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DO

TEJ PORY STWORZYLI¥MY EKRAN POWITALNY , PRZYCISK

ROZPOCZYNAJkCY NOWk GR} I POJEDYNCZY BkBELEK, KTÓRY
MO¿E ZOSTAm WYSTRZELONY POZA EKRAN. W TYM ROZDZIALE
Bubble Shooter zacznie bardziej przypominaÊ grÚ. Dowiesz siÚ,
jak narysowaÊ planszÚ gry i wyĂwietliÊ informacje na temat
poziomu, a nastÚpnie nauczysz siÚ, jak wykrywaÊ kolizje.
Kolizje sÈ gïównym elementem wielu gier i majÈ miejsce, jeĝeli sprite’y siÚ
zetknÈ. Kiedy bÚdziesz juĝ w stanie wykrywaÊ kolizje, bÚdziesz mógï napisaÊ kod,
który sprawi, ĝe sprite’y bÚdÈ na nie reagowaÊ. W naszej grze kolizje nastÚpujÈ,
gdy wystrzelony bÈbelek zderza siÚ z bÈbelkiem znajdujÈcym siÚ w siatce gry.
Zaimplementujemy dwie reakcje: jeĝeli bÈbelek nie uformuje grupy co najmniej
trzech bÈbelków tego samego koloru, przyklei siÚ do siatki, a w przeciwnym
wypadku stworzy grupÚ i wszystkie bÈbelki pÚknÈ.
Zanim jednak zaczniemy obliczaÊ kolizje, potrzebujemy obiektu, z którym
bÈbelki bÚdÈ mogïy siÚ zderzyÊ. W pierwszej czÚĂci tego rozdziaïu omówiÚ rysowanie poczÈtkowej planszy gry i przygotowanie stanu gry. Zrobimy to zgodnie
z procesem obejmujÈcym kilka kroków, pokazanym na rysunku 3.1.
Najpierw narysujemy planszÚ gry, a potem dodamy wykrywanie kolizji dla
wystrzelonego bÈbelka. W kolejnym rozdziale zaimplementujemy mechanizm
pÚkania grup bÈbelków oparty na identycznoĂci kolorów.
Przejděmy przez kolejne kroki i zamieñmy je na kod.
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Rysunek 3.1. PÚtla gry rozpoczyna siÚ od narysowania planszy,
a koñczy na pokazaniu wyniku
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Rysowanie planszy gry
Plansza gry ma podobnÈ strukturÚ dla kaĝdego poziomu, a kaĝda plansza zawiera
rzÚdy bÈbelków w czterech kolorach. Kolejne rzÚdy zawierajÈ albo parzystÈ, albo
nieparzystÈ liczbÚ bÈbelków, zaleĝnie od tego, czy numer rzÚdu jest parzysty,
czy nie. Wszystkie te informacje bÚdziemy przechowywaÊ w obiekcie Board, a aktualny obiekt bÚdzie przechowywany jako zmienna w obiekcie Game.
Wybrana struktura obiektów powinna byÊ uzaleĝniona od projektu gry, ale
cele powinny byÊ takie same jak podczas podejmowania decyzji na temat struktury
kodu w aplikacjach webowych: naleĝy grupowaÊ obiekty wykonujÈce podobne
operacje i próbowaÊ osiÈgnÈÊ równowagÚ w iloĂci abstrahowanych wspólnych
funkcji. Nie definiuj kilku klas zawierajÈcych bardzo maïo kodu, ale nie twórz
teĝ zbyt maïo klas zawierajÈcych bardzo duĝo kodu, które bÚdÈ trudne do czytania
i zrozumienia. Twórcy gier czÚsto opierajÈ decyzje dotyczÈce struktury kodu na
instynkcie i doĂwiadczeniu oraz na ĂciĂle zdefiniowanych zasadach. Zawsze
bÈdě przygotowany, aby refaktoryzowaÊ swój kod, jeĝeli uwaĝasz, ĝe Twoje poczÈtkowe wybory nie sÈ juĝ odpowiednie.
RzÚdy skïadajÈce siÚ na planszÚ bÚdÈ tablicÈ obiektów Bubble. Stworzymy tÚ
tablicÚ podczas tworzenia instancji obiektu Board. Póěniej przeniesiemy rysowanie elementów planszy do pliku ui.js. Wstawienie duĝej iloĂci kodu do klasy
Game jest bardzo proste, ale niepoĝÈdane — dlatego korzystaj z okazji i rozdzielaj
odpowiedzialnoĂÊ pomiÚdzy klasami, kiedy tylko bÚdzie to moĝliwe, szczególnie
jeĝeli chodzi o renderowanie obiektów na ekranie.
W pliku game.js musimy stworzyÊ zmiennÈ przechowujÈcÈ planszÚ i nowÈ
instancjÚ obiektu Board. Plansza jest generowana po klikniÚciu przycisku nowej
gry. Dodaj poniĝszy kod do pliku game.js:
game.js

var BubbleShoot = window.BubbleShoot || {};
BubbleShoot.Game = (function($){
var Game = function(){
var curBubble;
var board;
--ciĊcie-var startGame = function(){
$(".but_start_game").unbind("click");
BubbleShoot.ui.hideDialog();
curBubble = getNextBubble();
board = new BubbleShoot.Board();
BubbleShoot.ui.drawBoard(board);
$("#game").bind("click",clickGameScreen);
};
--ciĊcie-};
return Game;
})(jQuery);
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Board to nowy konstruktor, który musimy stworzyÊ. Stwórz nowy plik o nazwie
board.js i dodaj go do listy plików ïadowanych przez Modernizr.load w pliku
index.html. Dodaj poniĝszy kod do nowego pliku:
board.js

var BubbleShoot = window.BubbleShoot || {};
BubbleShoot.Board = (function($){
var NUM_ROWS = 9;
var NUM_COLS = 32;
var Board = function(){
var that = this;
var rows = createLayout();
this.getRows = function(){ return rows;};
return this;
};
var createLayout = function(){
var rows = [];
for(var i=0;i<NUM_ROWS;i++){
var row = [];
var startCol = i%2 == 0 ? 1 : 0;
for(var j=startCol;j<NUM_COLS;j+=2){
var bubble = BubbleShoot.Bubble.create(i,j);
row[j] = bubble;
};
rows.push(row);
};
return rows;
};
return Board;
})(jQuery);

NUM_ROWS
i NUM_COLS to staïe determinujÈce liczbÚ rzÚdów i kolumn dla
siatki bÈbelków. Liczba kolumn moĝe siÚ wydawaÊ wysoka, poniewaĝ na pewno
nie bÚdziemy mieli aĝ 32 bÈbelków w rzÚdzie. Powodem tak duĝej liczby kolumn
jest to, ĝe stworzymy wpis siatki co poïowÚ szerokoĂci bÈbelka, poniewaĝ rzÚdy
parzyste i nieparzyste sÈ przesuniÚte wzglÚdem siebie. Ta decyzja projektowa
pozwala osiÈgnÈÊ lepszy efekt wizualny, a bÈbelki bÚdÈ wyglÈdaïy jak uïoĝone
w stos. Pozwala to równieĝ opracowaÊ ciekawsze kÈty wystrzaïu.
Wszystkie bÈbelki z pierwszego rzÚdu i kaĝdy kolejny nieparzysty rzÈd bÚdÈ
miaïy nieparzyste koordynaty y. RzÚdy sÈ numerowane kolejnymi liczbami caïkowitymi, ale tablica, którÈ wykorzystamy, bÚdzie indeksowana od zera: pierwszy rzÈd bÚdzie miaï indeks 0, drugi bÚdzie miaï indeks 1 i tak dalej. Dlatego
koordynaty bÈbelka (x, y) rozpoczynajÈce siÚ od lewej górnej krawÚdzi planszy
bÚdÈ numerowane zgodnie z rysunkiem 3.2. Ten sposób okreĂlania koordynat
w przypadku czÚĂciowo obsadzonej siatki pozwala uniknÈÊ wartoĂci czÈstkowych
i uïamków. Ponadto moĝemy przechowywaÊ ukïad planszy w tablicach indeksowanych liczbami caïkowitymi. Praca z liczbami caïkowitymi zamiast liczb zmiennoprzecinkowych nie wpïywa na proces obliczania kolizji, ale sprawia, ĝe kod jest
bardziej czytelny.
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Rysunek 3.2. Koordynaty bÈbelków w siatce gry
W kodzie wywoïamy teraz funkcjÚ createLayout , która zwraca dwuwymiarowÈ tablicÚ rzÚdów i kolumn. W nastÚpnym wierszu udostÚpniamy publiczny dostÚp do tej tablicy . Kiedy mamy juĝ obiekt Board, moĝemy pobraÊ
bÈbelek na dowolnej pozycji. Na przykïad aby pobraÊ bÈbelek na koordynatach
(4,1), napisalibyĂmy:
var rows = board.getRows();
var row = rows[1];
var bubble = row[4];

DostÚp do bÈbelków uzyskujemy za poĂrednictwem numeru rzÚdu i kolumny.
Najpierw pobieramy wszystkie rzÚdy za pomocÈ board.getRows, a potem pierwszy rzÈd przechowujemy jako row. NastÚpnie uzyskujemy dostÚp do czwartego
bÈbelka za pomocÈ numeru kolumny. Poniewaĝ tablica row ma tylko poïowÚ
wartoĂci, wszystkie nieparzyste wpisy w parzyĂcie zaindeksowanych rzÚdach
(poczÈwszy od 0) i wszystkie parzyste wpisy dla nieparzystych kolumn bÚdÈ miaïy
wartoĂÊ null.
Funkcja createLayout zawiera pÚtlÚ . Dla kaĝdego rzÚdu, który chcemy
stworzyÊ, startCol oblicza, czy zaczÈÊ od kolumny 1 czy 0, w zaleĝnoĂci od tego,
czy rzÈd jest nieparzysty czy parzysty. NastÚpnie kolejna pÚtla przechodzi do
maksymalnej liczby kolumn, tworzÈc nowy obiekt Bubble i dodajÈc go do tablicy
rzÚdu, która jest potem zwracana.
Aby ta funkcja mogïa zadziaïaÊ, musimy przystosowaÊ klasÚ Bubble tak, ĝeby
przyjmowaïa koordynaty rzÚdu i kolumny, i wprowadziÊ zmiany w metodzie
Bubble.create. To, ĝe obiekt Bubble — dziÚki temu, iĝ przechowuje koordynaty —
bÚdzie znaï swoje poïoĝenie na planszy, przyda siÚ równieĝ podczas obliczania
grup, które majÈ pÚknÈÊ. Jeĝeli znamy pozycjÚ bÈbelka, moĝemy uzyskaÊ do
niego dostÚp w strukturze przechowywanej w obiekcie Board. NastÚpnie, majÈc
bÈbelek, moĝemy odpytaÊ go o jego pozycjÚ. Kaĝdy bÈbelek bÚdzie miaï wïaĂciwoĂÊ type, która odnosi siÚ do jego koloru, a wïaĂciwoĂÊ ta bÚdzie ustalana podczas tworzenia.
Kiedy zaczniesz tworzyÊ gry wedïug swoich pomysïów, kluczowe stanÈ siÚ
decyzje na temat tego, gdzie przechowywaÊ dane i jak uzyskiwaÊ do nich dostÚp.
Twoje rozwiÈzanie bÚdzie uzaleĝnione od typu tworzonej gry. W grze Bubble
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Shooter przechowujemy relatywnie maïÈ liczbÚ bÈbelków w ramach obiektu Board.
Aby uzyskaÊ informacjÚ o bÈbelku, moĝemy uzyskaÊ dostÚp do tych danych, przeglÈdajÈc tablicÚ rows.
W zaleĝnoĂci od tego, jak chcielibyĂmy wykorzystaÊ dane dotyczÈce bÈbelków, ta metoda moĝe nie byÊ najbardziej elegancka. Na przykïad zaïóĝmy, ĝe
chcemy znaleěÊ wszystkie czerwone bÈbelki w grze. Aktualnie musielibyĂmy
przejĂÊ po wszystkich elementach planszy, sprawdziÊ, czy dany bÈbelek jest czerwony, a nastÚpnie zapisaÊ wynik. Plansza gry jest maïa, wiÚc nowoczesne procesory
szybko uporajÈ siÚ z tym zadaniem. O ile nie bÚdziemy uruchamiaÊ sprawdzania
kolorów zbyt wiele razy na sekundÚ, aktualna struktura kodu powinna zadziaïaÊ.
Ale wyobraě sobie teraz, ĝe na tablicy znajdujÈ siÚ tysiÈce bÈbelków. Przechodzenie w pÚtli po wszystkich bÈbelkach tylko po to, aby znaleěÊ czerwone,
byïoby zbyt czasochïonne. MoglibyĂmy natomiast przechowywaÊ bÈbelki w tablicach wielowymiarowych — jedna dla wszystkich czerwonych bÈbelków, jedna
dla zielonych i tak dalej — aby mieÊ natychmiastowy dostÚp do wszystkich bÈbelków danego koloru. Takie rozwiÈzanie równieĝ ma swoje wady: aby sprawdziÊ,
czy dane miejsce na planszy jest zajÚte przez bÈbelek dowolnego koloru, musielibyĂmy przejrzeÊ wiele tablic.
Jeĝeli masz tylko ogólne pojÚcie na temat tego, jak szybko procesor moĝe
wykonaÊ danÈ operacjÚ, najlepiej, aby kod byï jasny i prosty. JeĂli w TwojÈ grÚ
da siÚ graÊ i dziaïa wystarczajÈco szybko, nie bÚdziesz musiaï eksperymentowaÊ
z róĝnymi metodami dostÚpu do danych. JeĂli zidentyfikujesz wÈskie gardïa,
bÚdziesz musiaï zrefaktoryzowaÊ czÚĂÊ kodu, aby podnieĂÊ ich wydajnoĂÊ. Tworzenie gier to proces iteracyjny — analizowanie i poprawianie istniejÈcego kodu
jest równie czÚste co pisanie nowego.
To, jak zaprojektujesz obiekty i gdzie bÚdziesz przechowywaï ich dane, zaleĝy
od rodzaju gry. PamiÚtaj jednak o tym, ĝe jeĝeli obiekt Game musi z tych danych
korzystaÊ, bÚdziesz musiaï w ten czy inny sposób zapewniÊ mu do nich dostÚp.
To, czy dane bÚdÈ przechowywane bezpoĂrednio w zmiennej czy w tablicy
wewnÈtrz obiektu Game lub wewnÈtrz obiektu poĂredniego, do którego Game ma
dostÚp (takiego jak obiekt Board w naszej grze), nie zmienia faktu, ĝe jeĝeli kod
potrzebuje tych danych do podejmowania decyzji, bÚdzie musiaï mieÊ dostÚp
do stanu obiektu.
Aby dodaÊ wsparcie dla przechowywania koloru i pozycji bÈbelka na planszy, zmodyfikuj plik bubble.js zgodnie z poniĝszym:
bubble.js
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var BubbleShoot = window.BubbleShoot || {};
BubbleShoot.Bubble = (function($){
var Bubble = function( row,col,type,sprite){
var that = this;
this.getType = function(){ return type;};
this.getSprite = function(){ return sprite;};
this.getCol = function(){ return col;};
this.getRow = function(){ return row;};
};
Bubble.create = function( rowNum,colNum,type){
if(type === undefined){
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type = Math.floor(Math.random() * 4);
};
var sprite = $(document.createElement("div"));
sprite.addClass("bubble");
sprite.addClass("bubble_" + type);
var bubble = new Bubble(rowNum,colNum,type,sprite);
return bubble;
};
return Bubble;
})(jQuery);

Obiekt Bubble, oprócz obiektu sprite, przyjmuje teraz koordynaty siatki i typ
bÈbelka . Typ odnosi siÚ do koloru okreĂlonego w pliku game.css. Metoda Bubble.
´create przyjmuje te same parametry — jeĝeli typ nie zostanie przekazany ,
jeden z czterech kolorów zostanie wybrany losowo .
Mamy teraz obiekt Board, mnóstwo bÈbelków oraz ich typy i pozycje. Jednak
wszystkie te informacje znajdujÈ siÚ w pamiÚci i sÈ przechowywane w ramach
wïaĂciwoĂci rows obiektu Board. Teraz, korzystajÈc z tych informacji, wyrenderujemy poziom, dziÚki czemu gracze bÚdÈ mogli zobaczyÊ planszÚ.

Renderowanie poziomu
Rysowanie poziomu to idealne zadanie dla klasy ui, poniewaĝ ui reprezentuje stan
gry, ale na niego nie wpïywa.
Odseparowanie kodu, który oblicza pozycjÚ obiektu, od kodu, który renderuje
obiekt na ekranie, jest zasadÈ, której powinieneĂ przestrzegaÊ podczas pracy nad
wszystkimi swoimi grami. DziÚki temu nie tylko odseparujesz kod renderujÈcy
od logiki gry, poprawiajÈc tym samym czytelnoĂÊ, ale bÚdziesz mógï równieĝ
ïatwiej zmieniaÊ sposób renderowania. Gdyby, na przykïad, plansza naszej gry
byïa wiÚksza i nie mieĂciïa siÚ na ekranie, a my chcielibyĂmy zaimplementowaÊ
funkcjonalnoĂÊ zbliĝania i oddalania planszy, moglibyĂmy zmieniÊ kod renderujÈcy tablicÚ tak, aby przesuwaï pozycje renderowania albo skalowaï w górÚ
czy w dóï w celu uzyskania róĝnych rozmiarów tablicy. Waga odseparowywania
kodu renderowania od logiki stanie siÚ oczywista, kiedy w rozdziale 6. przejdziemy od sprite’ów tworzonych w oparciu o elementy DOM do korzystania
z elementu canvas.
Poniewaĝ stworzenie obiektu bubble wiÈĝe siÚ ze stworzeniem elementu DOM
dla sprite’a, proces renderowania musi umieĂciÊ ten element w dokumencie
i poprawnie ustawiÊ jego pozycjÚ. Musimy wykonaÊ poniĝsze kroki:
1. W pÚtli przejĂÊ po wszystkich rzÚdach i kolumnach i wyciÈgnÈÊ kaĝdy
z obiektów bubble.
2. ZapisaÊ kod HTML bÈbelka w drzewie DOM.
3. UstawiÊ bÈbelek na odpowiedniej pozycji.

Kod, który dodasz teraz, bÚdzie wykonywaï te kroki. Otwórz ui.js, dodaj nowÈ
metodÚ (drawBoard) po metodzie fireBubble, a nastÚpnie na poczÈtku pliku dodaj
staïÈ ROW_HEIGHT:
Logika gry
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ui.js

var BubbleShoot = window.BubbleShoot || {};
BubbleShoot.ui = (function($){
var ui = {
BUBBLE_DIMS : 44,
ROW_HEIGHT : 40,
init : function(){
},
fireBubble : function(bubble,coords,duration){
--ciĊcie-},
drawBoard : function(board){
var rows = board.getRows();
var gameArea = $("#board");
for(var i=0;i<rows.length;i++){
var row = rows[i];
for(var j=0;j<row.length;j++){
var bubble = row[j];
if(bubble){
var sprite = bubble.getSprite();
gameArea.append(sprite);
var left = j * ui.BUBBLE_DIMS/2;
var top = i * ui.ROW_HEIGHT;
sprite.css({
left : left,
top : top
});
};
};
};
}
};
return ui;
})(jQuery);

Metoda drawBoard pobiera rzÚdy i kolumny planszy i przechodzi po nich
w pÚtli . Jeĝeli na aktualnej pozycji znajduje siÚ bÈbelek
(pamiÚtaj, ĝe ze
wzglÚdu na sposób rozmieszczenia bÈbelków na siatce co druga pozycja w tablicy
ma wartoĂÊ null), drawBoard pobiera obiekt sprite , dodaje go na planszÚ
i przed ustaleniem jego pozycji oblicza koordynaty .
Aby okreĂliÊ pozycjÚ bÈbelka, drawBoard najpierw oblicza koordynatÚ left,
poprzez przemnoĝenie numeru kolumny bÈbelka przez poïowÚ jego szerokoĂci.
Aby obliczyÊ koordynatÚ top, uĝyjemy wartoĂci nieco mniejszej niĝ wysokoĂÊ
BUBBLE_DIMS. RzÚdy parzyste i nieparzyste ustawione sÈ naprzemiennie i chcemy,
aby bÈbelki wyglÈdaïy na dobrze dopasowane. W celu uzyskania efektu uïoĝenia
w warstwach separacja pionowa bÚdzie nieco mniejsza niĝ odlegïoĂÊ pozioma.
Na poczÈtku pliku ui.js staïa ROW_HEIGHT zostaïa ustawiona na 40, czyli o 4 piksele
mniej niĝ wysokoĂÊ. WartoĂÊ ta zostaïa dobrana metodÈ prób i bïÚdów, a nie za
pomocÈ obliczeñ geometrycznych: modyfikuj wartoĂci, aĝ plansza bÚdzie wyglÈdaïa tak jak chcesz.
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Przeïaduj stronÚ i kliknij przycisk Nowa gra — powinieneĂ zobaczyÊ wyrenderowanÈ planszÚ. Moĝesz nawet wystrzeliÊ bÈbelek, aczkolwiek niestety przeleci on
przez pozostaïe bÈbelki, nie zderzajÈc siÚ z ĝadnym z nich, i wyleci poza ekran.
Poniewaĝ mamy tylko jeden bÈbelek, to aby strzeliÊ ponownie, musimy odĂwieĝyÊ stronÚ. Zanim zaczniemy pracÚ nad wykrywaniem kolizji, upewnimy siÚ, czy
moĝemy strzelaÊ kolejnymi bÈbelkami.

Kolejka bÈbelków
Chociaĝ gracz bÚdzie miaï do dyspozycji tylko skoñczonÈ liczbÚ bÈbelków, gra
musi zapewniÊ kolejne bÈbelki do wystrzelenia. Dlatego musimy dodaÊ funkcjÚ,
która stworzy nowy bÈbelek, doda go do drzewa DOM i ustawi go w kolejce zaraz
po wystrzeleniu poprzedniego.
W pliku game.js dodaj poniĝsze zmienne i funkcje oraz zmieñ inicjalizacjÚ dla
curBubble tak, aby wywoïywaïa nowÈ funkcjÚ getNextBubble:
game.js

var BubbleShoot = window.BubbleShoot || {};
BubbleShoot.Game = (function($){
var Game = function(){
var curBubble;
var board;
var numBubbles;
var MAX_BUBBLES = 70;
this.init = function(){
$(".but_start_game").bind("click",startGame);
};
var startGame = function(){
$(".but_start_game").unbind("click");
numBubbles = MAX_BUBBLES;
BubbleShoot.ui.hideDialog();
curBubble = getNextBubble();
board = new BubbleShoot.Board();
BubbleShoot.ui.drawBoard(board);
$("#game").bind("click",clickGameScreen);
};
var getNextBubble = function(){
var bubble = BubbleShoot.Bubble.create();
bubble.getSprite().addClass("cur_bubble");
$("#board").append(bubble.getSprite());
BubbleShoot.ui.drawBubblesRemaining(numBubbles);
numBubbles--;
return bubble;
};
var clickGameScreen = function(e){
var angle = BubbleShoot.ui.getBubbleAngle(curBubble .getSprite(),e);
var duration = 750;
var distance = 1000;
var distX = Math.sin(angle) * distance;
var distY = Math.cos(angle) * distance;
var bubbleCoords = BubbleShoot.ui.getBubbleCoords(curBubble .getSprite());
var coords = {
x : bubbleCoords.left + distX,
y : bubbleCoords.top - distY
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};
BubbleShoot.ui.fireBubble(curBubble,coords,duration);
curBubble = getNextBubble();
};
return Game;
})(jQuery);

Nowy kod najpierw tworzy zmiennÈ
do przechowywania liczby wystrzelonych przez uĝytkownika bÈbelków. Poniewaĝ liczba wystrzelonych bÈbelków
jest liczbÈ caïkowitÈ (to podstawowy typ danych), przechowamy jÈ jako zmiennÈ
klasy Game. Jeĝeli na przykïad mielibyĂmy ograniczenie czasowe na ukoñczenie
poziomu, to zamiast tworzyÊ kolejne zmienne w klasie Game moglibyĂmy stworzyÊ obiekt przechowujÈcy pozostaïy czas i liczbÚ pozostaïych bÈbelków. Aktualnie jednak zmienna dobrze odpowiada naszym potrzebom.
W kodzie ustawiana jest równieĝ staïa zawierajÈca maksymalnÈ liczbÚ dozwolonych bÈbelków . Kiedy rozpoczyna siÚ poziom, liczba pozostaïych bÈbelków
ustawiana jest na wartoĂÊ MAX_BUBBLES , a z pliku ui.js wywoïywana jest nowa
funkcja, wyĂwietlajÈca na ekranie liczbÚ pozostaïych bÈbelków . I wreszcie, za
kaĝdym razem, kiedy wystrzelony zostanie bÈbelek, wywoïywana jest funkcja
getNextBubble przygotowujÈca nastÚpny .
Chcemy, aby gracz widziaï liczbÚ pozostaïych w zapasie bÈbelków, dlatego
w pliku ui.js, w ramach obiektu ui, stworzymy metodÚ drawBubblesRemaining:
ui.js

var BubbleShoot = window.BubbleShoot || {};
BubbleShoot.ui = (function($){
var ui = {
BUBBLE_DIMS : 44,
ROW_HEIGHT : 40,
--ciĊcie-drawBoard : function(board){
--ciĊcie-},
drawBubblesRemaining : function(numBubbles){
$("#bubbles_remaining").text(numBubbles);
}
};
return ui;
})(jQuery);

Dodatkowo musimy wyĂwietliÊ liczbÚ pozostaïych bÈbelków, dlatego dodamy
nowy element w pliku index.html:
index.html

<div id="game">
<div id="board"></div>
<div id="bubbles_remaining"></div>
</div>

W pliku main.css trzeba teĝ dodaÊ style dla elementu bubbles_remaining:
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main.css

#bubbles_remaining
{
position: absolute;
left: 479px;
top: 520px;
width: 50px;
font-size: 26px;
font-weight: bold;
color: #000;
text-align: center;
}

Teraz odĂwieĝ grÚ. PowinieneĂ móc wystrzeliwaÊ bÈbelki, otrzymywaÊ nowy
bÈbelek zaraz po wystrzeleniu poprzedniego (dopóki nie wykorzystasz 70 bÈbelków
lub innej liczby okreĂlonej w staïej MAX_BUBBLES) i natychmiast go wystrzeliwaÊ.
Zazwyczaj moĝesz rozbiÊ grÚ na powtarzajÈce siÚ pÚtle tur. PÚtla jest przewaĝnie inicjowana przez dziaïanie gracza i zamykana po zakoñczeniu tego
dziaïania. W naszej grze pÚtla rozpoczyna siÚ, kiedy gracz kliknie bÈbelek, aby
go wystrzeliÊ, i koñczy siÚ, gdy kolejny bÈbelek jest gotowy do wystrzelenia.
W tym momencie mamy podstawowÈ pÚtlÚ tur, ale aby utworzyÊ grÚ, musimy
dopracowaÊ ĂrodkowÈ fazÚ pÚtli i dziÚki temu móc okreĂlaÊ, gdzie bÈbelek powinien siÚ zatrzymaÊ i czy jakieĂ bÈbelki powinny pÚknÈÊ.

Wykrywanie kolizji
Chociaĝ moĝesz juĝ strzelaÊ bÈbelkami, przelatujÈ one przez caïÈ planszÚ bez
ĝadnego wpïywu na niÈ. Projekt gry wymaga, aby zderzaïy siÚ z pozostaïymi
bÈbelkami, albo stajÈc siÚ czÚĂciÈ planszy, albo powodujÈc pÚkniÚcie grup bÈbelków o tym samym kolorze. Kolejnym zadaniem jest wykrycie wystÈpienia kolizji.
Moĝemy obliczaÊ kolizjÚ na dwa sposoby:
 PrzesunÈÊ sprite o kilka pikseli do przodu dla kaĝdej klatki i wtedy próbowaÊ
wykrywaÊ nakïadanie siÚ na siebie sprite’ów. Jeĝeli takie naïoĝenie wystÈpi,
bÚdziemy wiedzieÊ, ĝe trafiliĂmy w inny bÈbelek.
 Jeszcze przed rozpoczÚciem ruchu bÈbelka wykorzystaÊ geometriÚ
do obliczenia, w którym miejscu sprite moĝe zderzyÊ siÚ z innym.
W szybkich grach zrÚcznoĂciowych moĝesz wybraÊ pierwszÈ opcjÚ, pod warunkiem ĝe nie bÚdzie moĝliwoĂci, iĝ obiekty przelecÈ przez siebie bez wykrycia
kolizji. Takie przenikanie moĝe mieÊ miejsce, kiedy obiekty poruszajÈ siÚ z duĝÈ
szybkoĂciÈ, a wykrycie kolizji nastÚpuje dopiero po przemieszczeniu obiektu
o wiele pikseli od ostatniego sprawdzenia. Na przykïad w grze, w której wystrzeliwujesz kulÚ w ĂcianÚ o gruboĂci 30 centymetrów, to, ĝe kula zderzy siÚ ze ĂcianÈ,
bÚdzie pewne tylko wówczas, jeĝeli bÚdziesz sprawdzaï wystÈpienie kolizji co
30 centymetrów. JeĂli zamiast tego bÚdziesz sprawdzaï kolizje co 60 centymetrów, sprawdzenie moĝe wypaĂÊ tuĝ przed ĂcianÈ i kolizja nie zostanie wykryta.
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Po 60 centymetrach, kiedy wykonane zostanie kolejne sprawdzenie, kula bÚdzie
juĝ za ĂcianÈ i znowu kolizja nie wystÈpi.
Aby rozwiÈzaÊ problem szybko poruszajÈcych siÚ obiektów, moĝemy zapewniÊ, aby kroki byïy zawsze wystarczajÈco maïe, by przenikniÚcie nigdy nie miaïo
miejsca, wymaga to jednak wiÚcej obliczeñ, które mogÈ okazaÊ siÚ niemoĝliwe bez
znacznej mocy obliczeniowej. WystÈpienie tego problemu jest bardziej prawdopodobne w Ărodowisku przeglÈdarkowym: poniewaĝ nie moĝemy wiedzieÊ,
z jakiego sprzÚtu korzysta uĝytkownik, nie moĝemy zakïadaÊ dostÚpnoĂci mocy
obliczeniowej.
Druga opcja — wykorzystanie geometrii — jest bardziej dokïadna, jeĝeli tylko
jest moĝliwa. Na szczÚĂcie nasza gra ma stosunkowo proste wïaĂciwoĂci geometryczne. Niestety ta opcja nie jest moĝliwa w grach, w których sprite’y majÈ
bardziej skomplikowane ksztaïty. W takim przypadku bÚdziesz musiaï w poszczególnych klatkach sprawdzaÊ, czy sprite’y nachodzÈ na siebie, i dokïadnie przetestowaÊ grÚ, aby siÚ upewniÊ, ĝe nie ma skutków ubocznych. Dla Bubble Shootera
wykorzystamy podejĂcie geometryczne, poniewaĝ gra ma nastÚpujÈce wïaĂciwoĂci:
 gra odbywa siÚ na regularnej planszy;
 wszystkie obiekty (bÈbelki) sÈ identyczne;
 pracujemy tylko w dwóch wymiarach;
 gracz przemieszcza tylko jeden obiekt;
 wszystkie obiekty to proste ksztaïty geometryczne (okrÚgi), dlatego
obliczenie zetkniÚcia siÚ krawÚdzi jest proste.
Te warunki powodujÈ, ĝe obliczenia kolizji sÈ relatywnie proste. Poniewaĝ
tworzenie gier z reguïy wiÈĝe siÚ z wykorzystaniem geometrii, dobre podstawy
z trygonometrii i wektorów sÈ nieodzowne. W kolejnym podrozdziale omówiÚ
obliczenia geometryczne wykorzystywane w grze. Potem przeksztaïcimy teoriÚ
w kod.

Geometria kolizji
Kiedy musisz obliczyÊ kolizje, przed napisaniem kodu wykrywajÈcego rozrysuj
potrzebne obliczenia na kartce. BÚdziesz mógï wtedy zwizualizowaÊ wartoĂci
potrzebne do obliczeñ (zobacz rysunek 3.3).
Wystrzelony bÈbelek powinien spowodowaÊ kolizjÚ, kiedy jego Ărodek minie
punkt znajdujÈcy siÚ w odlegïoĂci 2R (gdzie R to promieñ bÈbelka) od Ărodka
innego bÈbelka. BÚdzie to oznaczaÊ, ĝe dwa obwody siÚ stykajÈ. Poniewaĝ punkt
styku zawsze bÚdzie pod kÈtem 90 stopni do krawÚdzi bÈbelka, z którym nastÈpiïa kolizja, musimy sprawdzaÊ kolizje tylko wówczas, jeĝeli Ăcieĝka Ărodka poruszajÈcego siÚ bÈbelka znajdzie siÚ w odlegïoĂci 2R od Ărodka innego bÈbelka.
Aby okreĂliÊ, gdzie wystÈpi kolizja, musimy sprawdziÊ kaĝdy bÈbelek na planszy i ustaliÊ, czy przechodzi przezeñ Ăcieĝka wystrzelonego bÈbelka. Jeĝeli Ăcieĝka
koliduje z wieloma bÈbelkami, jak na rysunku 3.4, musimy siÚ upewniÊ, ĝe wybierzemy bÈbelek, który spowoduje pierwszÈ kolizjÚ, czyli ten, do którego bÈbelek
wystrzelony ma najkrótszÈ drogÚ.
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Rysunek 3.3. Wizualizacja geometrii potrzebnej do obliczenia kolizji bÈbelków

Rysunek 3.4. Wystrzelony bÈbelek moĝe byÊ na torze kolizyjnym z wieloma bÈbelkami
Wykrycie kolizji jest równoznaczne z wykryciem, kiedy wektor narysowany
ze Ărodka wystrzeliwanego bÈbelka przetnie siÚ z koïem o promieniu dwukrotnie wiÚkszym od promienia bÈbelków. BÚdziemy to nazywaÊ obszarem trafienia.
Rysunek 3.5 przedstawia inny sposób na narysowanie tej koncepcji, dziÚki któremu bÚdziemy mogli ïatwiej o tym myĂleÊ.

Logika gry

Kup książkę

71

Poleć książkę

Rysunek 3.5. Kolizja nastÚpuje, jeĝeli Ăcieĝka przemieszczania siÚ wystrzelonego bÈbelka
przetnie siÚ z okrÈgïym obszarem trafienia bÈbelka stacjonarnego
Na tym schemacie maïe wypeïnione kóïko oznacza Ărodek wystrzeliwanego
bÈbelka. BÈbelek, z którym nastÈpi kolizja, to wewnÚtrzny okrÈg, a przeciÚcie
z obszarem trafienia (punkt oznaczony strzaïkÈ 2R, która jest dwukrotnym promieniem bÈbelka) to miejsce zatrzymania siÚ wystrzelonego bÈbelka.
Zmienienie schematu we wzór matematyczny wiÈĝe siÚ z wykorzystaniem
wektorów. Zamiast omawiaÊ matematykÚ przed programowaniem, przejděmy
bezpoĂrednio do potrzebnego kodu JavaScriptu wraz z adnotacjami.
UPRASZCZANIE OBSZARÓW TRAFIENIA
Poniewaĝ pracujemy z okrÚgami, stworzenie obszaru trafienia jest ïatwiejsze,
niĝ gdybyĂmy, na przykïad, animowali biegajÈcÈ i skaczÈcÈ postaÊ, jak w grze
platformowej. W takim przypadku moĝesz nie chcieÊ wykrywaÊ kolizji na podstawie nachodzÈcych na siebie pikseli ze wzglÚdu na moĝliwe problemy wydajnoĂciowe; zamiast tego mógïbyĂ uproĂciÊ geometriÚ gïównego bohatera i stworzyÊ prostokÈtny obszar trafienia. Nie wszystkie gry mogÈ skorzystaÊ z tego
rozwiÈzania. Jeĝeli jednak bÚdziesz w stanie zredukowaÊ skomplikowany
ksztaït do pojedynczych figur geometrycznych, bÚdziesz mógï bardziej precyzyjnie wykrywaÊ kolizje, a proces ten bÚdzie wymagaï mniejszej mocy obliczeniowej niĝ w przypadku sprawdzania, czy piksele siÚ nakïadajÈ. Zawsze
szukaj kreatywnych, wydajnych rozwiÈzañ, które pozwolÈ uniknÈÊ korzystania
z brutalnych, zasoboĝernych technik.

Obliczenia to duĝy blok kodu o konkretnym zadaniu, dlatego umieĂcimy go
w osobnym pliku. Stwórz plik o nazwie collision-detector.js i dodaj go do wywoïania Modernizr.load w pliku index.html. Zapisz w nim poniĝszy kod:
collision
-detector.js
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var BubbleShoot = window.BubbleShoot || {};
BubbleShoot.CollisionDetector = (function($){
var CollisionDetector = {
findIntersection : function(curBubble,board,angle){
var rows = board.getRows();
var collision = null;
var pos = curBubble.getSprite().position();
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var start = {
left : pos.left + BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS/2,
top : pos.top + BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS/2
};
var dx = Math.sin(angle);
var dy = -Math.cos(angle);
for(var i=0;i<rows.length;i++){
var row = rows[i];
for(var j=0;j<row.length;j++){
var bubble = row[j];
if(bubble){
var coords = bubble.getCoords();
var distToBubble = {
x : start.left - coords.left,
y : start.top - coords.top
};
var t = dx * distToBubble.x + dy * distToBubble.y;
var ex = -t * dx + start.left;
var ey = -t * dy + start.top;
var distEC = Math.sqrt((ex - coords.left) * (ex - coords.left) +
(ey - coords.top) * (ey - coords.top));
if(distEC<BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS * .75){
var dt = Math.sqrt(BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS * BubbleShoot.
ui.BUBBLE_DIMS - distEC * distEC);
var offset1 = {
x : (t - dt) * dx,
y : -(t - dt) * dy
};
var offset2 = {
x : (t + dt) * dx,
y : -(t + dt) * dy
};
var distToCollision1 = Math.sqrt(offset1.x * offset1.x +
offset1.y * offset1.y);
var distToCollision2 = Math.sqrt(offset2.x * offset2.x +
offset2.y * offset2.y);
if(distToCollision1 < distToCollision2){
var distToCollision = distToCollision1;
var dest = {
x : offset1.x + start.left,
y : offset1.y + start.top
};
}else{
var distToCollision = distToCollision2;
var dest = {
x : -offset2.x + start.left,
y : offset2.y + start.top
};
}
if(!collision || collision.distToCollision>distToCollision){
collision = {
bubble : bubble,
distToCollision : distToCollision,
coords : dest
};
};
};
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};
};
};
return collision;
}
};
return CollisionDetector;
})(jQuery);

Za chwilÚ omówimy kod w pliku collision-detector.js. Najpierw jednak zwróÊ
uwagÚ na wywoïanie z pliku bubble.js nowej metody getCoords , która zwraca
koordynaty (x, y) Ărodka bÈbelka obliczone na podstawie jego pozycji w rzÚdzie
i kolumnie. BÚdziesz musiaï zmodyfikowaÊ klasÚ bÈbelka i dodaÊ nowÈ metodÚ:
bubble.js

var BubbleShoot = window.BubbleShoot || {};
BubbleShoot.Bubble = (function($){
var Bubble = function(row,col,type,sprite){
var that = this;
this.getType = function(){ return type;};
this.getSprite = function(){ return sprite;};
this.getCol = function(){ return col;};
this.getRow = function(){ return row;};
this.getCoords = function(){
var coords = {
left :
that.getCol() *
BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS/2 +
BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS/2,
top :
that.getRow() *
BubbleShoot.ui.ROW_HEIGHT +
BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS/2
};
return coords;
}
};
Bubble.create = function(rowNum,colNum,type){
--ciĊcie-};
return Bubble;
})(jQuery);

Koordynaty bÈbelka sÈ ïatwe do obliczenia: zaczynasz od znalezienia poszczególnych koordynat punktu w lewym górnym rogu. Koordynata x (od lewej) to
liczba kolumny pomnoĝona przez poïowÚ szerokoĂci sprite’a bÈbelka . Koorpomnoĝony przez wysokoĂÊ rzÚdu , co
dynata y (od góry) to numer rzÚdu
stanowi wartoĂÊ nieznacznie mniejszÈ niĝ wysokoĂÊ sprite’a bÈbelka. Aby znaleěÊ
Ărodek bÈbelka, do obu koordynat wystarczy dodaÊ poïowÚ wymiarów bÈbelka .
Podczas opracowywania logiki gry najczÚĂciej skupiaÊ siÚ bÚdziesz na koordynatach Ărodka obiektu, natomiast do celów renderowania podawane sÈ koordynaty lewego górnego rogu obiektu oraz jego szerokoĂÊ i wysokoĂÊ. Wbudowanie
w obiekcie wygodnej metody konwertujÈcej z koordynat Ărodka na koordynaty
lewego górnego rogu zaoszczÚdzi Ci koniecznoĂci pisania obliczeñ za kaĝdym
razem, kiedy zechcesz zmieniÊ koordynaty.
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Logika wykrywania kolizji
Omówmy teraz caïÈ metodÚ findIntersection z pliku collision-detector.js. Jeĝeli
nie chcesz teraz zagïÚbiaÊ siÚ w obliczenia matematyczne, moĝesz pominÈÊ tÚ
czÚĂÊ — omówiÚ tu wyïÈcznie matematykÚ pozwalajÈcÈ obliczyÊ kolizje i nie
bÚdÚ przedstawiaï ĝadnych nowych koncepcji z dziedziny HTML5 ani tworzenia gier. Wiedz jednak, ĝe w prawie kaĝdej grze, jakÈ bÚdziesz tworzyï, bÚdziesz
musiaï rozbijaÊ zïoĝone interakcje miÚdzy obiektami w modelu, w którym bÚdziesz
mógï nimi operowaÊ za pomocÈ relatywnie prostej matematyki.

Pozycja poczÈtkowa i wektor kierunku
PierwszÈ czÚĂciÈ pliku collision-detector.js jest standardowy poczÈtek biblioteki:
var BubbleShoot = window.BubbleShoot || {};
BubbleShoot.CollisionDetector = (function($){
var CollisionDetector = {

StworzyliĂmy obiekt o nazwie CollisionDetector. Spójrzmy teraz na pierwszÈ metodÚ tego obiektu:
findIntersection : function(curBubble,board,angle){

Podczas wywoïywania CollisionDetector bÚdziesz korzystaï z BubbleShoot.
´CollisionDetector.findIntersection. Metoda ta przyjmuje parametry curBubble
(instancjÚ klasy Bubble), zmiennÈ board (instancjÚ klasy Board) i kÈt, pod którym
wystrzeliwany jest bÈbelek — sÈ to wystarczajÈce informacje o sytuacji poczÈtkowej.
Przyjrzyjmy siÚ pierwszym zmiennym wewnÈtrz funkcji findIntersection:
var rows = board.getRows();
var collision = null;

BÚdziemy przechodziÊ w pÚtli po kaĝdym z rzÚdów i sprawdzaÊ kolizjÚ,
dlatego do zmiennej lokalnej zapisujemy rzÚdy planszy. ZakïadajÈc, ĝe domyĂlnie
nie ma kolizji, bÚdzie to stan zwracany przez funkcjÚ, jeĝeli nie nastÈpiÈ ĝadne
interakcje. W rezultacie, jeĝeli wystrzelony bÈbelek nie trafi w inny, bÚdzie poruszaï siÚ do przodu.
PoczÈtkowa wartoĂÊ zmiennej collision to null zamiast false, poniewaĝ jeĝeli
nastÈpi przeciÚcie, zamiast wartoĂci boolowskiej informujÈcej o tym, czy kolizja
wystÈpiïa, czy nie, zmienna bÚdzie przechowywaïa bÈbelki, z którymi ta kolizja
miaïa miejsce, a takĝe inne informacje. Musimy wiedzieÊ, ĝe kolizja wystÈpiïa
(co byïoby informacjÈ „prawda – faïsz”), ale co waĝniejsze, musimy odesïaÊ informacje o tym, gdzie i z czym zderzyï siÚ bÈbelek:
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var pos = curBubble.getSprite().position();
var start = {
left : pos.left + BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS/2,
top : pos.top + BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS/2
};

Kolejna para zmiennych pobiera poczÈtkowÈ pozycjÚ bÈbelka (na ekranie)
jako obiekt z wïaĂciwoĂciami top i left:
var dx = Math.sin(angle);
var dy = -Math.cos(angle);

Na koniec dx i dy okreĂlajÈ, jak bardzo bÈbelek przemieszcza siÚ w lewo lub
prawo (dx) oraz w górÚ (dy) w stosunku do caïkowitej odlegïoĂci, o jakÈ siÚ przemieĂci. MajÈc zdefiniowane te zmienne, moĝemy w pÚtli przejĂÊ po rzÚdach
i kolumnach planszy:
for(var i=0;i<rows.length;i++){
var row = rows[i];
for(var j=0;j<row.length;j++){
var bubble = row[j];
if(bubble){

Zaczniemy od lewego górnego rogu planszy i bÚdziemy posuwaÊ siÚ w dóï
i w prawo. Poniewaĝ bÈbelki wystrzeliwujemy tylko w górÚ, wiemy, ĝe bÈbelek
nigdy nie wejdzie w kolizjÚ z innym bÈbelkiem znajdujÈcym siÚ wyĝej na planszy. Wiemy równieĝ, ĝe jeĝeli na Ăcieĝce bÈbelka znajdzie siÚ kilka bÈbelków,
z którymi potencjalnie nastÈpiïaby kolizja, chcemy zwróciÊ tego, do którego
wystrzelony bÈbelek ma najkrótszÈ drogÚ — czyli tego, z którym kolizja nastÈpi
jako pierwszym. PamiÚtaj, ĝe poniewaĝ w kolumnach co druga wartoĂÊ to null,
zanim zaczniemy obliczenia, musimy teĝ upewniÊ siÚ, czy na danej pozycji znajduje siÚ bÈbelek — stÈd sprawdzenie if(bubble).

Obliczanie kolizji
Teraz do sprawdzenia, czy obszar zderzenia wystrzelonego bÈbelka zderzyï siÚ
z innym bÈbelkiem, musimy wykorzystaÊ geometriÚ. OkreĂlimy, gdzie wektor definiowany przez (dx, dy), który zaczyna siÚ w Ărodku wystrzeliwanego bÈbelka,
przecina siÚ z okrÚgiem z rysunku 3.4. Zacznijmy od równania okrÚgu:
(x – cx)2 + (y – cy)2 = r2
Gdzie x i y to punkty na obwodzie okrÚgu, cx i cy sÈ koordynatami Ărodka
okrÚgu, a r jest promieniem. Punkty te bÚdÈ potrzebne do znalezienia odlegïoĂci
do bÈbelka poczÈtkowego.
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var
var
x
y
};

coords = bubble.getCoords();
distToBubble = {
: start.left - coords.left,
: start.top - coords.top

Ta czÚĂÊ pÚtli zawiera bÈbelek, dla którego sprawdzamy kolizjÚ, dlatego musimy
pobraÊ koordynaty Ărodka cx i cy (w powyĝszym kodzie zapisane sÈ w zmiennej
coords) i obliczyÊ odlegïoĂÊ miÚdzy tym punktem a koordynatami wystrzelonego
bÈbelka. Nie wiemy jeszcze, czy kolizja wystÈpi.
Wystrzeliwany bÈbelek podÈĝa ĂcieĝkÈ wyznaczanÈ przez punkty definiowane
przez równania:
px = ex + tdx
py = ey + tdy
Gdzie px i py to punkty na trajektorii Ărodka bÈbelka. Obliczanie punktów
px i py ma miejsce w funkcji jQuery animate i jest standardowym równaniem
przemieszczania punktu wzdïuĝ linii. NastÚpnie obliczymy t w punkcie na tej
linii najbliĝszym Ărodka bÈbelka, dla którego sprawdzamy kolizjÚ:
var t = dx * distToBubble.x + dy * distToBubble.y;

Ten wiersz mówi nam, w jakim zakresie ruchu bÈbelka znajdzie siÚ on najbliĝej Ărodka bÈbelka, dla którego sprawdzamy kolizjÚ. MajÈc tÚ informacjÚ, moĝemy
obliczyÊ koordynaty tego miejsca na ekranie:
var ex = -t * dx + start.left;
var ey = -t * dy + start.top;

DziÚki tym koordynatom moĝemy znaleěÊ odlegïoĂÊ e (punkt na linii Ărodka
wystrzelonego bÈbelka najbliĝszy Ărodka bÈbelka, dla którego sprawdzamy kolizjÚ):
var distEC = Math.sqrt((ex - coords.left) * (ex - coords.left) + (ey - coords.top)
´* (ey - coords.top));

Jeĝeli odlegïoĂÊ distEC jest mniejsza niĝ podwójny promieñ bÈbelka, nastÚpuje kolizja. Jeĝeli nie, to wystrzelony bÈbelek nie wejdzie w kolizjÚ ze sprawdzanym bÈbelkiem.
Jeĝeli distEC ma wartoĂÊ mniejszÈ niĝ trzy czwarte szerokoĂci sprite’a, wiemy,
ĝe Ăcieĝka wystrzelonego bÈbelka w jakimĂ miejscu przecina siÚ z obszarem trafienia bÈbelka, dla którego sprawdzamy:
if(distEC < BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS * .75){
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METODA PRÓB I B}DÓW KONTRA OBLICZENIA
Zauwaĝ, ĝe chociaĝ BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS podaje wysokoĂÊ i szerokoĂÊ
sprite’a, porównujemy distEC z obrazem, który w rzeczywistoĂci jest odrobinÚ
mniejszy. Przemnoĝenie BUBBLE_DIMS przez wartoĂÊ 0,75 (która zostaïa ustalona
metodÈ prób i bïÚdów) daje ĂrednicÚ bÈbelka funkcjonujÈcÈ w grze.
Moĝemy uzyskaÊ dokïadniejszÈ wartoĂÊ dla distEC, mierzÈc szerokoĂÊ bÈbelka,
która dla obrazów w tej ksiÈĝce wynosi 44 piksele. DzielÈc jÈ przez wartoĂÊ
BUBBLE_DIMS, która wynosi 50 pikseli, otrzymamy wynik 0,88. Ta wiÚksza wartoĂÊ moĝe byÊ dokïadniejsza, ale wymaga równieĝ, aby gracz byï celniejszy,
próbujÈc trafiÊ bÈbelkami w wÈskie przesmyki. Dlatego wartoĂÊ 0,75 daje
lepszÈ grywalnoĂÊ, umoĝliwia bowiem wykonywanie strzaïów, które byïyby
bardzo trudne, gdyby obliczenia byïy dokïadniejsze.
Podczas tworzenia gier bÚdziesz czÚsto musiaï podejmowaÊ decyzje na podstawie prób i bïÚdów w równym stopniu co na podstawie obliczeñ. W tym
przypadku, uĝywajÈc nieznacznie mniejszej wartoĂci, dajesz graczowi okazjÚ
do strzelania bÈbelkami przez wÈskie przestrzenie na planszy. Gracze nie
zauwaĝÈ nieznacznego nagiÚcia praw fizyki, za to sama gra bÚdzie dla nich
przyjemniejsza.

Najprawdopodobniej drugi punkt przeciÚcia znajdzie siÚ w miejscu wyjĂcia
linii z obszaru trafienia (zobacz rysunek 3.5, który przedstawia liniÚ Ărodka
przechodzÈcÈ przez obszar trafienia w dwóch miejscach), ale nas interesuje tylko
pierwszy punkt. Dwa obliczenia pozwolÈ mieÊ pewnoĂÊ, ĝe otrzymaliĂmy poprawny
punkt przeciÚcia. Spójrzmy na pierwsze z nich:
var dt = Math.sqrt(BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS * BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS
´- distEC * distEC);

Znajdujemy tutaj odlegïoĂÊ pomiÚdzy Ărodkiem uderzonego bÈbelka i najbliĝszym punktem Ăcieĝki wystrzelonego bÈbelka. Drugie obliczenie to:
var
x
y
};
var
x
y
};

offset1 = {
: (t - dt) * dx,
: -(t - dt) * dy
offset2 = {
: (t + dt) * dx,
: -(t + dt) * dy

Punkty na linii przecinajÈcej Ărodek stacjonarnego bÈbelka sÈ obliczane jako
przesuniÚcie wzglÚdem Ăcieĝki wystrzelonego bÈbelka w punkcie t.
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Odnalezienie poprawnego punktu kolizji
Teraz chcemy wybraÊ, które przeciÚcie wystÈpi jako pierwsze — czyli który
punkt znajduje siÚ najbliĝej pozycji, z której wystrzelony zostaï bÈbelek — musimy
wiÚc znaleěÊ odlegïoĂci do wszystkich potencjalnych punktów kolizji:
var distToCenter1 = Math.sqrt(offset1.x * offset1.x + offset1.y * offset1.y);
var distToCenter2 = Math.sqrt(offset2.x * offset2.x + offset2.y * offset2.y);

NastÚpnie wybierzemy poprawny punkt kolizji i obliczymy, gdzie ma siÚ
zatrzymaÊ curBubble — w tym celu znów przydadzÈ siÚ koordynaty poczÈtkowe:
if(distToCollision1 < distToCollision2){
var distToCollision = distToCollision1;
var dest = {
x : offset1.x + start.left,
y : offset1.y + start.top
};
}else{
var distToCollision = distToCollision2;
var dest = {
x : -offset2.x + start.left,
y : offset2.y + start.top
};
}

W wiÚkszoĂci przypadków, jeĝeli Ărodek wystrzeliwanego bÈbelka wejdzie
w kolizjÚ z krawÚdziÈ innego bÈbelka, przejdzie przez niÈ w dwóch miejscach: raz
wchodzÈc i raz wychodzÈc z obszaru zderzenia. W rzadkich przypadkach, kiedy
bÈbelek przeleci obok i wystÈpi tylko jeden punkt kolizyjny, otrzymamy dwa
identyczne rezultaty, nie ma wiÚc znaczenia, który wykorzystamy.
W tej chwili funkcja przejdzie w pÚtli po wszystkich bÈbelkach na planszy
i sprawdzi dla nich kolizje, nie chcemy jednak byÊ informowani o wszystkich
kolizjach — interesuje nas tylko ta najwczeĂniejsza, która wystÈpi najbliĝej na
trasie wystrzelonego bÈbelka.
Aby przechowaÊ aktualnie najlepszÈ kolizjÚ, uĝywamy zmiennej collision,
która przed rozpoczÚciem pÚtli zostaïa ustawiona na null. NastÚpnie, za kaĝdym
razem, kiedy znajdziemy kolizjÚ, sprawdzamy, czy nowa kolizja znajduje siÚ bliĝej
od poprzedniej najbliĝszej kolizji. Jeĝeli nie byïo ĝadnej wczeĂniejszej kolizji,
pierwsza, jakÈ znajdziemy, bÚdzie najlepsza. Obiekt collision przechowuje referencjÚ do stacjonarnego bÈbelka, z którym nastÈpiïa kolizja, odlegïoĂÊ do kolizji
i koordynaty miejsca, w którym ta kolizja nastÈpiïa:
if(!collision || collision.distToCollision>distToCollision){
collision = {
bubble : bubble,
distToCollision : distToCollision,
coords : dest
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};
};
};
}
}
};
return collision;
};

Teraz funkcja findIntersection zwróci obiekt ze wszystkimi potrzebnymi
danymi na temat znalezionej kolizji lub wartoĂÊ null, jeĝeli ĝadna kolizja nie zostanie znaleziona. Wszystkie te obliczenia majÈ miejsce, jeszcze zanim bÈbelek zacznie
siÚ poruszaÊ.

Reagowanie na kolizje
Musimy teraz wykorzystaÊ koordynaty kolizji w zmodyfikowanej wersji clickGame
´Screen w pliku game.js, dziÚki czemu bÚdziemy mogli wystrzeliwaÊ i zatrzymywaÊ bÈbelki. ZrobiliĂmy pierwszy krok wykrywania kolizji, znajdujÈc bÈbelek,
z którym nastÈpiïa kolizja (lub stwierdzajÈc, ĝe kolizja nie miaïa miejsca). Teraz
klasa Game musi zdecydowaÊ, jak na ewentualnÈ kolizjÚ zareagowaÊ.
Najpierw sprawdzamy, czy miaïa miejsce kolizja. Jeĝeli tak, przemieszczamy
bÈbelek do miejsca wystÈpienia kolizji. Jeĝeli kolizja nie wystÈpi, bÈbelek wystrzeliwujemy poza ekran. Zmieñ istniejÈcÈ funkcjÚ clickGameScreen w pliku game.js
na nastÚpujÈcÈ:
game.js
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var clickGameScreen = function(e){
var angle = getBubbleAngle(e);
var bubble = $("#bubble");
var duration = 750;
var distance = 1000;
var collision = BubbleShoot.CollisionDetector.findIntersection
´(curBubble,board,angle);
if(collision){
var coords = collision.coords;
duration = Math.round(duration * collision.distToCollision / distance);
}else{
var distX = Math.sin(angle) * distance;
var distY = Math.cos(angle) * distance;
var bubbleCoords = BubbleShoot.ui.getBubbleCoords(curBubble.getSprite());
var coords = {
x : bubbleCoords.left + distX,
y : bubbleCoords.top - distY
};
};
BubbleShoot.ui.fireBubble(curBubble,coords,duration);
curBubble = getNextBubble();
};
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Jeĝeli odlegïoĂÊ, jakÈ przemierza bÈbelek, zmieniïa siÚ z powodu kolizji, czas
potrzebny na dotarcie do punktu koñcowego równieĝ powinien zostaÊ zmieniony,
aby wszystkie bÈbelki byïy wystrzeliwane z tÈ samÈ prÚdkoĂciÈ. Do obliczenia
zmiany prÚdkoĂci wykorzystamy dane z kolizji .
Przeïaduj grÚ i wystrzel bÈbelka. BÈbelek powinien siÚ zatrzymaÊ po trafieniu w gïównÈ grupÚ. Jednak caïa animacja nie wyglÈda jeszcze dobrze. BÈbelek
zatrzymuje siÚ, ale nie integruje siÚ z planszÈ gry. Przykleja siÚ po prostu do
miejsca, w które trafiï. Jeĝeli wystrzelisz wiÚcej bÈbelków, zauwaĝysz równieĝ,
ĝe siÚ na siebie nakïadajÈ — nowe bÈbelki nie powodujÈ kolizji z wystrzelonymi
wczeĂniej. Problemem jest to, ĝe stan gry nie zmienia siÚ wraz ze stanem wyĂwietlanym — poprawimy ten bïÈd w dwóch krokach:
1. Dodamy wystrzelony bÈbelek do stanu gry w odpowiednim rzÚdzie
i kolumnie.
2. Kiedy wystrzelony bÈbelek siÚ zatrzyma, umieĂcimy go na odpowiedniej
pozycji w siatce.
W drugim kroku wykorzystamy informacje z pierwszego.

Dodanie obiektu bÈbelka do planszy
Obiekt curBubble klasy bubble jest czÚĂciÈ DOM i powinien znaleěÊ siÚ blisko
poprawnej pozycji na ekranie, dlatego kiedy juĝ bÚdziemy wiedzieÊ gdzie, moĝemy
dodaÊ go do tablicy rzÚdów i kolumn.
Aby obliczyÊ numer rzÚdu, dzielimy koordynatÚ y przez wysokoĂÊ rzÚdów,
a wynik zaokrÈglamy. Obliczanie numeru kolumny wyglÈda podobnie, z tym ĝe
musimy umieĂciÊ bÈbelek w kolumnie o numerze nieparzystym dla parzystego
rzÚdu (wïÈczenie z zerem) lub w kolumnie parzystej dla nieparzystego rzÚdu.
Moĝemy wreszcie dodaÊ bÈbelek do wïaĂciwoĂci rows obiektu Board, poniewaĝ
to tam przechowujemy informacje o pozycjach wszystkich bÈbelków.
Funkcja dodajÈca wystrzeliwane bÈbelki jest trywialna, wiÚc umieĂcimy jÈ
w pliku board.js. W ramach definicji klasy planszy dodaj, po metodzie getRows,
poniĝszy kod:
board.js

var BubbleShoot = window.BubbleShoot || {};
BubbleShoot.Board = (function($){
var NUM_ROWS = 9;
var NUM_COLS = 32;
var Board = function(){
var that = this;
var rows = createLayout();
this.getRows = function(){ return rows;};
this.addBubble = function(bubble,coords){
var rowNum = Math.floor(coords.y / BubbleShoot.ui.ROW_HEIGHT);
var colNum = coords.x / BubbleShoot.ui.BUBBLE_DIMS * 2;
if(rowNum % 2 == 1)
colNum -= 1;
colNum = Math.round(colNum/2) * 2;
if(rowNum % 2 == 0)
colNum -= 1;
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if(!rows[rowNum])
rows[rowNum] = [];
rows[rowNum][colNum] = bubble;
bubble.setRow(rowNum);
bubble.setCol(colNum);
};
return this;
};
var createLayout = function(){
--ciĊcie-};
return Board;
})(jQuery);

Zauwaĝ, ĝe wraz z dodaniem bÈbelka na odpowiedniej pozycji w rzÚdach
i kolumnach w rows[][] do obiektu bubble przekazujemy obliczony rzÈd
i kolumnÚ , tak aby znaï swojÈ relatywnÈ pozycjÚ na planszy. Nie mamy jeszcze
metod, które sÈ wywoïywane, stwórzmy je zatem w klasie Bubble w pliku bubble.js:
bubble.js

var Bubble = function(row,col,type,sprite){
var that = this;
this.getType = function(){ return type;};
this.getSprite = function(){ return sprite;};
this.getCol = function(){ return col;};
this.setCol = function(colIn){ col = colIn;};
this.getRow = function(){ return row;};
this.setRow = function(rowIn){ row = rowIn;};
this.getCoords = function(){
--ciĊcie-}
};

Dodaj teraz w pliku game.js wywoïanie nowej metody clickGameScreen:
game.js
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var clickGameScreen = function(e){
var angle = BubbleShoot.ui.getBubbleAngle(curBubble.getSprite(),e);
var duration = 750;
var distance = 1000;
var collision = BubbleShoot.CollisionDetector.findIntersection(curBubble,
board,angle);
if(collision){
var coords = collision.coords;
duration = Math.round(duration * collision.distToCollision / distance);
board.addBubble(curBubble,coords);
}else{
var distX = Math.sin(angle) * distance;
var distY = Math.cos(angle) * distance;
var bubbleCoords = BubbleShoot.ui.getBubbleCoords(curBubble.getSprite());
var coords = {
x : bubbleCoords.left + distX,
y : bubbleCoords.top - distY
};
};
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BubbleShoot.ui.fireBubble(curBubble,coords,duration);
curBubble = getNextBubble();
};

Przeïaduj grÚ i wystrzel kilka bÈbelków. Powinny zaczÈÊ siÚ nawarstwiaÊ,
chociaĝ niektóre mogÈ siÚ wciÈĝ nakïadaÊ, gdyĝ jeszcze nie wpasowujÈ siÚ dokïadnie w planszÚ. OsiÈgnÚliĂmy postÚp, ale chcemy, aby wiÚcej bÈbelków ïadnie
rozkïadaïo siÚ po wystÈpieniu kolizji — jest to nasze nastÚpne zadanie.

Ustawianie obiektu bÈbelka na siatce
Kiedy wystrzelone bÈbelki trafiajÈ w bÈbelki na planszy, zamiast pozostawiÊ je
w miejscu, w które trafiÈ, powinniĂmy dopasowaÊ je do ukïadu pozostaïych.
Aktualny ruch dziaïa dobrze, ale musimy dodaÊ kolejny krok, który poprawi pozycjÚ bÈbelka, kiedy ten dotrze do punktu docelowego.
Po uruchomieniu board.addBubble obiekt bubble wie, do której kolumny i rzÚdu
zostaï dopasowany — dziÚki temu wywoïanie jego metody getCoords (która wylicza koordynaty na podstawie pozycji w rzÚdzie i kolumnie) zwróci koordynaty
miejsca, w którym powinien znajdowaÊ siÚ bÈbelek, a nie miejsca, w którym siÚ
zatrzymaï. Aby przemieĂciÊ go na miejsce, dodamy funkcjÚ complete, która moĝe
zostaÊ stworzona jako czÚĂÊ funkcji jQuery animate i wykorzystywaÊ informacje,
które bÈbelek juĝ ma. W rezultacie moĝemy wystrzeliÊ bÈbelek i zapomnieÊ
o nim — bez koniecznoĂci projektowania procesu ustawiajÈcego bÈbelki na miejscach. Funkcja complete jest dobrym miejscem na umieszczenie kodu, który ma
byÊ wykonany po zakoñczeniu animacji. Na przykïad w grze wykorzystujÈcej
efekt eksplozji elementy DOM, z których skïadaïa siÚ eksplozja, po zakoñczeniu
animacji mogïyby byÊ usuwane.
WïaĂciwoĂÊ complete jest wywoïywana po zakoñczeniu animacji. W pliku ui.js
zmodyfikuj fireBubble jak poniĝej:
ui.js

fireBubble : function(bubble,coords,duration){
bubble.getSprite().animate({
left : coords.x - ui.BUBBLE_DIMS/2,
top : coords.y - ui.BUBBLE_DIMS/2
},
{
duration : duration,
easing : "linear",
complete : function(){
if(bubble.getRow() !== null){
bubble.getSprite().css({
left : bubble.getCoords().left - ui.BUBBLE_DIMS/2,
top : bubble.getCoords().top - ui.BUBBLE_DIMS/2
});
};
}
});
},
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Po przeïadowaniu wystrzeliwane bÈbelki powinny dopasowywaÊ siÚ do siatki
bÈbelków na planszy. Zauwaĝ, ĝe do sprawdzenia, czy kolizja miaïa miejsce,
wykorzystujemy metodÚ getRow , poniewaĝ getRow powinien zwróciÊ null dla
bÈbelka, który nie trafi w nic i wyleci poza obszar gry.

Podsumowanie
Teraz, kiedy wystrzeliwane bÈbelki trafiajÈ w inne na tablicy, Bubble Shooter
zaczyna wyglÈdaÊ jak gra. WykorzystujÈc jQuery, przemieszczamy sprite’y po
ekranie, sprawiliĂmy, ĝe gra reaguje na dziaïania gracza, i zaimplementowaliĂmy
podstawowÈ logikÚ. Jednakĝe aktualnie nie ma moĝliwoĂci pÚkania bÈbelków,
a bez tej funkcjonalnoĂci gra nie bÚdzie kompletna. Logika pÚkania i odpowiadajÈca mu animacja bÚdÈ tematem kolejnego rozdziaïu.

Dalsze Êwiczenia
1. Kaĝdy rzÈd planszy gry jest przesuniÚty wzglÚdem poprzedniego,
aby uzyskaÊ efekt warstw. Zmieñ kod w createLayout, aby bÈbelki ukïadaïy

siÚ w regularnÈ siatkÚ. W jaki sposób ta zmiana wpïynie na pozostaïe
elementy gry?
2. Teraz, kiedy juĝ wiesz, jak za pomocÈ createLayout tworzyÊ róĝne wzory
siatki, stwórz kod, który wygeneruje zupeïnie nowy ukïad bÈbelków.
Na przykïad mógïbyĂ umieszczaÊ bÈbelki tylko na co drugiej kolumnie
lub nawet wymyĂliÊ bardziej kreatywny ukïad.
3. Bubble Shooter ma prostÈ strukturÚ obiektów, która skïada siÚ z Game, Board
i zestawu obiektów klasy Bubbles. Jakich obiektów potrzebowaïbyĂ, gdybyĂ

budowaï grÚ podobnÈ do Angry Birds, Bejeweled albo Candy Crush?
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