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W tym rozdziale poka, w jaki sposób mona zaimplementowa reguy i mechanik, które bd sterowa dziaaniem gry. Przedstawi Ci kod niezbdny do stworzenia planszy, z któr pozostae elementy programu bd mogy prowadzi interakcj. Zaprezentuj te metod zachowania stanu gry
poprzez odrbny modu, który pozwoli na modyfikacj planszy w pewnych cile okrelonych warunkach. Dodatkowo poprowadz Ci przez konstrukcj kodu, który w odpowiedzi na dopasowania bdzie
odpowiednio zmienia pooenie pozostaych klejnotów.
Przedstawi równie kilka problemów wynikajcych z zastosowania przez uytkownika rónych
urzdze sterujcych rozgrywk. Gra dla jednej osoby dziaa w oparciu o lokalny kod uruchamiany po
stronie klienta, który opisano w tym rozdziale. Zadbamy jednak take o serwerow implementacj
tych samych regu.

Tworzenie moduu planszy
Kluczowa mechanika gry jest oddzielona od elementów wywietlania i sterowania aplikacj. Modu
planszy, który bd omawia w tym rozdziale, jest modelem danych stanu gry — a dokadniej: obecnego
ukadu klejnotów. Modu ten odsania metody, które mog zosta uyte przez inne moduy (gównie
modu ekranu gry) do interakcji ze stanem rozgrywki. Plansza ma suy jako zaplecze ekranu gry,
dlatego kod w tym rozdziale nie bdzie zawiera adnych nowych elementów wizualnych.
Jak sama nazwa wskazuje, modu planszy jest logiczn reprezentacj samej planszy z klejnotami.
Udostpnia ona innym moduom tylko dwie funkcje — funkcj zapyta, która suy do uzyskania
dostpu do klejnotów, i funkcj umoliwiajc przemieszczanie brylantów. Funkcja przemieszczania
zamienia miejscami tylko par klejnotów, gdy wedug zasad klejnoty mog by przesuwane tylko
zgodnie z ustalonymi reguami gry. Przemieszczenie klejnotów ma swoje konsekwencje: w jego wyniku klejnoty mog zosta usunite, co spowoduje pojawienie si nowych. To wanie modu planszy
bdzie odpowiedzialny za automatyczne spenianie wszelkich warunków i róne zachowania. Zosta
on zapisany w pliku board.js w folderze scripts. Listing 4.1 przedstawia jego pierwsz wersj.
Listing 4.1. Modu planszy
jewel.board = (function() {
/* funkcje gry */
return {
/* odsłonięte metody */
};
})();

Odwoaj si teraz do pliku board.js w skrypcie loader.js, tak jak pokazano na listingu 4.2.
Listing 4.2. adowanie moduu planszy
// Ładowanie — etap 2.
if (Modernizr.standalone) {
Modernizr.load([
{
load : [
"scripts/screen.main-menu.js",
"scripts/board.js"
]
}
]);
}

Na tym etapie podstawowy modu planszy nie daje nam adnych opcji. Dlatego te nadszed czas,
bymy go usprawnili i zajli si jego pierwsz metod.
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Inicjalizowanie stanu gry
Kod planszy definiuje kilka ustawie, w tym: liczb wierszy i kolumn, typy klejnotów itd. Tego rodzaju opcje najlepiej jest odseparowa od samego kodu gry, tak by mona byo je atwo zmieni bez
potrzeby analizowania caego skryptu linijka po linijce. Listing 4.3 przedstawia nowy obiekt — settings
— dodany do przestrzeni nazw w skrypcie loader.js.
Listing 4.3. Dodawanie obiektu settings
var jewel = {
screens : {},
settings : {
rows : 8,
cols : 8,
baseScore : 100,
numJewelTypes : 7
}
};

Parametry rows i cols definiuj rozmiar — odpowiednio — wierszy i kolumn. Plansza w Brylantowym
wojowniku powstaa na planie siatki 8×8, która bezproblemowo mieci si na maym ekranie. Z kolei
ustawienie baseScore okrela liczb punktów, jak gracz otrzymuje po usuniciu jednego klejnotu
z acucha. Wynik ten jest mnoony w przypadku acuchów, w których znajduj si wicej ni trzy
klejnoty. Ja ustawiem podstawow liczb punktów na 100, ale nie ma przeciwwskaza, by j zmieni,
jeli zaley Ci na uzyskaniu wyszych lub niszych wyników. Ostatnie nowe ustawienie — numJewelTypes
— wskazuje liczb typów klejnotów. Warto ta odpowiada równie liczbie sprite’ów (dwuwymiarowych
obrazków) przedstawiajcych kamienie.
Nowe parametry s udostpniane pozostaej czci gry i, co waniejsze (przynajmniej na razie),
moduowi planszy.

Inicjalizowanie planszy
Usprawnianie moduu zaczniemy od opracowania funkcji ustawiajcej i inicjujcej plansz. Nim
waciwa gra si rozpocznie, plansza jest wypeniana losowymi klejnotami. Listing 4.4 prezentuje
zawarto funkcji initialize() w skrypcie board.js.
Listing 4.4. Funkcja inicjalizujca
jewel.board = (function() {
var settings,
jewels,
cols,
rows,
baseScore,
numJewelTypes;
function initialize() {
settings = jewel.settings;
numJewelTypes = settings.numJewelTypes,
baseScore = settings.baseScore,
cols = settings.cols;
rows = settings.rows;
fillBoard();
}
function print() {
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var str = "";
for (var y = 0; y < rows; y++) {
for (var x = 0; x < cols; x++) {
str += getJewel(x, y) + " ";
}
str += "\r\n";
}
console.log(str);
}

return {
initialize : initialize,
print : print
};
})();

W listingu 4.4 z pewnoci Twoj uwag przykuy deklaracje zmiennych. Pierwsza zmienna importuje modu ustawie, którego zawarto bdzie nam za chwil potrzebna. Druga zmienna — jewels
— jest tablic tablic, czyli dwuwymiarow tablic reprezentujc stan planszy. W tablicy kady klejnot jest reprezentowany przez liczb cakowit, która wskazuje jego typ. Wykorzystanie struktury tablicy upraszcza dostp do konkretnych kamieni, w naturalny sposób tworzc system wspórzdnych.
Przykadowo poniszy fragment kodu pobiera klejnot z kratki o wspórzdnych x=3, y=2:
var type = jewels[3][2];

Listing prezentuje równie kilka zmiennych, których wartoci wywodz si z moduu settings. Opisuj je w nastpnym rozdziale. Funkcja print(), któr stworzyem z myl o debugowaniu, zwraca
dane z planszy do analizy w konsoli JavaScript. Modu planszy zainicjalizujesz, wpisujc nastpujc
komend w okno konsoli:
jewel.board.initialize()

Jeli za bdziesz chcia sprawdzi generowane dane, wystarczy, e wprowadzisz nastpujc instrukcj, która wywietli je w konsoli:
jewel.board.print()

Korzystanie z funkcji asynchronicznych
Nim przejd do objaniania kolejnej funkcji, wprowad my wspólnie ma modyfikacj w funkcji
initialize() — tak na przyszo. W rozdziale 5. wyo Ci, jak uy pracowników (ang. web workers),
aby przemieci wykonywanie kodu do oddzielnego wtku poprzez skonstruowanie moduu udostpniajcego te same metody co stworzone w tym rozdziale. Pracownicy komunikuj si z reszt
aplikacji poprzez asynchroniczny interfejs programowania, a to oznacza, e równie wszystkie metody publiczne odkryte przez modu planszy musz dziaa asynchronicznie.
Podobnie gdyby doda modu planszy, który korzystaby z kodu po stronie serwera, odpowiedzialnego za weryfikacj i walidacj danych, musiaby wysya asynchroniczne wywoania na serwer przy
uyciu technologii Ajax. Kada funkcja, która modyfikuje stan gry, wymagaaby nawizania dwukierunkowej komunikacji z serwerem, z tym e odpowied nie musiaaby by równoznaczna z otrzymaniem wyniku. Innymi sowy, sam fakt, e funkcja otrzymuje wywoanie zwrotne, nie oznacza, e wynik operacji jest gotowy.
Problem opó nionej odpowiedzi mona rozwiza na kilka sposobów, w tym uywajc samodzielnie
opracowanego systemu przydzielania zdarze lub mechanizmu obiecanych obiektów (ang. promise objects) znanego z bibliotek CommonJS i Node.js. Jednak najprostszym rozwizaniem jest zapewnienie wywoania zwrotnego w formie argumentu dla waciwej metody, która wywoa funkcj
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zwrotn po zakoczeniu operacji. Prawdopodobnie znasz ju taki wzorzec deklarowania z czsto
uywanych funkcji JavaScriptu w rodzaju window.setTimeout() lub addEventListener() dla elementów DOM. Funkcje te jako parametr przyjmuj inne funkcje, które s wywoywane w pewnym
momencie w trakcie wykonywania zadania. Listing 4.5 przedstawia zmodyfikowan funkcj initialize()
w skrypcie board.js.
Listing 4.5. Inicjalizowanie funkcji zwrotnej
jewel.board = (function() {
...
function initialize(callback) {
numJewelTypes = settings.numJewelTypes;
baseScore = settings.baseScore;
cols = settings.cols;
rows = settings.rows;
fillBoard();
callback();
}
....
})();

Aby zainicjalizowa plansz poprzez konsol JavaScript, uyj komendy:
jewel.board.initialize(function(){})

Od tej pory wszystkie dziaania w funkcji initialize() bd wykonywane natychmiastowo, tak e
rezultat bdzie ten sam bez wywoywania funkcji zwrotnej. Rónica polega na tym, e wszelkie dokonane zmiany uatwi pó niejsz integracj moduu pracownika.

Wypenianie planszy
Funkcja fillBoard() z listingu 4.5 generuje siatk pól wedug wartoci zmiennych cols i rows i wypenia j klejnotami. Listing 4.6 pokazuje jej zawarto po dodaniu do skryptu board.js.
Listing 4.6. Wypenianie planszy klejnotami
jewel.board = (function() {
...
function fillBoard() {
var x, y;
jewels = [];
for (x = 0; x < cols; x++) {
jewels[x] = [];
for (y = 0; y < rows; y++) {
jewels[x][y] = randomJewel();
}
}
}
...
})();

Typ klejnotu jest wybierany przy uyciu funkcji randomJewel(), która po prostu zwraca liczb cakowit
mieszczc si pomidzy 0 a (numJewelTypes — 1). Listing 4.7 przedstawia funkcj randomJewel().
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Listing 4.7. Tworzenie losowego klejnotu
jewel.board = (function() {
...
function randomJewel() {
return Math.floor(Math.random() * numJewelTypes);
}
...
})();

Podstawowy algorytm wypeniania planszy jest ju gotowy. Przygotowane przez nas rozwizanie jest
jednak zawodne i nie gwarantuje przydatnoci otrzymanej planszy. Kamienie s wybierane losowo,
wic istnieje szansa, e na planszy pojawi si jeden lub dwa gotowe acuchy. W fazie pocztkowej
gra nie powinna ich jednak zawiera, poniewa gracz mógby zosta nagrodzony punktami za nic.
Aby zagwarantowa, e taka sytuacja nigdy nie bdzie miaa miejsca, funkcja fillBoard() musi
ukada klejnoty tak, eby nie formoway si w rzdy wicej ni dwóch takich samych kamieni.
Algorytm wypeniania ustawia brylanty, zaczynajc od górnego lewego rogu i koczc na dolnym
prawym. Oznacza to, e w trakcie wypeniania wzgldem dowolnego kamienia inne klejnoty pojawiaj si u góry i po jego lewej stronie. acuch skada si z trzech identycznych kamieni, a to
sprawia, e uoony wanie brylant nie moe mie tej samej barwy co dwa u góry lub dwa po jego
lewej stronie. Dla niewielkiej planszy, takiej jak w Brylantowym wojowniku, takie proste rozwizanie wystarczy. Listing 4.8 ilustruje zmiany w funkcji fillBoard().
Listing 4.8. Usuwanie pocztkowych acuchów
jewel.board = (function() {
...
function fillBoard() {
var x, y,
type;
jewels = [];
for (x = 0; x < cols; x++) {
jewels[x] = [];
for (y = 0; y < rows; y++) {
type = randomJewel();
while ((type === getJewel(x-1, y) &&
type === getJewel(x-2, y)) ||
(type === getJewel(x, y-1) &&
type === getJewel(x, y-2))) {
type = randomJewel();
}
jewels[x][y] = type;
}
}
}
...
})();

Algorytm zawiera kilka ptli, które wybieraj typ klejnotu, tak eby nie powsta aden acuch. W wikszoci przypadków losowo wybrany klejnot nie stworzy acucha, ale gdyby jednak tak si stao, zostaje on zastpiony innym.
Bez mechanizmu sprawdzania granicy ptli ta z listingu 4.8 spróbowaaby uzyska dostp do kamieni
spoza planszy, co spowodowaoby bd. Dlatego te zamiast generowa brylanty bezporednio, procedura fillBoard() korzysta z funkcji pomocniczej getJewel(), która zapobiega tego rodzaju uchybieniom. Listing 4.9 prezentuje zawarto tej funkcji.
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Listing 4.9. Odczytywanie typu kamienia poprzez podanie jego wspórzdnych
jewel.board = (function() {
...
function getJewel(x, y) {
if (x < 0 || x > cols-1 || y < 0 || y > rows-1) {
return -1;
} else {
return jewels[x][y];
}
}
...
})();

Funkcja getJewel() zwraca cyfr -1, jeli którakolwiek ze wspórzdnych wykracza poza granice
planszy, tj. gdy warto wspórzdnej na osi x lub y jest mniejsza od zera lub wiksza od, odpowiednio,
(rows-1) i (cols-1). Wszystkie prawidowe typy kamieni mieszcz si w zakresie [0; numTypes-1],
a to gwarantuje, e zwracana warto nigdy nie bdzie wskazywa typu klejnotu, który uformowaby
acuch.

Implementacja zasad
Teraz, gdy wstpna plansza jest gotowa, moemy przej do mechaniki przemieszczania klejnotów.
Nasz modu zawiera metod swap, która przyjmuje dwa zestawy wspórzdnych jako parametry —
po to, by zamieni miejscami klejnoty, na które one wskazuj. Wszystkie zamiany miejsc, które nie
speniaj regu gry, s uznawane za niewane. Zaczniemy od wdraania mechanizmu walidacji ruchów gracza.

Walidacja ruchów gracza
Zamiana klejnotów miejscami jest wana jedynie, jeli jeden z nich uformuje acuch zoony z trzech
lub wicej identycznych kamieni. W celu sprawdzenia poprawnoci zamian przygotowaem funkcj
checkChain(), która analizuje, czy w nowym miejscu klejnot stanie si czci acucha. Caa procedura sprawdzania polega na okreleniu typu klejnotu na wskazanej pozycji, po czym przyrównaniu go do innych kamieni po lewej i po prawej, wraz z policzeniem, ile kamieni tego samego rodzaju
znajdzie si w bezporednim ssiedztwie. Podobne przeszukiwanie odbywa si dla kierunków w gór
i w dó. Jeli suma wszystkich klejnotów w pionie lub poziomie bdzie wiksza ni 2 (lub 3, jeli
w gr w chodzi rodkowy klejnot acucha), dopasowanie zostanie uznane za wane. Listing 4.10
przedstawia dokadn tre funkcji checkChain() w pliku board.js.
Listing 4.10. Sprawdzanie acuchów
jewel.board = (function() {
...
// Zwraca liczbę w najdłuższym łańcuchu,
// który zawiera kamień o współrzędnych (x,y).
function checkChain(x, y) {
var type = getJewel(x, y),
left = 0, right = 0,
down = 0, up = 0;
// Sprawdza kamienie po prawej.
while (type === getJewel(x + right + 1, y)) {
right++;
}
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// Sprawdza kamienie po lewej.
while (type === getJewel(x - left - 1, y)) {
left++;
}
// Sprawdza kamienie u góry.
while (type === getJewel(x, y + up + 1)) {
up++;
}
// Sprawdza kamienie u dołu.
while (type === getJewel(x, y - down - 1)) {
down++;
}
return Math.max(left + 1 + right, up + 1 + down);

}
...
})();

Zwró uwag na to, e funkcja checkChain() nie zwraca wartoci typu boolean, lecz liczb klejnotów
znalezionych w najduszym acuchu. Te wyniki daj nam troch wicej danych na temat klejnotów, które mona bdzie wykorzysta podczas punktowania ruchu. Teraz, gdy ju wiemy, jak si wykrywa acuchy, okrelenie, czy ruch jest wany, bdzie wzgldnie atwe. Pierwszym warunkiem jest
to, e oba brylanty musz znajdowa si obok siebie. Tylko ssiadujce klejnoty mog zosta zamienione miejscami. Jeli tak jest, gra powinna pozwoli na dokonanie tymczasowej zamiany. Zgodnie
z wczeniejszymi ustaleniami, jeeli ruch zostanie uznany za wany, funkcja checkChain() zwróci
liczb wiksz ni 2 dla jednego lub dwóch wymiarów. Wystarczy wic przesun kamienie i zwróci
warto wywoania checkChain(). Listing 4.11 pokazuje funkcj canSwap() zawart w skrypcie board.js,
która wdraa ten mechanizm walidacji.
Listing 4.11. Walidacja ruchu
jewel.board = (function() {
...
// Zwraca wartość true, jeśli klejnot (x1,y1) może zostać zamieniony miejscem
// z (x2,y2), tworząc dopasowanie.
function canSwap(x1, y1, x2, y2) {
var type1 = getJewel(x1,y1),
type2 = getJewel(x2,y2),
chain;
if (!isAdjacent(x1, y1, x2, y2)) {
return false;
}
// Tymczasowo zamienia miejscami wybrane kamienie.
jewels[x1][y1] = type2;
jewels[x2][y2] = type1;
chain = (checkChain(x2, y2) > 2
|| checkChain(x1, y1) > 2);
// Ustawia klejnoty na poprzednie miejsce.
jewels[x1][y1] = type1;
jewels[x2][y2] = type2;
return chain;
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}
return {
canSwap : canSwap,
...
}
})();

W listingu 4.8 wprowadzono now funkcj pomocnicz: isAdjacent(). Funkcja zwraca warto
true, jeli dwa podane zestawy wspórzdnych wskazuj na ssiednie komórki, i false, jeeli tak nie
jest. Ich ustawienie wzgldem siebie jest wyliczane na podstawie tzw. dystansu manhattaskiego.
Jeli dwie komórki przylegaj do siebie, suma odlegoci musi wynosi 1. W listingu 4.12 znajdziesz
tre funkcji isAdjacent().
Listing 4.12. Sprawdzanie ssiedztwa
jewel.board = (function() {
...
// Zwraca wartość true, jeśli klejnot (x1,y1) sąsiaduje z kamieniem (x2,y2).
function isAdjacent(x1, y1, x2, y2) {
var dx = Math.abs(x1 - x2),
dy = Math.abs(y1 - y2);
return (dx + dy === 1);
}
...
}

Dziaanie funkcji canSwap() przetestujesz w konsoli JavaScript po zainicjalizowaniu moduu planszy.
Wykorzystaj te funkcj print() do sprawdzenia danych z planszy i upewnienia si, e kod dziaa prawidowo, poprzez wpisywanie w konsoli instrukcji typu jewel.board.canSwap(4,3,4,2).

Wykrywanie acuchów
Po dokonaniu zamiany gra przeszuka plansz w poszukiwaniu acucha i go usunie. Po wykonaniu
ruchu zniknie zaledwie kilka klejnotów. Pojedynczy acuch powstaje w wyniku zamiany miejscami
dwóch klejnotów. Jeeli w wyniku ruchu jakie klejnoty zostan usunite, w ich miejsce wejd kamienie ponad nimi, a u góry planszy pojawi si nowe brylanty. Oznacza to, e naley sprawdzi
obecno acuchów na planszy raz jeszcze — teraz jednak zadanie to nie bdzie wcale takie proste.
Jedyn opcj jest przeszukanie caej tablicy. Jeli wykorzystasz do tego funkcj checkChain(), okae
si, e nie jest to takie skomplikowane. Listing 4.13 przedstawia funkcj getChains(), która przechodzi w ptli przez wszystkie kamienie w poszukiwaniu acuchów.
Listing 4.13. Przeszukiwanie planszy
jewel.board = (function() {
...
// Zwraca dwuwymiarową mapę długości łańcuchów.
function getChains() {
var x, y,
chains = [];
for (x = 0; x < cols; x++) {
chains[x] = [];
for (y = 0; y < rows; y++) {
chains[x][y] = checkChain(x, y);
}
}

Kup książkę

Poleć książkę

86

HTML5. TWORZENIE GIER
return chains;

}
...
})();

Zwrócona przez funkcj getChains() zmienna chains jest dwuwymiarow map planszy. Zamiast
danych o typach kamieni mapa ta zawiera informacje o acuchach, na które skadaj si klejnoty.
Kada komórka na planszy jest sprawdzana poprzez wywoanie metody checkChain(), co skutkuje
dopasowaniem odpowiedniej komórki na mapie do zwracanej przez funkcj wartoci.

Usuwanie acuchów klejnotów
Samo odnalezienie acucha nie wystarczy. Gra musi równie wykorzysta otrzyman informacj.
Dokadniej rzecz ujmujc, acuchy musz zosta usunite, a klejnoty ponad nimi powinny opa
na ich miejsce. Mapa acuchów jest przetwarzana w funkcji check() widocznej w listingu 4.14.
Listing 4.14. Przetwarzanie acuchów
jewel.board = (function() {
...
function check() {
var chains = getChains(),
hadChains = false, score = 0,
removed = [], moved = [], gaps = [];
for (var x = 0; x < cols; x++) {
gaps[x] = 0;
for (var y = rows-1; y >= 0; y--) {
if (chains[x][y] > 2) {
hadChains = true;
gaps[x]++;
removed.push({
x : x, y : y,
type : getJewel(x, y)
});
} else if (gaps[x] > 0) {
moved.push({
toX : x, toY : y + gaps[x],
fromX : x, fromY : y,
type : getJewel(x, y)
});
jewels[x][y + gaps[x]] = getJewel(x, y);
}
}
}
}
...
})();

Funkcja ta usuwa klejnoty z planszy i przesuwa w ich miejsce nowe. Poza zmodyfikowaniem planszy
funkcja check() zbiera informacje o usunitych i przesunitych kamieniach w dwóch tablicach —
removed i moved. Dane te s wane, gdy przydaj si pó niej np. przy animowaniu zmian na ekranie.
Wykorzystujc zagniedone ptle, funkcja check() przechodzi przez wszystkie komórki na planszy.
Jeli dana komórka zostaa oznaczona na mapie wartoci wiksz ni 2, informacja o umiejscowieniu i typie klejnotu zostaje zapisana w tablicy removed z wykorzystaniem literau obiektu. Kamie,
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który opadnie w nowe miejsce, nadpisze dane o pozycji w pó niejszym etapie, tote na razie nie
trzeba modyfikowa tablicy klejnotów.
Zwró uwag na sposób, w jaki ptla sprawdza wiersze: od dou do góry zamiast z góry na dó. Rozwizanie to pozwoli Ci natychmiastowo przemieci inne klejnoty w dó planszy. Algorytm ten zachowuje licznik kadej kolumny wewntrz tablicy gaps. Nim zacznie on przetwarza kolejn kolumn, ustawia jej licznik na 0. Za kadym razem gdy usunity zostanie klejnot, licznik jest zwikszany
o 1. Z kolej jeeli klejnot pozostaje na swoim miejscu, licznik tablicy gaps okreli, czy powinien on
zosta przesunity w dó. Stanie si tak, jeeli licznik ma warto dodatni — wtedy klejnot opadnie
w dó o równ mu liczb wierszy. Warto ta jest zapisana w drugiej tablicy — moved — za pomoc
podobnego literau obiektu, z tym e tym razem zachowane zostan w niej pozycja pocztkowa i kocowa. W tym momencie naley uaktualni tablic jewels, poniewa wskazywane przez ni wspórzdne
ulegy zmianie.

Generowanie nowych klejnotów
Funkcja check() nie zostaa do koca opracowana; wci zawiera kilka niedocigni. Przenoszc
istniejce klejnoty w dó, wypeniasz co prawda luki, lecz tworzysz nowe w górnej czci planszy.
Dlatego te po przetworzeniu wszystkich klejnotów w kolumnie naley stworzy nowe kamienie, które
spyn z górnej granicy w dó. Listing 4.15 przedstawia modyfikacj odpowiedzialn za ten mechanizm.
Listing 4.15. Dodawanie nowych klejnotów
jewel.board = (function() {
...
function check() {
...
for (var x = 0; x < cols; x++) {
gaps[x] = 0;
for (var y = rows-1; y >= 0; y--) {
...
}
// Dodaje nowe klejnoty u góry planszy.
for (y = 0; y < gaps[x]; y++) {
jewels[x][y] = randomJewel();
moved.push({
toX : x, toY : y,
fromX : x, fromY : y - gaps[x],
type : jewels[x][y]
});
}
}
}
...
})();

Liczba nowych kamieni, które trzeba wygenerowa w kolumnie, jest równa liczbie wolnych komórek, które si w niej znajduj. Konkretne wspórzdne, które maj zaj klejnoty, s atwe do obliczenia, poniewa nowe kamienie zawsze spadaj na wolne miejsca z góry planszy. Informacje o nowych klejnotach s dodawane do tablicy moved poza istniejcymi wczeniej brylantami, które
przeniesiono niej. Z uwagi na fakt, e nowe klejnoty nie maj wspórzdnych pocztkowych, wprowadziem nieistniejce wspórzdne spoza planszy, tak jakby nowe klejnoty istniay wczeniej i czekay
na swoj kolej.

Kup książkę

Poleć książkę

88

HTML5. TWORZENIE GIER

Przyznawanie punktów
W funkcji initialize() wprowadziem zmienn baseScore, na podstawie której bd oblicza liczb
przyznawanych punktów. Listing 4.16 prezentuje kod odpowiedzialny za punktowanie ruchów gracza,
dodany w skrypcie check().
Listing 4.16. Przyznawanie punktów za uformowane acuchy
jewel.board = (function() {
...
function check() {
...
for (var x = 0; x < cols; x++) {
gaps[x] = 0;
for (var y = rows-1; y >= 0; y--) {
if (chains[x][y] > 2) {
hadChains = true;
gaps[x]++;
removed.push({
x : x, y : y,
type : getJewel(x, y)
});
// Dodaje punkty do wyniku.
score += baseScore
* Math.pow(2, (chains[x][y] - 3));
} else if (gaps[x] > 0) {
...
}
...
}
}
}
...
})();

Za kady skadowy klejnot acucha gra dodaje punkty do ogólnego wyniku. Liczba otrzymanych
punktów zaley od dugoci acucha. Kady dodatkowy acuch podwaja wynik.

Pamitaj: Zmienna score nie zawiera cakowitego wyniku gracza; to jedynie suma punktów zebrana w rezultacie wykonania funkcji check(). Modu planszy nie odzwierciedla reprezentacji idei
gracza. Po prostu oblicza, jak liczb punktów naley nada za wykonanie danego ruchu.
acuchy znikny, a powstae luki zostay wypenione nowymi klejnotami. Trzeba jednak pamita,
e nowe klejnoty mog stworzy nowe acuchy — dlatego przed nami jeszcze troch pracy. Funkcja check() bdzie wywoywa siebie rekurencyjnie do czasu, gdy nie wykryje adnych acuchów.
Jak pamitamy, musi ona zwraca zachowane zmiany. Listing 4.17 przedstawia wprowadzone w niej
zmiany.
Listing 4.17. Rekurencyjna analiza planszy
jewel.board = (function() {
...
function check(events) {
...
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events = events || [];
if (hadChains) {
events.push({
type : "remove",
data : removed
}, {
type : "score",
data : score
}, {
type : "move",
data : moved
});
return check(events);
} else {
return events;
}
}
...
}

Teraz naley poczy dane z tablic removed, moved i score z informacjami zwracanymi przez rekurencyjne wywoania. W tym celu dodaj opcjonalny argument zdarzenia w funkcji check(). Argument ten jest uywany tylko w rekurencyjnych wywoaniach. Jeli do funkcji nie zostanie przekazany aden argument, zdarzenia s przypisywane do pustej tablicy. Po wykonaniu analizy planszy
dodajemy wynik, po czym plansza zmienia si w tablic zdarze poprzez uycie prostego formatu
obiektów zdarze, który przedstawiem w listingu 4.16. Wszystkie obiekty zdarze zawieraj waciwoci type i data. Jeeli gra nie znajdzie adnych acuchów, uoenie kamieni na planszy nie ulegnie
zmianie, a funkcja check() nie zostanie wywoana ponownie. W tym momencie zostanie zwrócona tablica zdarze, która odbierze pierwsze wywoanie i wykona dan operacj. W ten sposób podmiot,
który j wywoa, uzyska list wszystkich zmian, które zaszy, nim gracz wykona kolejny ruch.

Ponowne wypenianie siatki
W trakcie rozgrywki prdzej czy pó niej dojdzie do sytuacji, w której uoenie kamieni na planszy
zablokuje wszystkie ruchy. Gra musi rozpozna tak sytuacj i zainicjowa ponowne wypenienie planszy nowymi klejnotami, by gracz móg kontynuowa zabaw. Przygotujemy wic funkcj, która rozpozna,
czy na planszy moliwe s jakiekolwiek ruchy. Listing 4.18 przedstawia tre funkcji hasMoves().
Listing 4.18. Sprawdzanie dostpnych ruchów
jewel.board = (function() {
...
// Zwraca wartość true, jeśli znajdzie przynajmniej jeden możliwy ruch.
function hasMoves() {
for (var x = 0; x < cols; x++) {
for (var y = 0; y < rows; y++) {
if (canJewelMove(x, y)) {
return true;
}
}
}
return false;
}
...
})();
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Funkcja hasMoves() zwraca warto true, jeli co najmniej jeden klejnot moe zosta przeniesiony,
tak by stworzy acuch; w przeciwnym razie zwraca warto false. W listingu 4.19 znajdziesz pomocnicz metod canJewelMove(), której zadaniem jest sprawdzenie wspórzdnych dla ruchów.
Listing 4.19. Sprawdzanie wariantów ruchu dla pojedynczego kamienia
jewel.board = (function() {
...
// Zwraca true, jeśli współrzędne (x,y) są odwzorowane na planszy i
// jeśli kamień w tym punkcie może pozostać zamieniony z sąsiednim.
canJewelMove(x, y).
function canJewelMove(x, y) {
return ((x > 0 && canSwap(x, y, x-1 , y)) ||
(x < cols-1 && canSwap(x, y, x+1 , y)) ||
(y > 0 && canSwap(x, y, x , y-1)) ||
(y < rows-1 && canSwap(x, y, x , y+1)));
}
...
})();

Aby sprawdzi, czy klejnot moe zosta przeniesiony i stworzy acuch, metoda canJewelSwap()
uywa funkcji canSwap() — to wanie ona okrela moliwo zamiany z jednym z czterech ssiadujcych kamieni. Do wywoania metody canSwap() dochodzi, jeli ssiadujcy kamie znajduje si
w obrbie planszy. W rezultacie funkcja ta dokonuje zamiany z kamieniem np. po lewej stronie, tylko
jeli jego wspórzdna wynosi przynajmniej 1 i jest mniejsza od (cols-1).
Jeeli gra odkryje, i nie da si wykona adnego ruchu (co nastpi, gdy funkcja hasMoves() zwróci
false), plansza zostanie automatycznie wypeniona nowymi brylantami. Wyzwalacz wypeniania
umieciem w funkcji check(). Po zidentyfikowaniu acuchów, usuniciu klejnotów i wygenerowaniu nowych kamieni wywoywana jest funkcja hasMoves() i w przypadku niestwierdzenia moliwoci
ruchu wprowadza nowy zestaw brylantów na planszy. Wszelkie opisane zmiany znajdziesz w listingu 4.20.
Listing 4.20. Wyzwalanie wypenienia planszy
jewel.board = (function() {
...
function check(events) {
...
if (hadChains) {
...
// Wypełnia planszę ponownie, jeśli gracz nie będzie miał żadnego ruchu.
if (!hasMoves()) {
fillBoard();
events.push({
type : "refill",
data : getBoard()
});
}
return check(events);
} else {
return events;
}
}
})();
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Poza wyzwoleniem metody fillBoard() w listingu pojawia si zdarzenie wypeniania dodane do tablicy zdarze. Zawiera ono kopi planszy stworzon przez funkcj getBoard() z listingu 4.21.
Listing 4.21. Kopiowanie danych z planszy
jewel.board = (function() {
...
// Tworzy kopię planszy z klejnotami.
function getBoard() {
var copy = [],
x;
for (x = 0; x < cols; x++) {
copy[x] = jewels[x].slice(0);
}
return copy;
}
return {
...
getBoard : getBoard
};
})();

Proste wywoanie metody fillBoard() nie gwarantuje, e na nowej planszy pojawi si moliwo
wykonania ruchu. Istnieje szansa, e losowe wybieranie klejnotów uniemoliwi jakiekolwiek dziaanie gracza. Takie uoenie planszy powinno wyzwoli kolejne, niewidoczne dla uytkownika wypenienie. Najlepszym miejscem na umieszczenie tego mechanizmu jest funkcja fillBoard(). Pojedyncze wywoanie metody hasMoves() okreli, czy plansza nadaje si do dalszej gry — jeli okae si,
e nie, funkcja fillBoard() zacznie wywoywa siebie rekurencyjnie do czasu, a uzyska podany
wynik. W rezultacie plansza bdzie wypeniana raz po raz, do czasu gdy uzyskana zostanie przynajmniej jedna para klejnotów. Listing 4.22 prezentuje mechanizm dodany do funkcji fillBoard().
Listing 4.22. Rekurencyjne wypenianie planszy klejnotami
jewel.board = (function() {
...
function fillBoard() {
...
// Rekurencyjnie wypełnia planszę, jeśli nie ma na niej żadnych ruchów.
if (!hasMoves()) {
fillBoard();
}
}
...
})();

W ten sposób mechanizm wypeniania poradzi sobie z hipotetycznym scenariuszem, w którym na
wstpnej planszy nie byoby adnych ruchów. Jednake istnieje drobne prawdopodobiestwo, e
pierwsza wczytana plansza nie pozwoli graczowi na wykonanie adnego dopasowania. Wywoanie
rekurencyjne rozwizuje ten problem.
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Dopasowywanie brylantów
Przygotowalimy wszystkie funkcje zarzdzajce stanem planszy. Brakuje nam tylko metody zamieniajcej klejnoty miejscami. Jej opracowanie nie jest trudne. Dysponujesz ju funkcj canSwap(),
która okrela, czy gracz moe wykona danych ruch, oraz metod check(), która zajmuje si wydarzeniami po wykonaniu dopasowania. Listing 4.23 przedstawia tre funkcji swap().
Listing 4.23. Funkcja swap()
jewel.board = (function() {
...
// Jeśli istnieje taka możliwość, zamienia miejscami klejnot w komórce (x1,y1)
// z klejnotem w komórce (x2,y2).
function swap(x1, y1, x2, y2, callback) {
var tmp,
events;
if (canSwap(x1, y1, x2, y2)) {
// Zamienia klejnoty miejscami.
tmp = getJewel(x1, y1);
jewels[x1][y1] = getJewel(x2, y2);
jewels[x2][y2] = tmp;
// Sprawdza planszę i pobiera listę zdarzeń.
events = check();
callback(events);
} else {
callback(false);
}
}
return {
...
swap : swap
};
})();

Funkcja swap() zostanie odsonita dla pozostaej czci kodu i moe wpyn na stan planszy, tote
musi ona dziaa zgodnie z tym samym asynchronicznym mechanizmem co funkcja initialize().
Dlatego te poza dwoma zestawami wspórzdnych metoda swap() przyjmuje jako parametr funkcj
zwrotn. W zalenoci od tego, czy ruch uytkownika si powiedzie, wywoanie zwrotne otrzyma jako parametr albo list zdarze, albo warto false (w przypadku nieuznanego ruchu). Listing 4.24
przedstawia funkcje upublicznione poprzez modu planszy.
Listing 4.24. Zwracanie metod publicznych
jewel.board = (function() {
...
return {
initialize : initialize,
swap : swap,
canSwap : canSwap,
getBoard : getBoard,
print : print
};
})();
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To wszystko. Dziki odsoniciu tych funkcji stan gry moe zosta zmodyfikowany jedynie wskutek
ustawienia nowej planszy lub wywoania metody swap(). Od tego momentu wszystkie zasady gry bd egzekwowane przez funkcj swap(), co jest gwarancj integralnoci planszy. Dodatkowo jedynym
punktem wejciowym danych jest funkcja getBoard(), która nie pozwala nadpisywa informacji, co
zmniejsza ryzyko „zamania” regu przez reszt kodu.
Jak zwykle dziaanie metody swap() przetestujesz, wywoujc j w konsoli. Aby tego dokona, wpisz:
jewel.board.initialize(function(){})

Nastpnie uyj komendy jewel.board.print(), aby znale  waciw wspórzdn, i wpisz np.:
jewel.board.swap(4,3,4,2, function(e){console.log(e)})

Pamitaj przy tym, e funkcja swap() wymaga wywoania zwrotnego. Przygotuj wasnorcznie metod,
która bdzie zwraca list zdarze w konsoli.

Podsumowanie
W rozdziale tym wyoyem Ci sposób wdroenia elementarnej mechaniki gry. Przeprowadziem Ci
przez implementacj wszystkich jej regu — w tym dotyczcych przemieszczania klejnotów, usuwania acuchów i generowania dodatkowych klejnotów. Plansza gry zostaa zrealizowana w obrbie
jednego moduu, pozwalajc na dostp do informacji w zaledwie kilku miejscach, co gwarantuje, e
wprowadzone modyfikacje bd dziaay wedug wyoonych wczeniej zasad.
Ponadto rozdzia ten bierze pod uwag tryb dla wielu graczy, którego wdroeniem zajmiemy si
w dalszej czci ksiki. Na razie zapewnilimy, e gra bdzie korzysta z kodu lokalnego lub specjalnego
skryptu udostpnionego przez serwer. Uycie funkcji zwrotnych w kilku kluczowych metodach pozwoli
dwóm opracowanym moduom wspódzieli ten sam interfejs, uatwiajc dodanie asynchronicznego,
serwerowego moduu planszy w dalszej fazie projektowania gry.
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moliwoci, 97
ograniczenia, 96
wtek, Patrz: wtek pracownika
wspódzielony, 100, 101
precyzja zmiennej, 257

procesor graficzny, 251, 252
projekcja perspektywy, 267
promise object, Patrz: obiekt
obiecany
prostokt, 116, 281, 355
protokó
HTTP, 23, 24, 318, 321, 324
WebSocket, Patrz: WebSocket
Przedrostek autorski, 163, 194
przegldarka, 37
mobilna, 35, 65, 70
mobilnym, 345
okno, 51
osobista, 35
stacjonarna, 345
zachowanie domylne, 70
przestrze operacyjna, 51
przewijanie strony, 68
przezroczysto, 116, 135, 136
przycisk wirtualny, 47
punkt ogniskowania, 263
Puzzle Quest, 27

R
ramka, 377
ray tracer, Patrz: ledzenie
promieni
referencja, 39
renderowanie, 262, 265, 268, 269,
270, 286, 288, 376
retained mode, Patrz: tryb
zatrzymany
rozdzielczo, 35, 49, 57, 59, 66
natywna, 49

S
Safari, 41, 51, 61, 62, 68, 69, 70,
97, 100, 136, 193, 250, 318
debugowanie, 71
Scalable Vector Graphics, Patrz:
format SVG
serwer
HTTP, 324
Linuksa, 324
wirtualny, 324
shader, 259, 290, 366, 386
fragmentów, 251, 252, 256,
257, 259, 261, 262, 276,
281, 282, 288, 290
osadzanie, 258
wierzchoków, 251, 252, 256,
257, 259, 262, 265, 267,
274, 275, 281
shared worker, Patrz: pracownik
sieciowy wspódzielony
Sideshow, 40
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SKOROWIDZ
silnik
Box2D, Patrz: Box2D
efektów fizycznych, 334
Impact, Patrz: Impact
Three.js, Patrz: Three.js
V8, 346
Silverlight, 25, 27
Sizzle, 33
skalowanie, 52, 125, 162, 172, 192
dynamiczne, 173
skrypt, 36, 97, 98, 139
sowo klucz, 73, 116, 176, 177
bevel, 122
browser, 73
butt, 121
device-width, 52
em, 50
inline-clock, 61
miter, 122
no-repeat, 124
precision, 258
repeat, 124
repeat-x, 124
repeat-y, 124
round, 122
serverConfig, 326
source-over, 136
squre, 121
uniform, 261
suchacz zdarze, 55
smartfon, 49, 58, 60
SmartMachines, 346
Snake, 46
socket, Patrz: gniazdo
spacja em, 50
specular light, Patrz: wiato
odbicia zwierciadlanego
sprite, 144, 160, 175
spyware, 24
standard OpenGL, 250, Patrz:
OpenGL
state stack, Patrz: stos stanów
stos stanów, 112, 130, 353
styl
obramowania, 117, 121, 124
wypeniania, 117, 121, 124
SVG, 20
Symbian, 339
symulacja zjawisk fizycznych, 104
system
dynamicznego wczytywania, 36
iOS, Patrz: iOS
logów, 73
przydzielania zdarze, 80
Ubuntu, Patrz: Ubuntu
Szablewski Dominik, 335
sztuczna inteligencja, 103

Kup książkę


cieka, 115, 175, 353, 354
d wikowa, 230, 244
kontur, 115
krzywa Béziera, Patrz: krzywa
Béziera
uk, 117
przecinajca si, 27
przeksztacanie na grafik, 115
przycinajca, 120
przycinanie, 117
wypenienie, 115, 175
ledzenie promieni, 113
wiato
odbicia zwierciadlanego, 273, 277
otaczajce, 273, 274
rozproszenia, 273, 274, 276

T
tablet, 49, 58, 168, 171
tablica, 148
bufora ramki, 237
changedTouches, 171
Float32Array, 237
próbek, 236
przeplatanych danych próbek,
237
targetTouches, 171, 173
touches, 171
typ, 365
typowana, 237
TapJS, 345
tekstura, 153, 273, 278, 281, 290,
371
Three.js, 337
Titanium, 344
Titanium Studio, 341
to, 35, 151, 162
póprzezroczyste, 26, 155
transformacja, 353, Patrz: canvas
transformacja
transformata, 117
transformation matrix, Patrz:
macierz transformacji
tre awaryjna, 114, 128
trójkt, 251, 262, 264, 271
tryb
asynchroniczny, 96, 322
awaryjny, 227
bezpieczestwa, 319
natychmiastowy, 113
niezabezpieczony, 319
pejzaowy, 58, 59, 60, 67, 208
portretowy, 58, 68, 208
synchroniczny, 96, 97
zatrzymany, 113
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TTF, Patrz: font TrueType
typ medialny, 57

U
Ubuntu, 324
ulepszanie
progresywne, 26
uniform variable, Patrz: zmienna
jednolita
URI, Patrz: identyfikator URI,
Patrz: identyfikator URI
urzdzenie
mobilne, 51, 59, 168, 235, 250,
318, 338
przenone, 46
rejestrujce dotyk, 56
user agent, Patrz: klient
uytkownika
usuga sieciowa, 345
uytkownika nazwa, 32

V
varying variable, Patrz: zmienna
rónorodna
vendor prefix, Patrz: przedrostek
autorski
Verou Lea, 163
Vodori, 174

W
W3C, 20, 40, 174, 193, 235, 298,
318, 361
wtek, 96
pracownika, 96, 99
Web Font Working Group, 40
Web Hypertext Application
Technology Working Group,
Patrz: WHATWG
Web Open Font Format, Patrz:
format WOFF
Web Storage, Patrz: magazyn
sieciowy
web worker, Patrz: pracownik
webgl, 251
WebGL, 24, 25, 250, 251, 265,
270, 284, 337, 364, 386
WebKit, 23, 136, 163, 194
WebOS, 339
WebSocket, 23, 33, 63, 98, 318,
322, 326, 346
komunikacja, 321
Weiner Ben, 40
wektor, 253, 262, 265, 390, 391
kierunku odbicia, 277
mieszanie, 255
widoku, 277
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Weltmeister, 336
WHATWG, 20, 28, 314
wierzchoek, 369
Windows, 341
Windows Phone 7, 339
waciwo medialna, 57
WOFF, Patrz: format WOFF
worker thread, Patrz: wtek
pracownika
wspóbieno, 96
wtyczka Flash, 22
wynik, 32, 309
rekordowy, 32, 309, 311, 312
wypenienie, 24, 27, 97
wyraenie regularne, 146
wywoanie zwrotne, 322
wzorzec moduów, 38

X
XHTML, 20
XML, 20, 271
XMLHttpRequest, 23

Y
yepnope, 36, 109, 146

Z
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zapytanie medialne
CSS, 46, 208
CSS3, 57, 59
zdarzenie, 113
audio, 233
click, 54, 55, 56, 168, 177
connect, 327
connection, 325
delegacja, Patrz: delegacja
zdarzenia
dotykowe, 168, 170, 174, 178
ended, 244
gestów, 173, 174
gesturestart, 173
handler, 113
keydown, 168, 179
keypress, 168, 179
keyup, 168, 179
komunikacyjne globalne, 101
cznoci, 101
message, 322
mousedown, 168, 177
mouseover, 168
mouseup, 168
MozAudioAvailable, 236
nasuchiwanie, 101
pótna, 174

sterowania, 174, 176, 177
touch, 56
touchend, 170
touchmove, 68, 170, 173
touchstart, 170, 171, 178
wielodotykowe, 48, 171, 173
Zeewe, 343
zjawiska fizyczne, 334, 337
w przestrzeni dwuwymiarowej,
335, 337
zmienna
jednolita, 260, 265, 267, 275,
281, 368
rónorodna, 262, 281
wektorowa, 261
zmiennoprzecinkowa, 261, 262
znacznik
animowanie, 196
canvas, 114
embed, 226
graficzny, 186
meta, 34, 51, 62, 68, 69
noscript, 114
progress, 149

danie HTTP, 325
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