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Abstrakt
Práce přibližuje koncept a možnosti autorského softwarového nástroje
pro tvorbu multimediálních prezentací, vizualizací a her ve 2D. Nástroj
využívá vlastní skriptovací jazyk, který je v práci podrobně rozebrán.
Práce čtenáře seznamuje se současným uživatelským rozhraním
nástroje, možnostmi jeho využití, s jeho klady i zápory. V závěru autor
zvažuje směr a možnosti dalšího rozvoje nástroje. Součástí práce je
digitální datový nosič s kompletním zdrojovým kódem a instalačními
balíčky enginu včetně ukázek jeho použití. [Autorský abstrakt].

Klíčová slova
engine, software, softwarový nástroj, program, interakce, multimédia,
open source, uživatelské rozhraní, multimediální tvorba, tvorba her,
tvorba prezentací, API, UI, GUI
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Motto: „Kdo si hraje, nezlobí.“
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Předmluva
Bylo to v mém útlém věku, kdy jsem se bezděky zaposlouchal
do podivuhodného hovoru dvou kamarádů. K mému upřímnému
překvapení jsem zjistil, že se baví o počítačové hře. Počítač
v mých představách byla bedna, která z jedné strany polykala
čísla a z druhé čísla chrlila. Hra vytvořená takovými prostředky,
jakkoli jsem se snažil povolit uzdu fantazii, nemohla být tím, co
popisovali. Jaký to byl div, když jsem ji poté spatřil.
Možnosti multimediální tvorby v roce 1987 byly omezené.
Nástroje pro tvorbu a editaci multimédií, které nabízely tehdejší
domácí 8 a 16bitové počítače (z řad Zx Spectrum, Atari, Amiga,
PC a dalších) spolu se slušnou řádkou her, byly převážně proprietárním softwarem s vzájemně nekompatibilními formáty. Multimediálně tvořit v praxi znamenalo vybrat kompatibilní nástroje
z dostupných tak, aby umožnily realizovat zamýšlené dílo co
nejlépe. V případech, kdy dostupné nástroje nestačily, bylo nutné
si vytvořit vlastní.
Postupem času vstoupil na scénu domácích počítačů tzv.
multitasking, téměř neomezená paměť, 64bitové více jádrové
procesory a akcelerátory. Proprietární a open source operační
systémy a software soutěží o přízeň uživatelů a celkový podíl na
globálním trhu. S rozvojem standardizovaných formátů a rozhraní
je možné efektivněji využívat systémových i specializovaných
knihoven a nástrojů. Rozmach internetu a počítačových sítí dává
slovům multimédia a interakce nový rozměr.
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Cíle práce
Cílem práce je přiblížení konceptu a možností autorského
softwarového nástroje pro tvorbu multimediálních prezentací,
vizualizací a her ve 2D. Především pak představit současné
uživatelské rozhraní nástroje a možnosti jeho využití. Dále popsat
skriptovací jazyk, který nástroj využívá, včetně příkladů jeho
použití při tvorbě interakcí, a pro čtenáře z řad vývojářů nastínit
i programovou koncepci nástroje s možnostmi jejího dalšího
rozvoje.
To, co je pro mě osobně tím hlavním cílem této práce, je
oslovit její čtenáře a čtenářky a získat v nich nové uživatele
a fanoušky projektu SMILE. Poskytnout jim v tomto díle veškeré
informace potřebné k realizaci jejich vlastních projektů s pomocí
popsaných nástrojů a seznámit je s možnostmi, jak aktivně
podpořit a ovlivnit další vývoj a směřování projektu SMILE.

Struktura práce
Práce je rozdělena do několika na sebe navazujících kapitol,
které postupně popisují práci s nástrojem tak, jak se s ní jeho
uživatel setkává.
Úvodní kapitola pojednává o historii vývoje a důvodech vzniku
nástrojů SMILE. Zároveň vymezuje některé základní pojmy
použité v práci a odkazuje i podobné existující nástroje.
Koncept samotného nástroje je podrobně rozebrán v následující kapitole. Popisuje, z jakých částí se nástroj skládá, jaké jsou
jeho hardwarové nároky a možnosti instalace.
Hlavní část práce, popis uživatelského rozhraní nástroje, je
koncipována jako uživatelský průvodce nástrojem SMILEditor.
Čtenář je postupně seznamován s grafickým uživatelským
rozhraním tohoto nástroje a s prací v něm. Jednotlivé komponen-
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ty jsou čtenáři opět předkládány v takovém pořadí v jakém se
s nimi při práci v editoru setkává.
Neméně důležitou součást práce tvoří popis skriptovacího
jazyka, mající praktičtější formu manuálové příručky, jejíž jednotlivé kapitoly se věnují vždy vybrané oblasti použití skriptu, jako
jsou práce se scénou, zvukem nebo fonty. Vzhledem k charakteru této kapitoly a pro snadnou pozdější orientaci v ní je tato
doplněna o abecední rejstřík všech popsaných příkazů skriptu.
Detailní popis programové implementace nástrojů je nad
rámec této práce. Pro zájemce z řad vývojářů jsou však v následující kapitole představeny použité vývojové nástroje a základní
postupy pro práci s nimi a zdrojovým kódem společně s jeho
organizací v projektu.
K práci je na digitálním nosiči přiložen kompletní zdrojový kód
a jeho dokumentace, společně s ukázkami interaktivních projektů. Aktuální verze zdrojového kódu a instalačních souborů je
přístupná také z webu projektu SMILE zmíněného dále v práci.

Použité zkratky a výrazy
Výraz

Rozpis

Český ekvivalent

API

Application programming
interface

Rozhraní pro programování
aplikací

bpp

Bits per pixel

Počet bitů reprezentujících
jeden obrazový bod

C++

C++ programming language

Objektově orientovaný
programovací jazyk

CCL

Creative Common License/
Public Domain

Bezúplatná licence na
libovolné užití díla

CLX

Kylix Library

Na komponentách Qt
založený vizuální framework
určený pro GNU/ Linux

CNCL Free for comercial and noncomercial use license
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Ostatní licence umožňující
použít licencovaný SW za
daných pravidel v komerčních
i nekomerčních aplikacích

CPOL Code Project Open License

Code project licence
umožňující použit licencovaný
SW za daných pravidel v
komerčních i nekomerčních
aplikacích

fps

Frames per second

Počet vykonaných
překreslení obrazu
(obrazovky) za jednu vteřinu

GNU

GNU's not Unix

Projekt svobodného software
GNU

GPL

GNU General Public License

GNU licence umožňující
použít licencovaný SW pouze
v nekomerčních (GPL)
aplikacích

GUI

Graphical user interface

Grafické uživatelské rozhraní

HDD

Harddisc

Pevný disk

IDE

Integrated Development
Environment

Vývojové prostředí

JPEG

Joint Photographic Experts
Group format

JPEG komprimovaný rastrový
formát obrazu

LGPL

GNU Lesser General Public
License

GNU licence umožňující
použít licencovaný SW za
daných pravidel i v
komerčních aplikacích

MM

Multimedia resource

Datový zdroj s
multimediálním obsahem
(grafika, video, zvuk)

MPEG Motion Picture Experts Group MPEG komprimovaný formát
format

videa

MS

Microsoft

Společnost Microsoft

OOP

Object Oriented Programming Objektově orientované
programování

OS

Operation System

Operační systém počítače

OSI

Open Source Initiative

Organizace pro podporu
a šíření open source SW

PNG

Portable Network Graphics
format

PNG komprimovaný rastrový
formát obrazu

px

Pixel, picture element

Nejmenší zobrazitelný bod na
monitoru nebo v rastru

QT

Nokia Qt

Multiplatformní knihovna pro
vytváření programového GUI
(dříve známá jako Trolltech
Qt)

RAD

Rapid Application Deploy

Nástroje pro rychlý vývoj SW
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RAM

Random Acces Memory

Paměť s přímým přístupem

RGB

Red Green Blue

Barevný model reprezentující
barvu (pixelu) za pomoci
trojice barevných složek
červené, zelené a modré

SDL

Simple Directmedia Layer

Jednotné rozhraní přístupu
k multimédiím

SMILE Scriptable Multimedial

API a GUI pro vytváření
skriptovatelných
multimediálních interakcí

sprite

Multimedia sprite

2D obrázek (zpravidla
animovaný) ve scéně,
sloužící k vizualizaci celku,
nebo části zvoleného
datového zdroje (multimédia)

STL

Standard Template Library

Sada algoritmů a datových
struktur jazyka C++

SW

Software

Programové vybavení
počítače (program, knihovna,
OS)

UI

User interface

Uživatelské rozhraní

VCL

Visual Component Library

Na komponentách založený
vizuální framework určený
pro MS Windows

X11

X Window system

GUI systému Linux

Interactive Locations Engine

Tabulka 1: Použité zkratky a výrazy.
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1 Úvod
1.1 Vymezení pojmů
Pojem multimédia je velmi široký. Jde o kombinaci různých
typů médií v jediném dokumentu, zahrnujícím text, grafiku,
animaci, audio a video [33]. Termín interaktivní je využíván
v mnoha oborech, typicky jako měřítko uživatelského vlivu. Čím
větší je úroveň interaktivity, tím větší vliv má uživatel na
výslednou formu a zaměření mediálního produktu [39]. Samotný
počítač je interaktivním multimediálním zařízením. Dokáže
zobrazit kombinace různých typů médií a současně umožňuje
uživatelskou interakci s tímto obsahem jak na úrovni OS (nastavení vzhledu, nastavení zvuků), tak na úrovni aplikačního SW
(grafické, textové, hudební, herní editory, browsery, MM
přehrávače). Interaktivní multimédia v kontextu SW lze podle
úhlu pohledu chápat jako:
•

Nástroje pro tvorbu MM dokumentů nebo aplikací formou
interakce, tedy takovou, umožňující za pomoci myši či
jiných periferních zařízení sestavit a publikovat MM obsah
(typicky prezentační nástroje a herní editory). V nástrojích
pro tvorbu prezentací uživatel běžně vytváří, propojuje
a testuje MM obsah za pomoci techniky drag&drop v režimu WYSIWYG.

•

Samotné MM dokumenty, v jejichž rámci může uživatel
interaktivně působit na jejich obsah, tedy takové, v nichž
lze pomocí periferních zařízení aktivovat MM obsah
a dynamicky tak odkrývat či utvářet jejich obsah celkový
(typicky prezentace a počítačové hry). V případě her bývá
uživatel často zosobněn tzv. avatarem, který jej v herním
světě reprezentuje a který podle příkazů uživatele tento
svět postupně odkrývá.

Veškerá porovnání s obdobnými nástroji omezím v této práci
pouze na SW nástroje kombinující oba tyto aspekty interaktivních multimédií, tedy na takové, které umožňují formou inter14

akce vytvářet díla multimediálně interaktivní. Pro další omezení
této, stále velmi široké, skupiny SW nástrojů jsem definoval
následující požadavky:
I. Jsou navržené pro osobní počítače.
II. Mají multiplatformní základ, jsou přenositelné mezi platformami.
III. Jejich zdrojový kód je volně dostupný.
IV. Lze je využít komerčně i nekomerčně bez nutnosti licencování.
V. Cílí na tvorbu interaktivních vizualizací a her.

Důvodem k takto striktnímu omezení je vybrat SW nástroje,
které umožňují svému uživateli opravdu svobodnou tvorbu
a publikování, bez nutnosti licencovat vývojový SW a bez
omezení komerčního využití finálního díla, neboť takový je
i nástroj, který v práci představím.
Současný SW trh nabízí řadu vynikajících nástrojů pro MM
tvorbu na komerční bázi, a to jak pro PC, herní konzole, handheldy, ale i mobilní telefony. Tato řešení však mnohdy neumožňují
opravdu svobodné vytváření MM obsahu. Jsou svázána licenčními poplatky a mnoha omezeními týkajícími se integrace
výsledného díla do aplikací třetích stran a možností jejich
komerčního využití. Zdrojové kódy nástrojů jsou většinou nedostupné a jejich další vývoj je plně v rukou jejich producentů. Volně
přístupné varianty těchto nástrojů, pokud existují, mají většinou
omezenou funkcionalitu nebo možnosti distribuce a zpravidla je
možné je v této podobě efektivně využívat jen pro edukativní
účely.
Na druhé straně zde vzniká celá řada open source řešení,
publikovaných převážně pod licencemi GNU. Projekt GNU vznikl
v roce 1984 jako svobodná alternativa k počítačovému systému
Unix. Systém GNU se stále vyvíjí, v současné době stále nemá
15

dokončený vlastní kernel (jádro systému), a využívá proto kernel
systému Linux. Vytváří tak systém označovaný jako GNU/ Linux,
jehož variantní distribuce (Ubuntu, Suse, Red Hat) využívají
miliony uživatel po celém světě. „Free software“ je o svobodě,
nikoli o ceně. Uživatel svobodného SW může tento SW svobodně
spouštět, kopírovat, distribuovat, studovat, pozměňovat
a zlepšovat. Uživatelům tak GNU zajišťuje tyto čtyři základní
svobody:
I. Provozovat SW k jakémukoli účelu.
II. Zkoumat, jak SW funguje, a přizpůsobovat si jej vlastním
potřebám.
III. Redistribuovat kopie SW a napomáhat jeho dostupnosti ve
svém okolí.
IV. Zlepšovat a zveřejňovat zlepšení SW veřejnosti a ku
prospěchu celé komunity.

Naplnění podstaty bodů 2 a 4 přitom předpokládá plné zpřístupnění zdrojového kódu takového SW [38].
Open source aplikace nemusí vždy dosahovat kvalit
komerčních produktů. Oproti nim jsou však tato řešení často
multiplatformní, nabízejí mnohem flexibilnější způsoby rozšiřování a aktualizace. Open source zahrnuje především širokou
řadu kvalitních knihoven API, které lze efektivně využít ve vlastních aplikacích.
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1.2 Historická východiska
Cílem této práce je představit svobodný autorský multimediální nástroj a poskytnout základní informace k jeho vzniku,
možnému použití a využití. Prvopočátky tohoto nástroje sahají do
minulého století, kdy jsem začal experimentovat s MM tvorbou
a postupně začal zjišťovat, že dostupné nástroje ne zcela
vyhovují mým představám. Díla tehdy vytvořená byla platformě
závislá, jejich rozšiřitelnost byla limitována licenčními ujednáními
použitého SW. Jednalo se především o jednorázové hry a hříčky,
které nebylo možné dále upravovat, a plnily tak pouze svůj
primární účel. Mezi příklady mohu uvést Adventure demo,
uveřejněné kolem roku 1996 jako součást výběrového semináře
programování v Pascalu na gymnáziu Arcus, nebo spontánní
hříčku Lucie a Honza ničí metro, využívající sharewarovou
knihovnu Yakicons [50], publikovanou na VOŠIS kolem roku
2000 jako součást zápočtové práce z programování v C++.
Každé takové dílo vyžadovalo nové nástroje a nový přístup
k programování. V té době jsem si uvědomil potřebnost nezávislého MM frameworku, který by byl rozšiřitelný a umožňoval vytvářet univerzální vizuální základ pro jinak specifické aplikace. Tímto
základem se zprvu jevily být MM knihovny jako je VCL. Tato
komponentní, vizuální knihovna firmy Borland (dnes CodeGear),
primárně podporující tvorbu GUI, umožňuje mimo jiné i velmi
efektivně pracovat s grafikou a multimédii a v kombinaci s C++
nebo Delphi Builderem se stává mocným RAD nástrojem pod OS
Windows. Tato knihovna je však komerčně licencovaná a není
multiplatformní, ačkoli byla později doplněna o svůj GNU/ Linux
protějšek, nástroj Kylix a knihovny CLX [18].
S rozvojem a pronikáním platformy GNU/ Linux do běžného
života lidí začal být požadavek multiplatformního vývoje aplikací
klíčovým. Pokud má výsledný produkt oslovit co nejširší
17

obecenstvo, je třeba, aby nekladl za překážku OS cílového uživatele. Zároveň je nutné, aby byl schopen podporovat nejnovější
HW na dané platformě, především grafické a zvukové procesory,
ale i procesory fyzikální nebo nová periferní zařízení.
Ponecháme li stranou standardizaci přenosových formátů,
umožňujících na platformě nezávislý rozvoj internetu a internetových aplikací (kteréžto nejsou tématem této práce), hlavními
standardy k hardwarově akcelerovanému zpracování multimédií
se staly API DirectX a OpenGL. Standard OpenGL se navíc jeví
být rozhraním, které by již v roce 2010 mělo akcelerovat grafiku
webových aplikací, a to pod vedením skupiny WebGL [5]. Takové
rozšíření by jistě do značné míry přiblížilo grafické možnosti
současných nativních a webových aplikací.
DirectX je programové rozhraní vyvinuté společností Microsoft, poprvé pro Windows 95, pro vytváření a spravování
grafických formátů a multimediálních efektů v aplikacích, jako
jsou hry a aktivní webové stránky. Součástí tohoto rozhraní je
i DirectDraw API pro přímý přístup k video paměti. Rozhraní
OpenGL je otevřenou specifikací pro definici 2D a 3D objektů.
Pomocí OpenGL API mohou aplikace vytvářet shodné efekty na
libovolném, OpenGL podporujícím grafickém adaptéru. Vývoj
tohoto rozhraní iniciovala společnost Silicon Graphics [28]. Nutno
podotknout, že zatímco rozhraní DirectX podporuje pouze OS
Windows, rozhraní OpenGL je platformě nezávislé. Obě tato
rozhraní jsou pod silnou lobby výrobců HW, a tak spíše nežli
jejich spojení či zánik jednoho lze očekávat jejich koexistenci [43].
Jako API pro práci s multimédii jsem nakonec zvolil knihovnu
SDL, podporující standardní i akcelerovaný přístup k rozhraní
systému a nízkoúrovňový přístup k jeho vstupním a výstupním
zařízením [12]. Toto bezplatně dostupné multiplatformní multimediální vývojové API, jehož autorem je vedoucí programátor Loki
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Entertainment Sam Lantinga, je publikováno pod licencí GNU/
LGPL verze 2 a oficiálně podporuje systémy Linux, Windows,
Windows CE, BeOS, MacOS, Mac OS X, FreeBSD, NetBSD,
OpenBSD, BSD/OS, Solaris, IRIX a QNX. Knihovna je vytvořena
v jazyce C s nativním C++ rozhraním. Podporovaná API této
knihovny zahrnují i jazyky Java, Pascal, PHP, Python, Ruby,
Smalltalk a mnoho dalších. Knihovna také podporuje volání
rozhraní OpenGL [14].
Pro přístup k tomuto API se jako multiplatformní programovací
jazyk nabízí Java společnosti Sun Microsystems nebo jazyk
C/C++. Zatímco zdrojový kód v jazyce Java je kompilovaný na
byte-kód interpretovaný pomocí JavaVM na cílové platformě až
za běhu, jazyk C/C++ je na cílové platformě zkompilován do
nativního spustitelného binárního souboru, který jako takový je
platformě nepřenositelný. Samotný jazyk Java je implementován
v jazyce C/C++ a lze tak předpokládat, že Java aplikace
s interpretovaným byte-kódem poběží pomaleji než aplikace
napsaná přímo v jazyce C++. Různá měření však ukazují, že
Java přináší stabilní výkon, který je v průměru srovnatelný
s aplikacemi v C++. Kvalitní knihovny a memory management
Javy kompenzují ztráty výkonu oproti C++ s možným neoptimálně zvoleným kódem [43] [25] [17].
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2 Koncept nástroje SMILE
2.1 Představení nástroje
SMILE (Scriptable Multimedial Interactive Locations Engine, nástroj pro
tvorbu skriptovatelných multimediálně interaktivních lokací)

je autorská,

platformě nezávislá sada nástrojů dostupných pod licencí
GNU LGPL, vystavěná na knihovnách SDL. Engine je svobodnou
alternativou komerčních nástrojů pro tvorbu MM aplikací.
Umožňuje interaktivně vytvářet multimediálně interaktivní scény,
použitelné (interpretované) samostatně nebo jako součást vlastních MM aplikací. Soustředí se na 2D zpracování grafiky a videa
ve vícevrstevné scéně s podporou interaktivních regionů, izometrického zobrazení, paralaxního skrolování, zpracování scény
skriptem a jejího doplnění o hudbu a zvuk. Jedná se o otevřené
víceúčelové řešení vhodné jak pro tvorbu interaktivních vizualizací a her, tak pro zajištění MM podpory vlastních aplikací.
Zacílení nástroje na rastrovou grafiku není náhodné.
Současné populární nástroje preferují vektorovou grafiku a 3D
zobrazení. Práce s vektory je v mnohém efektivnější, lze ji snáze
standardizovat a na úrovni HW akcelerovat. Z klasických vektorových patří k nejznámějším komerční software Flash firmy
Adobe s jeho méně známou open source alternativou Ajax
Animator. Mezi open source řešení podporující tvorbu interakcí
v 3D patří například enginy Ogre, CrystalSpace, Cube nebo
aplikace Blender. Enginy pracující s klasickou rastrovou grafikou
jsou v menšině a většina těchto řešení zahrnuje pouze
programovou knihovnu bez podpůrných GUI nástrojů. Mezi
komplexní nástroje na tomto poli patří populární (ne však zcela
bezplatně, a už vůbec ne open source) Game Maker1 a open
source engine Construct2, oba pro OS Windows. Ucelené open
1 Game Maker, dostupný z WWW: < http://www.yoyogames.com/gamemaker>.
2 Construct, dostupný z WWW: < http://www.scirra.com/construct/>.
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source multiplatformní řešení včetně GUI přináší český engine
Wintermute3, zaměřený na tvorbu point&click adventure her, nebo
herní java engine Golden T4.
Hlavní výhodou 2D rastrové grafiky oproti 3D vektorové je
snadnost jejího pořízení a práce s ní. Je ideální volbou pro malé
týmy nebo jednotlivce, kteří si nemohou dovolit investovat čas
a prostředky do kvalitního zpracování 3D návrhu, který si troufám
tvrdit je pro jakoukoli 3D interakci klíčovým faktorem jejího úspěchu.
Cílem projektu SMILE
je poskytnout zájemcům
jednoduché, uživatelsky
přívětivé kompaktní
nástroje a prostředky

Ilustrace 1: Záhlaví domácí stránky
projektu SMILE.

umožňující snadno a rychle vytvářet multimediálně interaktivní díla s minimálními náklady
a neomezeným využitím.
Nástroj není přímo zaměřen na vývoj konkrétního typu her
nebo prezentací a implementaci vnitřní logiky
výsledného díla proto ponechává plně v rukou uživatele.
Jako hlavní podpůrné
prostředky k tomu (kromě C++
API) nabízí možnost zpracování událostí ve scéně
skriptem s podporu detekce

Ilustrace 2: SMILE fanklub na
portálu Facebook.

kolizí a herních regionů. Podporuje práci s obrazovými, paralaxně
skrolujícími vrstvami umožňujícími kombinovat klasické 2D
3 Wintermute (WME), dostupný z WWW: < http://deadcode.org/home/index.php/about/>.
4 Golden T (GTGE), dostupný z WWW: < http://www.goldenstudios.or.id/products/
GTGE/>.
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a izometrické, pseudo 3D, zobrazení. Klade důraz na jednoduchost návrhu scény se snahou o maximální využití WYSIWYG
přístupu, kdy uživatel primárně řeší vizuální stránku věci a jen
výjimečně precizuje konkrétní data. Vytvořené interakce lze
spouštět pomocí interpreta ve fullscreen i okenním módu
(s podporou 16, 24 a 32bitové barevné hloubky a rozlišení daném
možnostmi dostupného grafického adaptéru) nebo je plně
integrovat do vlastních aplikací.
Projekt je koncipován jako otevřené řešení, které, ač je ve své
stávající podobě plně použitelné, vyzývá k inovaci a úpravám.
Projekt je umístěn na portálu SourceForge (il. 1, 4) zaměřeném
na podporu open source aktivit a jejich distribuci široké
veřejnosti5. Stránky projektu obsahují náhledy posledních aktivit
práce na projektu, umožňují uživatelský feedback formou
komentářů a diskuzních fór, zpřístupňují aktuální binární
distribuce projektu ke stažení. Vývojářská sekce webu obsahuje
on line repozitář zdrojového kódu, systém oznamování a odstraňování chyb a projektovou wikipedii. Projekt má také svůj fanklub
na sociální síti Facebook (il. 2), informující o důležitých novinkách
a dění okolo enginu SMILE a poskytující zároveň prostor k diskuzi a novým námětům6.

2.2 Projekt SMILE
Projekt se začal utvářet kolem roku 2003, a to převážně ve
volném čase, tedy po nocích. Vznikal zprvu jako praktická sada
C++ utilit pro práci s grafikou a nadstavba knihoven SDL. Projekt
byl koncipován jako malá platformě přenositelná multimediální
knihovna podporující tvorbu 2D her a vizualizací. Knihovna se
rozšiřovala a postupně implementovala zpracování pohybu
5 Domovská stránka projektu SMILE, dostupná z WWW: <
http://smile2d.sourceforge.net>.
6 Projekt SMILE na síti Facebook, dostupný z WWW: <
http://www.facebook.com/pages/SMILE-project/146877942496>.
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a animace spritů, práci s vrstvami obrazu, událostní a kolizní
model. V rané verzi s ní již bylo možné programovat proprietární
interakce a vizualizace.
Důvodem, proč jsem se rozhodl projekt realizovat v jazyce
C++, byly především mé předchozí pracovní zkušenosti
s vývojem v tomto jazyce a s jeho možnostmi. Java run-time
zároveň, jakožto komplexní řešení, vyžaduje přibližně 100 MB
instalaci [51] oproti C++, které k vybraným knihovnám přistupuje
přímo (v případě použitých SDL knihoven jde o instalaci přibližně
1 MB).
S rozšířením o možnost skriptování a jednoduchý interní
grafický editor vstupních dat, stál SMILE na pomezí mezi multimediální knihovnou a multimediálním nástrojem. V rámci studia

Ilustrace 3: Ukázky SMILE projektů.
Vlny (2004), Eko (2005), Recyklačka (2007)
na ÚISK byly uveřejněny demo verze Eko hry7 a Recyklační hry8,
vytvořené těmito prostředky (il. 3).
Počátkem roku 2008 byla vcelku úspěšně otestována verze
pro systém GNU/ Linux a potvrdila tak multiplatformní ambice
tohoto řešení. Pracně aktualizovatelné a nestandardní GUI
interního editoru společně s omezenými možnostmi jeho jazykové lokalizace postupně vedly ke snaze jej nahradit standardním
řešením.
Tímto řešením se ukázala být moderní multiplatformní knihovna Qt pro tvorbu aplikací a aplikačních UI společnosti Nokia,
7 ÚISK, Umění a nová média 2005: O.Hanková, J.Tomášek.
8 MFF, Vývoj počítačových her 2007: O.Hanková, M.Švagerka, J.Tomášek.
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dostupná (i) pod licencí LGPL. Toto řešení (na které je mimo jiné
portováno i linuxové desktopové prostředí KDE4) implementuje
vlastní, plně standardizovanou sadu GUI komponent a platformě
přenositelný aplikační framework. Disponuje vlastním IDE
QtCreator s nástroji pro vizuální návrh a kompilaci GUI
a nástrojem QtLinguist umožňujícím vytváření a správu lokalizačních slovníků aplikací [48].
Toto spojení umožnilo v roce 2009 vznik externího editoru.
Samostatného, multimediálně interaktivního nástroje využívajícího moderní standardizované GUI s podporou českého
a anglického jazyka (které lze snadno lokalizovat do dalších
světových jazyků) a zdokonalené jádro MM knihovny. Knihovna
jako taková ke svému provozu i nadále vyžaduje pouze knihovny
SDL. Knihovny Qt jsou vyžadovány pouze externím editorem
a vyžadují instalaci dalších přibližně 15 MB.
Nástroj SMILE v současnosti tvoří:
I. Externí editor (SMILEditor).
II. Interpret a překladač s interním editorem (SMILEngine).
III. Platformě nezávislá MM knihovna s C++ API (SMILE).

Kompletní čistá instalace pod OS Windows vyžaduje přibližně
17 MB volného místa na disku.

2.2.1 Licence nástroje
Veškeré nástroje a data projektu SMILE jsou dostupné pod
licencí GNU LGPL ve verzi 3. Veškerá díla odvozená z těchto
nástrojů (SMILE, SMILEngine, SMILEditor) musí splňovat
podmínky této licence a to včetně volného zpřístupnění upravených zdrojových kódů.
Odvozená díla mohou být volně distribuována pod libovolnou
komerční i nekomerční licencí za podmínky, že knihovnu SMILE
24

linkují dynamicky (tj. neupravují nijak její interní součásti
a knihovna samotná zůstává oddělena od ostatního kódu odvozeného díla).
Díla vytvořená těmito nástroji společně s daty, které využívají
(např. zvuk, obraz, video, skript), mohu být vlastnictvím třetích
osob a podléhat tak jiným licenčním podmínkám než nástroj
samotný.

2.2.2 HW nároky nástroje
Minimální nároky kompletní instalace jsou následující:
•

OS: Windows, Linux (X11)

•

HDD: 20 MB

•

Procesor: 486+

•

RAM: 40 MB+

•

Video: 640x480, 16bpp+

•

Ostatní: myš, zvuková karta

Doporučená konfigurace je:
•

OS: Windows, Linux (X11)

•

HDD: 100 MB

•

Procesor: 686

•

RAM: 0,5 GB

•

Video: 1280x1024, 32bpp, akcelerátor

•

Ostatní: myš, zvuková karta

Nástroje byly otestovány na distribucích OS Windows 98, XP,
Vista a Debian distribucích OS Linux Kubuntu [3] a Lenny [8].
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2.2.3 Instalace
Instalační soubory jsou volně dostupné ke stažení na stránkách projektu9. Podle operačního systému návštěvníka webu se
stáhne odpovídající verze
souboru. K dispozici je také
kompletní seznam všech
souborů ke stažení zahrnující
veškeré dostupné verze

Ilustrace 4: Projekt SMILE na
portálu SourceForge.

souborů a vývojářské balíčky10.
Pro instalaci pod OS Windows stačí spustit instalačního
průvodce (smile_setup.exe). Instalovaný program se standardně
ukládá do adresáře C:\Program Files\SMILE_editor a je
přístupný z hlavního systémového menu (tlačítko Start) v sekci
Programy pod záložkou SMILEditor.
Instalace pod OS Linux vyžaduje kroků o něco více. Stažený
soubor (smile_linux.zip) obsahuje kompletní Debian balíček
s distribucí projektu. Po rozbalení obsahu na disk získáme tyto
soubory:
•

smile2d.1-0_0-2_i386.changes – popis změn oproti
předchozím distribucím

•

smile2d.1-0_0-2_i386.deb – instalační balíček
SMILE

•

smile2d.1-0-doc_0-2_all.deb – instalační balíček
linuxové dokumentace

•

smile2d.1-0_0-2.dsc – popis instalačního balíčku.

•

smile2d.1-0_0-2.tar.gz – kompletní zabalený
zdrojový kód

9 Projektová stránka SMILE, dostupná z WWW: <
http://sourceforge.net/projects/smile2d/>.
10 Seznam distribuovaných souborů SMILE ke stažení, dostupný z WWW: <
http://sourceforge.net/projects/smile2d/files/>.
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Doporučený postup instalace je následující. Rozbalte soubor
se zdrojovým kódem do vybraného instalačního adresáře a po té
do něj přejděte. Ujistěte se, že máte nainstalovány všechny vyžadované knihovny a aktualizované cesty k nim v souborech Makefile. Sestavte program příkazem make. V případě úspěchu
obsahuje instalační adresář soubory SMILEngine, SMILEditor
a SMILE.so. S oprávněním uživatele root vytvořte symbolický
link na soubor SMILE.so v adresáři /usr/lib a zaregistrujte
knihovnu příkazem ldconfig. Nyní je instalace dokončena,
z adresáře instalace můžete spustit editor (./SMILEditor)
nebo interpret (./SMILEngine).

2.2.4 Editor
Jedná se, jak již bylo zmíněno, o samostatnou aplikaci
(SMILEditor) využívající knihovny SMILE, SDL a Qt. Tato aplikace
zajišťuje standardní a plně lokalizovatelné grafické uživatelské
rozhranní umožňující návrh, tvorbu, správu a ukládání multimediálních zdrojů SMILE. Umožňuje komfortní vytváření animací,
organizaci multimédií, vytváření relací, definici interaktivních regionů a organizaci vrstev obrazu (il. 5).
Vytvořená multimediálně interaktivní scéna je přímo spustitelná jak v nástroji samotném, tak v interpretu a je možné s ní
i dále pracovat za použití SMILE API. V současnosti editor
neumožňuje editaci propojených skriptů přímo v GUI. Editor sice
umožňuje v případě, kdy je scéna doplněna o skripty, tyto spustit
přímo v prostředí editoru, ale v distribuované binární verzi je tato
možnost prozatím zablokována. Instalace aplikace vyžaduje
přibližně 16 MB volného místa na disku. Popis uživatelského
rozhraní aplikace je podrobně rozebrán v samostatné kapitole
dále v této práci.
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Ilustrace 5: Náhled uživatelských rozhraní editorů.
Původní (SMILEngine) a nové GUI editoru (SMILEditor).

2.2.5 Interpret a překladač
Aplikace (SMILEngine) disponující řadou přepínačů
dostupných z příkazové řádky (tab.1) umožňuje primárně
spouštět interaktivní projekty SMILE a překládat skripty na bytekód, který je pak v odpovídajících scénách vykonáván. Aplikace
v sobě integruje i původní (do budoucna nepodporovaný) plně
grafický editor MM zdrojů (il. 5). Aplikace využívá knihovnu
SMILE a knihovny SDL. Její kompletní instalace vyžaduje
přibližně 3MB diskového prostoru. Aplikace zajišťuje standardní
způsob spuštění a přehrávání projektů SMILE.
Přepínač

Parametry

Popis

-prj

projekt

Nahraje uvedený SMILE projekt (jméno
projektu bez koncovky)

-full

Nastaví celo obrazovkový režim

-lo

Nastaví rozlišení 640 x 480 px

-med

Nastaví rozlišení 800 x 600 px

-hi

Nastaví rozlišení 1024 x 768 px

-shi

Nastaví rozlišení 1280 x 1024 px

-res

šířka
výška

Nastaví rozlišení šířka x výška px

-8bpp

Pro zobrazení použije paletu 256 barev
(nedoporučuje se)

-16bpp

Pro zobrazení použije hloubku16bpp

-24bpp

Pro zobrazení použije hloubku 24bpp

-32bpp

Pro zobrazení použije hloubku 32bpp

-quality

Zakáže přeskakování animačních polí pro
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udržení fps

-accel

Zakáže použití interního překreslovacího
zásobníku (nedoporučuje se)

-hwaccel

Zapne dostupnou HW podporu

-editor

Spustí interní editor (il. 5)

-compiler skript projekt Přeloží uvedený skript projekt (*.PRJ),

ostatní přepínače se ignorují. Pokud není
jméno uvedeno přechází do konzolového
režimu kompilace (konzole je dostupná
pouze v debug verzi)!

-old

Zapne zpětnou kompatibilitu pro emulaci
starých projektů

Tabulka 2: Parametry příkazové řádky interpreta a překladače.
Jednotlivé parametry předávané aplikaci se oddělují mezerou.
Bez uvedení parametrů jsou předpokládány tyto:
SMILEngine -prj PROJECT1 -hi -16bpp
Projekty se standardně spouští rychlostí 30fps. Program se
ukončuje klávesou escape. Před spuštěním projektu je přehráno
krátké intro s logem projektu (il. 6).

2.2.6 Knihovna
Knihovna (SMILE) umožňuje
uživateli, pomocí objektového C++
API, vytvářet a spravovat skriptovatelné interaktivní multimediální
projekty a aplikace. Soustředí se
na práci s rastrovou grafikou
organizovanou do virtuálních
obrazových vrstev s podporou

Ilustrace 6: Logo projektu
SMILE.

izometrického zobrazení

a paralaxního skrolování. Integruje v sobě samostatná rozhraní
pro správu kolizí, skriptů a rastrových fontů. Podporuje zpracování populárních formátů grafiky, videa, zvuku a hudby zprostředkované pomocí knihoven SDL.
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Jedná se o nejmocnější nástroj projektu. Lze jej využít jako
celek, nebo použít jen jeho dílčí části v libovolné aplikaci nebo
projektu respektujícím licenci GNU/ LGPL a jazyce podporujícím
práci se sdílenými knihovnami C++ (Visual basic, Python, PHP
a další). Samotná instalace knihovny zabírá necelých 0,5 MB.
Popisu aplikačního rozhraní je věnována samostatná kapitola
dále v této práci.

2.3 Použitý software
Knihovna

Popis a zdroj

Použití Licence

FastDelegate C++ object oriented function engine CPOL [30]
pointers, multiplatformní
šablony pro optimální volání
metod objektů [4]

SDL

Simple Directmedia Layer,
multiplatformní C++ API pro
práci s multimédii. Podporuje
standardní i akcelerovaný
přístup k rozhraní systému a
nízkoúrovňový přístup k jeho
vstupním a výstupním
zařízením [14]

engine

LGPL [37]

SDL_mixer

SDL sample multi-channel
engine
audio mixer, multiplatformní
C++ API podporující současné,
vícekanálové přehrávání
populárních zvukových formátů
v 16bitové kvalitě s podporou
jednoho kanálu hudebního [16]

LGPL [37]

SDL_image

SDL image loader,
multiplatformní C++ API pro
práci se standardními
grafickými formáty [15]

engine

LGPL [37]

SMPEG

MPEG decoder,
multiplatformní C++ API pro
práci s MPEG video kodeky a
knihovnou SDL [9]

engine

LGPL [37]

libZ

ZIP decoder, multiplatformní
kompresní (patentově
nezatížená) knihovna
využívaná knihovnou libPNG
[2]

engine

CNCL [1]

libPNG

PNG image reference,

engine

OSI
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multiplatformní knihovna pro
práci se soubory ve formátu
PNG využívaná knihovnou
SDL_image [24]

Certified
Open
Source [22]

libJPEG

JPEG image reference,
multiplatformní knihovna pro
práci se soubory ve formátu
JPEG využívaná knihovnou
SDL_image [44]

engine

CNCL [45]

QTcore4

QT 4.5.1 core run-time,
multiplatformní framework
podporující uživatelské
rozhraní [47]

gui

LGPL [37]

QTgui4

QT4.5.1 gui run-time,
multiplatformní framework
grafického uživatelského
rozhraní [47]

gui

LGPL [37]

MinGW

MinGW run-time, public
domain knihovna podporující
systém Windows vyžadovaná
knihovnou Qt [46]

gui

CCL [32]

Tabulka 3: Software a licence používané projektem SMILE.

31

3 Uživatelské rozhraní
nástroje
3.1 Pracovní plocha
Popisu prostředí vestavěného editoru se vzhledem
k omezenému rozsahu této práce nebudu podrobněji věnovat
a omezím se pouze na popis rozhraní editoru externího, který
jako takový je jediným do budoucna podporovaným nástrojem
pro editaci SMILE projektů.

Ilustrace 7: SMILE editor GUI.
1 – hlavní menu a panel nástrojů, 2 – náhled scény, 3 – správce lokací,
4 – správce multimédií, 5 – správce spritů, 6 – seznam vrstev obrazu,
7 – správce relací, kolizí a regionů
Editor tvoří centrální náhled scény zpracovávaného projektu,
panely nástrojů a hlavní menu aplikace. Náhled scény je zespodu
a zkraje lemován samostatnými, přeskupitelnými okny nástrojů
pro správu lokací, obrazových vrstev, multimédií, spritů a jejich
relací, kolizí a regionů (il. 7). V následujících kapitolách tyto
jednotlivé komponenty, jejich funkce a význam postupně popíši.
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Účelem editoru je maximálně zjednodušit proces zadávání
a úpravy dat scény. Ačkoli může editor na první pohled působit
velmi složitě, klade maximální důraz na jednoduchost svého ovládání a celkový přehled o aktuálním nastavení projektu. Naprostá
většina dat zobrazených a spravovaných v oknech nástrojů má
svou vlastní vizualizaci přímo ve scéně projektu, nebo v okně
správce. Díky tomu je možná jak rychlá vizuální kontrola nastavení, tak i případná rychlá korekce dat přímo ve scéně pomocí
myši. Všechny změny dat provedené v oknech nástrojů jsou
okamžitě reflektovány v náhledu scény a naopak. Mottem editoru
by mohlo být „nejdřív řež a potom měř“ neboť, ačkoli jsou veškerá
nastavení měřitelná a každý sprite umístěný ve scéně má své
přesné koordinátory, filozofií práce v editoru je primárně vizuální
návrh a prověření celkové kompozice scény tak, aby splnila představy a očekávání uživatele. Teprve v druhé řadě, ačkoli sama
o sobě tvoří primární výstup editoru, je datová reprezentace této
kompozice, umožňující precizní nastavení konkrétních fines.

3.1.1 Hlavní menu a panely nástrojů
Hlavní menu zpřístupňuje základní funkce nástroje. Jsou jimi
správa projektu (Projekt), možnosti zobrazení (Zobrazit)
a základní informace o editoru (O aplikaci).
Projekt
•

Nový: Založí nový prázdný projekt.

•

Otevřít: Spustí souborový dialog pro výběr existujícího
projektu, který má být otevřen pro editaci.

•

Uložit: Uloží aktuální projekt na disk.

•

Pauza: Povolí či zakáže zpracování událostí ve všech
lokacích projektu. Pozor, při pauzování se projekt neukládá. Rychlé obnovení původního nastavení scény bez
možnosti znovu otevřít původní uložená data nemusí být
možné.
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Zobrazit
•

Označení pozice: Vykreslí v náhledu scény kolem
zvoleného spritu čerchovaný rámeček, který uvnitř zvýrazní bílou průsvitkou.

•

Označení relací: Vykreslí kolem zvoleného spritu jednoduchý rámeček zvýrazněný modrou průsvitkou. Sprity,
které jsou na zvoleném spritu závislé, označí kolečky,
pokud je zvolený sprite podřízen jinému, je tento propojen
a označen menším jednoduchým rámečkem.

•

Označení kolizí: Vykreslí kolizní objekty a regiony
přiřazené zvolenému spritu.

•

Defaultní animační pole: Zobrazí v náhledu správce
multimédií červený rámeček označující defaultní pozici
animace.

•

Animační pole spritu: Zobrazí v náhledu multimédií
animační pole zvoleného spritu a označí aktuální pozici
animace spritu.

•

Mřížku animace: Zobrazí v náhledu multimédií nastavení
animační mřížky.

•

Kolize ve vrstvě: Zobrazí kolizní objekty a regiony všech
spritů, které jsou umístěny ve stejné vrstvě jako zvolený
sprite. Pokud není žádný sprite označen, vykreslí se kolize
a regiony všech vrstev.

•

Vykreslované rámce: Zobrazí obrysy všech spritů
zobrazených ve scéně.

O aplikaci
•

Verze programu: Zobrazí dialog s informací o verzi
programu.

•

Licence: Zobrazí licenční podmínky produktu.

Panely nástrojů zveřejňují jednotlivé položky menu a slouží
tak především pro rychlý přístup k nim. Výjimku tvoří panel
správců umožňující rychle skrývat a obnovovat okna jednotlivých
nástrojů.
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3.1.2 Náhled scény
Jedná se o hlavní pracovní plochu celého editoru zobrazující
náhled scény editovaného projektu. Umožňuje uživateli se pomocí myši pohybovat ve virtuálním prostoru scény, označovat,
aktivovat a manipulovat sprity v ní obsažené. Podporuje
zobrazení dat přiřazených spritům, jako jsou kolize, regiony, relace a další, a umožňuje tak snadnou a komfortní orientaci v nastavení scény (il. 8). Vizualizace dat lze jednoduše aktivovat
z hlavního menu i panelu
nástrojů. Standardně je zapnuto
označení pozice a označení
kolizí.
Pohyb myší po scéně je
realizován pomocí táhnutí myši
ve směru zamýšleného pohybu
společně se stisknutým pravým

Ilustrace 8: Náhled scény
projektu.
Označen zvolený sprite, relace a
vykreslované rámce.

tlačítkem. Levé tlačítko je pak
vyhrazeno pro volbu a aktivaci
spritů ve scéně.

Sprite zvolíme, klikneme li nad ním levým tlačítkem myši.
Pokud je ve scéně zobrazeno více spritů přes sebe, posouváme
se mezi nimi postupným klikáním. Pokud na určeném místě
naopak žádný sprite není, zruší se případná předchozí volba
a žádný sprite není považován za zvolený. Detailní informace
o zvoleném spritu a jeho náhledy se zobrazují v příslušných
oknech správců. Pozor, zvolit lze vždy jen takový sprite, který je
součástí právě editované lokace.
Aktivovat lze pouze předem zvolený sprite. Aktivace se provádí dvojklikem levé myši. Pokud aktivovaný sprite není zcela
zobrazený v náhledu, posune se náhled scény tak, aby byl v jeho
středu společně s kurzorem myši. Kurzor myši se změní na
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symbol ukazující ruky. Od toho momentu je veškerý pohyb myši
následován aktivním spritem. Pokud se myš přiblíží k okraji
scény, začne se náhled automaticky posouvat odpovídajícím
směrem, a to tím rychleji, čím blíže je myš u okraje. Pro umístění
spritu na novou pozici ve scéně klikněte levým tlačítkem, pokud
chcete všechny změny zrušit, klikněte pravým tlačítkem myši. V
obou případech bude zvolený sprite deaktivován a kurzor myši se
vrátí do své původní podoby.
Scénu tvoří virtuální dvojrozměrný obrazový prostor odpovídající rozměrům 65535 x 65535 px, pro představu odpovídající
přibližně 3264 (51 x 64) samostatným obrazovkám o rozlišení
1280 x 1024. Střed scény odpovídá na imaginárních osách X a Y
souřadnicím [0; 0]. Imaginární třetí rozměr obrazu, osa Z, je
reprezentován obrazovými vrstvami scény. Obrazovým vrstvám
je věnován širší prostor v rámci popisu nástroje správce vrstev.
Ovládání náhledu scény
•

Levé tlačítko + klik: Pokud je zvolený sprite aktivovaný,
umístí jej na místo pod kurzorem myši a deaktivuje jej.
Jinak vybere a zvolí sprite pod kurzorem myši.

•

Levé tlačítko + dvojklik: Aktivuje zvolený sprite.

•

Pravé tlačítko + klik: Pokud je sprite aktivovaný, vrátí jej
do původní polohy a deaktivuje jej.

•

Pravé tlačítko + pohyb myši: Posune náhled scény ve
směru pohybu myši.

3.2 Okna nástrojů
Jednotlivá okna nástrojů umožňují uživateli prohlížet
a upravovat specifické vlastnosti vážící se k projektu a objektům
scény. Mají navržen jednotný design a ovládání. Okno vždy
obsahuje dostupná příkazová tlačítka, stromový seznam objektů
a jejich vlastností a může být doplněn o náhled média nebo spritu.
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Větve stromu tvoří seznam nástrojem spravovaných objektů.
Každý objekt se dále větví na seznam svých vlastností a jejich
hodnot. Řádek s aktuálně zvoleným objektem je v seznamu
zvýrazněn, prázdné nebo nevyužité objekty mají přeškrtnutá
označení. Pro zvolení vybraného objektu ze seznamu slouží
dvojklik, stejně tak jako pro editaci textových a numerických
hodnot. Zvolení či úprava objektu v seznamu má okamžitý efekt
na náhled scény a naopak.
Jednotlivá okna lze volně kombinovat a přemísťovat nebo je
zobrazit jako samostatné dialogy. Každé okno má odpovídající
přepínač v panelu správců.

3.2.1 Správce lokací
Lokace je pojmenovaná množina multimédií a z nich odvozených spritů, společně s jejich veškerým nastavením. Každé
lokaci je přiřazen adresář s multimédii, které je pak možné
v projektu používat a dále upravovat. Perzistentní lokace je
možné ponechat v paměti a používat napříč různými projekty, což
může být výhodné například při návrhu uživatelského rozhraní
projektu. Každá lokace je doplněna o uživatelem definované
jméno, pomocí kterého jí lze později odkazovat ve skriptu.
Projekt se může skládat
z jedné nebo více lokací.
Lokace je možné v různých
projektech přepoužívat
a vzájemně kombinovat.
Možnost zkombinovat již
vytvořené lokace zajišťuje
nejen jejich přepoužitelnost,

Ilustrace 9: Okno správce lokací.

ale umožňuje i použití nástroje SMILE při práci ve větších
týmech. Koncepčním návrhem lokací je možné vytvořit mezi
projekty opětovně použitelné komponenty a rapidně tak snížit
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časové nároky spojené s tvorbou nového projektu od nuly. Práci
na společném projektu lze rozdělit mezi více lidí, kteří se samostatně nebo ve skupinách věnují jednotlivým (pod)projektům,
navrhujícím a zpracovávajícím pouze dílčí lokace, které jsou poté
postupně propojeny a aktualizují se ve finálním díle.
Nástroj obsahuje sadu příkazových tlačítek pro práci s lokacemi a seznam lokací, ze kterých se aktuální projekt skládá (il. 9).
Příkazová tlačítka
•

Vytvořit: Zobrazí dialog umožňující zadat jméno nové
lokace a vytvoří novou prázdnou lokaci s tímto jménem.

•

Připojit: Otevře souborový dialog s výběrem existujících
projektů. Lokace vybraného projektu pak přidá k lokacím
aktuálního projektu.

•

Odstranit: Odstraní aktuální lokaci včetně jejího kompletního obsahu z projektu. Pokud není lokace prázdná,
zobrazí se varovný dialog.

Vlastnosti lokace
•

Označení: Uživatelské označení lokace případně
odkazované ve skriptu.

•

Přiřazený adresář: Zobrazí dialog umožňující výběr
adresáře s multimédii. Adresář musí být podsložkou
hlavního adresáře aplikace. Engine tuto informaci (relativní
cestu k adresáři) ukládá společně s ostatnímy daty projektu, standardně se předpokládá použití podadresáře GFX.

•

Je spuštěná: Přepínač umožňující pozastavit zpracování
celé lokace.

•

Lze odstranit: Přepínač perzistentnosti lokace.

•

Lze uložit: Přepínač označující, má li být lokace uložena
jako součást aktuálního projektu.

•

Lze pozastavit: Přepínač označuje, je li možné zpracování lokace pozastavit příkazem pauza, dostupného
z hlavního menu a panelu nástrojů.
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3.2.2 Správce multimédií
V editoru je možné pracovat s rastrovým obrazem a videem
v populárních formátech. Správa rastrových fontů, hudby a zvuku
je v současnosti dostupná pouze skrze funkce skriptu a API.
Multimédia nejsou přímou součástí scény projektu, ale slouží jako
sdílený základ a šablona odvozených spritů, které lze do scény
umístit. Každé médium je doplněno o uživatelem definované
jméno, pomocí kterého jej lze později odkazovat ve skriptu.
Média je možné v nástroji doplnit o animační mřížku, nastavení transparentní barvy a průsvitnosti, nebo upravit jeho velikost
a poměr stran. Animační mřížka umožňuje rozdělit rastrový obraz
média na sloupce a řádky o fixní šířce a výšce. Pole vzniklé
tabulky pak reprezentují pole animační. Médiu lze přednastavit
počáteční hodnoty animace pro odvozené sprity. Změny v nastavení média se okamžitě projeví ve všech z něj odvozených spritech.
Nástroj zobrazuje seznam
multimédií v aktuální lokaci,
příkazová tlačítka a náhled
zvoleného média s vizualizací
jeho nastavení (il. 10). Vizualizace se aktivují z hlavního
menu nebo panelu nástrojů.
Standardně jsou zobrazová-

Ilustrace 10: Okno správce
multimédií.

na animační pole spritu
a nastavení mřížky animace. Náhled zobrazuje celé médium,
nereflektuje nastavení průsvitnosti a transparentní barvy.
Kompletní náhled reflektující veškerá tato nastavení je dostupný
v nástroji správce spritů.
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Příkazová tlačítka
•

Nová: Otevře souborový dialog pro výběr dostupných
multimédií.

•

Kopíruj: Zkopíruje vybrané médium a jeho nastavení do
nového média.

•

Klonuj: Zkopíruje vybrané médium, jeho nastavení
a všechny od něj odvozené sprity do nového média.

•

Odstraň: Odstraní vybrané médium, jeho nastavení
a všechny jeho případné sprity.

Vlastnosti média
•

Označení: Uživatelské označení média případně
odkazované ve skriptu.

•

Přiřazený soubor: Otevře souborový dialog a umožní
zaměnit přiřazené médium.

•

Je spuštěné: Přepínač umožňující pozastavit zpracování
všech odvozených spritů.

•

Průsvitnost: Nastavení průsvitnosti v rozsahu 0 – 100 %,
255 – 0 %.

•

Transparentní barva: Trojice barevných složek RGB definující transparentní barvu. Transparenci lze také jednoduše nastavit pomocí náhledu média.

•

Rozměry: Nastavení velikosti a poměru stran média.
Pokud má médium již přiřazenou animační mřížku, je tato
automaticky přizpůsobena nové dimenzi.

•

Animační mřížka: Nastavení velikosti rámečku animačního pole a definice animační mřížky. Animační mřížku lze
definovat jak zadáním rozměrů animačního pole, tak
zadáním počtu sloupců a řádek, které mřížku tvoří.

•

Nastavení animace: Nastavení animace a animačních
polí. Umožňuje zadávat počáteční a koncové pole animace, krok animace a její rychlost. Podrobněji je toto nastavení rozepsáno v nástroji správce spritů.

Náhled média
•

Levé tlačítko: Nastaví transparentní barvu na hodnotu
pixelu pod kurzorem myši.

•

Pravé tlačítko: Zruší nastavení transparentní barvy.
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3.2.3 Správce spritů
Sprity jsou objekty odvozené z přiřazeného multimédia. Lze je
umístit do scény projektu, kde jsou zařazeny do požadované
obrazové vrstvy. Sprity mohou zobrazovat celé médium, jeho
specifickou čtvercovou nebo obdélníkovou výseč, nebo sled
takových výsečí formou animace. Pohyb spritu je možné zadat ve
formě jednoduchého pohybového vektoru (včetně osy Z, tedy
pohybu mezi vrstvami). Pokud je sprite doplněn o kolizní objekt,
zpracování jeho pohybu podléhá pravidlům jednoduchého
fyzikálního modelu. Rychlost animace a pohybu jsou na sobě
nezávislé a lze je uživatelsky nastavit. Každý sprite je doplněn
o uživatelem definované jméno, pomocí kterého jej lze později
odkazovat ve skriptu.
V případě spritů odvozených z videa je odpovídající vizualizace získána a zobrazena
z videa přehrávaného
konstantní rychlostí na pozadí
aplikace. V současnosti je
video v editoru přehráváno
pouze jako smyčka, která je
přerušena jen v případě, kdy
je rychlost animace spritu

Ilustrace 11: Okno správce spritů.

nastavena na nulu.
Animace je zprostředkována konstantní animační mřížkou
definovanou na úrovni média ve správci multimédií. Jednotlivá
pole této mřížky reprezentují animační pole (využitelná sprity)
číslované od jedné, zleva po řádcích od shora dolů. Animace
spritu je definována počátečním a koncovým animačním polem,
krokem a směrem animace, její rychlostí a aktuálním
(zobrazovaným) animačním polem.
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Postup přehrávání animace spritu je následující. K aktuálnímu
animačnímu poli se vždy po uplynutí vyhrazeného času přičte
hodnota kroku animace, která svým kladným či záporným
znaménkem určuje směr přehrávání animace. Pokud výsledná
hodnota animačního pole přesáhne hranice animace přiřazené
spritu (dané jejím počátečním a koncovým polem), je tento rozdíl
připočten k odpovídajícímu protilehlému konci animace. V případech, kdy aktuální pole animace odkazuje na animační pole
mimo rozsah definovaný mřížkou média, není zobrazen žádný
obsah. Animace nastavená v rozsahu polí 1 – 4 s aktuální pozicí
na poli 1 a krokem animace 3, bude přehrávat dokola pole
v pořadí 1, 4, 3, 2 (čehož lze v tomto případě dosáhnout i nastavením kroku animace na -1).
Nástroj zobrazuje seznam spritů odvozených z aktuálního
média, příkazová tlačítka a náhled aktuálního animačního pole
zvoleného spritu (il. 11). Pokud je seznam prázdný, zobrazuje se
v náhledu animační pole média aktuálně zvoleného ve správci
multimédií.
Příkazová tlačítka
•

Přidej: Vytvoří nový sprite odvozený z nastavení aktuálního média a umístí jej do středu náhledu scény.

•

Kopíruj: Vytvoří kopii aktuálně zvoleného spritu včetně
jemu přiřazených kolizí a regionů a umístí jej do středu
náhledu scény.

•

Klonuj: Vytvoří kopii aktuálně zvoleného spritu včetně
jemu přiřazených kolizí a regionů společně se všemi jemu
podřízenými sprity a umístí jej do středu náhledu scény.

•

Odstraň: Odstraní vybraný sprite a veškerá jeho nastavení včetně kolizí a regionů z projektu.

Vlastnosti spritu
•

Označení: Uživatelské označení spritu případně
odkazované ve skriptu.

•

Vrstva obrazu: Vrstva obrazu, do které je sprite umístěn.
Vrstvy obrazu scény se vytváří dynamicky.
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•

Souřadnice X: Poloha spritu na imaginární ose X.

•

Souřadnice Y: Poloha spritu na imaginární ose Y.

•

Je spuštěný: Přepínač umožňující pozastavit zpracování
událostí spritem.

•

Je viditelný: Nastavení viditelnosti spritu ve scéně.

•

Nastavení animace: Nastavení animace spritu. Umožňuje
zadávat počáteční a koncové pole animace, krok animace
a její rychlost. V současnosti editor nepodporuje zadávání
rychlosti animace v jednotkách FPS. Rychlost animace je
uváděna v počtu cyklů mezi animačními poli. Rychlost 1
tak odpovídá 30fps (defaultní maximum), 2 odpovídá
15fps, 10 zobrazuje animaci rychlostí přibližně 3fps. Sprite
s rychlostí animace nula se neanimuje, a nevolá tudíž ani
případný jemu přiřazený animační skript.

•

Nastavení pohybu: Nastavení fixního pohybového vektoru spritu a rychlost jeho pohybu. Umožňuje upravit osy
vektoru X, Y a Z, přičemž osa Z reprezentuje relativní
změnu vrstvy obrazu, ve které je sprite umístěn, a osy X
a Y relativní změnu jeho pozice. Rychlost pohybu se
v současnosti uvádí ve stejných jednotkách jako nastavení
rychlosti animace. Sprity s rychlostí pohybu nula se nepohybují, a nevolá se tudíž ani případný jemu přiřazený
pohybový skript.

Náhled spritu
•

Levé tlačítko: Vycentruje náhled scény na zvolený sprite.

3.2.4 Správce vrstev obrazu
Vrstvy obrazu vytváří engine automaticky podle požadavků
spritů. Vrstvy jsou číslovány od spodní, od jedné vzestupně.
Teoretické maximum tvoří 32766 vrstev obrazu. Ve skriptu lze
vrstvy odkazovat jejich číselným označením.
Každá vrstva umožňuje dvojí způsob zobrazení spritů v ní
obsažených. Standardní, kdy jsou sprity ve vrstvě vykreslovány
postupně v pořadí, jak byly zadány s ohledem na jejich možné
preference. A izometrické, které před standardním vykreslením
sprity ve vrstvě seřadí podle jejich umístění od (z pohledu uživatele) nejvzdálenějších zleva po nejbližší vpravo a dalších
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pravidel. Korektní izometrické zobrazení spritu ve vrstvě vyžaduje
jeho doplnění o kolizní objekt.
Vrstvu obrazu si lze představit jako kameru, zabírající
v určené obdélníkové oblasti scény jen ty objekty, které se v dané
vrstvě nacházejí. Výsledný náhled scény si pak lze představit
jako obraz vzniklý postupným
překreslením záběrů z těchto
jednotlivých kamer přes sebe.
Pohled vrstvy je určen šířkou
a výškou v pixelech (odpovídajících v editoru velikosti náhledu
scény) a souřadnicemi jeho
levého horního rohu na imaginárních osách obrazového
prostoru. To mimo jiné umožňuje
i snadnou implementaci
paralaxního skrolování ve

Ilustrace 12: Okno správce
vrstev.

scéně.

Nástroj zobrazuje seznam projektem aktuálně alokovaných
vrstev obrazu. Vrstvy, které neobsahují sprity, se zobrazují
přeškrtnuté (il. 12). Přepínačem po straně označení vrstvy lze
zakázat její zobrazení ve scéně.
Příkazová tlačítka
V současnosti nejsou žádná k dispozici.
Vlastnosti vrstvy
•

Je izometrická: Přepínač mezi standardním a izometrickým zobrazením spritů obsažených ve vrstvě. Při vytváření nové vrstvy se vždy předpokládá použití izometrického zobrazení. Nastavení vrstev se ukládá společně
s ostatními daty projektu, lze jej však změnit i za běhu
pomocí skriptu.
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•

Nastavení pohledu: Obsahuje aktuální nastavení
souřadnic, šířky a výšky obdélníkového pohledu na vrstvu.
Informace slouží především k prostorové orientaci ve
scéně během editace a k testování paralaxního skrolování
vrstev. Nastavení se neukládá společně s daty projektu.
Po načtení projektu je pohled všech vrstev nastaven na
pozici [0; 0] a jeho velikost odpovídá zvolenému rozlišení.
Nastavení pohledu na vrstvu lze za běhu měnit pomocí
skriptu.

3.2.5 Správce relací, kolizí a regionů
V rámci každé jedné lokace je možné vytvářet mezi jejími
jednotlivými sprity závislostní vztahy, relace. Relace mezi sprity
slouží především k vytváření hierarchických topologií (stromů)
spritů ve scéně, ale lze je také využít pro usnadnění práce
s většími skupinami spritů nebo automatizaci řešení viditelnosti
v závislosti na stavu rodiče.

Ilustrace 13: Okno správce relací s náhledem scény.
1 - zvolený sprite, 2 – rodič, 3 - potomci
Každý sprite se může stát rodičem několika dalších, zároveň
sám může být potomkem jednoho jiného. Vzniká tak strom, jehož
centrální bod (kořen) tvoří jediný sprite odkazující na jeden nebo
více dalších uzlů (větví) opět reprezentovaných spritem, který lze
stejným způsobem dále rozvíjet (il. 13). Na každé úrovni stromu
tak vzniká vztah rodič–potomek s relací 1:N. Relace umožňují
rekurzivní propagaci změn stavu rodiče všem jeho potomkům. To
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platí i pro nastavení viditelnosti. Sprity, jejichž rodič je zneviditelněn, se ve scéně nezobrazí ani v případě, kdy jsou samy
nastavené jako viditelné. Mezi hlavní výhody vytváření relací
mezi sprity patří:
•

Reflexe změny pozice spritu ve scéně (včetně vrstvy),

•

Omezení viditelnosti potomků (ačkoli ponechá původní
nastavení),

•

Nastavení pozice potomka relativně k rodiči,

•

Klonování části nebo celé hierarchie spritů,

•

Vytváření unikátních skupin spritů.

Okno správce je rozděleno do záložek Relace a Kolize. Obě
záložky reflektují nastavení právě zvoleného spritu. Záložka
Relace zobrazuje malý náhled zvoleného spritu a seznam jemu
přiřazených potomků. Dvojklikem na položku v seznamu potomků
zvolíme a vystředíme odpovídající sprite ve scéně. V módu úprav
se zobrazuje vždy nastavení spritu, jehož relace upravujeme
(ne tedy nutně zvoleného). Vizualizace označení relací se aktivuje z hlavního menu nebo panelu nástrojů. Standardně je tato
vizualizace vypnutá.
Příkazová tlačítka
•

Uprav relace: Přepínač mezi módem zobrazení a úprav.
V módu úprav se náhled relací zvoleného spritu
„uzamkne“ a zpřístupní se tlačítka pro jejich správu.

•

Připoj sprite: Přidá zvolený sprite k seznamu potomků
„uzamčeného“ spritu.

•

Odstraň relaci: Odstraní zvolený sprite ze seznamu potomků „uzamčeného“ spritu.

•

Zaměř rodiče: Vycentruje náhled scény na případného
rodiče „uzamčeného“ spritu.

Vlastnosti potomka
•

Vzdálenost X: Odstup potomka na ose X.

•

Vzdálenost Y: Odstup potomka na ose Y.

•

Vzdálenost vrstev: Odstup potomka ve vrstvách.
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•

Vzdálenost úrovní: Rozdíl úrovně potomka v rámci vrstvy.

Náhled spritu
•

Levé tlačítko: Vycentruje náhled scény na zobrazený sprite.

Kromě možnosti vytvářet mezi sprity relace lze ke každému
spritu připojit informaci o kolizních objektech. Důvodem přiřazení
kolizního objektu ke spritu může být potřeba simulovat jeho
fyzikální vlastnosti, podpora jeho izometrického zobrazení uvnitř
scény nebo podpora skriptem zpracovávané interakce s okolím.
Kolizní objekty tvoří fyzikální paralelu spritů zobrazované scény.
Sprity v ní zastupují kolizní elipsy, které mohou být doplněny
o jeden či více kolizních regionů.

Ilustrace 14: Okno správce regionů s náhledem scény.
Klasické a izometrické pojetí: modrá – region, bílá – pasivní povrch,
zelená – elipsa skluz, červená – elipsa odraz
Zpracování pohybu kolizního objektu je závislé na nastavení
rychlosti pohybu spritu. Kolidovat mohou vždy pouze objekty
umístěné ve stejné vrstvě. Elipsa tvoří stěžejní část definice
kolizí. Reprezentuje sprite uvnitř vestavěného fyzikálního systému formou „hmotného bodu“, na který mohou působit fyzikální
síly (např. gravitace) a který může kolidovat s ostatními (kolizní47

mi) objekty ve scéně. V případě klasického zobrazení je sprite
většinou vepsán do elipsy, v případě izometrického zobrazení
pak elipsa zpravidla opisuje plochu, kterou se sprite „dotýká
země“ (il. 14).
Každá elipsa má přiřazen typ zpracování a způsob reakce.
Typ
•

Formální elipsa je využívána pouze pro izometrické
zobrazení, v kolizích je ignorována. Nastavení reakce se
v tomto případě nijak neprojevuje.

•

Kolizní elipsa se používá pro výpočet izometrckého
zobrazení spritu ve scéně a umožňuje další zpracování
kolizí skriptem.

Reakce
•

Pasivní elipsa se při kolizi chová podle nastavení objektu,
do kterého narazila. V případě, že je tento objekt také
pasivní, zastaví se v místě srážky.

•

Skluz umožňuje elipse, aby se při srážce „svezla“ po
povrchu, do kterého narazila.

•

Odraz způsobuje „skákání“ elipsy v případě jejího nárazu
do jiného kolizního tělesa.

Zpracování kolizí pomocí elipsoidů implementované v enginu
vychází z principů a pseudo kódů
zveřejněných Paulem Nettlem [20].
Elipsa je tak jediným kolizním
objektem schopným kolidovat
s okolím. Regiony jsou oproti tomu
určeny k vymezení povrchů, na

Ilustrace 15: Vliv normály
povrchu regionu na kolize.

které mohou elipsy narážet,
a vymezení regionů, ve kterých se

mohou nacházet. Není tedy možné, aby do sebe jednotlivé regiony narážely.
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Region může být definován jako lomená čára, nebo uzavřený
polygon. Povrch regionu je určen normálami úseček, ze kterých
je složen. Směřování normál je určeno pravidlem pravé ruky.
Normála je tedy vždy na té straně úsečky, ke které ukazuje palec
pravé ruky, přiložíme-li ji na úsečku tak, aby ostatní prsty
ukazovaly ve směru od jejího počátečního bodu do bodu
koncového. Elipsa kolizního objektu tak může kolidovat s úsečkou pouze ze strany její normály, obdobně se pak může nacházet
uvnitř regionu pouze tehdy, směřují-li jeho normály do nitra, které
obepíná (il. 15).
Typ
•

Formální region se nikterak nezpracovává, ač je definován.

•

Kolizní region reprezentuje pevný povrch, kterému lze
přiřadit způsob reakce. Je využíván při výpočtu izometrického zobrazení spritu a lze jej využít pro zpracování
kolizí skriptem.

•

Region jako takový ohraničuje určitý prostor v okolí spritu,
který chceme sledovat. Kdykoli se v tomto prostoru
vyskytne jiný kolizní objekt, ohlásí tuto událost skriptu.
Nastavení způsobu reakce pro tento typ nemá smysl.

Reakce
•

Pasivní povrch neklade na chování elipsy po nárazu
žádné nároky.

•

Skluz umožňuje pasivním elipsám v případě srážky
„svezení se“ po povrchu.

•

Odraz způsobuje „odskok“ pasivní elipsy v případě jejího
nárazu do povrchu.

Jak již bylo zmíněno, elipsa a kolizní regiony přiřazené spritu
ovlivňují jeho izometrické zobrazení ve scéně. Izometrické
zobrazení je speciální druh projekce, využívaný nejen ve starých
japonských malbách a hrách staršího data, ale pro své vlastnosti,
především proporcionální měřitelnost, i v technických výkresech.
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K vytvoření pocitu hloubky a trojrozměrnosti scény se využívá
tesselace dlaždicemi o fixních rozměrech. Tesselace začíná
tradičně od levého horním rohu, reprezentujícího z pohledu pozorovatele nejvzdálenější místo scény, po řádcích k dolnímu pravému rohu, reprezentujícímu místo nejbližší. Každá dlaždice
obsahuje náhled objektu scény (nebo jeho části), zobrazený
izometricky [23].
Hlavní nevýhodou tohoto tradičního způsobu zobrazování je
nutnost zavést ve scéně fixní mřížku dlaždic a „rozřezat“ podle ní
objekty které obsahuje. Tato podmínka je velmi limitující nejen
z pohledu návrhu scény, ale i z pohledu jejího grafického ztvárnění. Engine proto využívá vlastní alternativní pojetí izometrického
zobrazení objektů ve scéně, které nahrazuje fixní mřížku individuálním popisem topologie každého objektu. Topologie všech
objektů zobrazených ve scéně je vždy těsně před vykreslením
analyzována a porovnáním jejich vzájemných poloh je vytvořena
mřížka dynamická, která určuje pořadí, v jakém budou tyto objekty vykresleny.
Pochopení tohoto principu je klíčové pro správné nastavení
kolizních objektů spritů v izometrických vrstvách. Topologické
minimum tohoto popisu tvoří kolizní elipsa, jejíž střed určuje bod,
kterým se objekt „dotýká země“ a zároveň bod rozdělující okolí
objektu do čtyř pomyslných kvadrátů (číslovaných od levého
horního po směru hodinových ručiček). Objekty v kvadrátech III
a IV budou z pohledu pozorovatele zobrazeny vždy blíže, objekty
v kvadrátech I a II budou zobrazeny dále pouze v případě, že
zde není region (povrch), který by tomu bránil.
Pokud má tedy kolizní objekt přiřazen povrchový region,
ovlivňuje tento výpočet izometrie pouze tehdy, je-li celý nebo jeho
část v sektorech I nebo II definovaných polohou středu kolizní
elipsy (včetně elipsy formální). Vyhodnocení vzájemné polohy
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kolizní elipsy objektu A vůči povrchovému regionu objektu B
probíhá metodou vržení paprsku (ray-casting). Paprsek je vržen
z centra, pravého a levého okraje kolizní elipsy objektu A přímo
vzhůru, souběžně s osou Y. Pokud tento paprsek protne povrchový region (ze strany jeho normály) objektu B, bude objekt A
umístěn z pohledu pozorovatele před objekt B (il. 16).

Ilustrace 16: Nákres zpracování prostorové izometrie.
Záložka kolize zobrazuje nastavení kolizního objektu
přiřazeného aktuálnímu spritu. Dvojklikem na položku seznamu
se dostáváme do režimu úprav vybrané položky přímo ve scéně.
Režim úprav ukončíme vždy stiskem pravého tlačítka myši ve
scéně. Jedná li se o elipsu, můžeme přímo ve scéně měnit jak její
rozměry, tak její relativní umístění vůči spritu, region je třeba
zadat vždy kompletně od počátku, případně upravit polohu jeho
vrcholů. Vytváříme li kolizní objekt, vytvoří se nejprve elipsa.
Pakliže již elipsa existuje, vytváří se automaticky připojené regiony. Další možnosti vizualizace označení kolizí je možné aktivovat
z hlavního menu nebo panelu nástrojů. Standardně jsou tyto
vizualizace zapnuté.
Příkazová tlačítka
•

Vytvoř: Vytvoří kolizní elipsu, nebo zahájí vytváření regionu v případě, kdy již elipsa existuje a vstoupí do režimu
úprav.

•

Odstraň: Odstraní vybraný region ze seznamu. Je-li
vybrána elipsa, odstraní se i veškeré připojené regiony.
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Vlastnosti kolizního objektu
•

Elipsa
◦ Označení: Numerické uživatelské označení elipsy
případně odkazované ve skriptu.
◦ Vrstva: Vrstva zařazení kolizní elipsy.
◦ Typ: Nastavení typu určujícího způsob zpracování
elipsy systémem.
◦ Reakce: Nastavení reakce elipsy v případě kolize.
◦ Pravý: Souřadnice X pravého horní rohu čtyřúhelníku
opisujícího elipsu.
◦ Horní: Souřadnice Y pravého
horní rohu čtyřúhelníku opisujícího elipsu.
◦ Výška: Výška čtyřúhelníku
opisujícího elipsu.
◦ Šířka: Šířka čtyřúhelníku
opisujícího elipsu.

Ilustrace 17: Úprava
kolizní elipsy.

◦ Gravitace X: Míra působení gravitace na elipsu ve
směru osy X.
◦ Gravitace Y: Míra působení gravitace na elipsu ve
směru osy Y.
•

Region
◦ Označení: Numerické uživatelské označení regionu
případně odkazované ve skriptu.
◦ Typ: Nastavení typu určujícího
způsob zpracování regionu
systémem.
◦ Reakce: Nastavení reakce
pasivní elipsy v případě její
srážky s regionem.

Ilustrace 18: Zadání
kolizního regionu.

Úprava kolizní elipsy (il. 17)
•

Levé tlačítko: Stisknutím tlačítka nad aktivními body
elipsy (střed a levý horní roh opsaného čtyřúhelníku)
a potažením myši je možné upravit polohu kolizní elipsy
vůči spritu (střed), nebo její metriku (roh).

•

Pravé tlačítko: Ukončuje režim úprav.
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Úprava kolizního regionu (il. 18)
•

Levé tlačítko: V případě zadávání nového regionu přidá
kliknutí nový bod regionu a propojí jej úsečkou s bodem
předchozím. V případě úpravy již existujícího regionu lze
stisknutím tlačítka nad aktivními body regionu (vrcholy)
a potažením myši upravovat jejich polohu.

•

Pravé tlačítko: Zobrazí možnost uzavření zadaného regionu do podoby polygonu a poté ukončuje režim úprav.

3.3 Práce s editorem
Dobrých rad do začátku by mohlo být opravdu mnoho, pokusím se proto soustředit jen na takové, které osobně považuji za
přínosné a o kterých jsem přesvědčen, že vytváří základy
správných návyků při práci s tímto nástrojem.
Výsledkem práce v editoru jsou jen projektová data, tedy
pouze počáteční údaje o stavu scény, které je dobré doplnit
o zpracování událostí skriptem, nebo pomocí API tak, aby vzniklo
finální, plně interaktivní dílo. Při návrhu scény je dobré mít toto
stále na paměti. Ne vše, co je viditelné v editoru, musí být viditelné i ve finálním díle a naopak. Mezi základní rozhodnutí při
plánování nového projektu patří volba rozlišení obrazovky, ve
které bude finální dílo prezentováno, zda bude pevné nebo se
přizpůsobí koncovému uživateli. Jak budeme zobrazovat scénu
projektu a jak bude koncipována. Použijeme fixní pohledy na její
jednotlivé výseky, budeme plynule skrolovat nad souvislou
scénou, nebo zkombinujeme obojí? Promyšlená a předem stanovená organizace relací mezi sprity společně s jasným vymezením
účelu každé použité vrstvy obrazu nám nejen v mnohém usnadní
práci se scénou, ale je i základem pro tvorbu znovu použitelných
lokací a předpokladem pro efektivní práci v týmech. Celková
jasná vlastní představa o tom, co chceme vytvořit, čeho tím chceme dosáhnout a jak, je nezbytným předpokladem, máme-li
v úmyslu pustit se do rozsáhlejšího projektu.
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Editor sám o sobě žádné multimediální soubory ve smyslu
videa či grafiky nevytváří. Pracuje pouze se sekundárními informacemi o dostupnosti takových médií, které doplňuje informacemi o jejich nastavení a zpracování ve scéně. Příprava médií pro
zpracování editorem bude tedy tvořit první tematický okruh této
kapitoly. Dále se budu věnovat koncepci scény a její realizaci
v prostředí editoru a na závěr zmíním některé zajímavé podněty
ke konstrukci lokací. Napojení scény na skript se budu věnovat
dále v samostatné kapitole Skriptovací jazyk nástroje.

3.3.1 Příprava médií
Engine podporuje grafické formáty png, jpeg, gif, bmp, pcx,
pnm, tga, xcf, xpm, xv a video formát mpeg. Možnosti pořízení
médií v některém z těchto formátů sahají od kamer a fotoaparátů,
přes skenery po grafické editory a renderery. Stanovte si, jaké
rozlišení a měřítko budete v projektu používat, a použitá média
mu přizpůsobte. Editor zásadně neomezuje počet ani velikost
vložených médií, obecně se však vyplácí obojím šetřit, používat
komprimované formáty, jako je png, a pokud je to možné, maximálně grafiku přepoužívat.
Pokud hodláte u grafiky používat nastavení transparentní
barvy, exportujte ji z externích aplikací vždy bez jakékoli podpory
anti-aliasingu a interpolací, uložená bezeztrátovou kompresí
(png). Nejen vektorové editory mají anti-aliasing standardně
zapnutý, což se v editoru po zapnutí transparence média projeví
obarvenými okraji grafiky. Podobný efekt může způsobit i obraz
uložený ve formátu jpeg, který v rámci komprese může některé
barevné složky obrazu pozměnit a tím narušit kompaktnost
plochy s transparentní barvou. Nastavení transparence u videa je
možné, ale z podstaty jeho zpracování trpí stejnými neduhy jako
grafika uložená ve formátu jpeg.
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Snažte se vyhnout prostorově rozsáhlým animacím a pokud je
to možné, skládejte takové z více menších statických
a animovaných částí vzájemně propojených relacemi. Při změně
animačního pole každého spritu je tento vždy překreslen celý
a s ním i celá řada částí nebo celých spritů, které překrývá ve
vrstvách nad ním i pod. Používání zbytečně velkých
animovaných spritů, stejně jako transparentní grafiky se zbytečně
velkými nevyužitými okraji je z hlediska výkonnosti enginu a nároků na paměť velmi neekonomické.
V souvislosti s vytvářením animací vzniká otázka, jak sestavit
jednotlivá animační pole do rastrové mřížky, kterou editor
očekává. Tuto funkci samozřejmě podporuje více, snad
i kvalitnějších grafických editorů, ale vzhledem k tomu, že jde
o svobodný multiplatformní nástroj, odkazuji na editor Gimp.
Z osobní zkušenosti s tímto
nástrojem mohu říct, že nástroj je
použitelný jak pro tvorbu rastrové
grafiky, tak i menších animací
metodou onion-skinningu, kdy každá
vrstva rastrového obrazu reprezenIlustrace 19: Okno nástroje
LayerGrid programu Gimp.

tuje jedno pole animace. Tento
způsob animace je obdobou

postupného rozkreslení polí animace na okraje stránek sešitu
a jejího zhlédnutí rychlým prolistováním sešitu po okraji. Standardně lze v Gimpu takové animace nejen vytvářet, ale rovnou
také otestovat a případně uložit jako animovaný gif [49].
Přehrávání animací uložených ve formátu gif však v současnosti
engine SMILE nepodporuje. Funkce Gimpu lze však snadno
rozšířit o zásuvný modul LayerGrid (il. 19), který umí snadno
podle zadaných parametrů převést obrazové vrstvy na mřížku a
naopak [6]. Pro tvorbu animací je možné využít v zásadě jakýkoli
vektorový program umožňující výslednou animaci vyexportovat
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(ideálně naráz) ve formě jednotlivých políček. Při vytváření
animací pamatujte na kolizní elipsu, která, pokud je přiřazena,
zůstává po celou dobu vzhledem ke spritu neměnná. Animaci
proto koncipujte tak, aby její jednotlivá políčka zachycovala
pohyb objektu v čase nikoli prostoru, neboť tento pohyb spritu by
měl zajišťovat engine a skript.
Zvláštní typ animace tvoří rastrové fonty, použitelné
skriptem. SMILE engine původně obsahoval podporu písem truetype zprostředkovanou knihovnou SDL_ttf. Tato jinak skvělá
knihovna však nevyhovuje licenci GNU LGPL a byla proto z enginu vyřazena a nahrazena rastrovými fonty. Rastrový font používaný enginem je standardní mřížka animace, jejíž jednotlivá
políčka obsahují vždy rastrový obraz písmene s ASCII kódem
odpovídajícím číslu animačního pole s možností využít pevný
počáteční ofset prvního znaku (ASCII kód písmene = číslo pole +
ofset) a přeskočit tak netisknutelné znaky. Velikost mřížky bývá
zpravidla 16x16 animačních polí, není jí však limitována. Ačkoli je
možné takový font vytvořit stejným způsobem jako tradiční
animaci, výhodnější může být například vypsat znaky zvoleného
systémového fontu do tabulky HTML, tu sejmout z okna prohlížeče pomocí funkce print screen a posléze poupravit rastrovým
editorem.
Vytváření izometrické grafiky ručně není nejsnažší úkol, ačkoli
pro menší formáty lze použít téměř libovolný grafický editor
podporující kreslení úseček pod fixními úhly [26]. Pro vytváření
složitějších objektů doporučuji využít některý z 3D editorů, který
umožňuje v nastavení renderingu scény zapnout izometrické
zobrazení. Není vždy nutné vytvářet kompletní 3D model objektu
včetně textur a detailů, výborných výsledků lze dosáhnout vyexportováním náhledů základního osvětleného modelu v odstínech
šedi, které se následně metodou kolorování vybarví a doplní
o detaily v běžném rastrovém editoru [11]. Velmi elegantní nástroj
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zdrama (na Linuxu provozovatelný pouze pod Wine) pro tvorbu
těchto skic v izometrickém zobrazení je program Google Sketch
up [41]. Pokročilé možnosti tvorby včetně animací nabízí
například multiplatformní 3D editor Blender [29], ten ovšem s již
podstatně složitějším ovládáním.
Kombinovat při tvorbě různé grafické nástroje je výhodné.
Možnosti vektorových editorů při tvorbě animací a skic jsou
nesrovnatelné s možnostmi editorů rastrových, které naopak
dominují na poli post produkčních úprav grafiky. Začít vytvořením
jednoduchého vektorového návrhu v programu jako je Inkscape
[42] zabere minimum času a případné další úpravy grafiky jsou
velmi rychlé. Vyexportovaný rastr můžeme začít ihned používat
v editoru a otestovat jej tak přímo ve scéně projektu. V návazných krocích pak tuto pracovní grafiku postupně upravujeme
v rastrovém editoru do její finální podoby, aniž bychom tím
omezovali případné probíhající práce na scéně či skriptu.
Zajímavou variantou může být získávání grafiky, videa
a animací přímo z webu, kde je mnohdy možné mimo jiné najít
i vypreparovanou grafiku starších her. V takových případech je
však vždy nutné prověřit a respektovat případná autorská práva
a licenční ujednání související s možností užití takového díla.

3.3.2 Návrh scény
Práci na scéně většího projektu je dobré začít zformulováním
základního dokumentu obsahujícího alespoň následující náležitosti, a to v jakékoli formě:
•

Co má výsledná scéna v rámci finálního produktu představovat a jakému účelu má sloužit.

•

Na jaké větší logické a funkční celky lze scénu rozdělit
a jak budou tyto celky graficky ztvárněné.

•

Jakým způsobem bude grafika organizována ve vrstvách
a které vrstvy budou obsahovat kolizní objekty.
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•

Které vrstvy budou statické a které pohyblivé, na jakých
základech bude realizován jejich posun či změna.

•

Jak je scéna zobrazena uživateli a jakým způsobem je v ní
realizován přechod mezi obrazovkami.

•

Jak bude ve scéně probíhat komunikace s uživatelem,
jaké interaktivní prvky scéna obsahuje a jaké jsou jejich
funkce.

•

Obsahuje-li scéna části, jejichž zobrazení je něčím podmíněné, jaké jsou tyto podmínky a kdy nastávají.

Scéna projektu může obsahovat veškeré obrazovky a data
finálního produktu, nebo jen jejich část (projekt: intro, prezentace,
bonus) či součásti (lokace: postavy, dekorace, tlačítka). Dobře
promyšlená organizace vrstev obrazu a vhodné rozložení projektu do lokací výrazně zjednodušuje jak práci v editoru, tak vytváření skriptů. Omezovat počet použitých vrstev na minimum je
dobrý nápad, přesto je dobré si především na pomezí vrstev
vyhrazených rozdílným účelům a způsobům manipulace, jakými
mohou být například paralaxně ubíhající pozadí a plynule skrolující popředí, vytvořit rezervní vrstvy pro případné budoucí využití.
V prostředí editoru se ve scéně pohybujeme za pomocí myši.
Po spuštění interpretem je ale nutné zajistit způsob, jakým se ve
scéně bude pohybovat koncový uživatel. Skript nabízí dvě
základní možnosti nastavení pohledu na scénu. Nastavit konkrétní souřadnice levého horního rohu pohledu, nebo tyto souřadnice
nastavit relativně k umístění konkrétního spritu ve scéně. Tato
nastavení lze kombinovat a používat na jednotlivé vrstvy obrazu
i jakékoli jejich výběry. Aktuální souřadnice pohledu na scénu zjistíme v editoru snadno ze správce vrstev a s jejich využitím pak
můžeme ve skriptu snadno přepínat na konkrétní obrazovky
umístěné ve scéně. Nastavení pohledu relativně k poloze
vybraného spritu je výhodné použít, pokud chceme například
sledovat pohyb vybraného spritu po scéně a plynule s ním skro58

lovat, nebo pokud chceme vystředit pohled na vybraný objekt ve
scéně nezávisle na rozlišení, které uživatel používá. Při návrhu
scény je dobré s těmito vlastnostmi skriptu počítat a klíčové
obrazovky ve scéně si případně označit k tomuto účelu dopředu
vybraným „typem“ spritu, ideálně vázaným na konkrétní místo ve
scéně pomocí relací, tak, aby na něj bylo možné „kameru“
skriptem později snadno zacílit.
Interaktivní prvky scény mohou být za pomoci skriptu ovládané přímo uživatelem pomocí periferních zařízení, jako je myš
nebo klávesnice, i nepřímo prostřednictvím událostí generovaných scénou, jako jsou kolize s jinými objekty, výskyt objektů
v regionech nebo třeba změna pole animace. Přímo lze ovládat
vždy jen jediný vybraný sprite, pokud chceme začít přímo ovládat
jiný sprite, musíme jej nejprve vybrat. Toho lze efektivně využít
a navrhnout scénu tak, aby se interaktivní objekty ve scéně vyžadující přímé ovládání na toto přepínaly až v okamžiku, kdy na ně
uživatel například klikne myší, nebo se prostřednictvím tzv. avatara vyskytne v, pro ty účely vytvořeném, regionu tohoto objektu.
Tento přístup zároveň umožňuje skriptovat různé typy interaktivních objektů zcela odděleně a vytvářet tak jednoduchý,
přehledný a snadno otestovatelný kód.
Při umísťování většího počtu spritů odvozených ze stejného
média do scény je výhodné si nejprve vytvořit a otestovat jeden
vzorový sprite s nastavením kolizního objektu, pohybu a animace, umístěný v požadované vrstvě obrazu. Pokud vše funguje
podle očekávání, můžeme tento vzorový sprite ve scéně začít
kopírovat, a vyhnout se tak situaci, kdy bez rozvahy umístíme do
scény velké množství objektů se špatným, nebo chybějícím
nastavením. Obdobně, vytváříme li nějaký logický celek složený
z většího množství spritů, který bude později třeba například
přesunout, ušetříme si hromadu práce, pokud první sprite tohoto
celku přidaný do scény zamkneme v panelu správce relací
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a další sprity mu postupně přidáváme za potomky ihned po jejich
umístění ve scéně. I zde je však dobré postupovat s rozmyslem
a využívat například toho, jak relace ovlivňují zobrazení spritů ve
scéně.
Scénu budujte raději z menších samostatně fungujících
a přesouvatelných objektů, které můžete snadno klonovat
i propojovat do větších celků a které lze v případě potřeby rychle
nahradit. Mějte na paměti rozlišení, pro jaké scénu vytváříte,
a rozlišení, v jakém je scéna aktuálně zobrazena v editoru.
Používejte vlastní značení lokací, médií i spritů, orientace v editoru i skriptu pro vás pak bude snažší. Svou práci na projektu si
pravidelně ukládejte na disk.

3.3.3 Tvorba lokací
Scéna se skládá z jedné nebo více lokací, které sdílí její virtuální obrazový i fyzikální prostor, a nastavení vrstev obrazu. Lokace typicky obsahuje specificky zaměřenou a pojmenovanou
kolekci médií a spritů s jejich nastavením a konkrétním
umístěním ve scéně. Sprity obsažené v různých lokacích nelze
propojovat relacemi a v rámci editoru je možné pracovat vždy jen
s médii a sprity právě vybrané lokace. Těchto vlastností lze využít
při dekompozici scény a rozdělit média do lokací například tak,
aby každá obsahovala pouze ty média a sprity, které aktivně
využívá. Při editaci pak máme jistotu, že při práci se sprity
a médii v jedné lokaci, omylem nezasáhneme do nastavení lokace jiné. Nejzajímavějším využitím lokací je však vytváření samostatných přenositelných komponent scény.
Lokace libovolného existujícího projektu, uloženého na disku,
lze kdykoli ve správci lokací připojit k lokacím právě upravované
scény. Připojené lokace jsou do aktuálního projektu zkopírovány
a editor s nimi pracuje stejně jako s těmi, které v něm byly vytvářeny od počátku. Lokace je možné přejmenovávat, doplňovat,
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upravovat i mazat. Připojené lokace jsou přímou součástí
aktuálního projektu. Při uložení tak zůstávají projekty, ze kterých
byly lokace ke scéně připojeny, beze změny.
Finální scénu je možné složit z více menších samostatných
projektů, jejichž lokace zpracovávající vždy jen dílčí část celku,
jako například animace a pohyb postav nebo vizualizaci konkrétní
obrazovky ve scéně. Aby bylo možné používat lokace jako přenositelné komponenty, je potřeba, pomocí relací mezi jejími sprity,
zajistit, aby bylo možné s jejich obsahem v cílovém projektu
snadno manipulovat, klonovat jej a upravovat. Na dílčích lokacích
jediného projektu pak může současně pracovat i více lidí.
Další experimentální vlastnosti lokace, které je možné
v editoru otestovat (a ve skriptu použít), je možnost označit lokaci
za perzistentní, nebo zakázat její ukládání na disk. Tyto možnosti,
ač v současnosti podporované enginem spíše pokusně, přináší
několik zajímavých nápadů na zjednodušení návrhu děl
složených z více projektů.
•

Perzistentní lokace se nahraje jen jednou, další nahrávané
projekty ji vždy jen doplní o své vlastní lokace.

•

Nastavení typu zobrazení vrstev, které perzistentní lokace
využívá, zůstává zachováno i po nahrání dalšího projektu.

•

Napojení perzistentní lokace na skript zůstává funkční
i v novém projektu.

•

Výběr lokací, které lze uložit na disk, lze použít za běhu
projektu například pro ukládání pozice koncového uživatele ve scéně.

Zmíněná nastavení se neukládají s daty projektu, a je tak
nutné je vždy po jeho spuštění nastavit skriptem.
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3.4 Odkazované grafické nástroje
Nástroj

Popis

Blender [29]

Netriviální editor pro vytváření 3D obsahu
(modely, animace, interakce)

Gimp [40]

GNU Image Manipulation Program,
multiplatformní, rozšiřitelný editor rastrové grafiky

LayerGrid [6]

Gimp plugin (script-fu) převádějící více vrstev
obrazu do jednovrstvé mřížky a naopak

SketchUp [41]

Uživatelsky přívětivý 3D vektorový editor
(Google) s možností izometrické projekce
a exportu modelu (Linux jen s Wine)

Inkscape [42]

Progresivní 2D editor vektorové grafiky

Tabulka 4: Odkazované grafické nástroje.
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4 Skriptovací jazyk nástroje
4.1 Základní principy
Editor umožňuje uživateli poměrně snadno vytvořit komplexní
scénu, nastavit grafiku, video, vlastnosti spritů od animací po
kolize a aktivní regiony, a vše jednoduše otestovat. Po spuštění
vytvořeného projektu se však ocitáme ve scéně, která je spíše
statická. Náhled scény se nepohybuje, animace se dokola protáčí
ve smyčkách, fyzikální model postupně zastavuje některé objekty
působením nastavené gravitace. Neozývají se žádné zvuky, ani
hudba nehraje. O multimediální oživení a interakce všech těchto
věcí se starají skripty.
Protože engine SMILE představuje univerzální řešení nejen
pro tvorbu her a prezentací, ponechává zpracování vnitřní logiky
plně v rukou uživatele. K tomuto účelu mu (mimo API nástroje)
nabízí možnost doplnit automatické zpracování událostí generovaných objekty ve scéně o vlastní jednoduché textové skripty.
Skripty umožňují za běhu manipulovat s objekty ve scéně, vytvářet nové a ovládat je, například na základě uživatelského vstupu
z klávesnice, myši nebo joysticku.
Skriptovací jazyk SMILE je minimalistické experimentální
událostně orientované řešení vytvořené primárně pro účely a jako
součást tohoto nástroje. Tvoří jej překladač skriptovacího jazyka
do byte kódu a jeho interpret (tyto komponenty jsou samostatně
použitelné i v jiných aplikacích) a napojení vestavěných
podpůrných funkcí enginu SMILE na tento jazyk. Toto spojení
umožňuje volat přímo ze skriptu celou řadou funkcí enginu
a zároveň nabízí i jednoduché API pro vytváření vlastních uživatelsky definovaných funkcí volatelných ze skriptu.
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Skripty jsou prosté textové soubory (s koncovkou .txt), které
obsahují čitelný programový kód podléhající formální gramatice
skriptovacího jazyka. Skriptovací jazyk je jednoduchý
programovací jazyk umožňující organizovaně spouštět a vykonávat funkce skriptu, definovat a spravovat jeho proměnné.
Skripty jsou organizovány v tzv. skript projektu, který předán
překladači způsobí vytvoření odpovídajícího byte kódu vykonatelného interpretem. V okamžiku překladu musí být v adresáři
nástroje přítomny všechny odkazované soubory skriptů.
Překladač spouštíme v direktoráři nástroje zápisem:
•

OS Windows

SMILEngine.exe -compiler [jméno skript projektu]
•

OS Linux

./SMILEngine -compiler [jméno skript projektu]
V případě úspěšného překladu jsou vygenerovány tyto nové
soubory:
•

Přeložené skripty, soubory “[ jméno projektu ]_[ jméno skriptu ].jts“.

•

Data přiřazených proměnných a funkcí, soubor
“[ jméno projektu ].dat“.

•

Seznam textových řetězců odkazovaných skripty, soubor
“[ jméno projektu ].str“.

•

Výpis hlášení o průběhu překladu, soubor “stdout.txt“.

Skript projekt je jednoduchý textový soubor (s koncovkou .prj)
obsahující čitelný seznam názvů všech použitých skriptů (bez
koncovky .txt) ukončený tečkou a následovaný jménem projektu
SMILE, ke kterému náleží (bez koncovky .jtg). Každá z položek je
uvedena na samostatném řádku. Řádky začínající vykřičníkem
jsou při zpracování skript projektu překladačem ignorovány
a slouží pouze jako uživatelský komentář. Z hlediska funkce je
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první skript uvedený v skript projektu považován za inicializační,
ostatní pak za skripty událostní.
Inicializační skript je jediný skript, který (pokud existuje) je
zavolán přímo enginem ihned po načtení dat scény projektu.
Skript standardně obsahuje definici uživatelských aliasů použitých funkcí a definici globálních proměnných. Následně, v tomto
skriptu, je pak možné za použití aliasů příslušných funkcí nastavit
volání událostních skriptů v reakci na vybrané události generované sprity ve scéně projektu.
Událostní skripty obsahují programový kód, který je proveden
pokaždé, když nastane ve scéně projektu událost, ke které byl
dříve přiřazen v inicializačním nebo jiném událostním skriptu.
Jediný událostní skript může zpracovávat události i celé skupiny
spritů za předpokladu, že využívá zprostředkovanou informaci
o typu události a spritu, který událost vyvolal. Engine v současné
době podporuje volání skriptu pro tyto události:
1. Signál časovače animace
2. Signál časovače pohybu
3. Kolize s objektem
4. Výskyt cizího objektu v regionech
5. Výskyt objektu v cizích regionech
6. Stisk klávesy uživatelem
7. Uvolnění klávesy uživatelem
8. Pohyb myši uživatelem
9. Stisk myši uživatelem
10. Uvolnění myši uživatelem
11. Aktivace a deaktivace objektu

Veškeré funkce se ve skriptu volají prostřednictvím jejich
uživatelsky definovaného aliasu, což umožňuje prakticky přizpůsobit mnohdy krkolomné originální názvy funkcí jazyku a zvyk-
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lostem uživatele (skriptéra). Funkce skriptu v současnosti
podporované enginem lze rozdělit do čtyř základních kategorií:
•

Funkce pro podporu práce s projektem a scénou

•

Funkce pro podporu mixování zvukových samplů
a přehrávání hudby

•

Funkce pro podporu práce s rastrovými fonty písma

•

Funkce pro podporu základních aritmeticko logických
operací

4.2 Syntaxe jazyka
Skriptovací jazyk umožňuje poměrně snadné programování
chování objektů scény v reakci na události, které tyto objekty
nebo scéna za běhu vytváří. Každý skript se skládá z posloupnosti příkazů, které se postupně provedou pokaždé, když je skript
zavolán enginem. Příkaz je pojmenovaná funkce, která dle jí
předaných parametrů provede specifickou akci. Ta může způsobit
nejen změny ve scéně, ale také změnu vstupních parametrů
funkce. Každý příkaz vytváří po provedení návratovou hodnotu
informující o jeho úspěšnosti. Parametry příkazu jsou uzavřeny
v kulatých závorkách, mají určené pořadí a význam a oddělují se
čárkou. Příkaz nemusí být ve skriptu vypsán na jednom řádku,
vždy však musí být zakončen ukončujícím znakem, typicky
středníkem.
PŘÍKAZ ( parametr, parametr, parametr ) ;
Parametry příkazu mohou být různého typu. Skript podporuje
celá i desetinná čísla, textové řetězce, ukazatele, funkce a datové
objekty a umí deklarovat proměnné těchto typů. Deklarace
proměnné musí být vždy na samostatném řádku. Začíná zkraje
řádku uvedením znaku hash (#) společně s typem proměnné, po
mezeře následuje její označení, případně po další mezeře
přiřazená hodnota.
#TYP proměnná hodnota
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Pokud je proměnné přiřazena v deklaraci konkrétní hodnota,
je tato nastavena ihned po prvním načtení skriptu. Při jeho
opakovaném spuštění se deklarace již znovu nezpracovává
a hodnotu proměnné je možné změnit či nastavit jen příkazy
obsaženými ve skriptech. Deklarovanou proměnnou lze
odkazovat jak ze skriptu, ve kterém je definována, ale i ve všech
skriptech uvedených ve skript projektu za tímto skriptem.
Proměnné deklarované v inicializačním skriptu jsou tedy
přístupné ze všech skriptů obsažených v projektu. Jména
proměnných musí být v rámci všech skriptů projektu unikátní, bez
mezer, využívající písmen a-Z, základních číslic a dolního podtržítka.
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_

Jazyk rozlišuje malá a velká písmena, je case senzitivní.
Proměnné skriptu dělíme do dvou hlavních skupin na proměnné
referenční (REF) a nereferenční (NRF). Zápis deklarace jednotlivých typů s dalšími podrobnostmi ukazuje následující tabulka.
Typ

Význam

Deklarace
#INT a 12

INT

Celé
číslo,
integer

DBL

Desetinné #DBL b 1.618
číslo,
double

STR

Textový
řetězec,
string

#STR c
“nepropadej
panice”
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Poznámky

Sk.

Za čísla jsou
považovány řetězce
obsahující číslice 0-9
s možným prefixem +
nebo -.

NRF

Desetinná část čísla je NRF
oddělena tečkou. Při
zápisu celého čísla
jako hodnoty typu
double přímo ve
výrazu číslo
zakončujte
desetinným
oddělovačem.
Textové řetězce musí
být uváděny vždy
v uvozovkách.
Podporují standardní
escape sekvence
používané v jazyce C
[36].

NRF

PTR

Ukazatel, #PTR d a
pointer

FCE

Příkaz
skriptu,
function

OBJECT Datový
objekt,
object

Ukazatel na
NRF
proměnnou a.
Proměnná d obsahuje
pouze sekundární
informaci o typu
a umístění této
proměnné v paměti.

#FCE secti

Uživatelský alias pro
příkaz skriptu.
Deklarace
neumožňuje přímé
přiřazení hodnoty
proměnné typu FCE.

REF

#OBJECT sprite

Objekt je speciálním
REF
typem obsahujícím
zpravidla propojení
#INT sprite.a 3
s objekty ve scéně.
Umožňuje také
deklarovat vlastní pod
proměnné typu INT,
DBL, STR a PTR (viz
proměnná sprite.a).
Deklarace
neumožňuje přímé
přiřazení hodnoty
proměnné typu
OBJECT.

Tabulka 5: Typy proměnných skriptu a jejich deklarace.
Jistě jste zaznamenali, že příkaz je z pohledu skriptu pouze
speciální typ proměnné s typem funkce. Skriptovací jazyk jako
takový zná totiž pouze jeden jediný příkaz. Tento příkaz můžeme
ve skriptu kdykoli zavolat, aniž by byl dříve deklarován. Slouží
právě k deklaraci všech ostatních příkazů. Příkaz se nazývá
setFCE a jeho zápis je následující:
setFCE ( FCE funkce, STR knihovna, STR označení ) ;
Parametr funkce odkazuje na námi definovanou proměnnou
typu funkce, tedy jméno příkazu, který chceme ve skriptu
zpřístupnit. Parametry knihovna a označení jsou textové řetězce
odkazující na jméno binárního souboru a jméno konkrétní funkce
v něm, která se má po zavolání příkazu provést. Jméno knihovny
tak pro vestavěné funkce enginu odpovídá souboru
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SMILE.dll (.so pro Linux). Ke jménům dostupných funkcí se
dostanu v dalších kapitolách. Od následující řádky kódu můžeme
takto přiřazený příkaz používat. Parametry předáváme příkazu
formou proměnných, nebo přímým zápisem hodnoty, jak ukazuje
kód v následující tabulce.
1 #STR smile “SMILE.dll”
2 #FCE secti
3 #INT a 3
4 #INT b 6
5 setFCE( secti, smile, “sf_AddVals@4” );
6 secti( b, a, -9 );

Tabulka 6: Deklarace, volání a předání parametrů příkazu skriptu.
Řádky 1-4 deklarují postupně proměnné. Na následujícím
řádku je příkaz secti propojen s funkcí sf_AddVals z knihovny
SMILE.dll, která postupně přičte k prvnímu předanému parametru
všechny parametry následující. Ty musí být stejného typu jako
parametr první. Po vykonání příkazu na řádku 6 tak bude hodnota proměnné b rovna nule (b = 6 + 3 + (-9)). Toto zpracování je
pro skript typické. Ten v současnosti neumožňuje používat přímé
zápisy typu b = b + a - 9. Umí pouze vykonávat příkazy, které
vrací návratovou hodnotu o úspěchu či neúspěchu operace,
výsledky mohou příkazy vracet jen v jim předaných parametrech.
Zůstává tedy otázka, k čemu jsou tyto návratové hodnoty dobré
a jak jich lze ve skriptu využít.
Výsledkem každého příkazu je návratová hodnota ANO-NE,
vypovídající o úspěšnosti provedení příkazu skriptem. K práci
s touto hodnotou slouží ukončovací znak příkazu. Doposud jsme
uvažovali jako koncový znak středník, který nehledě na návratovou hodnotu příkazu (který ukončuje) pokračuje ve zpracování
další řádky skriptu. Skript nám však jako ukončovací znak
umožňuje použít i znaky otazník a dvojtečka. Tyto speciální
znaky nám na základě výsledku provedeného příkazu umožňují
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podmiňovat další běh a zpracování skriptu. Význam jednotlivých
ukončujících znaků ukazuje tabulka.
Znak
;

?

:

Opis

Akce

Příklad

nechť Nezávisle na
výsledku příkazu
pokračuje ve
zpracování dalšího
řádku skriptu.

prikaz1 ( param ) ;

pokud Pokud příkaz skončil
úspěchem, provede
následující
programový blok,
poté (stejně jako v
případě neúspěchu)
pokračuje ve
zpracování příkazů
skriptu za tímto
blokem.

prikaz1 ( param ) ?

dokud Pokud je příkaz
proveden úspěšné,
vykoná následující
programový blok a
po jeho provedení
se znovu vrátí a
vykoná podmiňovací
příkaz. V případě
neúspěchu
pokračuje ve
zpracování příkazů
skriptu za uvedeným
blokem.

prikaz1 ( param ) :

prikaz2 ( param ) ;

{
prikaz1_1 ( param ) ;
prikaz1_2 ( param ) ;
}
prikaz2 ( param ) ;

{
prikaz1_1 ( param ) ;
}
prikaz2 ( param ) ;

Tabulka 7: Význam ukončujícího znaku v příkazu skriptu.
Programový blok musí následovat ihned za podmiňovacím
příkazem, ke kterému se váže. Je vždy ohraničen složenými
závorkami a může obsahovat libovolný kód, tedy i další podmíněné bloky kódu. Návratové hodnoty příkazů lze použít i jako parametry jiných funkcí. Při použití podmíněných bloků brzy narazíme
na problém, jak na základě podmínky přerušit či pozastavit běh
celého skriptu. Skript pro tyto účely nabízí speciální znaky stop
(hvězdička) a pauza (svislítko). Pokud na takový znak skript při
provádění narazí, okamžitě ukončí zpracování skriptu. V případě
stopky se skript při dalším zavolání provede znovu od začátku,
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v případě pauzy pokračuje od následující příkazové řádky. Pro
přehled interpretace jednotlivých znaků při překladu skriptu
uvádím následující souhrnnou tabulku.
Znak

Význam při překladu skriptu

*

Ukonči zpracování skriptu.

|

Pozastav zpracování skriptu.

.

Operátor pro přístup k vlastním položkám objektu nebo
proměnné odkazované ukazatelem.

mezera Tento znak je ignorován.
'"'

Uvozuje textové řetězce. Znaky v uvozovkách skript
významově nezpracovává.

#

Deklarace proměnné.

~

Od tohoto znaku do konce řádky následuje komentář. Znaky
uvedené v komentáři skript významově nezpracovává.

;

Standardní ukončení příkazu (nechť).

enter

Konec řádky.

?

Podmíněné ukončení příkazu (pokud).

:

Podmíněné ukončení příkazu (dokud).

{}

Uvozuje podmíněný programový blok kódu.

()

Uvozuje parametry příkazu.

,

Odděluje parametry příkazu.

0-9
a-Z
_

Znaky použitelné v názvu proměnné.

.
+
0-9

Znaky použitelné v zápisu číselné hodnoty.

Tabulka 8: Interpretace znaků skriptu překladačem.
V následujících kapitolách popíši funkce skriptu, které engine
SMILE v současnosti nabízí. Ve zdrojovém kódu enginu jsou tyto
funkce označeny prefixem sf_ (script function). Překladač a linker
GNU je exportuje v prostředí OS Windows pod názvem
sf_JménoFunkce@4. Tento formát budu dále v práci předpokládat, ačkoli například pod OS Linux se jméno funkce při exportu
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nemění11. Pozor, pokud je engine přeložen jiným překladačem [7],
může být formát exportovaného názvu funkce skriptu zcela
odlišný, pak je nutné použít název funkce tak, jak byl při
sestavování knihovny vyexportován (po kompilaci knihovny jsou
názvy exportovaných funkcí uvedeny v souboru libSMILE.def).
Při popisu budu používat jména funkcí bez zmíněných dekorátorů, pro popis parametrů příkazu použiji následující speciální
značení.
Značení

Popis

ANY

Zastupuje libovolný typ parametru.

REF

Parametr musí být ze skupiny referenčních (FCE,
OBJECT).

NRF

Parametr nesmí být ze skupiny referenčních.

…

Zastupuje libovolný počet parametrů (zpravidla typu jako byl
předchozí).

[]

Uvozuje nepovinné parametry příkazu.

^

Označuje parametry, jejichž hodnotu příkaz pozměňuje.

*

Parametr je PTR odkazující na uvedený typ (*OBJECT,
*INT).

Tabulka 9: Speciální značení použité v popisu příkazů skriptu.

4.2.1 Podpora aritmeticko logických operací
Tato sada vestavěných funkcí slouží především k provádění
základních operací s proměnnými skriptu a jako podpora podmíněného rozhodování. Zahrnuje také příkazy pro podporu práce
s poli dat a příkazy podporující tisk na konzoli pro účely odladění
projektu.

11 Engine interně a zcela automaticky konvertuje obě uvedená schémata pojmenování
funkcí a převádí i názvy použitých souborů .dll na .so a naopak tak, aby bylo
možné přeložený kód skriptu přenášet mezi platformami bez nutnosti jeho
opětovného překladu. V praxi to znamená, že je možné exportované funkce
odkazovat i bez použití postfixu @4.
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SetArrayItem ( STR označení, ANY položka, [ INT^ index ] )
Pokud neexistuje, vytvoří seznam zadaného označení a přidá
do něj uvedenou položku. Pokud je uveden parametr index, je
nastaven na hodnotu indexu právě přidané položky v seznamu.
1 #FCE setField
2 setFCE ( setField, smile, “sf_SetArrayItem@4” ) ;
3 setField( “seznam1”, “moje hodnota” ) ;

GetArrayItem ( STR označení, INT index, PTR^ položka)
Ze seznamu zadaného označení vrátí ukazatel na jeho indextou položku.
1 #FCE setField
2 #OBJECT GFX
3 #PTR gfx GFX
4 setFCE ( getField, smile, “sf_GetArrayItem@4” );
5 GetField( "grafika", 1, gfx );

SetPtr ( PTR^ ukazatel, ANY b )
Nastaví ukazatel na proměnnou b. Hodnotu proměnné b
prostřednictvím ukazatele získáme zápisem „ukazatel.“.
SetVal ( NRF^ a, NRF b )
Přiřazení hodnoty proměnné „a = b“. Oba parametry musí být
nereferenčního typu.
AddSubs ( OBJECT^ cíl, OBJECT zdroj )
V cílovém objektu vytvoří a zkopíruje položky zdrojového
objektu. Vytištěný výsledek následujícího příkladu je 70.
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1 #OBJECT a
2 #INT a.podpromena 69
3 #OBJECT b
4 #PTR ptr_b b
... ~ následují definice použitých funkcí
5 AddSubs( b, a );
6 AddVals( ptr_b.podpromena, 1 );
7 Print( ptr_b.podpromena );

AddVals ( NRF^ a , NRF b, ... )
Součet hodnot „a = a + b + ...“. Příkaz očekává minimálně dva
nereferenční parametry. Všechny musí být stejného typu.
MulVals ( NRF^ a , NRF b, ... )

Násobek hodnot „a = a * b * ...“. Příkaz očekává minimálně
dva nereferenční parametry. Všechny musí být stejného typu.
Random ( INT^ proměnná, INT maximum )
Do proměnné uloží náhodné číslo z intervalu
„<proměnná; maximum)“. Výsledný parametr tedy zároveň určuje
minimální rozsah intervalu.
PrnInfo ( ANY proměnná, … )
Tisk informací o proměnných na standardní výstup. Využívá
se hlavně pro odladění kódu.
Print ( ANY proměnná, ... )
Tisk na standardní výstup. Využívá se hlavně pro odladění
kódu.
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1 #INT a 2
2 #INT b 1
3 #INT c 0
... ~ následují definice použitých funkcí
4 AddVals( c, a, b );
5 Print( a, " + ", b, " = ", c );

PrintEOL ( ANY proměnná, … )
Tisk na standardní výstup zakončený novou řádkou.
IsEqual ( ANY a, ANY b )
Příkaz je úspěšný v případě, že jsou si oba parametry rovny
„a == b“. Parametry mohou být libovolného typu, oba však
shodného.
IsLess ( ANY a, ANY b )
Úspěch v případě „a < b“. Oba parametry musí být stejného
typu.
IsMore ( ANY a, ANY b)
Úspěch v případě „a > b“. Oba parametry musí být stejného
typu.
And ( INT ano_ne, ... )
Logický operátor AND. Návratová hodnota příkazu odpovídá
výsledku logické operace. Slouží například k formulaci podmínek
na základě splnění všech předaných příkazů. Logické ano má
celočíselnou hodnotu 1.
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Or ( INT ano_ne, ... )
Logický operátor OR. Návratová hodnota příkazu odpovídá
výsledku logické operace. Slouží například k formulaci podmínek
na základě splnění alespoň jednoho z předaných příkazů.
Logické ano má celočíselnou hodnotu 1.
Not ( INT ano_ne )
Logická negace předaného parametru, operátor NOT. Návratová hodnota příkazu odpovídá výsledku logické operace.

4.2.2 Podpora projektu a scény
Následující funkce zpřístupňují v skriptu základní práci
s projektem a objekty obsaženými ve scéně. Média a sprity jsou
ve skriptu vždy propojeny s typem OBJECT, případně s ukazatelem na tento typ odkazujícím. Zároveň umožňují přiřazovat objektům scény událostní skripty a tvoří tak základ událostního modelu
skriptu.
SetLayerPosGAM ( INT první, INT počet, INT x, INT y )
Nastaví pohled vybraných vrstev obrazu scény. Souřadnice
levého horního rohu pohledu budou nastaveny na hodnoty x a y.
Pokud je jako první vrstva uvedeno nula, je nastavení aplikováno
na všechny vrstvy obrazu. Pokud je jako počet vrstev uvedena
nula, nastavení se dotkne všech vrstev s indexem rovným
a větším než je první (parametr).
FinishGAM ( )
Ukončí běh projektu a všech jemu přiřazených skriptů.
LoadGAM ( STR projekt )
Nahraje nový projekt a s ním související skripty. Jméno
projektu se uvádí bez koncovky.
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SetMouseGAM ( [ INT x ], [ INT y ] )
Nastaví pozici x, y kurzoru na obrazovce. Pokud je jako jeden
z parametrů předána proměnná s nepřiřazenou hodnotou,
zůstává pozice, kterou reprezentuje, nezměněna.
GetMouseGAM ( INT^ x, INT^ y )
Zjistí aktuální pozici kurzoru na obrazovce a nastaví podle
zjištěných souřadnic parametry předané příkazu.
GetPlaneCountGAM ( INT^ počet )
Zjistí aktuální počet vrstev obrazu scény.
GetScreenPosGAM ( INT vrstva, INT^ x, INT^ y )
Zjistí aktuální souřadnice x, y levého horního rohu pohledu na
zadanou vrstvu obrazu.
SetPlaneStyleGAM ( INT zobrazení, INT první, INT počet )
Nastaví typ zobrazení pro uvedený počet vrstev, počítáno od
první uvedené. Po nahrání projektu jsou v současnosti všechny
vrstvy nastaveny na izometrické zobrazení (odpovídající jedné),
nastavením hodnoty na nulu docílíme klasického zobrazení.
AssignGFX ( STR označení, INT id, [ OBJECT^ gfx ] )
Tato funkce je zde z důvodu zajištění kompatibility se staršími
projekty. Do budoucna nebude podporována. Použijte funkci
AssignSPR. Z aktuální lokace projektu vybere první sprite,
případně médium, zadaného označení, přiřadí mu uživatelem
zvolené id a (pokud je uveden) propojí parametr gfx s tímto
objektem scény. Parametr gfx nesmí mít v případě jeho předání
příkazu nastavenou žádnou hodnotu.
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AssignSPR ( STR sprite, STR médium, STR lokace, INT id,
[ OBJECT^ gfx ] )
Z uvedené lokace a média v projektu vybere zadaný sprite,
přiřadí mu uživatelem zvolené id a (pokud je uveden) propojí
parametr gfx s tímto objektem scény. Parametr gfx nesmí mít
v případě jeho předání příkazu nastavenou žádnou hodnotu.
Jako parametr gfx lze použít i ukazatel na prázdný objekt.
AssignPosGFX ( STR médium, INT id, INT pozice, PTR^ gfx )
Tato funkce je zde z důvodu zajištění kompatibility se staršími
projekty. Do budoucna nebude podporována. Použijte funkci
AssignPosSPR. Nastaví ukazatel gfx na vytvořený objekt odpovídající spritu na zadané pozici v seznamu uvedeného média
(v aktuální lokaci). Vytvořenému objektu je přiřazeno uživatelem
definované id.
AssignPosSPR ( STR médium, STR lokace, INT id, INT pozice,
PTR^ gfx )
Nastaví ukazatel gfx na vytvořený objekt odpovídající spritu
na zadané pozici v seznamu uvedeného média ve zvolené lokaci.
Vytvořenému objektu je přiřazeno uživatelem definované id.
1 #OBJECT sprite
2 #PTR spr_uk sprite
3 #INT pozice 1
... ~ následuje inicializace použitých funkcí
4 AssignPosSPR( “pejsci”, “lokace1”, 12, pozice, spr_uk ):
5 {
6

SetArrayItem( “pole_pejsku”, spr_uk. );

7

SetScriptGFX( spr_uk. , 3, “skript_kolize” );

8

AddVals( pozice, 1 );

9 }
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CloneSPR ( OBJECT sprite, [ OBJECT^ klon ] )
Vytvoří klon dříve propojeného spritu. Parametr klon nesmí
mít v případě jeho předání příkazu nastavenou žádnou hodnotu.
Jako parametry lze použít i ukazatele objekt.
SetAlphaGFX ( OBJECT sprite, INT průsvitnost )
Nastav průsvitnost dříve propojeného spritu. Průsvitnost nula
odpovídá neviditelnosti, maximum je 255, odpovídající plnému
zobrazení spritu. Nastavení průsvitnosti se aplikuje na všechny
sprity odvozené ze shodného média.
GetAlphaGFX ( OBJECT sprite, INT^ průsvitnost )
Vrací nastavení průsvitnosti dříve propojeného spritu (resp.
média).
FlipAnimGFX ( OBJECT sprite )
Změní znaménko kroku animace zadaného spritu.
IsGFX ( OBJECT sprite )
Příkaz končí úspěchem, je-li zadaný objekt propojený se spritem ve scéně.
SetScriptGFX ( OBJECT sprite, INT událost, STR skript )
K události dříve propojeného spritu přiřadí uvedený skript.
Jméno skriptu se uvádí bez koncovky. Číselná označení aktuálně
podporovaných událostí jsou následující:
1. Signál časovače animace

6. Stisk klávesy uživatelem

2. Signál časovače pohybu

7. Uvolnění klávesy uživatelem

3. Kolize s objektem
4. Výskyt cizího objektu v
regionech

8. Pohyb myši uživatelem

5. Výskyt objektu v cizích
regionech

10. Uvolnění myši uživatelem

9. Stisk myši uživatelem
11. Zvolení objektu aktivním
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Skript je vykonán po každém vyvolání zadané události spritem. Při zavolání událostního skriptu je vždy nastaven globální
ukazatel, proměnná CALLER, na příslušný sprite.
SetPosGFX ( OBJECT sprite, [ INT x, INT y, INT vrstva ] )
Nastaví polohu propojeného spritu na osách x a y a umístění
ve vrstvách obrazu. Pokud nemá některý z nepovinných parametrů příkazu přiřazenou hodnotu, je přeskočen.
GetPosGFX ( OBJECT sprite, [ INT^ x, INT^ y, INT^ vrstva ] )
Vrací aktuální polohu propojeného spritu na osách x, y a vrstvu obrazu.
GetCenterPosGFX ( OBJECT sprite, [ INT^ x, INT^ y, INT^ vrstva ] )
Vrací aktuální polohu středu elipsy kolizního objektu
přiřazeného k propojenému spritu na osách x, y a jemu
přiřazenou vrstvu obrazu.
VisibleGFX ( OBJECT sprite, [ INT viditelný ] )
Návratová hodnota příkazu odpovídá aktuální viditelnosti
propojeného spritu. Uvedením parametru viditelný je možné
propojený sprite skrýt (0), nebo zobrazit (1).
EnableGFX ( OBJECT sprite, [ INT povolený ] )
Návratová hodnota příkazu odpovídá aktuálnímu nastavení
propojeného spritu. Uvedením parametru povolený je možné
zpracování událostí propojeným spritem zakázat (0), nebo povolit (1).
GetNameGFX ( OBJECT sprite, STR^ označení )
Vrací označení propojeného spritu.
GetIdGFX ( OBJECT sprite, INT^ id )
Vrací uživatelské id připojené k propojenému spritu.
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SetAnimGFX ( OBJECT sprite, INT počátek, INT konec,
INT krok )
Nastaví počáteční a koncové pole společně s krokem animace propojeného spritu. Tento příkaz nenastavuje rychlost animace, pokud je tato rychlost rovna nule, sprite se animovat nebude.
SetAnimSpeedGFX ( OBJECT sprite, INT rychlost )
Nastaví rychlost animace propojeného spritu. Rychlost animace je dána počtem cyklů, po jejichž uplynutí se má změnit
animační pole spritu a vyvolat událost časovače animace. Nastavení rychlosti 1 tak odpovídá animaci spritu rychlostí 30 fps, rychlost 10 zobrazí 3 fps atp.
SetMotionSpeedGFX ( OBJECT sprite, INT rychlost )
Nastaví rychlost pohybu propojeného spritu. Rychlost pohybu
je dána počtem cyklů, po jejichž uplynutí se má aplikovat nastavení pohybu spritu a vyvolat událost časovače pohybu. Nastavení
rychlosti 1 znamená aktualizovat pohybové vektory a pozici spritu
30x za vteřinu, rychlost pohybu 10 provede aktualizace 3x během
vteřiny, tedy každých 33 ms.
SetMotionLenGFX ( OBJECT sprite, INT velikost )
Nastaví délku pohybového vektoru kolizního objektu
přiřazeného propojenému spritu na uvedenou velikost. Směr
vektoru zůstává nezměněn. Jednotkový vektor odpovídá pohybu
spritu o jeden pixel za pohybový cyklus.
SetMotionGFX ( OBJECT sprite, [ INT x, INT y ] )
Nastaví směr a velikost pohybu propojeného spritu na osách
x, y. Pokud nemá některý z nepovinných parametrů příkazu
přiřazenou hodnotu, je přeskočen.
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GetMotionGFX ( OBJECT sprite, INT^ x, INT^ y )
Vrací aktuální nastavení pohybového vektoru propojeného
spritu na osách x, y.
InitCollisionGFX ( OBJECT sprite )
Aktivuje zpracování kolizního objektu propojeného spritu ve
scéně.
DoneCollisionGFX ( OBJECT sprite )
Deaktivuje zpracování kolizního objektu propojeného spritu ve
scéně. Nastavení kolizního objektu se tímto příkazem nemění,
kolizní objekt je pouze vyřazen ze zpracování fyzikálním modelem scény.
SetAnimPosGFX ( OBJECT sprite, INT pole )
Nastaví vybrané animační pole propojeného spritu. Nemění
nastavení animace jako takové. Po uplynutí animačního cyklu tak
bude animace probíhat standardně dál.
GetAnimPosGFX ( OBJECT sprite, INT^ pole )
Vrací aktuální pole animace propojeného spritu. Tento příkaz
lze efektivně využít pro vytváření podmíněných změn v nastavení
animace spritu.
SelectGFX ( OBJECT sprite )
Označí propojený sprite jako aktivní. Pouze aktivní sprite
může zpracovávat uživatelský vstup například z klávesnice. Tento
příkaz je obvykle následován událostí zvolení aktivního objektu.
IsSelectedGFX ( OBJECT sprite )
Návratová hodnota příkazu je ANO v případě, že je propojený
sprite zároveň aktivním.
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GetCallTypeGFX ( OBJECT sprite, INT^ událost )
Tento příkaz se používá výhradně v událostních skriptech. Jak
bylo zmíněno dříve (viz příkaz SetScriptGFX), při volání událostního skriptu engine automaticky nastavuje globální ukazatel,
proměnnou CALLER, na sprite, který vyvolání události způsobil.
1 #INT typ
2 getCallTypeGFX( CALLER. , typ );
3 equal( typ, 1 )?
4 {
... ~ zpracování události časovače animace
*

5
6 }

Předáním odkazovaného spritu této funkci zjistíme, o jaký typ
události jde, tedy jaký byl důvod zavolání událostního skriptu spritem. Použitím této metody je pak možné v rámci jediného skriptu
zpracovávat i více typů událostí.
GetKeyboardGFX ( OBJECT sprite, INT^ klávesa,
INT^ modifikátor )
Předpokladem správného fungování tohoto příkazu je použití
aktivního spritu (viz příkaz IsSelectedGFX). Příkaz vrací aktuálně
stisknutou klávesu a případný modifikátor (shift, ctrl, atp.). Popis
kódů kláves a modifikátorů vychází z definice SDL [13].
CenterGFX ( OBJECT sprite, INT první, INT počet, [ INT x_limit,
INT y_limit ] )
Nastaví polohu vybraných vrstev pohledu tak, aby byl propojený sprite zobrazen v jejich středu. Pokud je jako první vrstva
uvedeno nula, je nastavení aplikováno na všechny vrstvy obrazu.
Pokud je jako počet vrstev uvedena nula, nastavení se dotkne
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všech vrstev s indexem rovným a větším než první. Nepovinné
limity x a y určují maximální odchylky spritu od středu obrazu. Lze
tak snadno dosáhnout plynulého skrolování obrazu společně
s propojeným spritem vždy, když se vzdálí od středu obrazu
(přiblíží k okraji) více než limity připouští.
SetGravityGFX ( OBJECT sprite, [ DBL x, DBL y ] )
Nastaví vektor gravitace spritu přiřazeného kolizního objektu.
Pokud je některý z nepovinných parametrů x, y bez hodnoty, je
přeskočen.
GetGravityGFX ( OBJECT sprite, DBL^ x, DBL^ y )
Vrací aktuální souřadnice x a y vektoru gravitace působícího
na kolizní objekt zadaného spritu.
CheckCollisionGFX ( OBJECT sprite, [ INT^ úhel,
*OBJECT^ zasažený_sprite ] )
Příkaz končí úspěchem v případě, že došlo ke srážce spritu
s jiným objektem scény. V nepovinných parametrech vrací úhel,
pod jakým ke kolizi došlo, a ukazatel na zasažený sprite, pokud
byl ve skriptu již dříve propojený funkcemi Assign, jinak je
prázdný. Úhel 0° odpovídá nárazu zprava, úhel 90° z vrchu atd.
... ~ voláno v událostním skriptu kolize spritu
1 #OBJECT obj
2 #PTR spriteX obj
3 #INT uhel
4 #STR jmeno
5 CheckCollisionGFX( CALLER. , uhel , spriteX )?
6 {
7

GetNameGFX( spriteX. , jmeno );

... ~ další zpracování kolize spritů
8

*

9 }
... ~ případné akce spritu pokud ke srážce nedošlo

84

10 *

Za připomenutí zde stojí, že uvedeme-li za proměnnou typu
PTR operátor pro přístup k odkazované proměnné (.), chová se
ukazatel jako proměnná typu, na který odkazuje (v tomto případě
OBJECT).
CheckTrapGFX ( OBJECT sprite, [ INT^ tag,
*OBJECT^ chycený_sprite ] )
Příkaz končí úspěchem v případě, že ve scéně došlo k výskytu jiného objektu v některém z regionů spritu. V nepovinných
parametrech vrací tag odpovídajícího regionu a ukazatel na
chycený sprite, pokud byl ve skriptu již dříve propojený funkcemi
Assign, jinak je prázdný. Příkaz se obvykle volá v událostním
skriptu výskytu cizího objektu v regionech.
InTrapIdGFX ( OBJECT sprite, INT id )
Příkaz končí úspěchem v případě, že se sprite nachází
v některém z regionů spritu zadaného id (přiřazeného funkcemi
Assign).
IsOnscreenGFX ( OBJECT sprite )
Příkaz končí úspěchem pokud je uvedený sprite vykreslen na
obrazovce.

4.2.3 Podpora audio výstupu
Funkce pro podporu zvuku a hudby interně využívají knihovnu
SDL_mixer. Každé zvukové médium musí být nejprve propojeno
se skriptem vytvořením tzv. handle (typu INT), prostřednictvím
kterého s ním lze později ve skriptu manipulovat. Soubory zvuků
a hudby jsou standardně umístěny v adresáři SFX.
AssignSFX ( INT^ handle, STR médium )
Vytvoří zvukový handle propojený s médiem uloženým
v souboru zadaného názvu. Pokud je příkazu předán již dříve
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přiřazený handle, je k němu propojený zvuk nahrazen nově
uvedeným.
PlayMusic ( STR mp3, [ INT opakování ] )
Přehraje mp3 soubor zadaného jména. Nepovinný parametr
opakování umožňuje přehrát hudbu několikrát po sobě (hodnota
nula přehraje soubor jednou).
VolumeMusic ( INT hlasitost )
Nastavuje hlasitost přehrávání hudby v rozsahu < 0; 128 >.
PlaySFX ( INT handle, [ INT opakování, INT kanál ] )
Přehraje zvukový handle s možností nastavit počet opakování
a preferovaný zvukový kanál.
FadeInSFX ( INT handle, INT nástup, [ INT opakování,
INT kanál ] )
Přehraje zvukový handle s nástupem do plné hlasitosti trvajícím uvedený počet ms. Volitelně lze uvést počet opakování
a preferovaný zvukový kanál.
Play3DSFX ( INT handle, INT vzdálenost, INT úhel,
[ INT opakování, INT kanál ] )
Přehraje zvukový handle s efektem třetí dimenze. Vzdálenost
<0; 255>, z jaké zvuk přichází, a úhel <0; 360) pod kterým se tak
děje, ovlivní míru hlasitosti a stereo vyvážení přehrávaného
zvuku. Volitelně lze uvést počet opakování a preferovaný zvukový
kanál.
SetChannelsSFX ( INT počet )
Nastaví počet kanálů vyhrazených pro přehrávání zvuků.
Každý zvukový kanál má vlastní nastavení hlasitosti, vyvážení
a další nastavení ovlivňující výsledný způsob přehrání zvuku. Je
tedy možné nastavit různé kanály pro specifické účely a v nich
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zvuky přehrávat podle aktuální potřeby. Zvuky je možné
přehrávat v jednom i více kanálech současně.
GetChannelsSFX ( INT^ počet )
Vrací aktuálně alokovaný počet kanálů pro přehrávání zvuků.
SetChannelFadeOutSFX ( INT odeznění, [ INT kanál ] )
Nastaví odeznění do ticha trvající uvedený počet ms pro
všechny zvuky přehrávané v uvedeném kanále. Pokud není parametr kanál uveden, nebo má hodnotu -1, provede se nastavení
na všech aktuálně vyhrazených kanálech.
SetChannelVolSFX ( INT hlasitost, [ INT kanál ] )
Nastavuje hlasitost přehrávání pro všechny zvuky přehrávané
v uvedeném kanále v rozsahu <0; 128>. Pokud není parametr
kanál uveden, nebo má hodnotu -1, provede se nastavení na
všech aktuálně vyhrazených kanálech.
GetChannelVolSFX ( INT^ hlasitost, INT kanál )
Vrací aktuální nastavení hlasitosti uvedeného kanálu.
DistanceAngleSFX ( INT A_x, INT A_y, INT B_x, INT B_y,
INT^ vzdalenost, INT^ úhel, [ INT max ] )
Vrací vzdálenost a úhel z bodu A do bodu B. Pokud je uveden
nepovinný parametr max, jsou vrácené hodnoty přímo použitelné
příkazem Play3DSFX, jinak je nutné vzdálenost převést do
rozsahu <0; 255>.

4.2.4 Podpora správy fontů
Podporu fontů true type zajišťovala původně výborná knihovna SDL_ttf. Vzhledem k uveřejnění projektu SMILE pod licencí
GNU LGPL však musela být nahrazena vlastní provizorní implementací rastrových fontů, neboť knihovna SDL_ttf je dostupná
pouze pod licencí GNU GPL. Fonty je nutné, obdobně jako zvuky,
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nejprve propojit se skriptem vytvořením tzv. handle (typ INT),
se kterým je pak možné dále pracovat. Soubory s rastrovými
fonty se standardně umísťují v adresáři TTF.
AssignTTF ( INT^ handle, INT sloupce, INT řádky, STR font,
[ INT šířka, INT výška ] )
Vytvoří handle propojený s fontem uloženým v souboru
zadaného názvu (rastrový obraz). Pokud je příkazu předán již
dříve přiřazený handle, je k němu propojený font nahrazen nově
uvedeným. Parametry sloupce a řádky odkazují na počet písmen
zobrazených v jedné řádce a počet řádek v souboru s rastrovým
obrazem fontu. Volitelné parametry šířka a výška (v px) umožňují
pozměnit velikosti písmen při jejich zobrazování.
SetStyleTTF ( INT handle, INT odstup_znaku, INT odstup_řádky,
[ INT eol, INT první, INT počet ] )
Pro zvolený handle fontu nastaví velikost odstupu mezi
jednotlivými znaky a mezi řádky zobrazovaného textu na zadaný
počet pixelů. Parametr eol umožňuje zadat ASCII kód znaku
zastupující konec řádky. Dále můžeme uvést ASCII kód prvního
znaku v rastrové mřížce fontu a počet znaků, který obraz
obsahuje.
SetTrColorTTF ( INT handle, INT červená, INT zelená,
INT modrá )
Nastaví transparentní barvu pro font odkazovaný handlem.
Složky barvy červená, zelená, modrá používají rozsah <0; 255>.
SetBkColorTTF ( INT handle, INT červená, INT zelená,
INT modrá )
Nastaví handle propojeného fontu pro použití barvy pozadí
definované složkami červená, zelená, modrá v rozsahu <0; 255>.
Při tisku na určený sprite ve scéně se cílový sprite nejprve vyplní
uvedenou barvou a poté je na něj vytištěn daný text. Výsledné
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zobrazení textu ve scéně zůstává závislé na nastavení cílového
spritu.
PrintTTF ( INT handle, OBJECT sprite, INT zalamovat,
INT zarovnání, INT tr, ANY... text )
Vytiskne na uvedený sprite předaný text fontem zadaného
handlu. Pokud je hodnota zalamovat nulová, text se nebude
zalamovat. Text je možné zarovnat doleva (0), na střed (1) nebo
doprava (2). Při nulové hodnotě parametru tr se nepoužije nastavení transparence.
1 #INT font
2 #OBJECT sprite
3 #INT a 3
... ~ následuje přiřazení spritu a jeho nastavení
4 AssignTTF( font, 16, 16, “font.png“ );
5 PrintTTF( font, sprite, 1, 1, 1,
“Font handle: “, font, “, Sprite object: “, sprite,
“ A int: “, a );

4.3 Odstraňování chyb
Při psaní skriptu se nevyhneme chybám. Ty lze rozdělit do
dvou hlavních skupin. Chyby syntaktické, které se projeví ihned
při překladu, a chyby logické, které se projeví až za běhu skriptu.
Mezi nejčastější syntaktické chyby patří opomenutí závorek,
ukončení příkazové řádky nebo odkazování na nedefinované
proměnné. Odstraňování syntaktických chyb je snažší. Skript
s chybnou syntaxí nelze přeložit a v okamžiku, kdy překladač na
takovou chybu narazí, vypíše celý příkazový řádek s popisem
a podrobnostmi o možné příčině dané chyby.
Logické chyby zanesené do skriptu se odhalují podstatně
hůře, neboť se nemusí projevit ihned, případně nastávají pouze
za určitých podmínek, které nemusí být snadné odhalit a nasi89

mulovat. Mezi časté logické chyby patří zadání špatných parametrů příkazu, chyby v implementaci rozhodovacích procedur
nebo špatně uvedená jména odkazovaných objektů scény. Ačkoli
je skript syntakticky správně, nechová se tak, jak uživatel (skriptér) zamýšlel. Logické chyby mohou způsobit pád aplikace,
případně způsobovat její více či méně podivné chování.
Chyby v probíhajícím skriptu jsou zaznamenávány na standardní výstup (konzole) nebo do souboru (stdout.txt). Pokud jde
o chyby v předávaných parametrech funkcí, je zaznamenáno
nejen o jaké parametry jde, ale i jejich očekávaný typ. Ostatní
případy lze dohledat vhodným použitím funkcí Print, které také
používají standardní výstup a umožňují jak výpis aktuálních
hodnot proměnných, tak výpis uživatelských poznámek k průběhu skriptu.
V ostré verzi projektu je výpis chybových hlášek na konzoli
omezen na minimum, aby zbytečně nezpomaloval chod aplikace.
Pokud tedy budete ladit nový projekt, nezapomeňte použít debug
verzi knihovny SMILE, která vypisuje veškeré dostupné informace o běhu aplikace i skriptu.
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5 Aplikační rozhraní nástroje
5.1 Zdrojový kód
Zdrojový kód i aplikace jsou volně přístupné na webu. Každý
zájemce má možnost získat nejaktuálnější verzi projektu
společně s instalačními balíčky ve verzích pro OS Windows
i Linux12. Kopie distribuce je k dispozici také na data disku
přiloženém k této práci. Práce se zdrojovým kódem předpokládá
alespoň základní znalost jazyka C++. Kapitola je tak určena
především zájemcům z řad vývojářů, zajímajícím se jak je kód
organizován, jak s ním efektivně pracovat a jak jej snadno aktualizovat.
Aktuální kopii vývojové verze projektu získáte z online repozitáře pomocí programu Subversion z příkazové řádky zápisem:
svn co https://smile2d.svn.sourceforge.net/svnroot/smile2d smile2d

Zdrojový kód se uloží v aktuálním adresáři do složky smile2d.
Kód je organizován ve třech vzájemně propojených projektech.
Knihovna je uložena v projektu SMILE a její kód je rozložen do
těchto adresářů:
•

/CollisionSys: Implementace kolizního systému.

•

/Common: Implementace seznamů a práce s řetězci.

•

/FontSys: Implementace rastrového fontu.

•

/GameSys: Implementace objektů scény.

•

/Gr: Implementace událostního modelu a wrapper SDL.

•

/ScriptEngine: Implementace skriptu a vestavěných funkcí.

•

/SmileLIB: Vstupní bod aplikace.

•

/SmileSys: Implementace API knihovny SMILE.

•

/SoundSys: Wrapper knihovny SDL_mixer.

12 Projektová stránka SMILE, dostupná z WWW: <
http://sourceforge.net/projects/smile2d/>.
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Projekt SMILEngine využívá adresáře:
•

/Controls: Implementace dialogů.

•

/GameMain: Implementace interního editoru.

•

/: Vstupní bod aplikace.

•

/SMILE: Obsahuje data interního editoru a intra.

Projekt SMILEditor využívá adresáře:
•

/SmileGUI/Smiled: Implementace rozhraní editoru.

•

/SmileGUI/SmileEditor: Qt projekt GUI editoru.

Projekt je spravován v multiplatformním IDE Code::Blocks
(il. 20) s využitím GNU nástrojů a překladače GCC (resp.
MinGW). Pracovní plocha (soubor SMILE.workspace) obsahuje
nastavení všech tří projektů spolu s nastavením překladače
a linkeru pro sestavení knihovny i nástrojů SMILE ve verzi release a debug pod OS Windows.
Uživatelé OS Linux musí v nastavení
projektu aktualizovat cesty a jména
sdílených knihoven (SDL, Qt atd.) a doplnit
řádku překladače o přepínač
-DFOR_LINUX. Před prvním překladem
SMILEditoru je nutné přeložit Qt projekt
(/SmileGUI/SmileEditor) s GUI aplikace
pod systémem Linux a aktualizovat
zdrojový kód editoru (/SmileGUI/Smiled)
nově vygenerovanými soubory.
Nyní můžeme pohodlně upravovat
a překládat zdrojový kód přímo v IDE
nástroje. V případě nutnosti synchronizace
uživatelem modifikované verze s novou
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Ilustrace 20:
Code::Blocks IDE.
Správce projektu.

distribucí projektu lze projekt aktualizovat zápisem z příkazové
řádky v hlavním adresáři instalace:
svn up
Dokumentaci API knihovny SMILE lze automaticky vytvořit
(a aktualizovat) z adresáře instalace nástrojem Doxygen zápisem do příkazové řádky:
doxygen Doxyfile
Dokumentace se standardně vytváří v adresáři doc/html,
hlavní stránka je přístupná ze souboru index.html.

5.1.1 Poznámky k implementaci
Detailní popis implementace jednotlivých nástrojů by byl
tematicky i objemově mimo rozsah a cíle této práce. Pro zájemce
je na přiloženém datovém nosiči zpřístupněna vygenerovaná
HTML dokumentace zdrojového kódu knihovny SMILE.
Odkazované postupy a poznámky v této kapitole slouží pouze
k získání základní orientace v této dokumentaci a programovém
kódu.
Jednotlivé adresáře projektu obsahují zdrojové kódy objektů
tvořících vždy menší samostatné řešení dílčího problému, jakým
je například zpracování skriptu nebo vykreslení scény. Hlavní API
knihovny je zpřístupněno skrze třídu jtSmile (v adresáři
SmileSys), která tato dílčí řešení propojuje a řídí. Vzájemné
propojení a komunikaci mezi objekty enginu zajišťují šablony
FastDelegate [4].
Inicializace enginu vyžaduje jméno projektu s daty scény
a inicializovaný rastr, strukturu SDL_Surface, reprezentující
obrazovku, na které má být vykreslen a aktualizován stav scény.
Rozpohybování scény provádí v pravidelných krocích metoda
RunProject, případně ExecuteStep. Standardně je během jedné
vteřiny realizováno 30 kroků a překreslení.
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V každém kroku je zaslána informace o aktuálním cyklu všem
animovaným a pohybujícím se objektům scény, na kterou objekty
reagují podle nastavení aktualizací vlastních dat a provedením
návazných akcí. Při požadavku na vykreslení obrazovky se
nejprve zjistí, které objekty budou na obrazovce v daný okamžik
viditelné. Pokud se oproti poslednímu zobrazení změnil jejich
počet, poloha či vizualizace, jsou na obrazovce překreslena
pouze ta místa, kterých se změny dotkly. Kompletní překreslení
obrazovky nastává pouze v případě, kdy dojde ke změně
pohledu na scénu, nebo změněný objekt zabírá celou
obrazovku.
Detekce a zpracování kolizí ve scéně (v adresáři CollisionSys)
vychází z postupů popsaných Paulem Nettlem [20]. Vektorová
reprezentace kolizních objektů a operace s vektory používají
postupy a techniky popsané v knize Moderní počítačová
grafika [27].
Rozdílné příklady implementace hlavního cyklu enginu lze
najít v přiložených zdrojových kódech aplikací SMILEditor
a SMILEngine. Příklady implementace funkcí skriptu lze najít
v adresáři ScriptEngine. Způsob implementace skript enginu lze
terminologií Berta Peerse [21] charakterizovat jako virtuální
logický stroj zpracovávající příkazy skriptu, které interně volají
a předávají parametry funkcím dynamicky linkovaných knihoven.
To umožňuje programátorům implementovat vlastní knihovny s rozšiřujícími příkazy skriptu. Z tohoto důvodu
engine například nepoužívá
populární skriptovací jazyk LUA [34]
(ačkoli se jeho budoucí integraci

Ilustrace 21: Qt linguist.
Lokalizace GUI do češtiny.

nikterak nebrání). Jeho syntaxe je
totiž natolik blízká běžným programovacím jazykům, že jeho
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použití v zásadě předpokládá skriptéra programátora. Stávající
implementace oproti tomu umožňuje programátorovi definovat
natolik komplexní příkazy, že jejich použití v kombinaci s jednoduchou syntaxí skriptovacího jazyka zvládne i laik.
Knihovna SMILE implementuje vlastní třídy pro práci se
seznamy (jtList) a textovými řetězci (jtString). Experimentálně je
však možné v projektech zapnout i podporu STL (Standard
template library) pomocí přepínače -DUSE_STL na řádce překladače. Implementace zmíněných tříd se nalézá v adresáři
Common.
Zatímco uživatelské rozhraní interního editoru aplikace
SMILEngine je implementováno pouze prostředky knihovny
SMILE, samostatný SMILEditor k tomuto účelu využívá aplikační
framework Qt. Smyslem takového propojení je zajistit aplikaci
moderní a standardizované uživatelské rozhraní, které lze rychle
rozšiřovat o nové funkcionality a snadno lokalizovat do cizích
jazyků (il. 21), což nástroje QtLinguist a QtCreator umožňují.

5.2 Odkazované vývojové nástroje
Nástroj

Popis

Code::Blocks [19]

C++ IDE, mocné multiplatformní
vývojové prostředí pro jazyk C++

Doxygen [10]

Systém generování dokumentace ze
zdrojových kódů.

GCC [35]

GNU Compiler Collection, sada
kompilátorů vytvořených GNU

Qt Development Tools [48] IDE pro tvorbu a lokalizaci GUI
aplikací systému Qt

Subversion [31]

Systém pro správu a verzování kódu

Tabulka 10: Odkazované vývojové nástroje.
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6 Závěr
Projekt SMILE je open source engine umožňující vytvářet
a prezentovat vlastní elektronické dokumenty s interaktivním,
multimediálním obsahem. Nesnaží se konkurovat aplikacím
specializovaným na tvorbu konkrétního typu her či prezentací, ale
sází na mnohem obecnější přístup k tvorbě a to formou návrhu
interaktivní scény. Pracuje s 2D rastrovou grafikou a videem
s podporou izometrického zobrazení, fyzikálního modelu a práce
ve vrstvách. Interakci ve scéně a s uživatelem zajišťuje událostní
model napojený na jednoduchý skript. Aplikace je volně dostupná
ve verzích pro OS Windows a Linux. Přenositelnost výsledných
dokumentů (skriptů a dat) mezi platformami bez nutnosti
konverze je samozřejmostí.
Práce čtenáře krátce provedla historií projektu a okolnostmi
jeho vzniku. Dále se věnuje možnostem instalace a aktualizace
enginu z webového sídla projektu a popisu komponent ze kterých
se skládá. Hlavní část práce je věnována uživatelskému rozhraní
pro návrh scény, jeho popisu a seznámení s prací v něm. Neméně důležitou částí je popis skriptovacího jazyka, který engine
používá, doplněného manuálovou příručkou všech v současnosti
implementovaných funkcí skriptu s ukázkami jejich použití. Závěr
práce je pak věnován především čtenářům z řad programátorů
a popisuje organizaci programového kódu enginu, možnosti jeho
aktualizace a dalšího rozvoje.
Nástroj je v současnosti zcela funkční na obou zmíněných
platformách a jeho vývoj stále pokračuje. Úspěšnost projektu
závisí především na tom, jak bude lidmi využíván, a jak přispějí
oni k jeho dalšímu rozvoji. Web projektu byl na portálu SourceForge zaregistrován k 1. září 2009. Do dnešního dne (13. prosin96

ce 2009) bylo, dle statistik portálu, prostřednictvím webových
stránek projektu staženo 102 instalačních balíčků13. Zdrojový kód
prošel od té doby 24 revizemi. Současný web projektu je zaměřen primárně na distribuci instalačních balíčků a zdrojových kódů
enginu.
V budoucnu bude projektový web rozšířen o sekci věnovanou
interakcím realizovaným pomocí tohoto nástroje. Ta by měla,
kromě zpřístupnění kompletních dokumentů, umožnit i on line
přístup ke kolekcím hotových skriptů, připravených médií a scén.
Požadavky při tvorbě nových interakcí zároveň podpoří rozvoj
funkcí skriptu, což přispěje k celkové použitelnosti představeného
nástroje. GUI nástroje by v sobě mělo postupně zpřístupnit
interpret s překladačem a vestavěný správce skriptů.
Hlavním cílem práce bylo představit čtenáři engine SMILE
a poskytnout mu informace k jeho použití. Ty jsou zároveň tím, co
projekt do současnosti nejvíce postrádal a co bylo hlavní
překážkou jeho využití širší veřejností. Věřím, že čtenář v této
práci všechny potřebné informace našel a doufám že ví, že je
načase vytvořit si svůj vlastní interaktivní dokument.

13 Statistika historie downloadů všech souborů projektu SMILE, dostupná z WWW:
< http://sourceforge.net/project/stats/detail.php?
group_id=276212&ugn=smile2d&mode=alltime&type=prdownload>.
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