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PROGRAMOWANIE GIER

REPREZENTACJA OBIEKTÓW W GRZE
Do reprezentacji obiektów w grze wykorzystałem funkcjonal-
ność obiektowego języka programowania, jaką jest polimorfizm. 
Wszystkie obiekty gry będą dziedziczyć po jednej, wspólnej klasie, 
co zapewni szybką rozszerzalność silnika o nowe elementy, takie 
jak przeciwnicy, przedmioty itd. Wystarczy zadeklarować nową 
klasę potomną oraz zaimplementować odpowiednie funkcje wir-
tualne. Wszystkie główne komponenty silnika będą odwoływać się 
do interfejsu dostarczonego przez klasy bazowe, dzięki czemu nie 
będzie konieczna dokładna znajomość typów obiektów, które po-
jawią się w przyszłości.

Plusem takiego podejścia jest prostota i łatwość implementacji 
w małych projektach. Jednak rozszerzalność silnika jest w znaczny 
sposób ograniczona. Jeśli na wczesnym etapie jego projektowania 
nie zostaną przewidziane wszystkie przypadki użycia (a raczej na 
pewno tak się nie stanie), to projektant gry, który chce dodać nową 
funkcjonalność, musi skorzystać z informacji o typie obiektu lub 
zastosować jakieś niezbyt eleganckie techniki programistyczne. 
Może się też okazać, że dana funkcjonalność nie może zostać zaim-
plementowana w naszym silniku.

Ponadto dziedzicząc po jakimś obiekcie, dostajemy jego pola 
i funkcjonalności. Czasem będzie tak, że nie wszystkie z nich będą 
przydatne dla naszej klasy, zatem będziemy je posiadać, ale będą 
one nieużywane. Ta sytuacja może ciągnąć się dalej, w głąb hierar-
chii dziedziczenia, gdzie na końcu dostaniemy ogromne obiekty, 
przechowujące niepotrzebne dane.

Istnieją alternatywne podejścia do tego zagadnienia. Jednym 
z nich jest podejście bazujące na komponentach. Różni się ono 
tym, że tutaj każdy obiekt gry jest taki sam, jednak może przecho-
wywać nieograniczoną liczbę komponentów. Każdy z nich dodaje 
pewną funkcjonalność do obiektu, np. jeden może pozwalać na 
renderowanie obiektu, inny dodawać fizykę oraz kolizje, a trze-
ci umożliwiać podnoszenie przedmiotu przez gracza. Ponadto 
obiekt może posiadać tylko niektóre z nich, w dowolnych kom-
binacjach. Jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, który pozwala 
dodawać nowe komponenty do gry, bez konieczności modyfikacji 
poprzednich. Rozszerzalność w takim przypadku jest znacznie lep-
sza niż gdy tworzymy aplikację z hierarchią obiektową, bazującą 
na dziedziczeniu. Wadą takiego rozwiązania jest większa trudność 
w implementacji oraz złożoność problemu. W małych projektach 
podejście obiektowe może działać szybciej, ponieważ nie potrzeba 
mechanizmu zarządzającego komponentami.

Drzewo list cyklicznych

Bardzo przydatna w dalszym procesie implementacji może być 
hierarchiczna reprezentacja obiektów, tj. jeden obiekt może być 
dzieckiem innego oraz rodzicem innego.

Takie rozwiązanie umożliwi:
 » łatwe zarządzanie obiektami (wszystkie obiekty są dołączone 

do korzenia, zatem wystarczy przechowywać wskaźnik do 
niego),

 » ładowanie poziomów (korzeń naszego drzewa to poziom, za-
tem wystarczy zmienić korzeń zawierający inne obiekty, aby 
wczytać nowy poziom),

 » rekurencyjne wywoływanie akcji od danego obiektu w dół 
hierarchii (uproszczenie kodu), 

 » określanie położenia relatywnie do rodzica.

Na przykład: miecz powinien zawsze podążać za graczem, czyli 
jego rodzicem w hierarchii będzie model gracza. Zatem obrót lub 
przemieszczenie się modelu bohatera spowoduje także zastoso-
wanie odpowiednich transformacji do miecza. 

Tym, czego szukamy, jest drzewo list cyklicznych – bardzo pro-
sta struktura danych, zaprezentowana w Listingu 1.

Linsting 1. Przykładowa definicja węzła drzewa list cyklicznych

class Node {
public:
// Constructor setting parent, child to nullptr and 
// next, previous to this
Node();
// Creates object as a child of the given parent
Node(Node* parent);

// Detaches object and deletes all children
virtual ~Node();

// Checks if object has parent
bool HasParent();
// Checks if object has child
bool HasChild();
// Checks if object is last child - next object is 
// pointed on by parent
bool IsLastChild();
// Checks if object is first child - parent is pointing
// on this object
bool IsFirstChild();

// Attaches this node to the new parent
void AttachTo(Node* parent);
// Attaches child to this node
void Attach(Node* child);

Przygoda z wokselowym silnikiem gry 
– część 2
W poprzednim numerze omawialiśmy zagadnienia związane z grafiką kompu-
terową oraz wokselami. Tamta wiedza była wystarczająca do stworzenia silnika 
graficznego, jednak by stworzyć silnik gry, potrzeba czegoś więcej – w szczegól-
ności dużo mniej teorii i dużo więcej narzędzi. Jak reprezentować obiekty w grze, 
jak wprowadzić interakcję między obiektami oraz jak to wszystko złożyć w całość 
w optymalny sposób? Po odpowiedzi na te oraz więcej pytań zapraszam do lek-
tury artykułu.
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