forma, um botão pode ser movimentado de uma posição a outra da tela, tendo como 
referência um método chamado continuamente cujo parâmetro é um valor entre 0 e 1, 
proporcional ao tempo desejado. Isto facilita o cálculo de coordenadas utilizado na 
função da Unity chamada Lerp. A mesma interpola duas posições com base no valor 
entre 0 e 1. 

 A API criada para a função proposta apresenta a classe estática AnimationFun, 
cujos métodos permitem que uma ou mais animações possam ser disparadas, e fornece 
métodos de callback informando início e/ou término do processo. 

 

5.3 Cena-modelo de interface funcional 

 

 A cena-modelo proposta tem como objetivo atender a demanda dos usuários 
mais experientes por um modelo mais completo que torne possível e exemplifique o uso 
de múltiplas janelas numa mesma cena do motor de jogo. Desta forma é proposto um 
conjunto de telas funcionais exemplificando um modelo de interface de jogo cuja 
temática é caminhões transportadores. Tal cena-modelo é denominada transport e 
compreende as seguintes telas: 

• Menu principal 
• Tela de opções 
• Tela iniciar jogo 
• Tela superior de jogo 
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• Tela do mercado 
• Tela de saída 

 

6. Conclusões 

Atualmente os motores de jogo permitem que jogos sejam desenvolvidos de forma mais 
eficiente, por apresentar um conjunto integrado de ferramentas com vistas a auxiliar os 
desenvolvedores nas diferentes etapas de concepção de um jogo. A ferramenta bitverse-
unity-gui visa suprir uma deficiência no que diz respeito à criação de interfaces 2D do 
motor de jogo Unity3D, no qual é integrada. 

 O presente trabalho permitiu o conhecimento desta ferramenta, motores de 
jogos, jogos e o processo de criação de interfaces para os mesmos, além do teste de 
usabilidade empregado. Tais assuntos não foram abordados no curso diretamente (com 
exceção de usabilidade) e, portanto, serviram para acrescentar como conteúdo 
complementar, demandando maior trabalho de pesquisa. 

 Constatou-se através de teste de usabilidade que a ferramenta é válida para 
criação de interfaces e as demandas de correção mais urgentes foram implementadas, de 
forma a propor a melhoria de seu uso. 

 

6.1 Trabalhos futuros 

 

 A seguir são apresentadas possíveis atividades e melhorias/correções que podem 
ser feitas na ferramenta abordada neste trabalho: 

 

• Criação de tutoriais e maior documentação para desenvolvedor. 
• Criar mais testes de usabilidade, focando o uso de cada componente 
• Melhoria e/ou criação de mais componentes. 
• Adicionar componentes de áudio. 
• Permitir uso de componentes 3D. 
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Anexo B – Código Implementado  
 

 

BitControl.cs 

 
using System; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using bitgui; 

using Bitverse.Unity.Gui; 

using UnityEngine; 

 

public enum TextKind 

{ 

    NONE, 

    STATIC_TEXT, 

    DINAMIC_TEXT, 

    IGNORE, 

    FLOAT, 

    INT 

} 

 

/// <summary> 

/// Base class for all controls. 

/// </summary> 

public abstract partial class BitControl : MonoBehaviour 

{ 

 

    // TODO Use this for Focus Control in future (implementation in 

BitWindow) 

    [HideInInspector] 

    public int TabIndex; 

    [HideInInspector] 

    public bool TabStop; 

 

    private static int unid; 

    [HideInInspector] 

    public int UniqueControlID = unid++; 

 

    private bool _forceFocus; 

    private int _forceFocusCount; 

 

    public void ForceFocus() 

    { 

        _forceFocusCount = 2; 

        _forceFocus = true; 

    } 

 

    protected static EventType OriginalEvent; 

 

    private void GainFocusIfForced() 

    { 

        // When I first click in a component which is read in 

MouseDown Event 

        // Then we set this component as Focused for the next two 

Events Layout and Repaing. 

        if (_forceFocus) 
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        { 

            if (_forceFocusCount > 0) _forceFocus = false; 

            _forceFocusCount--; 

            if (FocusType.Keyboard == GetFocusType()) 

            { 

                GUIUtility.keyboardControl = ControlID; 

            } 

        } 

    } 

 

    #region Accessibility 

 

    private Guid _id; 

 

    public string _idToString = Guid.NewGuid().ToString(); 

 

    /// <summary> 

    /// Control ID. 

    /// </summary> 

    public Guid ID 

    { 

        get 

        { 

            if (_id == Guid.Empty) 

            { 

                try 

                { 

                    _id = new Guid(_idToString); 

                } 

                catch 

                { 

                    _id = Guid.NewGuid(); 

                    _idToString = _id.ToString(); 

                } 

            } 

 

            return _id; 

        } 

 

        set 

        { 

            _id = value; 

            _idToString = _id.ToString(); 

        } 

    } 

 

    private int _controlID; 

 

    public int ControlID 

    { 

        get { return _controlID; } 

        set { _controlID = value; } 

    } 

 

    #endregion 

 

 

    #region Animation 

 

    #region Animation Parameters 
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    // http://www.cis.sojo-

u.ac.jp/~izumi/Unity_Documentation_jp/Documentation/Components/animedi

tor-AnimationCurves.html 

    //The following types of properties are supported in the animation 

system:  

    //Float  

    //Color  

    //Vector2  

    //Vector3  

    //Vector4  

    //Quaternion 

    // note that Arrays are not supported and neither are structs or 

objects other than the ones listed above.  

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    public Rect AnimationPosition; 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    public Color AnimationColor; 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    public Vector2 AnimationScale; 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    public Vector2 AnimationScalePivot; 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    public float AnimationRotationAngle; 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    public Vector2 AnimationRotationPivot; 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    public bool Animating; 

 

    private bool IsAnimating 

    { 

        get { return Animating; } // && EditMode; } 

        set { Animating = value; } 

    } 

 

    private bool _isPlaying; 

 

 

    private struct BackupAnimation 

    { 

        public Rect Position; 

        public Color Color; 

 

        public Vector2 Scale; 

        public Vector2 ScalePivot; 

 

        public float RotationAngle; 

        public Vector2 RotationPivot; 
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    } 

 

    private void Backup() 

    { 

        _backup.Position = Position; 

        _backup.Color = Color; 

 

        _backup.Scale = Scale; 

        _backup.ScalePivot = ScalePivot; 

 

        _backup.RotationAngle = RotationAngle; 

        _backup.RotationPivot = RotationPivot; 

    } 

 

    private void RecoverFromBackup() 

    { 

        Position = _backup.Position; 

        Color = _backup.Color; 

 

        Scale = _backup.Scale; 

        ScalePivot = _backup.ScalePivot; 

 

        RotationAngle = _backup.RotationAngle; 

        RotationPivot = _backup.RotationPivot; 

    } 

 

    private void ResetAnimation() 

    { 

        AnimationPosition = new Rect(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); 

        AnimationColor = new Color(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); 

 

        AnimationScale = new Vector2(0.0f, 0.0f); 

        AnimationScalePivot = new Vector2(0.0f, 0.0f); 

 

        AnimationRotationAngle = 0.0f; 

        AnimationRotationPivot = new Vector2(0.0f, 0.0f); 

    } 

 

    private BackupAnimation _backup; 

 

 

    #endregion 

 

 

    [SerializeField] 

    private BitAnimationEvent[] _animationEvents = { }; 

 

    //Runs all the animations registered for given trigger 

    protected void RunBitAnimations(BitAnimationTrigger trigger) 

    { 

        if (controlAnimation != null && controlAnimation.isPlaying) 

            return; 

        if (_animationEvents == null || _animationEvents.Length == 0) 

            return; 

 

        foreach (BitAnimationEvent be in _animationEvents) 

        { 

            if (be.Trigger == trigger) 

            { 

                if (controlAnimation == null) 
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                    gameObject.AddComponent(new 

Animation().GetType()); 

 

                if (controlAnimation.GetClip(be.ClipName) == null) 

                { 

                    

controlAnimation.AddClip(be.Animation.GetClip(be.ClipName), 

be.ClipName); 

                } 

 

                controlAnimation.Play(be.ClipName); 

                _isPlaying = true; 

            } 

        } 

    } 

 

    private bool _animatingColor; 

 

    public bool AnimatingColor 

    { 

        get { return _animatingColor; } 

    } 

 

    private bool _stopAnimateColor; 

 

    /// <summary> 

    /// Animate the control's color. 

    /// </summary> 

    /// <param name="from">Color used to begin the animation.</param> 

    /// <param name="to">Color of the control when the animation 

ends.</param> 

    /// <param name="interval">Duration of the animation in SECONDS. 

If interval is negative, the values of from and to are swaped.</param> 

    /// <returns></returns> 

    public IEnumerator AnimateColor(Color from, Color to, float 

interval) 

    { 

        yield return 

CoRoutineUtils.StartCoroutine(InnerAnimateColor(from, to, interval, 

true)); 

    } 

 

    private IEnumerator InnerAnimateColor(Color from, Color to, float 

interval, bool setState) 

    { 

        if (from == to || Mathf.Approximately(interval, 0f)) 

            yield break; 

 

        if (_animatingColor && setState) 

        { 

            StopAnimateColor(); 

 

            while (_animatingColor) 

                yield return new WaitForEndOfFrame(); 

        } 

 

        if (setState) 

            _animatingColor = true; 

 

        if (interval < 0) 

        { 
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            Color c = from; 

            from = to; 

            to = c; 

 

            interval *= -1; 

        } 

 

        float elapsed = 0; 

 

        while (elapsed < interval) 

        { 

            if (_stopAnimateColor) 

            { 

                if (setState) 

                { 

                    _stopAnimateColor = false; 

                    _animatingColor = false; 

                } 

 

                yield break; 

            } 

 

            Color = Color.Lerp(from, to, elapsed / interval); 

 

            yield return new WaitForEndOfFrame(); 

 

            elapsed = Mathf.Min(elapsed + Time.deltaTime, interval); 

        } 

 

        if (setState) 

        { 

            _animatingColor = false; 

            _stopAnimateColor = false; 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Animate the control's color alpha channel making it blink. 

    /// </summary> 

    /// <param name="fromAlpha">Alpha used to begin the 

animation.</param> 

    /// <param name="toAlpha">Alpha used at the end of the 

animation.</param> 

    /// <param name="blinkInterval">How many SECONDS a single blink 

takes (from -> to -> from).</param> 

    /// <param name="duration">For how long the control should 

blink.</param> 

    /// <param name="finalAlpha">After the animation ended (duration 

ended), the control will animate it's alpha to finalAlpha value.  

    /// To ignore it, pass a negative number.</param> 

    /// <returns></returns> 

    public IEnumerator AnimateBlink(float fromAlpha, float toAlpha, 

float blinkInterval, float duration, float finalAlpha) 

    { 

        if (fromAlpha == toAlpha || Mathf.Approximately(duration, 0) 

|| Mathf.Approximately(blinkInterval, 0)) 

            yield break; 

 

        if (_animatingColor) 

        { 

            StopAnimateColor(); 
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            while (_animatingColor) 

                yield return new WaitForEndOfFrame(); 

        } 

 

        _animatingColor = true; 

 

        Color fromColor = Color; 

        Color toColor = Color; 

 

        fromColor.a = fromAlpha; 

        toColor.a = toAlpha; 

 

        if (duration < 0) 

        { 

            Color c = fromColor; 

            fromColor = toColor; 

            toColor = c; 

 

            duration *= -1; 

        } 

 

        float halfBlink = blinkInterval / 2f; 

 

        float elapsed = 0; 

 

        while (elapsed < duration) 

        { 

            if (_stopAnimateColor) 

            { 

                _stopAnimateColor = false; 

                _animatingColor = false; 

 

                yield break; 

            } 

 

            float before = Time.time; 

            yield return 

CoRoutineUtils.StartCoroutine(InnerAnimateColor(fromColor, toColor, 

halfBlink, false)); 

 

            if (_stopAnimateColor) 

            { 

                _stopAnimateColor = false; 

                _animatingColor = false; 

 

                yield break; 

            } 

 

            yield return 

CoRoutineUtils.StartCoroutine(InnerAnimateColor(fromColor, toColor, -

halfBlink, false)); 

            elapsed = Mathf.Min(elapsed + (Time.time - before), 

duration); 

 

            if (blinkInterval == duration) 

                break; 

        } 

 

        if (finalAlpha < 0 || Mathf.Approximately(Color.a, 

finalAlpha)) 



96 

 
        { 

            _animatingColor = false; 

            _stopAnimateColor = false; 

 

            yield break; 

        } 

 

        Color finalColor = Color; 

        finalColor.a = finalAlpha; 

 

        if (_stopAnimateColor) 

        { 

            _stopAnimateColor = false; 

            _animatingColor = false; 

 

            yield break; 

        } 

 

        yield return 

CoRoutineUtils.StartCoroutine(InnerAnimateColor(Color, finalColor, 

halfBlink, false)); 

 

        _animatingColor = false; 

        _stopAnimateColor = false; 

    } 

 

    public void StopAnimateColor() 

    { 

        if (_animatingColor) 

            _stopAnimateColor = true; 

    } 

 

    #endregion 

 

 

    #region Appearance 

 

    private static GUIStyle _emptyStyle; 

 

    public static GUIStyle EmptyStyle 

    { 

        get 

        { 

            if (_emptyStyle == null) 

            { 

                _emptyStyle = GUIStyle.none; 

                _emptyStyle.name = "Empty Style"; 

            } 

            return _emptyStyle; 

        } 

    } 

 

    [SerializeField] 

    private Color _color = Color.white; 

 

    public virtual Color Color 

    { 

        get { return _color; } 

        set { _color = value; } 

    } 
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    public void SetColor(Color c) 

    { 

        _color = c; 

    } 

 

    [SerializeField] 

    private GUISkin _skin; 

 

    /// <summary> 

    /// Skin associated with the Control. If there is no Skin 

associated, returns Unity default skin. 

    /// When set, a re-layout is executed. 

    /// </summary> 

    public GUISkin Skin 

    { 

        get { return _skin ?? GUI.skin; } 

        set 

        { 

            _skin = value; 

            _style = null; 

            PerformLayoutItself(); 

        } 

    } 

 

    [SerializeField] 

    private string _styleName; 

 

    public string StyleName 

    { 

        get { return _styleName; } 

        set 

        { 

            _styleName = value; 

            // clear the cached style 

            _style = null; 

            _styleSkin = null; 

        } 

    } 

 

    private GUIStyle _style; 

    private GUISkin _styleSkin; 

 

    public GUIStyle Style 

    { 

        get 

        { 

            GUISkin s = Skin; 

            if (s == null) 

                return _style = null; 

            if (_styleSkin == s) 

                return _style; 

            _styleSkin = s; 

            if (!string.IsNullOrEmpty(_styleName)) 

                return _style = s.FindStyle(_styleName); 

            return _style = null; 

        } 

        set { _style = value; } 

    } 

 

    //TODO Test this!!! 

    public virtual GUIStyle DefaultStyle 
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    { 

        get { return EmptyStyle; } 

    } 

 

    #endregion 

 

 

    #region Behaviour 

 

    // Parent disabled 

    private bool _dirtyList; 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    private bool _disabled; 

 

    /// <summary> 

    /// Whether the component is disabled. This is set to propagate 

the state to its children. If the parent is disabled, all its 

    /// children are disabled too. If the parent is not disabled, then 

its children can be <see cref="Enabled"/>. 

    /// </summary> 

    public bool Disabled 

    { 

        get { return _disabled; } 

        set { _disabled = value; } 

    } 

 

    [SerializeField] 

    private bool _enabled = true; 

 

    /// <summary> 

    /// Whether the component is enabled. This property is not 

propagated to its children. 

    /// </summary> 

    public bool Enabled 

    { 

        get 

        { 

            bool val = false; 

            if (Parent == null) 

            { 

                val = !_disabled ? _enabled : false; 

            } 

            else if (Parent.Enabled || Parent.KeepEnabled) 

            { 

                val = !_disabled ? _enabled : false; 

            } 

            return val || KeepEnabled; 

        } 

 

        set { _enabled = value; } 

    } 

 

    [SerializeField] 

    private bool _mouseEnabled = true; 

    /// <summary> 

    /// Checks if mouse can consume events. 

    /// </summary> 

    public virtual bool MouseEnabled 

    { 
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        get { return _mouseEnabled; } 

        set 

        { 

            _mouseEnabled = value; 

//            foreach (KeyValuePair<string, object> o in 

UserProperties) 

            { 

 

            } 

        } 

    } 

 

    [HideInInspector] 

    public bool KeepEnabled; 

 

    private bool _invalidated = true; 

 

    /// <summary> 

    /// [Read-only] Whether the Control is invalidated. 

    /// </summary> 

    protected bool IsInvalidated 

    { 

        get { return _invalidated; } 

    } 

 

    private BitControl _parent; 

 

    private bool _isFather; 

 

    /// <summary> 

    /// Control's parent. 

    /// </summary> 

    public BitControl Parent 

    { 

        get 

        { 

            try 

            { 

                if (_parent == null && !_isFather) 

                { 

                    _parent = (transform.parent != null ? 

transform.parent.GetComponent<BitControl>() : null); 

                    if (_parent == null) 

                        _isFather = true; 

                } 

                return _parent; 

            } 

            catch (Exception) { BitStage.LogError("no transform for: " 

+ this.GetType().Name); return null; } 

        } 

        set 

        { 

            _parent = value; 

            if (value != null) 

            { 

                transform.parent = value.transform; 

            } 

        } 

    } 

 

    private BitWindow _topWindow; 
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    /// <summary> 

    /// The top-most parent. 

    /// </summary> 

    public BitWindow TopWindow 

    { 

        get 

        { 

            if (Application.isPlaying && _topWindow != null) 

                return _topWindow; 

            // THIS IS SPARTAAA!!! 

            if (this is BitWindow) 

            { 

                _topWindow = (BitWindow)this; 

            } 

            else if (Parent != null) 

            { 

                _topWindow = Parent.TopWindow; 

            } 

            else 

            { 

                _topWindow = null; 

            } 

 

            return _topWindow; 

        } 

    } 

 

    private BitStage _stage; 

 

    public BitStage Stage 

    { 

        get 

        { 

            if (Application.isPlaying && _stage != null) 

                return _stage; 

 

            if (TopWindow == null) 

            { 

                // When a BitStage without a parent Window asks for 

his BitStage it returns itself. correct? 

                if (this is BitStage) 

                { 

                    return (BitStage)this; 

                } 

                if (BitStage.Current != null) 

                    return BitStage.Current; 

                BitStage.LogError(GetType().Name); 

                throw new Exception("cant find Stage without a 

window"); 

            } 

            return _stage = 

TopWindow.transform.parent.GetComponent<BitStage>(); 

        } 

    } 

 

    private TooltipManager _tooltipManager; 

 

    public TooltipManager TooltipManager 

    { 

        get 
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        { 

            if (_tooltipManager == null) 

            { 

                _tooltipManager = 

(TooltipManager)FindObjectOfType(typeof(TooltipManager)); 

            } 

 

            return _tooltipManager; 

        } 

    } 

 

    [SerializeField] 

    private bool _visible = true; 

 

    // TODO See if this is necessary 

    //private StartPositions _startPosition = StartPositions.Manual; 

 

    /// <summary> 

    /// Whether the Control is visible. 

    /// </summary> 

    public virtual bool Visible 

    { 

        get { return _visible; } 

        set 

        { 

            bool changed = _visible != value; 

            _visible = value; 

 

            if (changed) 

            { 

                if (_visible) 

                { 

                    //RaiseControlOpen(); 

                    RunBitAnimations(BitAnimationTrigger.OnOpen); 

                } 

                else 

                { 

                    RunBitAnimations(BitAnimationTrigger.OnClose); 

                } 

            } 

        } 

    } 

 

    private bool _supressNextDraw; 

 

    public bool SupressNextDraw 

    { 

        get 

        { 

            if (_supressNextDraw) 

            { 

                _supressNextDraw = false; 

                return true; 

            } 

 

            return false; 

        } 

        set { _supressNextDraw = value; } 

    } 

 

    private bool _isOpen; 
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    public bool IsOpen 

    { 

        get { return _isOpen; } 

        set { _isOpen = value; } 

    } 

 

    public bool IsVisible() 

    { 

        if (this is BitWindow) 

            return Visible; 

        if (!Visible) 

            return false; 

        return Parent.IsVisible(); 

    } 

 

    public override bool Equals(object o) 

    { 

        if (!(o is BitControl)) 

        { 

            return false; 

        } 

        return ((BitControl)o).ID == _id; 

    } 

 

 

    public override int GetHashCode() 

    { 

        return base.GetHashCode(); 

    } 

 

 

    public string TooltipProviderName; 

 

 

    private bool _showTooltip; 

 

    public bool ShowTooltip 

    { 

        set { _showTooltip = value; } 

    } 

 

 

    private object _tooltipData; 

 

    public object TooltipData 

    { 

        set { _tooltipData = value; } 

    } 

 

 

    private bool _controlHover; 

 

    public bool IsControlHover 

    { 

        get { return _controlHover; } 

        set { _controlHover = value; } 

    } 

 

    #endregion 
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    #region Data 

 

    [SerializeField] 

    private GUIContent _content = new GUIContent(); 

 

    /// <summary> 

    /// [Read-only] Gets the Control GUIContent. 

    /// </summary> 

    public GUIContent Content 

    { 

        get { return _content; } 

 

        set { _content = value; } 

    } 

 

    [SerializeField] 

    public TextKind textKind = TextKind.NONE; 

 

    public virtual string Text 

    { 

        get { return _content.text; } 

        set 

        { 

            if (value == null) 

            { 

                //Log.Error("Invalid value for text: null."); 

                _content.text = "[NULL]"; 

                return; 

            } 

            _content.text = value; 

        } 

    } 

 

    public virtual string TextVisibleIfNotNullOrEmpty 

    { 

        get { return Text; } 

        set 

        { 

            Text = value; 

            Visible = (!String.IsNullOrEmpty(value)); 

        } 

    } 

 

    public virtual Texture Image 

    { 

        get { return _content.image; } 

        set { _content.image = value; } 

    } 

 

    //TODO The right thing here is make a IPopup field, but if I make 

this, Unity don't show this field. 

    [SerializeField] 

    private AbstractBitPopup _contextMenu; 

 

    /// <remarks> 

    /// DO NOT USE THIS. THIS CAUSES THE MENU TO BE SHOWN AGAIN 

WITHOUT BEING REFRESHED. 

    /// </remarks> 

    [Obsolete] 

    public AbstractBitPopup ContextMenu 

    { 
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        get { return _contextMenu; } 

        set { _contextMenu = value; } 

    } 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    private bool _canShowContextMenu = true; 

 

    public bool CanShowContextMenu 

    { 

        get { return _canShowContextMenu; } 

        set { _canShowContextMenu = value; } 

    } 

 

    [SerializeField] 

    private Dictionary<string, object> _userProperties; 

 

    public Dictionary<string, object> UserProperties 

    { 

        get 

        { 

            if (_userProperties == null) 

            { 

                _userProperties = new Dictionary<string, object>(); 

            } 

 

            return _userProperties; 

        } 

        set 

        { 

            // Use this carefully so no old values are lost. 

            _userProperties = value; 

        } 

    } 

 

    #endregion 

 

 

    #region Draw 

 

    private static bool _isHover; 

 

    /// <summary> 

    /// Whether mouse pointer is over any Control on the GUI (note 

that this is static). 

    /// </summary> 

    public static bool IsHover 

    { 

        get { return _isHover; } 

        internal set { _isHover = value; } 

    } 

 

    private bool _lastFrameWasHover; 

    public bool LastFrameWasHover 

    { 

        get { return _lastFrameWasHover; } 

    } 

 

    private bool _forceSelectedState; 

 

    public bool ForceOnState 
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    { 

        get { return _forceSelectedState; } 

        set { _forceSelectedState = value; } 

    } 

 

    private static bool _isOn; 

 

    /// <summary> 

    /// Whether the control is on (selected). 

    /// </summary> 

    public static bool IsOn 

    { 

        get { return _isOn; } 

        internal set { _isOn = value; } 

    } 

 

    private static bool _isActive; 

 

    /// <summary> 

    /// Whether the mouse is down over the Control. 

    /// </summary> 

    public static bool IsActive 

    { 

        get { return _isActive; } 

        internal set { _isActive = value; } 

    } 

 

    [HideInInspector] 

    public bool LeftButton = true; 

    [HideInInspector] 

    public bool MiddleButton = true; 

    [HideInInspector] 

    public bool RightButton = true; 

 

    [SerializeField] 

    private bool _autoSize; 

 

    [SerializeField] 

    private AutoSizeModeEnum _autoSizeMode=AutoSizeModeEnum.all; 

 

    public enum AutoSizeModeEnum 

    { 

        all=0, 

        vertical, 

        horizontal 

    } 

 

    public bool AutoSize 

    { 

        get { return _autoSize; } 

        set { _autoSize = value; } 

    } 

 

    public AutoSizeModeEnum AutoSizeMode 

    { 

        get { return _autoSizeMode; } 

        set { _autoSizeMode = value; } 

    } 

 

    public virtual FocusType FocusType 

    { 
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        get { return FocusType.Passive; } 

    } 

 

    public virtual FocusType GetFocusType() 

    { 

        return FocusType; 

    } 

 

    // HACK 

    private Point _tooltipPosition; 

    private bool _repositionTooltip; 

 

    public void ShowAsTooltip(Point position) 

    { 

        _tooltipPosition = position; 

        _repositionTooltip = true; 

    } 

 

    private void ShowAsTooltipIfShould() 

    { 

        if (_repositionTooltip) 

        { 

            RecursiveAutoSize(); 

            bool bottomPass = Position.height + _tooltipPosition.Y > 

Screen.height; 

            bool rightPass = Position.width + _tooltipPosition.X > 

Screen.width; 

 

            // Make sure the tooltip does not show out of the screen. 

            float x = _tooltipPosition.X; 

            float y = _tooltipPosition.Y; 

 

            if (bottomPass && rightPass) 

            { 

                x = x - Position.width - 2; 

                y = y - Position.height - 2; 

            } 

            else if (bottomPass) 

            { 

                y = Screen.height - Position.height; 

            } 

            else if (rightPass) 

            { 

                x = Screen.width - Position.width; 

            } 

 

            Location = new Point(x, y); 

 

            _repositionTooltip = false; 

        } 

    } 

 

 

 

    /// <summary> 

    /// Draws the Control. 

    /// </summary> 

    internal void Draw() 

    { 

        Backup(); 
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        if (IsAnimating || (controlAnimation != null && 

controlAnimation.isPlaying)) 

        { 

            Position = new Rect(Position.x + AnimationPosition.x, 

                                Position.y + AnimationPosition.y, 

                                Position.width + 

AnimationPosition.width, 

                                Position.height + 

AnimationPosition.height); 

            Color += AnimationColor; 

 

            Scale += AnimationScale; 

            ScalePivot += AnimationScalePivot; 

 

            RotationAngle += AnimationRotationAngle; 

            RotationPivot += AnimationRotationPivot; 

        } 

        else if (_isPlaying) 

        { 

            _isPlaying = false; 

 

            // Reset animation parameters because que animation.Play 

sometimes does not play with last frame 

            // which can cause some flicker with posterior animation 

play call 

            ResetAnimation(); 

        } 

 

        if (!Visible && !(controlAnimation != null && 

controlAnimation.isPlaying)) 

        { 

            if (IsOpen) RaiseControlClose(); 

            return; 

        } 

 

        if (Visible && !IsOpen && !(controlAnimation != null && 

controlAnimation.isPlaying)) 

        { 

            RaiseControlOpen(); 

        } 

 

        if (_position.width <= 0 || _position.height <= 0) 

        { 

            DoAutoSize(); 

            DoLayout(); 

            return; 

        } 

 

        GUISkin oldSkin = GUI.skin; 

        GUI.skin = Skin; 

        GUI.color = _color; 

        GUI.SetNextControlName(_idToString); 

        GUI.enabled = Enabled; 

 

        ChangeModalColor(); //recent change, probably will conflict 

with animation color (currently deprecated) 

 

        // HACKs 

        ShowAsTooltipIfShould(); 

 

        // Rotates Matrix 
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        Matrix4x4 backupMatrix = GUI.matrix; 

        // note: for some reason when one of the scale factors is zero 

it does not work 

        // TODO: verify this error, matrix becomes not invertible 

        if ((Scale.x != 0 && Scale.y != 0) && (Scale.x != 1.0f || 

Scale.y != 1.0f)) 

            GUIUtility.ScaleAroundPivot(Scale, 

RenderPivot(ScalePivot)); 

        if (RotationAngle != 0) 

            GUIUtility.RotateAroundPivot(RotationAngle, 

RenderPivot(RotationPivot)); 

 

        SecureAutoSize(); 

 

        //Stop layout while there is an animation running 

        if (controlAnimation == null || !controlAnimation.isPlaying) 

        { 

            DoLayout(); 

        } 

 

        DoCentralizeIfPossible(); 

 

        if (!SupressNextDraw) 

        { 

            GainFocusIfForced(); 

            InternalUserEventsBeforeDraw(); 

            DoDraw(); 

            InternalUserEventsAfterDraw(); 

        } 

 

        InternalUserEvents(); 

 

        // Restore Matrix 

        GUI.matrix = backupMatrix; 

 

        GUI.skin = oldSkin; 

 

        if (IsAnimating || (controlAnimation != null && 

controlAnimation.isPlaying)) 

        { 

            RecoverFromBackup(); 

        } 

 

        if ((!_showTooltip) || (!_lastFrameWasHover) || ((_tooltipData 

!= null) && (_tooltipData != BitGuiContext.Current.Data))) 

        { 

            return; 

        } 

 

        if ((!string.IsNullOrEmpty(TooltipProviderName)) || 

(!string.IsNullOrEmpty(Content.tooltip))) 

        { 

            if (TooltipManager != null) 

            { 

                // Raise before tooltip to set up user properties if 

needed. 

                RaiseBeforeTooltip(Event.current.mousePosition); 

 

                // Try to get the current user properties from 

BitGuiContext. 
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                ITooltipData tooltipData = BitGuiContext.Current.Data 

as ITooltipData; 

 

                if ((tooltipData != null) && 

(tooltipData.TooltipProperties != null)) 

                { 

                    UserProperties = tooltipData.TooltipProperties; 

                } 

 

                TooltipManager.ShowTooltip(this, new 

Point(Input.mousePosition.x + 2, Screen.height - Input.mousePosition.y 

+ 2)); 

            } 

        } 

 

        _showTooltip = false; 

    } 

 

    private void ChangeModalColor() 

    { 

        if (!Enabled) 

        { 

            GUI.color = Stage.ModalColor; 

        } 

        else 

        { 

            GUI.color = Color; 

        } 

    } 

 

    private void InternalUserEventsAfterDraw() 

    { 

        if (Event.current.type == EventType.Used || !MouseEnabled) 

        { 

            return; 

        } 

        bool consume = false; 

        MouseStatus ms = GetMouseStatus(); 

 

        switch (Event.current.type) 

        { 

            case EventType.MouseDown: 

                { 

                    MouseButtonStatus mbs; 

                    GetMouseButtonStatus(ms, out mbs); 

 

                    if (!mbs.IsDown && ms.IsHover) 

                    { 

                        mbs.IsDown = true; 

                        mbs.MouseDownPosition = 

Event.current.mousePosition; 

                        mbs.IsDragging = false; 

 

                        SetMouseButtonStatus(ref ms, mbs); 

                        SaveMouseStatus(ms); 

 

                        RaiseMouseDown(Event.current.button, 

Event.current.mousePosition); 

 

                        if (Event.current.clickCount >= 2) 

                        { 
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RaiseMouseDoubleClick(Event.current.button, 

Event.current.mousePosition); 

                        } 

                        consume = true; 

                    } 

                } 

                break; 

            case EventType.MouseUp: 

            case EventType.Ignore:  // When calling GUIClip.Push the 

MouseUP events becomes Ignore if mouse position is outside clip area 

                // But we still want to treat those events to release 

our mouse control internal structure 

                { 

                    if (Event.current.type == EventType.Ignore && 

OriginalEvent != EventType.MouseUp) 

                        break; 

                    MouseButtonStatus mbs; 

                    GetMouseButtonStatus(ms, out mbs); 

 

                    if (mbs.IsDown) 

                    { 

                        mbs.IsDown = false; 

 

                        SetMouseButtonStatus(ref ms, mbs); 

                        SaveMouseStatus(ms); 

 

                        RaiseMouseUp(Event.current.button, 

Event.current.mousePosition); 

 

                        if (ms.IsHover) 

                        { 

                            RaiseMouseClick(Event.current.button, 

Event.current.mousePosition); 

                        } 

                    } 

 

                } 

                break; 

            case EventType.MouseDrag: 

                { 

                } 

                break; 

 

        } 

 

        if (TopWindow.Enabled && (consume && 

ConsumeEvent(Event.current.type))) 

        { 

            Event.current.Use(); 

        } 

    } 

 

 

    /// <summary> 

    /// Called at the end of <see cref="Draw"/> method. 

    /// </summary> 

    protected abstract void DoDraw(); 

 

 

    //TODO i'm not sure that this is necessary 
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    //protected void DrawTiles(GUIStyle Style, bool relative) 

    //{ 

    //    if ((Event.current._type != EventType.Repaint) || (Style == 

null)) 

    //    { 

    //        return; 

    //    } 

 

    //    Rect position = Position; 

 

    //    float xOffset = relative ? 0 : position.x; 

    //    float yOffset = relative ? 0 : position.y; 

 

    //    RectOffset border = Style.border; 

 

    //    if (_centerTile != null) 

    //    { 

    //        DrawTiles(_centerTile, new Rect(xOffset + border.left, 

yOffset + border.top, position.width - border.left - border.right, 

position.height - border.top - border.bottom)); 

    //    } 

 

    //    if (_topTile != null) 

    //    { 

    //        DrawTiles(_topTile, new Rect(xOffset + border.left, 

yOffset, position.width - border.left - border.right, border.top)); 

    //    } 

 

    //    if (_bottomTile != null) 

    //    { 

    //        DrawTiles(_bottomTile, new Rect(xOffset + border.left, 

yOffset + position.height - border.bottom, position.width - 

border.left - border.right, border.bottom)); 

    //    } 

 

    //    if (_leftTile != null) 

    //    { 

    //        DrawTiles(_leftTile, new Rect(xOffset, yOffset + 

border.top, border.left, position.height - border.top - 

border.bottom)); 

    //    } 

 

    //    if (_rightTile != null) 

    //    { 

    //        DrawTiles(_rightTile, new Rect(xOffset + position.width 

- border.right, yOffset + border.top, border.right, position.height - 

border.top - border.bottom)); 

    //    } 

    //} 

 

 

    ////TODO i'm not sure that this is necessary 

    //private static void DrawTiles(Texture texture, Rect screenRect) 

    //{ 

    //    Rect sourceRect = new Rect(0, 0, screenRect.width / 

texture.width, screenRect.height / texture.height); 

    //    Graphics.DrawTexture(screenRect, texture, sourceRect, 0, 0, 

0, 0, GUI.color); 

    //} 

 

    #endregion 
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    #region Editor 

 

    //TODO remove this field and put it on editor 

    [HideInInspector] 

    private bool _unselectable; 

 

    public bool Unselectable 

    { 

        get 

        { 

            if (Parent == null) 

            { 

                return _unselectable; 

            } 

 

            return Parent._unselectable; 

        } 

        set { _unselectable = value; } 

    } 

 

    public HideFlags HideFlags 

    { 

        get { return hideFlags; } 

        set 

        { 

            gameObject.hideFlags = value; 

            hideFlags = value; 

        } 

    } 

 

    #endregion 

 

 

    #region Events 

 

    private struct TreeKey : IEquatable<TreeKey> 

    { 

        private int _pathHash; 

        private Guid _componentGuid; 

 

        public TreeKey(int pathHash, Guid componentGuid) 

        { 

            _pathHash = pathHash; 

            _componentGuid = componentGuid; 

        } 

 

        public bool Equals(TreeKey other) 

        { 

            return other._pathHash == _pathHash && 

other._componentGuid.Equals(_componentGuid); 

        } 

 

        public override bool Equals(object obj) 

        { 

            if (ReferenceEquals(null, obj)) 

                return false; 

            if (obj.GetType() != typeof(TreeKey)) 

                return false; 

            return Equals((TreeKey)obj); 
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        } 

 

        public override int GetHashCode() 

        { 

            unchecked 

            { 

                return (_pathHash * 397) ^ 

_componentGuid.GetHashCode(); 

            } 

        } 

 

        public static bool operator ==(TreeKey left, TreeKey right) 

        { 

            return left.Equals(right); 

        } 

 

        public static bool operator !=(TreeKey left, TreeKey right) 

        { 

            return !left.Equals(right); 

        } 

    } 

 

 

    private static Dictionary<TreeKey, MouseStatus> _mouseStatus = new 

Dictionary<TreeKey, MouseStatus>(); 

 

    /* 

     * TODO re-implement all InternalUserEventsBeforeDraw to use this 

context and treat mouse events by button separately ... 

     *      ... note that last mouse position cannot be set statically 

because it changes with hierarchy sweeping ... 

     *      ... thus, we must think about another way to implement 

mouse move. Maybe how it is today when it always calls mouse move even 

if it is stopped. 

    **/ 

 

 

    public struct MouseButtonStatus 

    { 

        public bool IsDown; 

        public Vector2 MouseDownPosition; 

 

        public bool IsDragging; 

        public Vector2 LastDragPosition; 

    } 

 

 

    public struct MouseStatus 

    { 

        public MouseButtonStatus LeftButton; 

        public MouseButtonStatus MiddleButton; 

        public MouseButtonStatus RightButton; 

        public bool IsHover; 

        public Vector2 LastHoverPosition; 

 

        public bool Reserved; 

    } 

 

 

    protected MouseStatus GetMouseStatus() 

    { 
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        MouseStatus ms; 

        TreeKey key = new TreeKey(BitGuiContext.Current.PathHash, 

_id); 

        if (_mouseStatus.TryGetValue(key, out ms)) 

        { 

            ms.Reserved = true; 

        } 

 

        return ms; 

    } 

 

    private static bool IsMouseButtonStatusActive(MouseButtonStatus 

mbs) 

    { 

        if (mbs.IsDragging || mbs.IsDown) 

            return true; 

        return false; 

    } 

 

    private static bool IsMouseStatusActive(MouseStatus ms) 

    { 

        if (IsMouseButtonStatusActive(ms.LeftButton) || 

            IsMouseButtonStatusActive(ms.MiddleButton) || 

            IsMouseButtonStatusActive(ms.RightButton) || 

            ms.IsHover) 

            return true; 

        return false; 

    } 

 

    private static bool IsAnyButtonDown(MouseStatus ms) 

    { 

        if (ms.LeftButton.IsDown || ms.MiddleButton.IsDown || 

ms.RightButton.IsDown) 

            return true; 

        return false; 

    } 

 

    protected void SaveMouseStatus(MouseStatus ms) 

    { 

        TreeKey key = new TreeKey(BitGuiContext.Current.PathHash, 

_id); 

        if (IsMouseStatusActive(ms)) 

            _mouseStatus[key] = ms; 

        else if (ms.Reserved) 

            _mouseStatus.Remove(key); 

    } 

 

    protected void GetMouseButtonStatus(MouseStatus ms, out 

MouseButtonStatus mbs) 

    { 

        switch (Event.current.button) 

        { 

            case MouseButtons.Left: 

                mbs = ms.LeftButton; 

                break; 

            case MouseButtons.Middle: 

                mbs = ms.MiddleButton; 

                break; 

            case MouseButtons.Right: 

                mbs = ms.RightButton; 

                break; 
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            default: 

                mbs = new MouseButtonStatus(); 

                break; 

        } 

    } 

 

    protected void SetMouseButtonStatus(ref MouseStatus ms, 

MouseButtonStatus mbs) 

    { 

        switch (Event.current.button) 

        { 

            case MouseButtons.Left: 

                ms.LeftButton = LeftButton ? mbs : ms.LeftButton; 

                break; 

            case MouseButtons.Middle: 

                ms.MiddleButton = MiddleButton ? mbs : 

ms.MiddleButton; 

                break; 

            case MouseButtons.Right: 

                ms.RightButton = RightButton ? mbs : ms.RightButton; 

                break; 

        } 

    } 

 

    public event MouseDownEventHandler MouseDown; 

 

    protected virtual void RaiseMouseDown(int mouseButton, Vector2 

mousePosition) 

    { 

        //Debug.Log("Mouse Down Hit On component " + name + " with 

content \'" + Text + "\'"); 

        TopWindow.BringToFront(); 

        ForceFocus(); 

 

        if (MouseDown != null) 

        { 

            MouseEventArgs args; 

            args.MouseButton = mouseButton; 

            args.MousePosition = mousePosition; 

            MouseDown(this, args); 

        } 

    } 

 

    public event MouseUpEventHandler MouseUp; 

 

    protected virtual void RaiseMouseUp(int mouseButton, Vector2 

mousePosition) 

    { 

        MakePopupMenu(mouseButton, mousePosition); 

 

        if (MouseUp != null) 

        { 

            MouseEventArgs args; 

            args.MouseButton = mouseButton; 

            args.MousePosition = mousePosition; 

            MouseUp(this, args); 

        } 

    } 

 

    public event MouseClickEventHandler MouseClick; 
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    protected virtual void RaiseMouseClick(int mouseButton, Vector2 

mousePosition) 

    { 

        RunBitAnimations(BitAnimationTrigger.OnMouseClick); 

        if (MouseClick != null) 

        { 

            MouseEventArgs args; 

            args.MouseButton = mouseButton; 

            args.MousePosition = mousePosition; 

 

            MouseClick(this, args); 

        } 

    } 

 

    public event MouseDoubleClickEventHandler MouseDoubleClick; 

    private const float _startDragThreshold = 2.0f; 

 

    protected virtual void RaiseMouseDoubleClick(int mouseButton, 

Vector2 mousePosition) 

    { 

        RunBitAnimations(BitAnimationTrigger.OnMouseDoubleClick); 

        if (MouseDoubleClick != null) 

        { 

            MouseEventArgs args; 

            args.MouseButton = mouseButton; 

            args.MousePosition = mousePosition; 

            MouseDoubleClick(this, args); 

        } 

    } 

 

    public event MouseStartDragEventHandler MouseStartDrag; 

 

    protected virtual void RaiseMouseStartDrag(int mouseButton, 

Vector2 mousePosition, Vector2 positionOffset) 

    { 

        if (MouseStartDrag != null) 

        { 

            MouseStartDrag(this, new MouseDragEventArgs(mouseButton, 

mousePosition, positionOffset)); 

        } 

    } 

 

    public event MouseDragEventHandler MouseDrag; 

 

    protected virtual void RaiseMouseDrag(int mouseButton, Vector2 

mousePosition, Vector2 positionOffset) 

    { 

        if (MouseDrag != null) 

        { 

            MouseDrag(this, new MouseDragEventArgs(mouseButton, 

mousePosition, positionOffset)); 

        } 

    } 

 

    public event MouseMoveEventHandler MouseMove; 

 

    protected virtual void RaiseMouseMove(Vector2 mousePos) 

    { 

        if (MouseMove != null) 

        { 

            MouseMove(this, mousePos); 
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        } 

    } 

 

    public event MouseEnterEventHandler MouseEnter; 

 

    protected virtual void RaiseMouseEnter(Vector2 mousePos) 

    { 

        if ((!string.IsNullOrEmpty(TooltipProviderName)) || 

(!string.IsNullOrEmpty(Content.tooltip))) 

        { 

            // Mouse enter. 

            BitStage stage = Stage; 

 

            if ((stage != null) && (stage.TooltipManager != null)) 

            { 

                stage.TooltipManager.BeginHover(this); 

            } 

        } 

 

        if (MouseEnter != null) 

        { 

            MouseEnter(this, mousePos); 

        } 

    } 

 

    public event MouseExitEventHandler MouseExit; 

 

    protected virtual void RaiseMouseExit(Vector2 mousePos) 

    { 

        if ((!string.IsNullOrEmpty(TooltipProviderName)) || 

(!string.IsNullOrEmpty(Content.tooltip))) 

        { 

            // Mouse exit. 

            BitStage stage = Stage; 

 

            if ((stage != null) && (stage.TooltipManager != null)) 

            { 

                stage.TooltipManager.EndHover(this); 

            } 

        } 

 

        if (MouseExit != null) 

        { 

            MouseExit(this, mousePos); 

        } 

    } 

 

    public event FocusEventHandler FocusGain; 

 

    protected virtual void RaiseFocusGainEvent() 

    { 

        if (FocusGain != null) 

        { 

            FocusGain(this, new FocusEventArgs()); 

        } 

    } 

 

    public event FocusEventHandler FocusLost; 

 

    protected virtual void RaiseFocusLostEvent() 

    { 
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        if (FocusLost != null) 

        { 

            FocusLost(this, new FocusEventArgs()); 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Event called when the Control is invalidated. 

    /// </summary> 

    public event InvalidatedEventHandler Invalidated; 

 

    /// <summary> 

    /// Raises the <see cref="Invalidated"/> event. 

    /// </summary> 

    protected void RaiseInvalidated() 

    { 

        if (Invalidated != null) 

        { 

            Invalidated(this, new InvalidatedEventArgs()); 

        } 

    } 

 

    public event BeforeTooltipEventHandler BeforeTooltip; 

 

    protected void RaiseBeforeTooltip(Vector2 mousePosition) 

    { 

        if (BeforeTooltip != null) 

        { 

            BeforeTooltip(this, mousePosition); 

        } 

    } 

 

    public event ControlOpenHandler ControlOpen; 

 

    protected virtual void RaiseControlOpen() 

    { 

        IsOpen = true; 

        if (ControlOpen != null) 

        { 

            ControlOpen(this); 

        } 

    } 

 

    public event ControlCloseHandler ControlClose; 

 

    private void RaiseControlClose() 

    { 

        IsOpen = false; 

 

        if (ControlClose != null) 

        { 

            ControlClose(this); 

        } 

    } 

 

    public event ScrollEventHandler Scroll; 

 

    protected virtual void RaiseScroll() 

    { 

        if (Scroll != null) 

        { 
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            Scroll(this); 

        } 

    } 

 

    public event KeyPressedEventHandler KeyPressed; 

 

    protected void RaiseKeyPressedEvent(KeyCode code, char character, 

bool alt, bool command, bool control, bool shift) 

    { 

        if (KeyPressed != null) 

        { 

            KeyPressed(this, new KeyPressedEventArgs(code, character, 

alt, command, control, shift)); 

        } 

    } 

 

    public event KeyPressedEventHandler KeyFunctionPressed; 

 

    protected void RaiseFunctionKeyPressedEvent(KeyCode code, char 

character, bool alt, bool command, bool control, bool shift) 

    { 

        if (KeyFunctionPressed != null) 

        { 

            KeyFunctionPressed(this, new KeyPressedEventArgs(code, 

character, alt, command, control, shift)); 

        } 

    } 

 

    public bool UseTextureAreaHit; 

    public Rect TextureAreaHit; 

    public float MinAlphaHit; 

 

    private Texture2D GetStyleBackground(GUIStyle style) 

    { 

        GUIStyleState styleState = style.normal; 

        if (!IsOn) 

        { 

            if (IsActive) 

            { 

                styleState = style.active; 

            } 

            else if (IsHover) 

            { 

 

                styleState = style.hover; 

            } 

            else if (_focus) 

            { 

                styleState = style.focused; 

            } 

        } 

        else 

        { 

            if (IsActive) 

            { 

                styleState = style.onActive; 

            } 

            else if (IsHover) 

            { 

 

                styleState = style.onHover; 
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            } 

            else if (_focus) 

            { 

                styleState = style.onFocused; 

            } 

 

            if (styleState.background == null) 

                styleState = style.onNormal; 

        } 

 

 

        if (styleState.background == null) 

            styleState = style.normal; 

 

        return styleState.background; 

 

    } 

 

    private static float GetTextureCoordinate(float controlCoord, 

float controlExtension, float textureExtension, Vector2 border, bool 

stretch) 

    { 

        int after = (int)(controlExtension - controlCoord); 

 

        if (stretch) 

        { 

            if (after < border.y) 

            { 

                controlCoord = textureExtension - after; 

            } 

            else if (controlCoord > border.x) 

            { 

                float borderExtension = border.x + border.y; 

                controlCoord = border.x + ((controlCoord - border.x) * 

(textureExtension - borderExtension) / (controlExtension - 

borderExtension)); 

            } 

        } 

        else if (controlCoord > textureExtension) 

        { 

            return -1.0f; 

        } 

 

        return controlCoord; 

    } 

 

    public bool HoverTest(Vector2 mousePosition) 

    { 

        if (MinAlphaHit > 1.0f || 

!Position.Contains(Event.current.mousePosition)) return false; 

        if (MinAlphaHit <= 0.0f && !UseTextureAreaHit) return true; 

 

        GUIStyle style = (Style ?? DefaultStyle); 

        Texture2D background = GetStyleBackground(style); 

        if (background == null) return true; 

 

        float x = GetTextureCoordinate(mousePosition.x - Position.x, 

Position.width, background.width, 

                                       new Vector2(style.border.left, 

style.border.right), style.stretchWidth); 
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        float y = GetTextureCoordinate(mousePosition.y - Position.y, 

Position.height, background.height, 

                                       new Vector2(style.border.top, 

style.border.bottom), style.stretchHeight); 

 

        if (UseTextureAreaHit) 

        { 

            if (!TextureAreaHit.Contains(new Vector2(mousePosition.x - 

Position.x, mousePosition.y - Position.y))) 

                return false; 

 

            if (MinAlphaHit <= 0.0f) 

                return true; 

        } 

 

        x = x / background.width; 

        y = y / background.height; 

 

        if (x < 0.0f || x > 1.0f || y < 0.0f || y > 1.0f) return 

false; 

 

        Color c = background.GetPixelBilinear(x, 1.0f - y); 

        if (c.a < MinAlphaHit) return false; 

 

        return true; 

    } 

 

    protected void InternalUserEventsBeforeDraw() 

    { 

        if (!MouseEnabled) 

            return; 

 

        bool canConsume = UserEventsBeforeDraw(); 

 

        bool consume = false; 

        bool controlHover = HoverTest(Event.current.mousePosition); 

 

        _controlHover = controlHover; 

 

        _lastFrameWasHover = IsHover = controlHover; 

 

        if (controlHover && Event.current.type == EventType.Layout && 

Stage.HoverWindow == null) 

        { 

            Stage.HoverWindow = TopWindow; 

        } 

 

        if (Event.current.type != EventType.Repaint) 

        { 

            return; 

        } 

 

        if (Stage.HoverWindow != TopWindow) 

        { 

            controlHover = false; 

        } 

 

        MouseStatus ms = GetMouseStatus(); 

 

        // Draw Control attributes 

        IsActive = controlHover && IsAnyButtonDown(ms); 
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        if (!ms.IsHover && controlHover) 

        { 

            ms.IsHover = true; 

            ms.LastHoverPosition = Event.current.mousePosition; 

            SaveMouseStatus(ms); 

            RaiseMouseEnter(Event.current.mousePosition); 

            RaiseMouseMove(Event.current.mousePosition); 

        } 

        else if (ms.IsHover && !controlHover) 

        { 

            ms.IsHover = false; 

            //ms.LastHoverPosition = Event.current.mousePosition; 

            SaveMouseStatus(ms); 

            RaiseMouseExit(Event.current.mousePosition); 

        } 

        else if (ms.IsHover && Vector2.Distance(ms.LastHoverPosition, 

Event.current.mousePosition) > _startDragThreshold) 

        { 

            ms.LastHoverPosition = Event.current.mousePosition; 

            SaveMouseStatus(ms); 

            RaiseMouseMove(Event.current.mousePosition); 

        } 

 

        if (CheckFocusEvent()) 

        { 

            FocusEvent(); 

        } 

 

        // Drag 

        if (Enabled) 

        { 

            MouseButtonStatus mbs; 

            GetMouseButtonStatus(ms, out mbs); 

 

            if (mbs.IsDown) 

            { 

                if (!mbs.IsDragging && mbs.MouseDownPosition != 

Event.current.mousePosition) 

                { 

                    mbs.IsDragging = true; 

                    mbs.LastDragPosition = mbs.MouseDownPosition; 

                    Vector2 positionOffset = 

Event.current.mousePosition - mbs.LastDragPosition; 

 

                    SetMouseButtonStatus(ref ms, mbs); 

                    SaveMouseStatus(ms); 

 

                    RaiseMouseStartDrag(Event.current.button, 

Event.current.mousePosition, positionOffset); 

                } 

 

                if (mbs.IsDragging && mbs.LastDragPosition != 

Event.current.mousePosition) 

                { 

                    Vector2 positionOffset = 

Event.current.mousePosition - mbs.LastDragPosition; 

                    mbs.LastDragPosition = 

Event.current.mousePosition; 

 

                    SetMouseButtonStatus(ref ms, mbs); 
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                    SaveMouseStatus(ms); 

 

                    RaiseMouseDrag(Event.current.button, 

Event.current.mousePosition, positionOffset); 

                } 

            } 

        } 

 

        if (TopWindow.Enabled && ((consume && 

ConsumeEvent(Event.current.type)) || canConsume)) 

        { 

            Event.current.Use(); 

        } 

    } 

 

 

    protected virtual bool CheckFocusEvent() 

    { 

        return GetFocusType() != FocusType.Passive; 

    } 

 

 

    public void FocusEvent() 

    { 

        int focusedControl = BitStage.FocusedComponentId; 

 

        if (_focus) 

        { 

            if (focusedControl != ControlID) 

            { 

                RaiseFocusLostEvent(); 

                _focus = false; 

            } 

        } 

        else if (focusedControl == ControlID) 

        { 

            RaiseFocusGainEvent(); 

            _focus = true; 

        } 

    } 

 

 

    protected virtual void MakePopupMenu(int mouseButton, Vector2 

mousePosition) 

    { 

        // Defines Where ContextMenu will Spawn 

        if (_contextMenu != null && Position.Contains(mousePosition)) 

        { 

            if ((_contextMenu.UseRightClick && mouseButton == 

MouseButtons.Right) 

            || (!_contextMenu.UseRightClick && mouseButton == 

MouseButtons.Left)) 

            { 

                mousePosition = new Vector2(mousePosition.x - 

Position.x, mousePosition.y - Position.y); 

                _contextMenu.IsOpenLeft = false; 

                _contextMenu.Show(new Point(mousePosition.x + 

AbsolutePosition.x, mousePosition.y + AbsolutePosition.y), Skin); 

            } 

        } 

        //-- 
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    } 

 

    //should this control consume events? 

    //override this to change behaviour 

    protected virtual bool ConsumeEvent(EventType type) 

    { 

        return false; 

    } 

 

 

    /// <summary> 

    /// Checks for specific events inside controls. 

    /// </summary> 

    /// <returns>True if the event must be consumed and not propagated 

to other controls.</returns> 

    protected void InternalUserEvents() 

    { 

        try 

        { 

            //TODO check default events 

            if (TopWindow.Enabled && (UserEventsAfterDraw() && 

Event.current.type != EventType.Repaint) && MouseEnabled) 

            { 

                Event.current.Use(); 

            } 

        } 

        catch (Exception e) 

        { 

            BitStage.LogError("An event exception occurred: " + 

e.Message); 

            Event.current.Use(); 

        } 

    } 

 

    protected virtual bool UserEventsAfterDraw() 

    { 

        return false; 

    } 

 

    protected virtual bool UserEventsBeforeDraw() 

    { 

        return false; 

    } 

 

    #endregion 

 

 

    #region Focus 

 

    private bool _focus; 

 

    // TODO Why focus is internal/protected? 

    /// <summary> 

    /// Gets or sets the focus to the Control. 

    /// </summary> 

    internal bool Focus 

    { 

        get 

        { 

            return _focus; 

        } 



125 

 
        set 

        { 

            bool oldFocus = _focus; 

            _focus = value; 

 

            if ((_focus != oldFocus) && (_focus)) 

            { 

                ForceFocus(); 

            } 

        } 

    } 

 

    #endregion 

 

 

    #region Hierarchy 

 

    public static T Create<T>(string controlName) where T : BitControl 

    { 

        GameObject go = new GameObject(); 

        go.name = controlName; 

        return go.AddComponent<T>(); 

    } 

 

    public static BitControl Create(Type controlType, string 

controlName) 

    { 

        GameObject go = new GameObject(); 

        go.name = controlName; 

        return (BitControl)go.AddComponent(controlType); 

    } 

 

    public static BitControl Clone(BitControl control) 

    { 

        if (control == null) 

            return null; 

        control = (BitControl)Instantiate(control); 

        control.ID = Guid.NewGuid(); 

        if (control is BitContainer) 

        { 

            BitContainer container = (BitContainer)control; 

            ArrayList list = new ArrayList(); 

            container.FindAllControls(list); 

            for (int t = 0; t < list.Count; t++) 

            { 

                BitControl temp = (BitControl)list[t]; 

                temp.ID = Guid.NewGuid(); 

            } 

        } 

        return control; 

    } 

 

    public BitControl Clone() 

    { 

        return Clone(this); 

    } 

 

 

    /// <summary> 

    /// Gets the number of controls in this control. 

    /// </summary> 
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    /// <returns>Countrol count.</returns> 

    protected int InternalControlCount 

    { 

        get { return transform.childCount; } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Gets the control at <see cref="index"/>, child of this 

control. 

    /// </summary> 

    /// <param name="index">Control index to get.</param> 

    /// <returns>The BitControl at <see cref="index"/> or null if the 

index is invalid.</returns> 

    protected BitControl InternalGetControlAt(int index) 

    { 

        return index >= 0 && index < transform.childCount ? 

InternalGetControlWithoutIndexCheck(index) : null; 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Gets the control at <see cref="index"/>, child of this 

control. 

    /// Makes no index bounds verification. Ideal for loops inside 

<see cref="InternalControlCount"/>, where the index is always inside 

bounds. 

    /// </summary> 

    /// <param name="index"></param> 

    /// <returns></returns> 

    protected BitControl InternalGetControlWithoutIndexCheck(int 

index) 

    { 

        return transform.GetChild(index).GetComponent<BitControl>(); 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Gets the <see cref="control"/> index inside this component. 

    /// </summary> 

    /// <param name="control">The <see cref="BitControl"/> to find out 

its index.</param> 

    /// <returns>The index of the <see cref="control"/> or -1 if there 

is no such Control inside this Control.</returns> 

    protected int InternalGetControlIndex(BitControl control) 

    { 

        if (control != null) 

        { 

            for (int i = 0, count = transform.childCount; i < count; 

i++) 

            { 

                if 

(control.Equals(InternalGetControlWithoutIndexCheck(i))) 

                { 

                    return i; 

                } 

            } 

        } 

        return -1; 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Adds a Control to hierarchy. 

    /// </summary> 
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    /// <param name="controlType">Control _type to add. Must be a 

BitControl child.</param> 

    /// <param name="controlName">Name of the Control.</param> 

    /// <returns>A new instance of the Control of given _type and 

name.</returns> 

    protected virtual BitControl InternalAddControl(Type controlType, 

string controlName) 

    { 

        if (controlType == null || 

!typeof(BitControl).IsAssignableFrom(controlType)) 

        { 

            return null; 

        } 

 

        BitControl control = Create(controlType, controlName); 

        control.Parent = this; 

 

        if (EditMode) 

            control.Awake(); 

        control.Index = -1; 

        return control; 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Adds a Control to hierarchy. 

    /// </summary> 

    /// <param name="controlName">Name of the Control.</param> 

    /// <returns>A new instance of the Control of given _type and 

name.</returns> 

    protected virtual T InternalAddControl<T>(string controlName) 

where T : BitControl 

    { 

        BitControl control = Create<T>(controlName); 

        control.Parent = this; 

        if (EditMode) 

            control.Awake(); 

        control.Index = -1; 

        return (T)control; 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Adds an instantiated Control to hierarchy. 

    /// </summary> 

    /// <param name="control">Control to add.</param> 

    protected virtual void InternalAddControl(BitControl control) 

    { 

        if (control != null) 

        { 

            control.transform.parent = transform; 

            control.Index = -1; 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Removes the given Control from the hierarchy. 

    /// </summary> 

    /// <param name="control">Control to remove.</param> 

    protected virtual void InternalRemoveControl(BitControl control) 

    { 

        if (control == null) 

        { 
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            return; 

        } 

        if (EditMode) 

        { 

            DestroyImmediate(control.gameObject); 

        } 

        else 

        { 

            BitStage.DestroyAsset(control.gameObject); 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Finds the first Control children of _type <see cref="T"/> and 

name <see cref="controlName"/> in this container. 

    /// </summary> 

    /// <typeparam name="T">The Control's _type to search.</typeparam> 

    /// <param name="controlName">The Control's name to 

search.</param> 

    /// <returns>The Control of given _type or null with there is no 

one.</returns> 

    protected T InternalFindControl<T>(string controlName) where T : 

BitControl 

    { 

        if (string.IsNullOrEmpty(controlName)) 

        { 

            BitStage.LogError("BitGUI Error: Control name is empty."); 

            return null; 

        } 

        for (int i = 0, count = transform.childCount; i < count; i++) 

        { 

            Component c = transform.GetChild(i).GetComponent<T>(); 

            if (c == null || !controlName.Equals(c.name)) 

            { 

                continue; 

            } 

            return (T)c; 

        } 

        BitStage.LogWarning("BitGUI Warning: control [" + 

typeof(T).Name + "] " + controlName + " not found inside " + name + 

"."); 

        return null; 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Finds the first Control children of _type <see cref="T"/> and 

name <see cref="controlName"/> in this container and in all its 

children. 

    /// </summary> 

    /// <typeparam name="T">The Control's _type to search.</typeparam> 

    /// <param name="controlName">The Control's name to 

search.</param> 

    /// <returns>The Control of given _type and name or null with 

there is no one.</returns> 

    protected T InternalFindControlInChildren<T>(string controlName) 

where T : BitControl 

    { 

        if (string.IsNullOrEmpty(controlName)) 

        { 

            BitStage.LogWarning("BitGUI Error: Control name is 

empty."); 
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            return null; 

        } 

        if (this is T && controlName.Equals(name)) 

            return (T)this; 

 

        Transform transform1 = transform; 

        for (int i = transform1.childCount; --i >= 0; ) 

        { 

            BitControl c = 

transform1.GetChild(i).GetComponent<BitControl>(); 

            if (c != null) 

            { 

                c = c.InternalFindControlInChildren<T>(controlName); 

                if (c != null) 

                { 

                    return (T)c; 

                } 

            } 

        } 

 

        return null; 

    } 

 

    #endregion 

 

 

    #region Layout 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    private Rect _maxSize = new Rect(0, 0, float.MaxValue, 

float.MaxValue); 

 

    /// <summary> 

    /// Gets or sets the maximum size of the Control. Default is 

float.MinValue. 

    /// </summary> 

    public Size MaxSize 

    { 

        get { return new Size(_maxSize.width, _maxSize.height); } 

        set 

        { 

            _maxSize = new Rect(0, 0, value.Width, value.Height); 

            if ((Size.Width > MaxSize.Width) || (Size.Height > 

MaxSize.Height)) 

            { 

                Size = MaxSize; 

            } 

        } 

    } 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    private Rect _minSize; 

 

    /// <summary> 

    /// Gets or sets the minimum size of the Control. Default is 0. 

    /// </summary> 

    public Size MinSize 

    { 

        get { return new Size(_minSize.width, _minSize.height); } 
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        set 

        { 

            _minSize = new Rect(0, 0, value.Width, value.Height); 

            if ((Size.Width < MinSize.Width) || (Size.Height < 

MinSize.Height)) 

            { 

                Size = MinSize; 

            } 

        } 

    } 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    private Rect _position; 

 

    /// <summary> 

    /// Component position is the Rect that contains exactly the 

Control. 

    /// </summary> 

    public virtual Rect Position 

    { 

        get { return _position; } 

        internal set 

        { 

            //if (this is BitWindow) 

            //    Debug.Log("Position " + Position + " control " + 

name); 

            //if (_position.x != value.x && _position.y != value.y) 

            //{ 

            Location = new Point(value.x, value.y); 

            //} 

            //if (_position.width != value.width && _position.height 

!= value.height) 

            //{ 

            Size = new Size(value.width, value.height); 

            //} 

        } 

    } 

 

    [SerializeField] 

    private float _depth; 

 

    public float Depth 

    { 

        get { return _depth; } 

        set { _depth = value; } 

    } 

 

 

    [SerializeField] 

    private float _rotationAngle; 

 

    /// <summary> 

    /// Controls Object Rotation 

    /// </summary> 

    public float RotationAngle 

    { 

        get { return _rotationAngle; } 

        set { _rotationAngle = value; } 

    } 
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    [SerializeField] 

    private Vector2 _rotationPivot; 

 

    /// <summary> 

    /// Controls Animation Pivot. 

    /// </summary> 

    public Vector2 RotationPivot 

    { 

        get { return _rotationPivot; } 

        set { _rotationPivot = value; } 

    } 

 

    [SerializeField] 

    private Vector2 _scale; 

 

    /// <summary> 

    /// Controls Object Rotation 

    /// </summary> 

    public Vector2 Scale 

    { 

        get { return _scale; } 

        set { _scale = value; } 

    } 

 

    [SerializeField] 

    private Vector2 _scalePivot; 

 

    /// <summary> 

    /// Controls Animation Pivot. 

    /// </summary> 

    public Vector2 ScalePivot 

    { 

        get { return _scalePivot; } 

        set { _scalePivot = value; } 

    } 

 

    private Vector2 RenderPivot(Vector2 pivot) 

    { 

        //GUIStyle s = Style ?? DefaultStyle; 

        float x = pivot.x + AbsolutePosition.x; 

        float y = pivot.y + AbsolutePosition.y; 

        return new Vector2(x, y); 

    } 

 

    // TODO Improve the performance here (caching absolutePosition, 

for example) 

    /// <summary> 

    /// Control's absolute position is the Control's position at 

screen. 

    /// </summary> 

    public virtual Rect AbsolutePosition 

    { 

        get 

        { 

            BitControl p = Parent; 

            if (p != null) 

            { 

                GUIStyle parentStyle = p.Style ?? p.DefaultStyle; 

                Rect ab = p.AbsolutePosition; 

                return new Rect( 

                    ab.x + _position.x + parentStyle.padding.left, 
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                    ab.y + _position.y + parentStyle.padding.top, 

                    _position.width, 

                    _position.height); 

                //return new Rect(ab.x + _position.x, ab.y + 

_position.y, _position.width, _position.height); 

            } 

            return _position; 

        } 

        set 

        { 

            BitControl p = Parent; 

            //Rect newPosition; 

            if (p != null) 

            { 

                Rect ab = p.AbsolutePosition; 

                GUIStyle parentStyle = p.Style ?? p.DefaultStyle; 

                Position = new Rect( 

                    value.x - ab.x - parentStyle.padding.left, 

                    value.y - ab.y - parentStyle.padding.top, 

                    value.width, 

                    value.height); 

            } 

            else 

            { 

                Position = value; 

            } 

 

 

            //Position = newPosition; 

 

            //if (newPosition.x != _position.x || newPosition.y != 

_position.y) 

            //{ 

            //    //_position = newPosition; 

            //    Location = new Point(newPosition.x, newPosition.y); 

            //    //CalculateAnchors(); 

            //    //PerformLayoutItself(); 

            //} 

            //if (newPosition.width != _position.width || 

newPosition.height != _position.height) 

            //{ 

            //    Size = new Size(newPosition.width, 

newPosition.height); 

            //    //_position = newPosition; 

            //    //CalculateAnchors(); 

            //    //PerformLayoutChildren(); 

            //} 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Location is where the Control's top-left point (x,y) is 

located. 

    /// </summary> 

    public Point Location 

    { 

        get { return new Point(_position.x, _position.y); } 

        set 

        { 

            if (value.X == _position.x && value.Y == _position.y) 

            { 



133 

 
                return; 

            } 

            UnsafeChangePosition((int)value.X, (int)value.Y); 

            CalculateAnchors(); 

            PerformLayoutItself(); 

        } 

    } 

 

    private void UnsafeChangePosition(int x, int y) 

    { 

        _position.x = x; 

        _position.y = y; 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Gets or sets the size of the Control. 

    /// </summary> 

    public Size Size 

    { 

        get { return new Size(_position.width, _position.height); } 

        set 

        { 

            if (value.Width == _position.width && value.Height == 

_position.height) 

            { 

                return; 

            } 

            SecureChangeSize(value); 

            CalculateAnchors(); 

            PerformLayoutChildren(); 

            //SecureAutoSize(); 

        } 

    } 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    private AnchorStyles _anchor = AnchorStyles.None; 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    private float _bottomAbsoluteAnchor; 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    private float _leftRelativeAnchor; 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    private float _rightAbsoluteAnchor; 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    private float _topRelativeAnchor; 

 

 

    /// <summary> 

    /// A bitwise property that anchors the Control at one or more 

sides. 

    /// All possible options are in <see cref="AnchorStyles"/>. 

    /// </summary> 

    public AnchorStyles Anchor 
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    { 

        get { return _anchor; } 

        set 

        { 

            _anchor = value; 

            CalculateAnchors(); 

        } 

    } 

 

    [ContextMenu("Do Something")] 

    private void DoSomething() 

    { 

       // if (Log.IsDebugEnabled) 

       //     Log.Debug("Perform operation"); 

    } 

 

    //public DockStyles Dock 

    //{ 

    //    get { return _dock; } 

    //    set { _dock = value; } 

    //} 

 

    protected void SecureChangeSize(Size value) 

    { 

        _position.height = Mathf.Clamp(value.Height, _minSize.height, 

_maxSize.height); 

        _position.width = Mathf.Clamp(value.Width, _minSize.width, 

_maxSize.width); 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Schedules a layout itelf. 

    /// </summary> 

    public void PerformLayoutItself() 

    { 

        _invalidated = true; 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Schedules a layout on its children. 

    /// </summary> 

    public void PerformLayoutChildren() 

    { 

        _dirtyList = true; 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Performs a layout if necessary. 

    /// </summary> 

    private void DoLayout() 

    { 

        if (_invalidated) 

        { 

            LayoutItself(); 

            RaiseInvalidated(); 

            _invalidated = false; 

        } 

        if (_dirtyList) 

        { 

            LayoutChildren(); 

            _dirtyList = false; 



135 

 
        } 

    } 

 

    private void DoCentralizeIfPossible() 

    { 

        float x = Position.x, y = Position.y; 

 

 

        if (CenterHorizontal && (Anchor & AnchorStyles.Left) != 

AnchorStyles.Left && (Anchor & AnchorStyles.Right) != 

AnchorStyles.Right) 

        { 

            if (this is BitWindow) 

            { 

                x = (int)Screen.width / 2 - (Position.width / 2); 

            } 

            else 

            { 

                x = (int)(Parent.Position.width / 2) - (Position.width 

/ 2); 

            } 

        } 

        if (CenterVertical && (Anchor & AnchorStyles.Top) != 

AnchorStyles.Top && (Anchor & AnchorStyles.Bottom) != 

AnchorStyles.Bottom) 

        { 

            if (this is BitWindow) 

            { 

                y = (int)Screen.height / 2 - (Position.height / 2); 

            } 

            else 

            { 

                y = (int)(Parent.Position.height / 2) - 

(Position.height / 2); 

            } 

        } 

        UnsafeChangePosition((int)x, (int)y); 

    } 

 

 

    /// <summary> 

    /// Performs a layout in the Control (itself). 

    /// </summary> 

    protected virtual void LayoutItself() 

    { 

        BitControl parent = Parent; 

        if (parent == null) 

        { 

            return; 

        } 

 

        if ((!MinSize.IsEmpty && Size < MinSize) || (!MaxSize.IsEmpty 

&& Size > MaxSize)) 

        { 

            SecureChangeSize(Size); 

        } 

 

 

        Rect parentPosition = parent.Position; 

        AnchorLayout(parentPosition); 

    } 



136 

 
 

    /// <summary> 

    /// Performs a layout in its children. 

    /// </summary> 

    internal virtual void LayoutChildren() 

    { 

    } 

 

    //private bool DockLayout(Rect parentPosition) 

    //{ 

    //    switch (_dock) 

    //    { 

    //        case DockStyles.None: 

    //            return false; 

    //        case DockStyles.Top: 

    //            _position = new Rect(0, 0, parentPosition.width, 

_position.height); 

    //            break; 

    //        case DockStyles.Left: 

    //            _position = new Rect(0, 0, _position.width, 

parentPosition.height); 

    //            break; 

    //        case DockStyles.Bottom: 

    //            _position = new Rect(0, parentPosition.height - 

_position.height, parentPosition.width, _position.height); 

    //            break; 

    //        case DockStyles.Right: 

    //            _position = new Rect(parentPosition.width - 

_position.width, 0, _position.width, parentPosition.height); 

    //            break; 

    //        case DockStyles.Fill: 

    //            _position = new Rect(0, 0, parentPosition.width, 

parentPosition.height); 

    //            break; 

    //    } 

    //    return true; 

    //} 

 

    /// <summary> 

    /// Performs the anchor layout. 

    /// </summary> 

    /// <param name="parentPosition">Parent position.</param> 

    private void AnchorLayout(Rect parentPosition) 

    { 

        if (!Parent.AutoSize) 

        { 

            if (_anchor == AnchorStyles.None) 

            { 

                _position.x = parentPosition.width * 

_leftRelativeAnchor; 

                _position.y = parentPosition.height * 

_topRelativeAnchor; 

                return; 

            } 

 

            Rect position = _position; 

 

            if ((_anchor & AnchorStyles.Top) != AnchorStyles.Top) 

            { 

                _position.y = parentPosition.height * 

_topRelativeAnchor; 
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            } 

            if ((_anchor & AnchorStyles.Left) != AnchorStyles.Left) 

            { 

                _position.x = parentPosition.width * 

_leftRelativeAnchor; 

            } 

 

            if ((_anchor & AnchorStyles.Bottom) == 

AnchorStyles.Bottom) 

            { 

                if ((_anchor & AnchorStyles.Top) == AnchorStyles.Top) 

                { 

                    position.yMax = parentPosition.height - 

_bottomAbsoluteAnchor; 

                } 

                else 

                { 

                    _position.y = parentPosition.height - 

_bottomAbsoluteAnchor - _position.height; 

                } 

            } 

 

            if ((_anchor & AnchorStyles.Right) == AnchorStyles.Right) 

            { 

                if ((_anchor & AnchorStyles.Left) == 

AnchorStyles.Left) 

                { 

                    position.xMax = parentPosition.width - 

_rightAbsoluteAnchor; 

                } 

                else 

                { 

                    _position.x = parentPosition.width - 

_rightAbsoluteAnchor - _position.width; 

                } 

            } 

 

            SecureChangeSize(new Size(position.width, 

position.height)); 

            //CalculateAnchors(); 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Calculate anchor for layout. 

    /// </summary> 

    private void CalculateAnchors() 

    { 

        BitControl parent = Parent; 

        if (parent == null) 

        { 

            return; 

        } 

        Rect parentPosition = parent.Position; 

        Rect rect = Position; 

        if (_anchor == AnchorStyles.None) 

        { 

            _leftRelativeAnchor = rect.x / parentPosition.width; 

            _topRelativeAnchor = rect.y / parentPosition.height; 

            return; 

        } 
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        if ((_anchor & AnchorStyles.Top) != AnchorStyles.Top) 

        { 

            _topRelativeAnchor = rect.y / parentPosition.height; 

        } 

        if ((_anchor & AnchorStyles.Left) != AnchorStyles.Left) 

        { 

            _leftRelativeAnchor = rect.x / parentPosition.width; 

        } 

 

        _rightAbsoluteAnchor = parentPosition.width - rect.xMax; 

        _bottomAbsoluteAnchor = parentPosition.height - rect.yMax; 

    } 

 

 

    #region AutoSize 

 

    private bool ParentAutoSize() 

    { 

        if (Parent != null && Parent.AutoSize) 

            return Parent.SecureAutoSize(); 

 

        return false; 

    } 

 

    // Only to compute final size for this control 

    public bool RecursiveAutoSize() 

    { 

        bool ret = false; 

        bool anyAutoSize = false; 

        if (AutoSize) 

        { 

            GUISkin oldSkin = GUI.skin; 

            GUI.skin = Skin; 

            for (int i = 0, count = InternalControlCount; i < count; 

i++) 

            { 

                BitControl c = InternalGetControlWithoutIndexCheck(i); 

                if (c != null && c.RecursiveAutoSize()) 

                { 

                    anyAutoSize = true; 

                } 

            } 

            if (SecureAutoSizeMe() || anyAutoSize) 

                ret = true; 

            GUI.skin = oldSkin; 

        } 

        return ret; 

    } 

 

    //TODO Optimize the atuto size calling (it must be called only 

when the content changes 

    protected virtual void DoAutoSize() 

    { 

        GUIStyle style = Style ?? DefaultStyle; 

 

        float width, height; 

        if (!style.wordWrap) 

        { 

            Vector2 size = style.CalcSize(Content); 

            width = size.x; 
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            height = size.y; 

        } 

        else 

        { 

            width = _position.width; 

            height = style.CalcHeight(Content, Position.width); 

        } 

 

        if ((_autoSizeMode == AutoSizeModeEnum.all)&&(_position.height 

== height && _position.width == width)) 

        { 

            return; 

        } 

 

        if (_autoSizeMode == AutoSizeModeEnum.all) 

        { 

            Location = new Point( 

                ((_anchor & AnchorStyles.Right) == AnchorStyles.Right) 

? _position.x - (width - _position.width) : _position.x, 

                ((_anchor & AnchorStyles.Bottom) == 

AnchorStyles.Bottom) ? _position.y - (height - _position.height) : 

_position.y); 

            Size = new Size(width, height); 

        }else if (_autoSizeMode == AutoSizeModeEnum.vertical) 

        { 

            Location = new Point(_position.x, 

                 ((_anchor & AnchorStyles.Bottom) == 

AnchorStyles.Bottom) ? _position.y - (height - _position.height) : 

_position.y); 

            Size = new Size(Size.Width, height); 

        } 

        else if (_autoSizeMode == AutoSizeModeEnum.horizontal) 

        { 

            Location = new Point( 

                ((_anchor & AnchorStyles.Right) == AnchorStyles.Right) 

? _position.x - (width - _position.width) : _position.x, _position.y); 

            Size = new Size(width, _position.height); 

        } 

    } 

 

    public bool SecureAutoSize() 

    { 

        return SecureAutoSizeMe(); 

    } 

 

    protected virtual bool SecureAutoSizeMe() 

    { 

        if (AutoSize) DoAutoSize(); 

        return AutoSize; 

    } 

 

    #endregion 

 

 

    #endregion 

 

 

    #region MonoBehaviour 

 

    //TODO Find a better way to identify editor mode 

    private static bool _editMode = true; 
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    protected static bool EditMode 

    { 

        get { return _editMode; } 

    } 

 

    public virtual void Start() 

    { 

        _editMode = false; 

    } 

 

    public void Stop() 

    { 

        _editMode = true; 

    } 

 

    public virtual void Awake() 

    { 

        try 

        { 

            _id = new Guid(_idToString); 

        } 

        catch 

        { 

            _id = Guid.NewGuid(); 

            _idToString = _id.ToString(); 

        } 

 

        if (Anchor == AnchorStyles.Invalid) 

        { 

            Anchor = AnchorStyles.None; 

        } 

        // TODO fix this in a way that Main partial class BitControl 

doesn't know about this partial class 

        AudioManagerAwake(); 

 

        //This piece is to make sure the onopen animation is run 

        if (_visible) 

            Visible = true; 

 

        transform.hideFlags = HideFlags.HideInInspector | 

HideFlags.NotEditable; 

    } 

 

    [HideInInspector] 

    public bool SelectedInEditor = false; 

    public virtual void OnDrawGizmos() 

    { 

        OnDrawGizmos(SelectedInEditor ? Color.yellow : Color.gray); 

    } 

 

    public virtual void OnDrawGizmos(Color color) 

    { 

        Rect abs = AbsolutePosition; 

        if (Unselectable) 

        { 

            DrawRect(new Color(1f, 0f, 0f, 0.1f), abs); 

            return; 

        } 

        DrawRect(color, abs); 

        GUIStyle s = Style ?? DefaultStyle; 
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        DrawRect(new Color(1f, 1f, 1f, 0.1f), new Rect(abs.x + 

s.padding.left, abs.y + s.padding.top, abs.width - s.padding.left - 

s.padding.right - 2, 

                                                       abs.height - 

s.padding.top - s.padding.bottom - 2)); 

        // Draws helps Gizmos 

        Vector2 RenderRotationPivot = RenderPivot(RotationPivot); 

        DrawRect(Color.yellow, new Rect(RenderRotationPivot.x, 

RenderRotationPivot.y, 4, 4)); 

    } 

 

    protected static void DrawRect(Color color, Rect rect) 

    { 

        Gizmos.color = color; 

        Gizmos.DrawLine(new Vector3(rect.x, 0, rect.y), new 

Vector3(rect.xMax, 0, rect.y)); 

        Gizmos.DrawLine(new Vector3(rect.xMax, 0, rect.y), new 

Vector3(rect.xMax, 0, rect.y + rect.height)); 

        Gizmos.DrawLine(new Vector3(rect.xMax, 0, rect.yMax), new 

Vector3(rect.x, 0, rect.yMax)); 

        Gizmos.DrawLine(new Vector3(rect.x, 0, rect.yMax), new 

Vector3(rect.x, 0, rect.y)); 

    } 

 

    #endregion 

 

 

    // useful when this is a child of AbstractBitLayoutGroup 

 

 

    #region Grouping 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    private int _index = -1; 

 

    public int Index 

    { 

        get { return _index; } 

        set 

        { 

            _index = value; 

            if (Parent is AbstractBitLayoutGroup) 

            { 

                ((AbstractBitLayoutGroup)Parent).SortChildren(); 

            } 

        } 

    } 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    private bool _fixedWidth = true; 

 

    public bool FixedWidth 

    { 

        get { return _fixedWidth; } 

        set { _fixedWidth = value; } 

    } 

 

 

    [HideInInspector] 
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    [SerializeField] 

    private bool _fixedHeight = true; 

 

    public bool FixedHeight 

    { 

        get { return _fixedHeight; } 

        set { _fixedHeight = value; } 

    } 

 

    [HideInInspector] 

    [SerializeField] 

    private GrouppingAligments _alignment = GrouppingAligments.Center; 

 

    [SerializeField] 

    private bool _centerHorizontal; 

 

    public bool CenterHorizontal 

    { 

        get { return _centerHorizontal; } 

        set { _centerHorizontal = value; } 

    } 

 

    [SerializeField] 

    private bool _centerVertical; 

 

    protected Animation controlAnimation; 

 

    public bool CenterVertical 

    { 

        get { return _centerVertical; } 

        set { _centerVertical = value; } 

    } 

 

 

    public GrouppingAligments Alignment 

    { 

        get { return _alignment; } 

        set 

        { 

            _alignment = value; 

            //BitControl parent = Parent; 

            //if (parent is AbstractBitLayoutGroup) 

            //{ 

            //    ((AbstractBitLayoutGroup) parent).FitContent(); 

            //} 

        } 

    } 

 

 

    public virtual void BringToFront() 

    { 

        if (Parent != null) 

        { 

            float max = 0; 

            foreach (BitControl b in 

Parent.transform.GetComponentsInChildren<BitControl>()) 

                if (b != this) 

                    max = Mathf.Max(b.Depth, max); 

            Depth = Mathf.Max(max + 1, Depth); 

        } 

    } 
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    public virtual void SendToBack() 

    { 

        if (Parent != null) 

        { 

            float min = 0; 

            foreach (BitControl b in 

Parent.transform.GetComponentsInChildren<BitControl>()) 

                if (b != this) 

                    min = Mathf.Min(b.Depth, min); 

            Depth = Mathf.Min(min - 1, Depth); 

        } 

    } 

 

    #endregion 

 

    #region "API Change Workaround" 

    protected static void GUIClipPush(Rect position) 

    { 

        GUI.BeginGroup(position, GUIContent.none, GUIStyle.none); 

    } 

 

    protected static void GUIClipPop() 

    { 

        GUI.EndGroup(); 

    } 

 

    protected static void GUIDoTextField(Rect position, int id, 

GUIContent content, bool multiline, int maxLength, GUIStyle style) 

    { 

        // ignoring id 

        //if (Event.current.type == EventType.repaint) 

        { 

            if (multiline) 

                content.text = GUI.TextArea(position, content.text, 

maxLength, style); 

            else 

                content.text = GUI.TextField(position, content.text, 

maxLength, style); 

        } 

    } 

    #endregion 

} 

 

AnimationFun.cs 

 
using System; 

using System.Collections; 

using UnityEngine; 

 

 

public static class AnimationFun 

{ 

 

    public static void Animate(IEnumerator animation) 

    { 

        CoRoutineUtils.StartCoroutine(animation); 

    } 
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    public static IEnumerator Sequential(params IEnumerator[] 

animations) 

    { 

        foreach (IEnumerator animation in animations) 

            yield return CoRoutineUtils.StartCoroutine(animation); 

 

        yield break; 

    } 

 

    public static IEnumerator Parallel(params IEnumerator[] 

animations) 

    { 

        foreach (IEnumerator animation in animations) 

            CoRoutineUtils.StartCoroutine(animation); 

 

        yield break; 

    } 

 

    public static void Animate(Action<float> anim, float duration) 

    { 

        Animate(anim, duration, null, null); 

    } 

 

    public static void Animate(Action<float> anim, float duration, 

Action<float> executeOnEnd) 

    { 

        Animate(anim, duration, null, executeOnEnd); 

    } 

 

    public static void Animate(Action<float> anim, float duration, 

Action<float> executeOnStart, Action<float> executeOnEnd) 

    { 

        CoRoutineUtils.StartCoroutine(Animation(anim, duration, 

executeOnStart, executeOnEnd)); 

    } 

 

    public static IEnumerator Animation(Action<float> anim, float 

duration, Action<float> executeOnStart, Action<float> executeOnEnd) 

    { 

        if (executeOnStart != null) 

            executeOnStart(duration); 

        float currentTime = 0; 

        anim(0f); 

        while (currentTime < (duration - float.Epsilon)) 

        { 

            anim(currentTime / duration); 

            yield return new WaitForEndOfFrame(); 

            currentTime += Time.deltaTime; 

        } 

        anim(1.0f); 

        if (executeOnEnd != null) 

            executeOnEnd(duration); 

    } 

 

    public static IEnumerator Animation(Action<float> anim, float 

duration) 

    { 

        return Animation(anim, duration, null, null); 

    } 
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    public static IEnumerator Animation(Action<float> anim, float 

duration, Action<float> executeOnEnd) 

    { 

        return Animation(anim, duration, null, executeOnEnd); 

    } 

 

} 

 

AbstractBitProgressBar.cs 

 

using System.Collections; 

using UnityEngine; 

 

 

public abstract class AbstractBitProgressBar : BitControl 

{ 

 #region Appearance 

 

 public abstract GUIStyle DefaultFillStyle { get; } 

 

 [SerializeField] 

 private string _fillStyleName; 

 

 public string FillStyleName 

 { 

  get { return _fillStyleName; } 

  set { _fillStyleName = value; } 

 } 

 

 [HideInInspector] 

 [SerializeField] 

 private GUIStyle _fillStyle; 

 

 public GUIStyle FillStyle 

 { 

  get 

  { 

   if (_fillStyle != null && 

!string.IsNullOrEmpty(_fillStyle.name)) 

   { 

    return _fillStyle; 

   } 

 

   if (!string.IsNullOrEmpty(_fillStyleName)) 

   { 

    GUISkin s = Skin; 

    if (s != null) 

    { 

     return s.FindStyle(_fillStyleName); 

    } 

   } 

   return null; 

  } 

  set { _fillStyle = value; } 

 } 

 

 public abstract GUIStyle DefaultLabelStyle { get; } 

 

 [SerializeField] 
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 private string _labelStyleName; 

 

 public string LabelStyleName 

 { 

  get { return _labelStyleName; } 

  set { _labelStyleName = value; } 

 } 

 

 [HideInInspector] 

 [SerializeField] 

 private GUIStyle _labelStyle; 

 

 public GUIStyle LabelStyle 

 { 

  get 

  { 

   if (_labelStyle != null && 

!string.IsNullOrEmpty(_labelStyle.name)) 

   { 

    return _labelStyle; 

   } 

 

   if (!string.IsNullOrEmpty(_labelStyleName)) 

   { 

    GUISkin s = Skin; 

    if (s != null) 

    { 

     return s.FindStyle(_labelStyleName); 

    } 

   } 

   return null; 

  } 

  set { _labelStyle = value; } 

 } 

 

 #endregion 

 

 

 #region Data 

 

    [SerializeField] 

    private bool _strechBar = true; 

 

    public bool StrechBar 

    { 

        get { return _strechBar; } 

        set { _strechBar = value; } 

    } 

 

    [SerializeField] 

    private bool _inverseDirection; 

 

    public bool InverseDirection 

    { 

        get { return _inverseDirection; } 

        set { _inverseDirection = value; } 

    } 

 

 private float _ratio; 

 

 public float Ratio 
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 { 

  get { return _ratio; } 

  set 

  { 

   _ratio = Mathf.Clamp01(value); 

   _value = (_maxValue - _minValue) * _ratio; 

  } 

 } 

 

 [SerializeField] 

 private float _value; 

 

 public virtual float Value 

 { 

        get { return Mathf.Clamp(_value, _minValue, _maxValue); } 

  set { _value = value; } 

 } 

 

 [SerializeField] 

 private float _minValue; 

 

 public float MinValue 

 { 

  get { return _minValue; } 

  set { _minValue = value; } 

 } 

 

 [SerializeField] 

 private float _maxValue = 100f; 

 

 public float MaxValue 

 { 

  get { return _maxValue; } 

  set { _maxValue = value; } 

 } 

 

 [SerializeField] 

 private bool _showText; 

 

 public bool ShowText 

 { 

  get { return _showText; } 

  set { _showText = value; } 

 } 

 

 #endregion 

 

 

 #region Draw 

 

 protected override void DoDraw() 

 { 

  if (_minValue >= _maxValue) 

  { 

   _minValue = _maxValue; 

  } 

  _value = Mathf.Clamp(_value, _minValue, _maxValue); 

 

        if (_minValue >= _maxValue) _ratio = 1; 

        else _ratio = _value / (_maxValue - _minValue); 
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  GUIStyle style = Style ?? DefaultStyle; 

 

        if (Event.current.type == EventType.Repaint) 

            style.Draw(Position, IsHover, IsActive, IsOn | 

ForceOnState, false); 

 

  if (_ratio > 0) 

  { 

      DrawFill(style, FillStyle ?? DefaultFillStyle, 

_ratio); 

  } 

 

  if (_showText) 

  { 

   string text = string.IsNullOrEmpty(Content.text) ? 

_value.ToString() : Content.text; 

   GUI.Label(Position, text, LabelStyle ?? 

DefaultLabelStyle); 

  } 

 } 

 

    protected abstract void DrawFill(GUIStyle progressStyle, GUIStyle 

fillStyle, float ratio); 

 

 #endregion 

 

    #region Animation 

    private bool _animatingProgress; 

    public bool AnimatingProgress 

    { 

        get { return _animatingProgress; } 

    } 

 

    private bool _stopAnimatingProgress = false; 

 

    /// <summary> 

    /// Animate the progressbar filling or unfilling it. 

    /// </summary> 

    /// <param name="from">Value where the animation begins.</param> 

    /// <param name="to">Value that the progress bar will have when 

the animation ends.</param> 

    /// <param name="intervalInSec">Duration of the animation in 

SECONDS. If interval is negative, the values of from and to are 

swaped.</param> 

    /// <returns></returns> 

    public IEnumerator AnimateProgress(float from, float to, float 

intervalInSec) 

    { 

        if (from == to || Mathf.Approximately(intervalInSec, 0f)) 

            yield break; 

 

        if (_animatingProgress) 

        { 

            StopProgressAnimation(); 

 

            while (_animatingProgress) 

                yield return new WaitForEndOfFrame(); 

        } 

 

        _animatingProgress = true; 
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        if (from > MaxValue) 

            from = MaxValue; 

        else if (from < MinValue) 

            from = MinValue; 

 

        if (to > MaxValue) 

            to = MaxValue; 

        else if (to < MinValue) 

            to = MinValue; 

 

        if (intervalInSec < 0) 

        { 

            float f = from; 

            from = to; 

            to = f; 

 

            intervalInSec *= -1; 

        } 

 

        Value = from; 

 

        float max = from < to ? to : from, 

              min = from < to ? from : to, 

              diff = max - min; 

 

        float elapsed = 0; 

 

        while (elapsed < intervalInSec) 

        { 

            if (_stopAnimatingProgress) 

            { 

                _stopAnimatingProgress = false; 

                _animatingProgress = false; 

 

                yield break; 

            } 

 

            float factor = (diff * elapsed / intervalInSec); 

            Value = (from < to) ? factor + min : max - factor; 

 

            yield return new WaitForEndOfFrame(); 

 

            elapsed += Time.deltaTime; 

        } 

 

        _animatingProgress = false; 

    } 

 

    public void StopProgressAnimation() 

    { 

        if (_animatingProgress) 

            _stopAnimatingProgress = true; 

    } 

 

    #endregion 

} 
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Cena modelo Transport. 

 

Abaixo estão os scripts de cena modelo de gerenciamento de multiplas janelas. 

 

EscWindowGuiAcessor.cs 

 

// THIS IS AN AUTO GENERATED FILE 

// IT SIMPLIFIES THE USE OF THE GUI, ONLY USE IT DURING 

INITIALIZATION, 

// DONT USE IT AT UPDATE(), OR YOU WILL HAVE PERFORMANCE LOSS, USE IT 

AT START() 

using System; 

using UnityEngine; 

using Bitverse.Unity.Gui; 

public class EscWindowGuiAcessor 

{ 

    private BitWindow root; 

    public EscWindowGuiAcessor(BitWindow root) 

    { 

               if (root==null) 

                   throw new Exception("ROOT CANT BE NULL: 

EscWindowGuiAcessor"); 

        this.root=root; 

        Refresh(); 

    } 

 

    public void Refresh() 

    { 

           EscWindowValue = root; 

           if (EscWindowValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME esc_window , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           BacktogameButtonValue = 

root.FindControl<BitButton>("backtogame_button"); 

           if (BacktogameButtonValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME backtogame_button , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           ExitgameButtonValue = 

root.FindControl<BitButton>("exitgame_button"); 

           if (ExitgameButtonValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME exitgame_button , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

 

    } 

 

    public BitWindow EscWindow 

    { 

        get{ 

            return root; 

        } 

    } 

 

 

   private BitWindow EscWindowValue; 
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   public BitWindow EscWindowProperty 

   { 

       get{ 

           return EscWindowValue; 

       } 

   } 

 

   private BitButton BacktogameButtonValue; 

 

   public BitButton BacktogameButton 

   { 

       get{ 

           return BacktogameButtonValue; 

       } 

   } 

 

   private BitButton ExitgameButtonValue; 

 

   public BitButton ExitgameButton 

   { 

       get{ 

           return ExitgameButtonValue; 

       } 

   } 

 

 

    public bool IsLoaded 

    { 

        get 

        { 

            return root!=null; 

        } 

    } 

 

    public void Dispose() 

    { 

            EscWindowValue = null; 

            BacktogameButtonValue = null; 

            ExitgameButtonValue = null; 

 

    } 

} 

 

MainmenuWindowGuiAcessor.cs 

 
// THIS IS AN AUTO GENERATED FILE 

// IT SIMPLIFIES THE USE OF THE GUI, ONLY USE IT DURING 

INITIALIZATION, 

// DONT USE IT AT UPDATE(), OR YOU WILL HAVE PERFORMANCE LOSS, USE IT 

AT START() 

using System; 

using UnityEngine; 

using Bitverse.Unity.Gui; 

public class MainmenuWindowGuiAcessor 

{ 

    private BitWindow root; 

    public MainmenuWindowGuiAcessor(BitWindow root) 

    { 
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               if (root==null) 

                   throw new Exception("ROOT CANT BE NULL: 

MainmenuWindowGuiAcessor"); 

        this.root=root; 

        Refresh(); 

    } 

 

    public void Refresh() 

    { 

           MainmenuWindowValue = root; 

           if (MainmenuWindowValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME mainmenu_window , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           _1MainPictureValue = 

root.FindControl<BitPicture>("1_main_picture"); 

           if (_1MainPictureValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME 1_main_picture , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           NewgameButtonValue = 

root.FindControl<BitButton>("newgame_button"); 

           if (NewgameButtonValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME newgame_button , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           OptionsButtonValue = 

root.FindControl<BitButton>("options_button"); 

           if (OptionsButtonValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME options_button , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           ExitButtonValue = 

root.FindControl<BitButton>("exit_button"); 

           if (ExitButtonValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME exit_button , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

 

    } 

 

    public BitWindow MainmenuWindow 

    { 

        get{ 

            return root; 

        } 

    } 

 

 

   private BitWindow MainmenuWindowValue; 

 

   public BitWindow MainmenuWindowProperty 

   { 

       get{ 

           return MainmenuWindowValue; 

       } 

   } 

 

   private BitPicture _1MainPictureValue; 

 

   public BitPicture _1MainPicture 
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   { 

       get{ 

           return _1MainPictureValue; 

       } 

   } 

 

   private BitButton NewgameButtonValue; 

 

   public BitButton NewgameButton 

   { 

       get{ 

           return NewgameButtonValue; 

       } 

   } 

 

   private BitButton OptionsButtonValue; 

 

   public BitButton OptionsButton 

   { 

       get{ 

           return OptionsButtonValue; 

       } 

   } 

 

   private BitButton ExitButtonValue; 

 

   public BitButton ExitButton 

   { 

       get{ 

           return ExitButtonValue; 

       } 

   } 

 

 

    public bool IsLoaded 

    { 

        get 

        { 

            return root!=null; 

        } 

    } 

 

    public void Dispose() 

    { 

            MainmenuWindowValue = null; 

            _1MainPictureValue = null; 

            NewgameButtonValue = null; 

            OptionsButtonValue = null; 

            ExitButtonValue = null; 

 

    } 

} 

 

MarketItemData.cs 

 
using UnityEngine; 

 

public class MarketItemData 

{ 
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    public string Name { get; private set; } 

    public string Price { get; private set; } 

    public string Description { get; private set; } 

    public Texture2D Picture { get; private set; } 

 

    public MarketItemData(string name, string price, string 

description, Texture2D picture) 

    { 

        Name = name; 

        Price = price; 

        Description = description; 

        Picture = picture; 

    } 

} 

 

MarketItemListPopulator.cs 

 
using System; 

 

public class MarketItemListPopulator : IPopulator 

{ 

    private readonly BitPicture _itemPicture; 

    private readonly BitLabel _nameLabel; 

    private readonly BitLabel _priceLabel; 

 

    public MarketItemListPopulator(MarketWindowGuiAcessor accessor) 

    { 

        _itemPicture = accessor.ItemimagePicture; 

        _nameLabel = accessor.ItemnameLabel; 

        _priceLabel = accessor.ItempriceLabel; 

    } 

 

    public void Populate(BitControl renderer, object data, int index, 

bool selected) 

    { 

        var marketItemData = data as MarketItemData; 

        if (marketItemData == null) 

            return; 

 

        _itemPicture.Image = marketItemData.Picture; 

        _nameLabel.Content.text = marketItemData.Name; 

        _priceLabel.Content.text = marketItemData.Price; 

    } 

} 

 

MarketWindowGuiAcessor.cs 

 
// THIS IS AN AUTO GENERATED FILE 

// IT SIMPLIFIES THE USE OF THE GUI, ONLY USE IT DURING 

INITIALIZATION, 

// DONT USE IT AT UPDATE(), OR YOU WILL HAVE PERFORMANCE LOSS, USE IT 

AT START() 

using System; 

using UnityEngine; 

using Bitverse.Unity.Gui; 

public class MarketWindowGuiAcessor 

{ 
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    private BitWindow root; 

    public MarketWindowGuiAcessor(BitWindow root) 

    { 

               if (root==null) 

                   throw new Exception("ROOT CANT BE NULL: 

MarketWindowGuiAcessor"); 

        this.root=root; 

        Refresh(); 

    } 

 

    public void Refresh() 

    { 

           MarketWindowValue = root; 

           if (MarketWindowValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME market_window , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           _1ItemlistLabelValue = 

root.FindControl<BitLabel>("1_itemlist_label"); 

           if (_1ItemlistLabelValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME 1_itemlist_label , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           CloseButtonValue = 

root.FindControl<BitButton>("close_button"); 

           if (CloseButtonValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME close_button , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           BuyButtonValue = root.FindControl<BitButton>("buy_button"); 

           if (BuyButtonValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME buy_button , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           ItemlistGroupValue = 

root.FindControl<BitGroup>("itemlist_group"); 

           if (ItemlistGroupValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME itemlist_group , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           ItemListValue = 

ItemlistGroupValue.FindControl<BitList>("item_list"); 

           if (ItemListValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME item_list , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           ItemGroupValue = 

ItemListValue.FindControl<BitGroup>("item_group"); 

           if (ItemGroupValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME item_group , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           ItemnameLabelValue = 

ItemGroupValue.FindControl<BitLabel>("itemname_label"); 

           if (ItemnameLabelValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME itemname_label , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           ItempriceLabelValue = 

ItemGroupValue.FindControl<BitLabel>("itemprice_label"); 

           if (ItempriceLabelValue==null) 
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               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME itemprice_label , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           ItemimagePictureValue = 

ItemGroupValue.FindControl<BitPicture>("itemimage_picture"); 

           if (ItemimagePictureValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME itemimage_picture , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           DescriptionGroupValue = 

root.FindControl<BitGroup>("description_group"); 

           if (DescriptionGroupValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME description_group , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           DescriptionTextareaValue = 

DescriptionGroupValue.FindControl<BitTextArea>("description_textarea")

; 

           if (DescriptionTextareaValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME description_textarea , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           DescriptionLabelValue = 

DescriptionGroupValue.FindControl<BitLabel>("description_label"); 

           if (DescriptionLabelValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME description_label , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           PriceLabelValue = 

root.FindControl<BitLabel>("price_label"); 

           if (PriceLabelValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME price_label , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           NameLabelValue = root.FindControl<BitLabel>("name_label"); 

           if (NameLabelValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME name_label , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

 

    } 

 

    public BitWindow MarketWindow 

    { 

        get{ 

            return root; 

        } 

    } 

 

 

   private BitWindow MarketWindowValue; 

 

   public BitWindow MarketWindowProperty 

   { 

       get{ 

           return MarketWindowValue; 

       } 

   } 

 

   private BitLabel _1ItemlistLabelValue; 
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   public BitLabel _1ItemlistLabel 

   { 

       get{ 

           return _1ItemlistLabelValue; 

       } 

   } 

 

   private BitButton CloseButtonValue; 

 

   public BitButton CloseButton 

   { 

       get{ 

           return CloseButtonValue; 

       } 

   } 

 

   private BitButton BuyButtonValue; 

 

   public BitButton BuyButton 

   { 

       get{ 

           return BuyButtonValue; 

       } 

   } 

 

   private BitGroup ItemlistGroupValue; 

 

   public BitGroup ItemlistGroup 

   { 

       get{ 

           return ItemlistGroupValue; 

       } 

   } 

 

   private BitList ItemListValue; 

 

   public BitList ItemList 

   { 

       get{ 

           return ItemListValue; 

       } 

   } 

 

   private BitGroup ItemGroupValue; 

 

   public BitGroup ItemGroup 

   { 

       get{ 

           return ItemGroupValue; 

       } 

   } 

 

   private BitLabel ItemnameLabelValue; 

 

   public BitLabel ItemnameLabel 

   { 

       get{ 

           return ItemnameLabelValue; 

       } 

   } 
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   private BitLabel ItempriceLabelValue; 

 

   public BitLabel ItempriceLabel 

   { 

       get{ 

           return ItempriceLabelValue; 

       } 

   } 

 

   private BitPicture ItemimagePictureValue; 

 

   public BitPicture ItemimagePicture 

   { 

       get{ 

           return ItemimagePictureValue; 

       } 

   } 

 

   private BitGroup DescriptionGroupValue; 

 

   public BitGroup DescriptionGroup 

   { 

       get{ 

           return DescriptionGroupValue; 

       } 

   } 

 

   private BitTextArea DescriptionTextareaValue; 

 

   public BitTextArea DescriptionTextarea 

   { 

       get{ 

           return DescriptionTextareaValue; 

       } 

   } 

 

   private BitLabel DescriptionLabelValue; 

 

   public BitLabel DescriptionLabel 

   { 

       get{ 

           return DescriptionLabelValue; 

       } 

   } 

 

   private BitLabel PriceLabelValue; 

 

   public BitLabel PriceLabel 

   { 

       get{ 

           return PriceLabelValue; 

       } 

   } 

 

   private BitLabel NameLabelValue; 

 

   public BitLabel NameLabel 

   { 

       get{ 

           return NameLabelValue; 

       } 
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   } 

 

 

    public bool IsLoaded 

    { 

        get 

        { 

            return root!=null; 

        } 

    } 

 

    public void Dispose() 

    { 

            MarketWindowValue = null; 

            _1ItemlistLabelValue = null; 

            CloseButtonValue = null; 

            BuyButtonValue = null; 

            ItemlistGroupValue = null; 

            ItemListValue = null; 

            ItemGroupValue = null; 

            ItemnameLabelValue = null; 

            ItempriceLabelValue = null; 

            ItemimagePictureValue = null; 

            DescriptionGroupValue = null; 

            DescriptionTextareaValue = null; 

            DescriptionLabelValue = null; 

            PriceLabelValue = null; 

            NameLabelValue = null; 

 

    } 

} 

 

NewgameWindowGuiAcessor.cs 

 
// THIS IS AN AUTO GENERATED FILE 

// IT SIMPLIFIES THE USE OF THE GUI, ONLY USE IT DURING 

INITIALIZATION, 

// DONT USE IT AT UPDATE(), OR YOU WILL HAVE PERFORMANCE LOSS, USE IT 

AT START() 

using System; 

using UnityEngine; 

using Bitverse.Unity.Gui; 

public class NewgameWindowGuiAcessor 

{ 

    private BitWindow root; 

    public NewgameWindowGuiAcessor(BitWindow root) 

    { 

               if (root==null) 

                   throw new Exception("ROOT CANT BE NULL: 

NewgameWindowGuiAcessor"); 

        this.root=root; 

        Refresh(); 

    } 

 

    public void Refresh() 

    { 

           NewgameWindowValue = root; 

           if (NewgameWindowValue==null) 
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               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME newgame_window , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           BackButtonValue = 

root.FindControl<BitButton>("back_button"); 

           if (BackButtonValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME back_button , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           StartButtonValue = 

root.FindControl<BitButton>("start_button"); 

           if (StartButtonValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME start_button , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           NameLabelValue = root.FindControl<BitLabel>("name_label"); 

           if (NameLabelValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME name_label , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           NameTextfieldValue = 

root.FindControl<BitTextField>("name_textfield"); 

           if (NameTextfieldValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME name_textfield , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

 

    } 

 

    public BitWindow NewgameWindow 

    { 

        get{ 

            return root; 

        } 

    } 

 

 

   private BitWindow NewgameWindowValue; 

 

   public BitWindow NewgameWindowProperty 

   { 

       get{ 

           return NewgameWindowValue; 

       } 

   } 

 

   private BitButton BackButtonValue; 

 

   public BitButton BackButton 

   { 

       get{ 

           return BackButtonValue; 

       } 

   } 

 

   private BitButton StartButtonValue; 

 

   public BitButton StartButton 

   { 

       get{ 

           return StartButtonValue; 
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       } 

   } 

 

   private BitLabel NameLabelValue; 

 

   public BitLabel NameLabel 

   { 

       get{ 

           return NameLabelValue; 

       } 

   } 

 

   private BitTextField NameTextfieldValue; 

 

   public BitTextField NameTextfield 

   { 

       get{ 

           return NameTextfieldValue; 

       } 

   } 

 

 

    public bool IsLoaded 

    { 

        get 

        { 

            return root!=null; 

        } 

    } 

 

    public void Dispose() 

    { 

            NewgameWindowValue = null; 

            BackButtonValue = null; 

            StartButtonValue = null; 

            NameLabelValue = null; 

            NameTextfieldValue = null; 

 

    } 

} 

 

OptionsWindowGuiAcessor.cs 

 
// THIS IS AN AUTO GENERATED FILE 

// IT SIMPLIFIES THE USE OF THE GUI, ONLY USE IT DURING 

INITIALIZATION, 

// DONT USE IT AT UPDATE(), OR YOU WILL HAVE PERFORMANCE LOSS, USE IT 

AT START() 

using System; 

using UnityEngine; 

using Bitverse.Unity.Gui; 

public class OptionsWindowGuiAcessor 

{ 

    private BitWindow root; 

    public OptionsWindowGuiAcessor(BitWindow root) 

    { 

               if (root==null) 

                   throw new Exception("ROOT CANT BE NULL: 

OptionsWindowGuiAcessor"); 



162 

 
        this.root=root; 

        Refresh(); 

    } 

 

    public void Refresh() 

    { 

           OptionsWindowValue = root; 

           if (OptionsWindowValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME options_window , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           BackButtonValue = 

root.FindControl<BitButton>("back_button"); 

           if (BackButtonValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME back_button , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           ResolutionLabelValue = 

root.FindControl<BitLabel>("resolution_label"); 

           if (ResolutionLabelValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME resolution_label , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           ResOpt1ToggleValue = 

root.FindControl<BitToggle>("res_opt1_toggle"); 

           if (ResOpt1ToggleValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME res_opt1_toggle , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           ResOpt2ToggleValue = 

root.FindControl<BitToggle>("res_opt2_toggle"); 

           if (ResOpt2ToggleValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME res_opt2_toggle , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           ResOpt3ToggleValue = 

root.FindControl<BitToggle>("res_opt3_toggle"); 

           if (ResOpt3ToggleValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME res_opt3_toggle , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

 

    } 

 

    public BitWindow OptionsWindow 

    { 

        get{ 

            return root; 

        } 

    } 

 

 

   private BitWindow OptionsWindowValue; 

 

   public BitWindow OptionsWindowProperty 

   { 

       get{ 

           return OptionsWindowValue; 

       } 

   } 
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   private BitButton BackButtonValue; 

 

   public BitButton BackButton 

   { 

       get{ 

           return BackButtonValue; 

       } 

   } 

 

   private BitLabel ResolutionLabelValue; 

 

   public BitLabel ResolutionLabel 

   { 

       get{ 

           return ResolutionLabelValue; 

       } 

   } 

 

   private BitToggle ResOpt1ToggleValue; 

 

   public BitToggle ResOpt1Toggle 

   { 

       get{ 

           return ResOpt1ToggleValue; 

       } 

   } 

 

   private BitToggle ResOpt2ToggleValue; 

 

   public BitToggle ResOpt2Toggle 

   { 

       get{ 

           return ResOpt2ToggleValue; 

       } 

   } 

 

   private BitToggle ResOpt3ToggleValue; 

 

   public BitToggle ResOpt3Toggle 

   { 

       get{ 

           return ResOpt3ToggleValue; 

       } 

   } 

 

 

    public bool IsLoaded 

    { 

        get 

        { 

            return root!=null; 

        } 

    } 

 

    public void Dispose() 

    { 

            OptionsWindowValue = null; 

            BackButtonValue = null; 

            ResolutionLabelValue = null; 

            ResOpt1ToggleValue = null; 

            ResOpt2ToggleValue = null; 
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            ResOpt3ToggleValue = null; 

 

    } 

} 

 

Player.cs 

 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

public class Player 

{ 

    public string Name { get; private set; } 

    public int Balance { get; set; } 

 

    public Player(string name, int balance) 

    { 

        Name = name; 

        Balance = balance; 

    } 

} 

 

TopWindowGuiAcessor.cs 

 
// THIS IS AN AUTO GENERATED FILE 

// IT SIMPLIFIES THE USE OF THE GUI, ONLY USE IT DURING 

INITIALIZATION, 

// DONT USE IT AT UPDATE(), OR YOU WILL HAVE PERFORMANCE LOSS, USE IT 

AT START() 

using System; 

using UnityEngine; 

using Bitverse.Unity.Gui; 

public class TopWindowGuiAcessor 

{ 

    private BitWindow root; 

    public TopWindowGuiAcessor(BitWindow root) 

    { 

               if (root==null) 

                   throw new Exception("ROOT CANT BE NULL: 

TopWindowGuiAcessor"); 

        this.root=root; 

        Refresh(); 

    } 

 

    public void Refresh() 

    { 

           TopWindowValue = root; 

           if (TopWindowValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME top_window , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           MarketButtonValue = 

root.FindControl<BitButton>("market_button"); 

           if (MarketButtonValue==null) 
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               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME market_button , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           PlayernameLabelValue = 

root.FindControl<BitLabel>("playername_label"); 

           if (PlayernameLabelValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME playername_label , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           DepotButtonValue = 

root.FindControl<BitButton>("depot_button"); 

           if (DepotButtonValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME depot_button , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

           PlayerbalanceLabelValue = 

root.FindControl<BitLabel>("playerbalance_label"); 

           if (PlayerbalanceLabelValue==null) 

               throw new Exception("COULD NOT FIND BITCONTROL WITH 

NAME playerbalance_label , PLEASE CHECK THE PREFAB AND REGENERATE GUI 

ACESSOR."); 

 

    } 

 

    public BitWindow TopWindow 

    { 

        get{ 

            return root; 

        } 

    } 

 

 

   private BitWindow TopWindowValue; 

 

   public BitWindow TopWindowProperty 

   { 

       get{ 

           return TopWindowValue; 

       } 

   } 

 

   private BitButton MarketButtonValue; 

 

   public BitButton MarketButton 

   { 

       get{ 

           return MarketButtonValue; 

       } 

   } 

 

   private BitLabel PlayernameLabelValue; 

 

   public BitLabel PlayernameLabel 

   { 

       get{ 

           return PlayernameLabelValue; 

       } 

   } 

 

   private BitButton DepotButtonValue; 
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   public BitButton DepotButton 

   { 

       get{ 

           return DepotButtonValue; 

       } 

   } 

 

   private BitLabel PlayerbalanceLabelValue; 

 

   public BitLabel PlayerbalanceLabel 

   { 

       get{ 

           return PlayerbalanceLabelValue; 

       } 

   } 

 

 

    public bool IsLoaded 

    { 

        get 

        { 

            return root!=null; 

        } 

    } 

 

    public void Dispose() 

    { 

            TopWindowValue = null; 

            MarketButtonValue = null; 

            PlayernameLabelValue = null; 

            DepotButtonValue = null; 

            PlayerbalanceLabelValue = null; 

 

    } 

} 

 

Transport.cs 

 
using System; 

using Bitverse.Unity.Gui; 

using UnityEngine; 

using Object = UnityEngine.Object; 

 

public class Transport : UnityMonoBehaviour 

{ 

    private const string GuiPrefabsPath = "gui_prefabs/"; 

    private const string GuiAssetsPath = "gui_assets/"; 

 

    private const string EscPrefab = "esc_window"; 

    private const string MainMenuPrefab = "mainmenu_window"; 

    private const string OptionsPrefab = "options_window"; 

    private const string NewGamePrefab = "newgame_window"; 

    private const string TopPrefab = "top_window"; 

    private const string MarketPrefab = "market_window"; 

    private const string DepotPrefab = "depot_window"; 

 

    private const int BalanceDefault = 100000; 

 

    private GameObject _mainMenuWindow; 
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    private GameObject _optionsMenuWindow; 

 

    private BitStage _stage; 

    private MainmenuWindowGuiAcessor _mainWindowAccessor; 

    private OptionsWindowGuiAcessor _optionsWindowAccessor; 

 

    #region Startup 

 

    public override void Start() 

    { 

        Debug.Log("Start =D"); 

         

        Debug.Log("Loading BitStage..."); 

        Object obj = FindObjectOfType(typeof(BitStage)); 

        if (obj == null) 

        { 

            Debug.LogError("Failed to load BitStage"); 

            return; 

        } 

 

        _stage = (BitStage)obj; 

 

        StartMainWindowComponents(OpenWindow(MainMenuPrefab)); 

 

    } 

 

    #endregion 

 

    #region Windows 

 

    #region 0 - Esc window 

 

    private bool _escOpen; 

 

    private void OpenEscWindow() 

    { 

        if (_escOpen) 

        { 

            UnloadWindow(EscPrefab); 

            _escOpen = false; 

            return; 

        } 

 

        var accessor = new EscWindowGuiAcessor(OpenWindow(EscPrefab)); 

        accessor.ExitgameButton.MouseClick += (sender, e) => 

Application.Quit(); 

        accessor.BacktogameButton.MouseClick += 

            (sender, e) => 

                { 

                    UnloadWindow(EscPrefab); 

                    _escOpen = false; 

                }; 

 

        _escOpen = true; 

    } 

 

    #endregion 

 

    #region 1 - Main menu 

    private void StartMainWindowComponents(BitWindow window) 

    { 
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        var accessor = new MainmenuWindowGuiAcessor(window); 

        accessor.NewgameButton.MouseClick += 

           (sender, e) => 

           { 

               UnloadWindow(MainMenuPrefab); 

               

StartNewGameWindowComponents(OpenWindow(NewGamePrefab)); 

           }; 

 

        accessor.OptionsButton.MouseClick += 

           (sender, e) => 

           { 

               UnloadWindow(MainMenuPrefab); 

               

StartOptionsWindowComponents(OpenWindow(OptionsPrefab)); 

           }; 

 

        accessor.ExitButton.MouseClick += (sender, e) => 

Application.Quit(); 

    } 

    #endregion 

 

    #region 1 - New game 

 

    private Player _player; 

    private string _playerName; 

 

    private void StartNewGameWindowComponents(BitWindow window) 

    { 

        var accessor = new NewgameWindowGuiAcessor(window); 

 

        accessor.StartButton.Enabled = false; 

 

        accessor.NameTextfield.TextChanged += 

           (sender, e) => 

           { 

               if (string.IsNullOrEmpty(accessor.NameTextfield.Text)) 

               { 

                   accessor.StartButton.Enabled = false; 

                   return; 

               } 

 

               _playerName = accessor.NameTextfield.Text; 

               accessor.StartButton.Enabled = true; 

           }; 

 

        accessor.BackButton.MouseClick += 

           (sender, e) => 

           { 

               UnloadWindow(NewGamePrefab); 

               StartMainWindowComponents(OpenWindow(MainMenuPrefab)); 

           }; 

 

        accessor.StartButton.MouseClick += 

           (sender, e) => 

           { 

               _player = new Player(_playerName, BalanceDefault); 

               UnloadWindow(NewGamePrefab); 

               StartGameWindows(); 

           }; 

    } 
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    #endregion 

 

    #region 1 - Options 

    private void StartOptionsWindowComponents(BitWindow window) 

    { 

        var accessor = new OptionsWindowGuiAcessor(window); 

 

        accessor.ResOpt1Toggle.SetValue(false); 

        accessor.ResOpt2Toggle.SetValue(false); 

        accessor.ResOpt3Toggle.SetValue(false); 

        var width = Screen.width; 

        switch (width) 

        { 

            case 1280: 

                accessor.ResOpt2Toggle.SetValue(true); 

                break; 

            case 1440: 

                accessor.ResOpt3Toggle.SetValue(true); 

                break; 

            default: 

                accessor.ResOpt1Toggle.SetValue(true); 

                break; 

        } 

 

        accessor.BackButton.MouseClick += 

           (sender, e) => 

           { 

               UnloadWindow(OptionsPrefab); 

               StartMainWindowComponents(OpenWindow(MainMenuPrefab)); 

           }; 

 

        accessor.ResOpt1Toggle.ValueChanged += 

           (sender, e) => 

           { 

               if ((bool)e.Value) 

                   ((BitToggle)sender).SetValue(true); 

               accessor.ResOpt2Toggle.SetValue(false); 

               accessor.ResOpt3Toggle.SetValue(false); 

               Screen.SetResolution(1024, 768, false); 

           }; 

        accessor.ResOpt2Toggle.ValueChanged += 

           (sender, e) => 

           { 

               if ((bool)e.Value) 

                   ((BitToggle)sender).SetValue(true); 

               accessor.ResOpt1Toggle.SetValue(false); 

               accessor.ResOpt3Toggle.SetValue(false); 

               Screen.SetResolution(1280, 720, false); 

           }; 

        accessor.ResOpt3Toggle.ValueChanged += 

           (sender, e) => 

           { 

               if ((bool)e.Value) 

                   ((BitToggle)sender).SetValue(true); 

               accessor.ResOpt1Toggle.SetValue(false); 

               accessor.ResOpt2Toggle.SetValue(false); 

               Screen.SetResolution(1440, 900, false); 

           }; 

 

    } 

    #endregion 
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    private void StartGameWindows() 

    { 

        OpenTopWindow(); 

    } 

 

    #region 2 - Top window 

 

    private bool _marketOpen; 

    private bool _depotOpen; 

    private BitLabel _balanceLabel; 

 

    private void OpenTopWindow() 

    { 

        var accessor = new TopWindowGuiAcessor(OpenWindow(TopPrefab)); 

 

        accessor.PlayernameLabel.Text = _player.Name; 

        accessor.PlayerbalanceLabel.Text = "$ " +_player.Balance; 

        _balanceLabel = accessor.PlayerbalanceLabel; 

 

        accessor.MarketButton.MouseClick +=  

            (sender, e) => 

            { 

                if (_marketOpen) 

                { 

                    UnloadWindow(MarketPrefab); 

                    _marketOpen = false; 

                    return; 

                } 

 

                OpenMarketWindow(); 

                _marketOpen = true; 

            }; 

 

        accessor.DepotButton.MouseClick += 

            (sender, e) => 

            { 

                if (_depotOpen) 

                { 

                    UnloadWindow(DepotPrefab); 

                    _depotOpen = false; 

                    return; 

                } 

 

                OpenDepotWindow(); 

                _depotOpen = true; 

            }; 

    } 

 

    #endregion 

 

    #region 2 - Market window 

 

    private MarketItemData _selectedMarketItemData; 

 

    private void OpenMarketWindow() 

    { 

        var accessor = new 

MarketWindowGuiAcessor(OpenWindow(MarketPrefab)); 

 

        accessor.BuyButton.Enabled = false; 



171 

 
 

        accessor.CloseButton.MouseClick +=  

            (sender, e) => 

            { 

                UnloadWindow(MarketPrefab); 

                _marketOpen = false; 

            }; 

 

        //items list 

        var model = new DefaultBitListModel(); 

        accessor.ItemList.Populator = new 

MarketItemListPopulator(accessor); 

        var item1 = new MarketItemData("Scania L-111", "45000", 

"Scania L-111 description.", (Texture2D)Resources.Load(GuiAssetsPath + 

"ico_truck1")); 

        var item2 = new MarketItemData("Volks 17-220", "100000", 

"Volks 17-220 description.", (Texture2D)Resources.Load(GuiAssetsPath + 

"ico_truck2")); 

        var item3 = new MarketItemData("Ford 2428", "150000", "Ford 

2428 description.", (Texture2D)Resources.Load(GuiAssetsPath + 

"ico_truck3")); 

        var item4 = new MarketItemData("Mercedes 1114", "25000", 

"Mercedes 1114 description.", (Texture2D)Resources.Load(GuiAssetsPath 

+ "ico_truck4")); 

        model.Add(item1); 

        model.Add(item2); 

        model.Add(item3); 

        model.Add(item4); 

        accessor.ItemList.Model = model; 

 

        accessor.ItemList.SelectionChanged += 

            (sender, e) => 

            { 

                var marketItemData = (MarketItemData)e.Selection[0]; 

                accessor.DescriptionTextarea.Text = 

marketItemData.Description; 

                accessor.BuyButton.Enabled = _player.Balance >= 

int.Parse(marketItemData.Price); 

                _selectedMarketItemData = marketItemData; 

            }; 

 

        accessor.BuyButton.MouseClick += 

            (sender, e) => 

            { 

                accessor.BuyButton.Enabled = false; 

                accessor.ItemList.ClearSelection(); 

                accessor.DescriptionTextarea.Text = ""; 

                _player.Balance -= 

int.Parse(_selectedMarketItemData.Price); 

                _balanceLabel.Text = "$ " + _player.Balance; 

                _selectedMarketItemData = null; 

            }; 

    } 

 

    #endregion 

 

    #region 2 - Depot window 

 

    private void OpenDepotWindow() 

    { 

        //TODO - depot window 
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    } 

 

    #endregion 

 

    #endregion 

 

    #region Update 

 

    private bool _escPressed; 

 

    // Update is called once per frame 

    public override void Update() 

    { 

        if (!_escPressed && Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape)) 

        { 

            _escPressed = true; 

            OpenEscWindow(); 

        } 

        else if (_escPressed && Input.GetKeyUp(KeyCode.Escape)) 

        { 

            _escPressed = false; 

        } 

    } 

 

    #endregion 

 

    #region Window core 

 

    private BitWindow OpenWindow(string windowPrefab) 

    { 

        var window = (GameObject)Resources.Load(GuiPrefabsPath + 

windowPrefab); 

        return LoadWindow(window); 

    } 

 

    private BitWindow LoadWindow(GameObject go) 

    { 

        var instantiatedGo = (GameObject)Instantiate(go); 

        instantiatedGo.name = 

instantiatedGo.name.Remove(instantiatedGo.name.IndexOf('(')); 

 

        return _stage.AddControl<BitWindow>(instantiatedGo); 

    } 

 

    private void UnloadWindow(string windowName) 

    { 

        _stage.RemoveControl(windowName); 

    } 

 

    private void UnloadWindow(GameObject go) 

    { 

        _stage.RemoveControl(go.name); 

    } 

 

    #endregion 

} 
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UnityMonoBehaviour.cs 

 
using UnityEngine; 

 

public abstract class UnityMonoBehaviour : MonoBehaviour 

{ 

   public abstract void Start(); 

   public abstract void Update(); 

} 

 


