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PROGRAMOWANIE GIER

Godot to projekt Open Source, opublikowany na zasadach bardzo libe-
ralnej licencji MIT. Ojcem projektu Godot jest studio „Okam Studio”. Jed-
nakże nie tylko licencja stanowi zaletę tego silnika, ale także oferowane 

możliwości. Warto, szczególnie jeśli interesują nas zagadnienia tworzenia gier 
komputerowych, sprawdzić jego możliwości. Choćby dlatego, że Godot dostęp-
ny jest na trzy główne platformy, tj. Windows, Mac OS oraz Linux, więc każdy 
z użytkowników tych systemów może na własnej platformie rozpocząć po-
znawanie możliwości systemu Godot. Naturalnie utworzone projekty możemy 
uruchamiać na platformach mobilnych, jak Android, BlackBerry, a także HTML5.

INSTALACJA GODOTA
Obecnie, w momencie pracy nad artykułem, dostępne są dwie wersje systemu 
Godot. Wersja stabilna 1.1 oraz rozwojowa, tzw. alpha 2.0. Będziemy stosować 
wersję rozwojową 2.0 (stosowana była wersja z dnia 30.10.2015). Ze strony pro-
jektu możemy ściągnąć zarówno wersję stabilną bądź rozwojową (którą mimo 
wszystko można używać w codziennej pracy). Przy czym instalacja sprowadza 
się do ściągnięcia pliku na potrzebną platformę, na której będziemy tworzyć 
projekt aplikacji. Po rozpakowaniu archiwum możemy od razu uruchomić edy-
tor, np. jeśli  ściągnęliśmy wersję do systemu Windows, będzie to plik:

Godot_v2.0_alpha_20151030_win64.exe

Co prawda mamy jeszcze dodatkowe przykłady oraz pliki pozwalające na 
tworzenie finalnych aplikacji na inne platformy, jak np. Android, ale podsta-
wowy edytor systemu Godot to tylko jeden plik wykonywalny.

Ponieważ zamierzamy wykorzystywać wersję alpha, to warto samodziel-
nie skompilować Godot Engine. Jest to dość proste, szczególnie w przypadku 
systemu Linux, Mac OS. Jeśli korzystamy z Windows, należy naturalnie do-
instalować kompilator. Visual Studio w edycji Community będzie tu bardzo 
dobrym wyborem. Kilka uwag na temat instalacji zostało przedstawionych 
w ramce pt. „Kompilacja Godot Engine”.

KRÓTKO O STRUKTURZE GODOT ENGINE
Pierwszym podstawowym zadaniem, gdy rozpoczynamy pracę z edytorem Go-
dot Engine, jest założenie nowego projektu. Możemy wskazać dowolny katalog, 
po czym edytor otworzy pusty projekt i możemy od razu przystąpić do pracy.

Podstawowa cecha pracy z Godot Engine to fakt, iż wszystkie elementy 
aplikacji, jaką tworzymy, czyli kamera, elementy interfejsu użytkownika (UI), 
obiekty 3D, a także obiekty 2D i wiele innych elementów, są reprezentowane 
jako węzły w jednym dużym drzewie, które opisuje wszystkie elementy naszej 
aplikacji. Godot dzięki swej architekturze dzieli projekt na oddzielne sceny, tzn. 
jedną ze scen może być menu główne aplikacji, a poszczególne poziomy czy 
też obszary, gdzie toczy się nasza gra, będą reprezentowane przez oddzielne 
sceny. Jednak architektura Godota pozwala, aby sceny także były elementami 
(lub węzłami) drzewa opisującego wszystkie składowe naszej aplikacji.

Dlatego, tworząc aplikację Godot, należy odpowiednio organizować 
wszystkie elementy w postaci drzewa. Poszczególne węzły będą reprezen-

tować obiekty, z jakich składa się nasza aplikacja. Takie podejście może wy-
dawać się na początku niewygodne, szczególnie w przypadku mniejszych 
projektów. Jednakże dowolne węzły można dynamicznie uaktywniać już w 
trakcie działania aplikacji, co pozwala na dość swobodne zarządzanie sceną. 
Bezpośrednio przekłada się to na elastyczność w procesie rozwoju projektu. 
Niewątpliwie takim układem łatwiej jest zarządzać, bowiem wymaga wpro-
wadzenia odpowiedniej hierarchii obiektów występujących w projekcie.

Należy także podkreślić, iż liczba dostępnych typów węzłów jest spora. Obej-
muje elementy UI, wszystkie podstawowe konstrukcje stosowane w kontekście 
gier z grafiką 2D, a także najważniejsze elementy dla aplikacji opartych o grafikę 
3D. Naturalnie można wprowadzać nowe własne typy węzłów, zarówno na po-
ziomie języka skryptowego, jak i jako moduły utworzone w języku C++.

Innym elementem architektury Godot Engine jest język skryptowy. Godot 
oferuje język o nazwie GDScript, którego składnia została zaczerpnięta z języka 
Python. Dotyczy to jednak samej składni. Blok instrukcji nie jest wyróżniany za 
pomocą słów kluczowych lub nawiasów klamrowych, bowiem stosuje się wcięcia. 
Syntaktyka podstawowych konstrukcji, takich jak pętle, konstrukcja if, a także syn-
taktyka definicji funkcji/metod, jest podobna do tej znanej z języka Python. Za po-
mocą skryptów w języku GDScript możemy sterować zachowaniem się obiektów 
w projekcie, ale także rozszerzać sam system Godot o nowe właściwości

Godot Engine – silnik gier 2D i 3D
Tematyka tworzenia gier była zawsze popularna wśród programistów, a w ostat-
nim czasie dzięki ogromniej popularności takich silników jak Unreal Engine czy Uni-
ty nowości z tej dziedziny pojawiają się niemal każdego dnia. Popularność tej te-
matyki powoduje, że pojawia się wiele różnych silników gier, również całkowicie 
darmowych. Jednym z nich jest Godot Engine.

Kompilacja Godot Engine
Dokładne informacje o kompilacji systemu Godot znajdziemy na stronach 
projektu. Opisano tam proces kompilacji na wspierane przez Godot platfor-
my. My ograniczymy się tylko do kompilacji w ramach systemu Linux.

Godot potrzebuje kilku dodatkowych bibliotek, jednak jeśli stosujemy 
dystrybucję opartą o Debiana, to za pomocą apt-get możemy zainstalo-
wać potrzebne pakiety:

apt-get install scons pkg-config libx11-dev libxcursor-dev 
build-essential libasound2-dev libfreetype6-dev libgl1-mesa-
dev libglu-dev libssl-dev libxinerama-dev

Potrzebne są nam pakiety ogólne, takie jak scons do zarządzania proce-
sem kompilacji, i podstawowe biblioteki, jak libx11 do obsługi systemu X11, 
czy dostęp do urządzeń dźwiękowych poprzez podsystem ALSA (biblioteka 
asound). Pozostałe potrzebne biblioteki zostały umieszczone w strukturze 
projektu Godot, dlatego nie musimy ich samodzielnie kompilować.

Należy jednak ściągnąć kod źródłowy bezpośrednio z repozytorium: git 
clone https://github.com/godotengine/godot.git

Po dokonaniu tej czynności możemy od razu przystąpić do kompilacji. 
Ponieważ kompilujemy dla systemu Linux, to należy wydać polecenie:

scons platform=x11

Po zakończonej kompilacji mamy już gotowy edytor do pracy, który znaj-
dziemy w katalogu bin. Możemy uruchomić ten edytor lub przegrać plik 
np. o nazwie:

godot.x11.opt.64

do dowolnego katalogu. W ten sposób uzyskaliśmy gotowy edytor systemu 
Godot do pracy. Co ważne, plik edytora nie wymaga instalacji dodatkowych 
bibliotek, potrzebne biblioteki zostały statycznie dołączone do pliku wyko-
nywalnego edytora. Wystarczy więc tylko uruchomić sam program edytora.
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