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STRESZCZENIE 

W  poniższej  pracy  opisano  budowę  i  sposób  korzystania  ze  środowiska  do  tworzenia 

dwuwymiarowych gier dla platform mobilnych Android i iOS. W ramach pracy stworzony 

został silnik działający na systemach Android, iOS i komputerach osobistych (z użyciem 

biblioteki  GLUT),  edytor  grafik  będący  wtyczką  dla  środowiska  Eclipse  oraz  zestaw 

przykładowych gier i aplikacji pokazujących możliwości silnika. 

Na początku przedstawiono różnice pomiędzy obydwoma platformami i sposoby tworzenia 

aplikacji multiplatformowych z wykorzystaniem biblioteki OpenGL ES 2.0 oraz języka C++. 

Osobne rozdziały poświęcone zostały przedstawieniu struktur programów silnika i edytora 

wraz  z  ich  kluczowymi  klasami.  W  podsumowaniu  opisano  przykłady  przygotowane  z 

użyciem środowiska.  

 

 

Słowa kluczowe: Android, iOS, JNI, OpenGL, VBO, glsl, RCP, gry mobilne, silnik graficzny, 

silnik gier. 

 

 

GRAPHIC ENGINE FOR MAKING 2D GAMES FOR ANDROID AND IOS 

MOBILE PLATFORMS 

This thesis describes architecture and methods of using environment created to develop 2D 

games for mobile platforms Android and iOS. Prepared project includes engine working on 

mobile devices with Android or iOS systems and personal computers (with use of GLUT 

library),  graphics  editor  made  as  Eclipse  plug-in  and  range  of  games  and  applications 

presenting engine's capabilities. 

At the beginning differences between both platforms and ways of designing multiplatform 

applications with use of OpenGL ES 2.0 library and C++ language were described. Separate 

chapters were devoted to architecture of engine and editor application along with their main 

classes. Summary contains examples prepared with our software. 

 

 

 

Keywords: Android, iOS, JNI, OpenGL, VBO, glsl, RCP, mobile game, game engine, 

graphics engine 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Cel pracy 

Ogólnym  celem przyświecającym  każdemu  programiście  tworzącemu  

jakąkolwiek aplikacje,  jest  zredukowanie  ilości  potrzebnego  czasu  (i  co  za  tym  

idzie  pieniędzy) potrzebnego do jej wytworzenia. W tym celu używa różnych 

zewnętrznych (nie pisanych od początku przez siebie) bibliotek, środowisk i narzędzi. 

Silnik do tworzenia gier jest takim narzędziem - ma sprawić że programista będzie miał 

do napisania mniej kodu oraz łatwiej mu będzie przenieść ten kod na inne platformy 

sprzętowe. 

Naszym celem jest stworzenie silnika graficznego do tworzenia gier 2D na 

platformy mobilne Android i iOS z użyciem tego samego języka programowania i 

zestawu bibliotek. Raz napisany kod ma działać na obu platformach, bez żadnych 

dodatkowych modyfikacji. Gry pisane są w języku C++ ze względu na łatwość jego 

integracji zarówno z Objective-C, który jest domyślnym językiem komunikacji z API 

systemu iOS, jak i Javy, która to z kolei jest językiem komunikacji z API systemu na 

platformie Android. Dodatkowo ma zostać stworzony edytor grafik działający jako 

wtyczka dla środowiska programistycznego Eclipse, mający na celu ułatwienie i 

przyspieszenie procesu tworzenia i zarządzania grafikami. 

Przez silnik graficzny rozumiemy skupienie się głównie na ułatwieniu 

programiście narysowania czegoś na ekranie. Będzie istniało kilka takich obiektów 

możliwych do narysowania, jedne będą ładowane z zasobów, inne tworzone 

bezpośrednio z kodu. Projekt będzie zawierał plik XML opisujący jego strukturę wraz z 

plikami zasobów takimi jak np. bitmapy. Obiekty rysowane będą mogły być klikane (z 

uwzględnieniem obsługi wielokrotnego dotyku) oraz będą mogły zmieniać swój stan w 

zależności od upływającego czasu. Dodatkowo ma być możliwe wykonywanie na nich 

podstawowych przekształceń geometrycznych takich jak np. obrót czy skalowanie czy 

innych z wykorzystaniem macierzy zdefiniowanej przez użytkownika. Silnik ma być 

łatwo rozszerzalny i działać płynnie na obu platformach (minimum 30 klatek na 

sekundę). Scena (czyli ekran, na którym rysowane są obiekty) ma mieć opcję wyboru w 

jaki sposób dostosowuje się do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego tj. czy np. 

skaluje czy zachowuje takie same wymiary w pikselach na każdym urządzeniu. Mniej 
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ważnymi funkcjonalnościami jest obsługa dźwięku i fizyki (kolizje, odbicia), tutaj już z 

wykorzystaniem jakiejś zewnętrznej biblioteki. Podsumowanie, które z funkcjonalności 

udało się zrealizować znajduje się w rozdziale 5. 

Wybrano ograniczenie się tylko do gier 2D ze względu na to, że taki typ 

aplikacji/gier najlepiej się sprzedaje oraz chęć praktycznego wykorzystania owego 

silnika w przyszłości, co byłoby bardzo trudne do zrealizowania w przypadku gier 3D.  

1.2 Podział prac 

Temat realizowany jest przez 2 osoby. Stworzeniem podstaw przenośnego 

silnika oraz komunikacji z platformami Android i iOS zajmował się Łukasz Koguc. 

Maciej Muszkowski stworzył edytor grafik oraz przygotował przykłady 

wykorzystywania silnika. Obydwie osoby zajmowały się wspólnie rozbudową 

podstawowej wersji silnika przez rozszerzanie istniejącej struktury. 

Jeśli chodzi o pracę pisemną, to podział prac prezentuje się następująco, Łukasz 

Koguc napisał rozdziały: 

 Rozdział pierwszy „Wprowadzenie” z wyłączaniem podrozdziału 1.1 „Cel 

pracy”. 

 Podrozdział 2.3 „Lokalizacja zasobów”. 

 Rozdział trzeci „Silnik” z wyłączeniem podrozdziałów 3.5 „Obiekty zmieniające 

stan” oraz 3.6 „Obsługa dotyku”. 

 Podrozdział 5.1 „Historia wersji”. 

Maciej Muszkowski napisał rozdziały: 

 Podrozdział 1.1 „Cel pracy”. 

 Rozdział drugi „Tworzenie aplikacji multiplatformowych” z wyłączeniem 

podrozdziału 2.3 „Lokalizacja zasobów”. 

 Podrozdziały 3.5 „Obiekty zmieniającego stan” oraz 3.6 „Obsługa dotyku”. 

 Rozdział czwarty „Edytor grafik”. 

 Rozdział piąty „Podsumowanie” bez podrozdziału 5.1 „Historia wersji”. 
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1.3 Porównanie obu platform 

W ramach tego podrozdziału omawiane będą platformy mobilne iOS i Android. 

Są to dwa systemy operacyjne wykorzystywane głównie w rozbudowanych telefonach 

komórkowych (zwanych także „smartfonami”), ale także w tabletach i innych 

urządzeniach przenośnych. Urządzenia te posiadają wiele cech wspólnych z których 

najważniejszymi są sporych rozmiarów dotykowe ekrany, możliwy stały dostęp do 

Internetu oraz stosunkowo duże moce obliczeniowe i pamięciowe, porównywalne z 

osiągami komputerów stacjonarnych sprzed kilku lat, a także możliwość korzystania na 

nich z  najróżniejszych programów dostarczanych przez niezależnych twórców. Cechy 

te sprawiają, że w wielu zastosowaniach smartfon-y z powodzeniem zastępują 

komputery stacjonarne czy laptopy, zwłaszcza poza domem czy miejscem pracy, gdzie 

nie mamy dostępu do pełnowymiarowego komputera. 

Smartfon-y pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno – ich powstawanie w 

obecnie popularnej formie datuje się od premiery pierwszego aparatu iPhone z 

systemem iOS w 2007 – jednak przez ten czas prawie kompletnie zdominowały rynek 

telefonów komórkowych. Możliwość instalowania przez użytkowników aplikacji 

tworzonych przez niezależnych twórców niezwiązanych z producentami telefonów dała 

możliwość zarobku nie tylko dużym firmom programistycznym, ale także pojedynczym 

programistom. 

1.3.1 Platforma iOS 

System iOS produkcji Apple zadebiutował w 2007 roku na urządzeniach iPhone 

(telefon komórkowy) oraz iPod Touch (odtwarzacz muzyki). Urządzenia te 

wprowadziły wielkie zamieszanie i już na zawsze odmieniły rynek urządzeń mobilnych. 

Urządzenia te jak i sam system były bardzo innowacyjne, oferując wiele 

niespotykanych rozwiązań, jak chociażby duży dotykowy ekran z multitouchem czy 

rezygnacja z fizycznej klawiatury na rzecz klawiatury wyświetlanej na ekranie 

urządzenia. 

iPhone od początku istnienia kreowany był na telefon wyjątkowy, jedyny w 

swoim rodzaju – smukły, ergonomiczny, funkcjonalny – jednocześnie drogi i 

ekskluzywny, szybko dla wielu stał się symbolem wysokiego statusu jego posiadacza. 
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Od dnia premiery wypuszczono sześć stabilnych wersji systemu iOS, każdą 

dedykowaną dla nowego modelu iPhone’a (odpowiednio „pierwsza generacja”, 3G, 

3GS, 4, 4S oraz 5). Z systemu tego korzysta również pięć modeli odtwarzacza muzyki 

iPod Touch oraz pięć modeli tabletów iPad. Warto przy tym zauważyć, że kolejne 

wersje systemu są bardzo „spójne”, w większości wypadków gwarantując działanie 

aplikacji dedykowanych dla poprzednich systemów na nowszych wersjach. Także 

modele telefonów zachowują wciąż swoje podstawowe cechy jak proporcje ekranu, 

ogólne zasady działania czy wygląd interfejsu użytkownika, co sprawia, że tworzenie 

aplikacji na całą rodzinę urządzeń korzystających z systemu iOS jest dosyć łatwe. 

1.3.2 Platforma Android 

Mający premierę w 2008 roku system Android był niejako odpowiedzią na 

system iOS. Tworzony głównie przez firmę Google, promowany był jako otwarta 

alternatywa dla zamkniętych rozwiązań Apple. Tam gdzie iOS wymagał aktywacji i 

kopiowania danych przez Apple’owy program iTunes, Android pozwalał na dowolne 

przegrywanie danych. iOS nie pozwala na instalowanie aplikacji z niesprawdzonych 

źródeł, podczas gdy na Androidzie aplikacje można instalować nawet przesyłając plik 

aplikacji mailowo. Poza tym Android miał pozwalać użytkownikowi na o wiele większą 

swobodę w konfigurowaniu swojego systemu (jak wybór aplikacji obługującej „pulpit” 

systemu czy aplikacji do obsługi wiadomości SMS) oraz zapewniać pełną otwartość 

kodu źródłowego systemu. 

System nie był jednak od początku wystarczająco dopracowany i nowe wersje 

były wypuszczane dosyć szybko, skutkując ich dużym „rozwarstwieniem” – do tej pory 

wydanych zostało już kilkanaście wersji systemu, z których nowsze wersje nie 

zapewniają pełnej zgodności z poprzednimi. Także wygląd interfejsu użytkownika 

zauważalnie zmienił się wraz z kolejnymi wersjami systemu. 

Dodatkową wadą tego systemu może być różnorodność modeli telefonów na 

jakich wykorzystywany jest Android -  istnieje już ponad tysiąc modeli z tym 

systemem, produkowanych przez wielu różnych producentów. Z jednej strony zapewnia 

to tak mile widzianą przez klientów różnorodność i konkurencję, z drugiej strony jest to 

dużym problemem dla programistów tworzących na platformę Android, jako że 

aplikacja działająca na jednej wersji systemu na danym urządzeniu, może nie do końca 

poprawnie funkcjonować na innym urządzeniu czy innej wersji systemu. 
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1.3.3 Z punktu widzenia użytkownika 

Już po wstępnym opisie można zauważyć, że obie platformy znacząco się różnią 

pod wieloma względami. Poniżej przedstawione zostały główne różnice na które 

zwracają uwagę użytkownicy smartfonów. 

1) Różnorodność modeli: Apple w danym momencie w swojej ofercie posiada 

tylko jeden, najnowszy model telefonu iPhone – poprzednie generacje są 

traktowane jako przestarzałe i nie są produkowane. Natomiast Android, jak już 

wspomniano, wykorzystywany jest na setkach różnych modeli smartfonów 

różniących się wyglądem, rozmiarem i proporcjami ekranu czy dodatkowymi 

funkcjonalnościami, jak chociażby wysuwana fizyczna klawiatura. 

2) Cena: iPhone jest traktowany jako produkt ekskluzywny, co znacząco przekłada 

się na jego cenę – w momencie pisania tej pracy, ceny modelu 5, zależnie od 

wielkości wbudowanej pamięci, wahały się od dwóch do czterech tysięcy 

złotych. Ceny modeli z Androidem są o wiele bardziej zróżnicowane, jako że i 

same modele znacząco potrafią się różnić funkcjonalnością, jakością i 

wydajnością. Podstawowe modele z ekranem rezystancyjnym (bez multitoucha) 

sprzedawane są już za pięćset złotych, podczas gdy modele z dużym ekranem i 

czterordzeniowym procesorem dostępne są za niecałe trzy tysiące złotych. 

3) Możliwości: W kwestii możliwości (dostępne aplikacje, wydajność itp.) obu 

omawianych platform zdania są bardzo podzielone – wedle niektórych źródeł 

najlepsze modele smartfonów z Androidem deklasują iPhone’a, inne natomiast 

twierdzą, że iPhone jest najlepszym dostępnym telefonem. Trudno 

przeprowadzić w pełni obiektywne porównanie, dlatego też w tym artykule dla 

uproszczenia przyjęto, że najlepsze modele z Androidem posiadają podobną 

funkcjonalność co iPhone. Natomiast porównując coraz słabsze modele 

telefonów z Androidem z iPhonem,  szala zwycięstwa zdecydowanie przechyla 

się na stronę iPhone’a – tańsze modele są mniej wydajne, co czasem widać w 

funkcjonowaniu telefonu. 

4) Otwartość: Ta kwestia była już wspominana w trakcie omawiania obydwu 

systemów – iOS jest systemem zamkniętym, nakładającym spore ograniczenia 

na użytkownika, natomiast Android daje użytkownikowi o wiele większą 

swobodę. 
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5) Prestiż: Nie ulega wątpliwościom, że iPhone (słusznie bądź nie) traktowany jest 

jako telefon wyjątkowy, prestiżowy. Ma to duże znaczenie dla wielu 

potencjalnych użytkowników. 

1.3.4 Z punktu widzenia programisty 

Poza już omówionymi różnicami, widocznymi niemal na pierwszy rzut oka, 

obydwa systemy różnią się znacznie od strony środowiska programowania, na co należy 

zwrócić uwagę przy ewentualnym wyborze platformy, na którą chciałoby się zacząć 

tworzyć aplikacje. 

1) Język programowania: Chociaż na obydwu systemach jest możliwość pisania 

w języku C++ (o czym więcej napisane jest w późniejszych rozdziałach), to 

głównymi językami programowania są Java dla Androida oraz Objective-C dla 

iOS. Obydwa są językami obiektowymi, jednakże Java jest językiem o wiele 

bardziej rozpowszechnionym i jest większa szansa, że potencjalny programista 

miał z nią już jakiś kontakt. Także o Javie traktuje więcej artykułów oraz 

przykładów, zarówno w Internecie jak i literaturze. 

2) Różnorodność systemów oraz modeli telefonów: Jak już wspominano, w 

praktyce istnieje tylko jeden model iPhone-a i wersja iOS (użytkownicy tego 

systemu bardzo chętnie dokonują aktualizacji oprogramowania – najnowszy 

system pokrywa 90% aparatów już w kilka miesięcy po premierze), co znacznie 

upraszcza zarówno tworzenie jak i testowanie aplikacji na tej platformie. 

Natomiast wielka różnorodność modeli jak i wersji systemu Android znacząco 

wpływa na poziom skomplikowania tworzenia aplikacji na tę platformę. 

3) Otwartość systemu: W przypadku iOS, programista podobnie jak użytkownik 

natknie się na szereg ograniczeń, nierzadko uniemożliwiających stworzenie 

aplikacji o zakładanej funkcjonalności, jak na przykład blokowanie 

niechcianych połączeń. W przypadku Androida ograniczenia te są o wiele 

mniejsze. 

4) Bezpieczeństwo: Apple bardzo stara się, aby jej platforma była w pełni 

bezpieczna dla użytkownika, co ma duży wpływ na pracę programisty – przede 

wszystkim aplikacje działają w zamkniętym środowisku, w którym komunikacja 

z innymi aplikacjami czy funkcjonalnościami systemowymi jest mocno 
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ograniczona. Drugą ważną kwestią jest konieczność akceptacji aplikacji oraz 

każdej jej aktualizacji przez Apple – w przypadku wykrycia potencjalnego 

zagrożenia dla użytkownika, aplikacja taka jest nie dopuszczana do wydania. 

5) Koszt sprzętu: Już na starcie warto zainwestować w przynajmniej jeden model 

aparatu na którym będzie się testować aplikację. Jak już wspomniano, modele 

iPhone’a są zauważalnie droższe od telefonów z Androidem. Dodatkowo 

tworzenie aplikacji na iPhone’a jest możliwe jedynie na systemie Mac OS X, 

który wedle licencji może być instalowany jedynie na komputerach marki 

Apple, co może generować dodatkowe koszty. 

6) Koszt licencji: W przypadku obydwu platform wystawianie aplikacji do 

sprzedaży w oficjalnych sklepach (AppStore oraz Android Market) wymaga 

wykupienia licencji programisty – w przypadku Apple jest to koszt 99$ rocznie, 

podczas gdy w Androidzie jest to jednorazowa opłata 25$. 

7) Sprzedaż w oficjalnych sklepach: Sprzedaż na obydwu platformach wiąże się 

z odstępowaniem 30% zysków z każdej sprzedaży na rzecz obsługującego sklep. 

Dodatkowo warto wspomnieć, że w momencie pisania tego artykułu wciąż 

niemożliwe była sprzedaż w Android Market z Polski – jedyną możliwością 

było albo dodawanie darmowych aplikacji i zarabianie na reklamach, albo 

dodawanie aplikacji przez zewnętrzną firmę z kraju, z którego sprzedaż w 

Android Market jest możliwa. 

8) Zyski ze sprzedaży: Jest to jeden z najważniejszych punktów w tym 

porównaniu – tworzenie aplikacji na którą platformę bardziej się opłaca? Tutaj 

fakty świadczą zdecydowanie na korzyść iOS – te same aplikacje wydawane 

jednocześnie na platformy iOS i Android, przynoszą o wiele większe dochody 

na platformie iOS. 

1.4 Przygotowanie środowiska programistycznego 

Na samym początku tworzenia aplikacji, jeszcze przed napisaniem pierwszego 

kodu należy przygotować środowisko programistyczne, w którym będzie się pracowało. 

Przygotowania te znacząco się różnią w przypadkach obydwu omawianych platform. 
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1.4.1 Przygotowania środowiska do tworzenia aplikacji na iOS 

Chcąc tworzyć aplikacje na iOS należy mieć przede wszystkim komputer marki 

Apple z systemem Mac OS X oraz IDE (Integrated Developement Enviroment) XCode. 

XCode jest niezbędny do tworzenia aplikacji na iOS, dostępny jest jedynie na system 

Mac OS X. System ten można co prawda próbować instalować na innym komputerze 

bądź przy pomocy wirtualizacji, jednak jest to niezgodne z licencją tego systemu, a 

więc także nielegalne. Program XCode jest dostępny za opłatą 5$ bądź za darmo przy 

zakupie licencji dla programisty. 

Licencja ta jest co prawda nieobowiązkowa, jednak bez niej, oprócz 

konieczności osobnego zakupu XCode, nie można także testować aplikacji 

bezpośrednio na telefonie (wyłącznie na symulatorze), nie ma się dostępu do 

Apple’owych forów z pomocą dla programistów oraz oczywiście nie można 

publikować aplikacji w sklepie. 

Do zalet tworzenia aplikacji na iOS można z pewnością zaliczyć bardzo 

rozbudowane SDK (ang. Software Development Kit), zawierające wiele narzędzi 

pozwalających na testowanie tworzonej aplikacji oraz dobrze zrobiony symulator, 

pozwalający na szybkie testowanie aplikacji. 

Całe SDK zawarte jest w jednym pliku instalacyjnym, po którego użyciu można 

od razu rozpoczynać programowanie oraz testowanie aplikacji na wbudowanym 

symulatorze. Inaczej sprawa ma się niestety z testowaniem aplikacji na telefonie – 

konieczność wgrywania odpowiednich certyfikatów programisty oraz ustawiania wielu 

opcji mocno wydłuża czas przed pierwszym uruchomieniem testowanej aplikacji. Wiele 

z tych ustawień należy powtarzać dla każdego nowego projektu. 

1.4.2 Przygotowania środowiska do tworzenia aplikacji na 

Android 

Android zapewnia programiście o wiele większą swobodę – aplikacje można 

tworzyć na dowolnym systemie obsługującym środowisko programistyczne Eclipse. 

Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie, ponieważ udostępniony jest także zestaw 

narzędzi służących do tworzenia aplikacji na Androida, pozwalających na pisanie kodu 

w dowolnym wybranym edytorze. 
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W przeciwieństwie do iOS, środowisko dla Androida jest wielomodułowe 

(zależnie od wybranych wersji Androida) i wymagające instalacji kilku osobnych 

zestawów programów. W przypadku chęci stosowania języka C++ w kodzie konieczne 

jest osobne zainstalowanie zestawu programów i bibliotek. 

Pierwsze testowanie aplikacji w tym środowisku jest za to bardzo szybkie – czy 

to na emulatorze, czy na samym telefonie, gdzie wystarczy zmienić jedną opcję, aby 

móc testować i debugować własne programy. Co ważne, nie jest do tego potrzebne 

licencja programisty. 

1.5 Porównanie obu środowisk 

Omawiane środowiska programistyczne różnią się nie tylko sposobem instalacji 

czy metodami wprowadzania kodu. Poniżej przedstawione są ich możliwości, a także 

indywidualne zalety i wady. 

1.5.1 Środowisko programistyczne iOS 

Pracując w tym środowisku programista przede wszystkim zwróci uwagę na 

jego dopracowanie – dostępne API (ang. Application Programming Interface), 

zapewniające dostęp do różnych funkcjonalności iPhone’a, jak pozycja GPS, dostęp do 

Internetu itp., jest bardzo rozbudowane, przejrzyste i niezmienne. Także na stronie 

Apple znajduje się bardzo rozbudowana dokumentacja wraz z licznymi przykładami 

rozwiązań popularnych problemów. Znane są niestety przypadki, kiedy konieczne jest 

szukanie niejako drogi na około, w sytuacji kiedy dany problem nie został przewidziany 

przez Apple, a jego rozwiązanie wymaga nietypowych czynności. 

Zintegrowane z XCode środowisko zapewnia również bogaty zbiór narzędzi do 

badania wydajności aplikacji, jak zużywanie pamięci czy czasu procesora, pozwalające 

na łatwe znajdywanie „wąskich gardeł” naszych aplikacji. Kolejnym praktycznym 

narzędziem jest załączony rozbudowany edytor widoków (ang. Layout Designer), 

pozwalający na łatwe i szybkie ustawianie widoków (jak przyciski czy pola tekstowe) w 

ramach aplikacji. 

Wspominany już symulator iPhone’a pozwala na szybkie testowanie własnych 

aplikacji, pamiętać należy jednak, że jest to tylko symulator – tak naprawdę kod 

aplikacji kompilowany jest do kodu odpowiedniego dla komputera na którym działa 
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symulator – prędkości działania na symulatorze oraz na rzeczywistym telefonie będą się 

znacząco różnić. 

Do wad środowiska iOS zaliczyć należy przede wszystkim brak Garbage 

Collectora (który sam z siebie jest dostępny dla Obj-C, jednak nie jest 

zaimplementowany na iOS), mało funkcjonalne autouzupełnianie kodu, brak 

„kompilacji w locie” pozwalającej na wcześniejsze zauważenie podstawowych błędów 

oraz przeciętny debugger. 

1.5.2 Środowisko programistyczne Android 

Przede wszystkim pisanie aplikacji w popularnym języku Java pozwoliło 

wykorzystać w Androidzie wiele rozwiązań ze standardowej biblioteki Javy oraz już 

gotowych rozwiązań pisanych w tym popularnym języku. Kolejną zaletą korzystania z 

tego języka jest w pełni funkcjonalny Garbage Collector, pozwalający programiście na 

skupieniu się na tworzeniu aplikacji, a nie pilnowaniu stanu alokowanych obiektów. 

Dokumentacja Androida jest bardzo rozbudowana, a jednocześnie przejrzysta, 

co w połączeniu z otwartością systemu oraz możliwością własnoręcznego 

skompilowania i debugowania kodu samego systemu, znacząco wpływa na łatwość 

poznawania możliwości tego systemu. Duży wpływ ma na to także bardzo wygodny i 

funkcjonalny debugger oraz logger dostępny w środowisku Eclipse. 

W przeciwieństwie do środowiska programistyczne iOS, Android udostępnia do 

testowania aplikacji emulator zamiast symulatora, co teoretycznie pozwala na lepsze 

sprawdzenie działania różnych funkcjonalności. Rozwiązanie to jednak posiada sporą 

wadę, jako że pełne symulowanie całego systemu i działania telefonu powoduje, że 

emulator ten działa dosyć wolno, zwłaszcza na starszych komputerach. 

Niestety w przeciwieństwie środowiska iOS, edytor widoków w Androidzie jest 

bardzo uproszczony i nie pokazuje faktycznego końcowego wyglądu aplikacji. Na 

szczęście drugi sposób tworzenia widoków, czyli za pomocą opisu w języku XML, jest 

o wiele lepiej dopracowany. Dodatkowo warto wspomnieć, że tworzenie własnych, 

indywidualnych widoków jest w przypadku Androida o wiele prostsze niż na iOS. 

Dużą bolączką samego środowiska jak i całego systemu Android jest wielość 

wersji API oraz jego pewne braki, jak chociażby brak pełnego API do obsługi telefonu 

czy wprowadzone dopiero w wersji 14 API do obsługi kalendarza. Także różnorodność 
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dostępnych modeli telefonów obsługujących Androida powoduje, że ta sama aplikacja 

nie zawsze będzie się tak samo zachowywać na różnych modelach. 

1.6 Dostępne silniki 

W tym rozdziale przedstawimy jakie silniki do tworzenie gier są dostępne na 

rynku i porównamy je z możliwościami udostępnianymi przez nasz silnik. Dodatkowo 

pokażemy też jak wiele zmieniło się w tym polu od czasu kiedy rozpoczynaliśmy 

pisanie pracy.  

1.6.1 Rozwój platform mobilnych 

Przed rozpoczęciem tworzenia silnika na początku 2012r. zgłębiliśmy temat 

dostępnych silników multiplatformowych obsługujących systemy iOS i Android, aby 

upewnić się, że nie tworzymy czegoś, co jest już dostępne.  

Wśród dostępnych na rynku silników jedynie Cocos2d-x [1] oraz MoSync [2] 

pozwalały na bezpłatne tworzenia aplikacji działających na obydwu platformach, przy 

czym w pierwszym silniku wsparcie dla Androida było wciąż w powijakach i nie 

gwarantowało poprawnego działania aplikacji, natomiast drugi był bezpłatny jedynie 

dla pojedynczych niezależnych twórców, w ograniczeniami w funkcjonalności. Z 

płatnych silników najpopularniejsze były Unity3D (koszt licencji 1000$ za każdą 

platformę) oraz Corona SDK [3], wymuszająca tworzenie aplikacji w XCode i później 

konwertująca ją dla platformy Android. 

Od tamtej pory rynek smartfonów znacznie się rozrósł – w samym 2012 roku 

zostało sprzedanych prawie 500 milionów telefonów z systemem operacyjnym Android 

i ponad 100 milionów telefonów z systemem iOS [4]. Sprzedaż aplikacji mobilnych 

rośnie z roku na rok - w 2012 generując 12 miliardów dolarów przychodów, wpływy ze 

sprzedaży w 2013 roku szacowane są na ponad 20 miliardów [5]. Dodatkowo to właśnie 

gry dominują wśród najlepiej sprzedających się aplikacji na obydwu platformach. Nie 

jest więc zaskoczeniem pojawienie się na rynku wielu nowych narzędzi do tworzenia 

multiplatformowych aplikacji.  

1.6.2 Nie tylko silniki 

Poza silnikami popularność zyskały narzędzia-edytory pozwalające na tworzenie 

aplikacji bez konieczności pisania rozbudowanego kodu, a czasem nawet bez 
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znajomości żadnego języka programowania. Gra tworzona jest przy pomocy edytora 

„drag-and-drop” i własnego interfejsu opartego na zdarzeniach (ang. event-based).  

Największą zaletą jest z pewnością ich prostota – większość opiera się na 

rozbudowanych edytorach pozwalających na tworzenie plansz składających się z wielu 

wzajemnie na siebie wpływających obiektów stworzonych przez użytkownika, 

przykładowo pocisk i potwór oraz zbioru konkretnych zdarzeń wraz z efektami, 

przykładowo zniszczenia pocisku i potwora przy ich kolizji. Rysunek 1 przedstawia 

utworzenie takiego zdarzenia przy pomocy narzędzia Construct 2 [6]. 

 

 

Rysunek 1.Przykład interfejsu opartego na zdarzeniach. 

 

Do wad należy pewne ograniczenie przy tworzeniu gier, narzucone przez 

możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi elementami gry, jakie przewidzieli 

twórcy programu bądź zaawansowane operacje graficzne. W zdecydowanej większości 

przypadków nie stanowi to problemu przy tworzeniu popularnych rodzajów gier 2D, jak 

gry logiczne, platformowe czy arcade. 

Koszt licencji znacznie waha się pomiędzy różnymi edytorami, które w 

większości oferują podobny zestaw podstawowych funkcji. Różnice polegają głównie 

na liczbie i rodzaju platform na które mogą tworzone być aplikacje, mnogości 

dodatkowych funkcji oraz skomplikowania edytora. Dodatkowo większość z nich 

udostępnia kilka licencji różniących się ceną oraz wymienionymi wyżej możliwościami. 

Chcąc tworzyć jednocześnie na platformy iOS i Android możemy wybierać między: 

 Darmowymi edytorami - nakładającymi pewne ograniczenia (jak konieczność 

wyświetlania loga producenta w trakcie ładowania aplikacji np. Giderados [7]. 

 Zakupem płatnego edytora - z cenami zaczynającymi się od jednorazowej 

opłaty 79 funtów (Construct 2) dla niezależnych producentów, aż do 

rozbudowanych produktów w rodzaju GameMaker: Studio [8] za 799 dolarów 
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pozwalających na tworzenie także na Windows Phone 8, aplikacje webowe w 

HMTL5 oraz na komputery z systemami Windows i Mac OS X. 

 Zakupem licencji – roczna opłata w przykładowej wysokości 299 dolarów za 

GameSalad [9]. Co ważne, GameSalad jest też dostępne za darmo dla gier na 

platformę iOS i przy pewnym ograniczeniu funkcji. 

 

Tworzenie gotowych aplikacji działających na wybranych platformach odbywa 

się na różne sposoby – niektóre programy generują jedynie projekty które użytkownik 

sam musi wczytać i zbudować w edytorach XCode i Eclipse, natomiast inne tworzą od 

razu działające pliki aplikacji. W większości wypadków aplikacje tworzone są w kodzie 

natywnym dla danej platformy. 

1.6.3 Silniki i biblioteki 

Od początku 2012 roku wiele popularnych multiplatformowych silników oraz 

bibliotek zaczęło obsługiwać zarówno system Android jak i iOS (w większości 

przypadków iOS był już obsługiwany). Bardzo częstą praktyką stało się też obniżanie 

kosztów korzystania z silnika dla niezależnych twórców. 

Do najbardziej rozbudowanych silników należą Unity Mobile (będący mobilną 

wersją popularnego 3D Unity Engine) oraz Unreal Development Kit, będący darmową 

wersją wiodącego silnika Unreal Engine III. Z pierwszego można korzystać kompletnie 

za darmo, przy jednoczesnym pewnym ograniczeniu funkcjonalności oraz konieczności 

wyświetlania loga silnika przy starcie gry. Drugi pozwala na komercyjne wykorzystanie 

w pełni działającego silnika po jednorazowej opłacie 99 dolarów i konieczności 

oddawania jednej czwartek przychodów z produkcji powyżej wartości 50 tysięcy 

dolarów. W praktyce oznacza to, że z możliwości tych dwóch profesjonalnych silników 

może korzystać praktycznie każdy początkujący twórca gier. A możliwości są 

imponujące – silniki te obsługują praktycznie wszystkie platformy mobilne, komputery 

stacjonarne oraz konsole, i są wykorzystywane do tworzenie gier 3D oraz 2D przez 

największych producentów na każdej z platform. Nie są to produkty z którymi tworzony 

przez nas silnik może się w jakikolwiek sposób porównywać. 

Kolejnym silnikiem który od czasu rozpoczęcia pisania przez nas pracy został 

udostępniony za darmo dla niezależnych twórców (przychody poniżej 100 tysięcy 

dolarów rocznie) jest Corona SDK – najpopularniejsze rozwiązanie przy tworzeniu gier 

2D na platformy mobilne, wykorzystane przy tworzeniu ponad 27 tysięcy wydanych 
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gier. Korzysta z OpenGL i OpenAL, zapewnia fizykę przy wykorzystaniu Box2D oraz 

współpracę z funkcjonalnościami Google Maps, Facebook oraz zakupy wewnątrz 

aplikacji. Pozwala na tworzenie aplikacji na Androida, iOS, Kindle Fire oraz NOOK. 

Powyższe silniki to tylko kilka przykładów – na rynku dostępnych teraz jest 

wiele silników i ułatwiających tworzenie własnych aplikacji bibliotek, które w 

zdecydowanej większości oferują darmowe licencje dla niezależnych twórców. 

 

Podsumowując, początkujący twórca gier mobilnych na platformy iOS i 

Android nie musi się już zastanawiać czy stać go wybrany silnik bądź czy darmowy 

silnik spełni jego oczekiwania – liczbą dostępnych rozwiązań jest tak wielka, że 

wybierać trzeba między ułatwiającymi tworzenie gier edytorami, w pełni 

funkcjonalnymi silnikami 2D oraz rozbudowanymi konstrukcjami pozwalającymi na 

tworzenie gier 3D także na platformy stacjonarne i konsole. W większości przypadków 

za darmo otrzyma się w pełni funkcjonalne narzędzie przetestowane na wielu 

urządzeniach, ciągle rozwijane przez jego twórców i szeregiem gotowych przykładów 

korzystania. 

Pisanie własnego silnika przez pojedynczych twórców bądź małe studia nie ma 

w tej sytuacji większego sensu. 
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2 Tworzenie aplikacji multiplatformowych 

Chcąc tworzyć aplikacje na obydwie platformy jednocześnie, należy zwrócić 

uwagę na kilka istotnych problemów utrudniających łatwe przenoszenie rozwiązań 

wykorzystanych w jednej platformie na drugą.  

Najbardziej rzucającym się w oczy problemem jest oczywiście konieczność 

pisania aplikacji w dwóch zupełnie różnych językach programowania (Java oraz 

Objective-C). Co prawda możliwe jest tworzenie aplikacji w C++, jednak pisząc w 

samym C++ nie ma możliwości korzystania z API dostępnych na obydwu platformach 

– należałoby przygotować odpowiednie interfejsy dla wybranych funkcjonalności na 

obydwu platformach i korzystać z nich z poziomu C++. 

Drugim problemem jest wygląd aplikacji – obydwa systemy posiadają pewien 

natywny, wyjątkowy wygląd, który niejako naśladowany jest w samych aplikacjach, 

dając wrażenie kompletności. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, sprawiające, że 

użytkownik sprawnie posługujący się samym systemem, intuicyjnie potrafi się 

posługiwać nową aplikacją, o ile naśladuje ona systemowe rozwiązania. Niestety dla 

programisty, te natywne wyglądy zdecydowanie różnią się na obydwu platformach – co 

oznacza konieczność nie tylko tworzenie interfejsów dla samego API, ale także często 

przygotowanie osobno całych warstw wizualnych aplikacji. W takim przypadku jedyną 

przenośną częścią aplikacji mogłaby być logika opisana w języku C++, co tylko 

nieznacznie uprościłoby kwestię przenośności aplikacji. 

2.1 Open GL ES 

Dla obu platform mobilnych API dostępne z dostarczanym przez producentów 

SDK, schemat tworzenia aplikacji czy nawet język programowania są kompletnie różne 

od siebie. Jedynym wspólnym standardem (jeśli chodzi o software) dostępnym na obu 

tych platformach jest dostępność  biblioteki OpenGL ES (OpenGL for Embedded 

Systems). W związku z tym możliwe jest stworzenie gry lub aplikacji, która będzie 

wyglądać identycznie na  obu tych platformach z wykorzystaniem właśnie tejże 

biblioteki. 

OpenGL ES (OpenGL for Embedded Systems) jest ograniczoną wersją 

biblioteki OpenGL (nazywana od tej pory wersją standardową), przeznaczoną dla 

systemów wbudowanych urządzeń takich jak telefony komórkowe, tablety czy konsole. 
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Nie zawiera rozszerzeń typowych dla klasycznego OpenGL takich jak GLU czy GLUT. 

Rozwojem tej technologii zajmuje się osobne konsorcjum Khronos Group Inc. 

funkcjonujące, jako organizacja non-profit. Dwiema najważniejszymi i najbardziej 

zauważalnymi dla programisty różnicami pomiędzy wersją ES, a standardową są: 

 Rysowanie tylko za pomocą VBO:  usunięto funkcje glBegin oraz glEnd, a 

także wszelkie funkcje związane z tzw. listami wyświetleń (Display List). 

Zamiast nich należy używać list wierzchołków (VBO – Vertex Buffer Object). 

 Brak zaawansowanych prymitywów:  obiekty można rysować tylko za pomocą 

trójkątów (GL_TRIANGLE i powiązane). Usunięto prymitywy GL_QUAD 

(prostokąt) oraz GL_POLYGON (wielokąt). 

Żadna z tych różnic nie ogranicza możliwości biblioteki w stosunku do wersji 

standardowej. 

2.1.1 Wersje 

2.1.1.1 OpenGL ES 1.x 

 

 Pierwszą wersją biblioteki była wersja 1.0 i jest ona nadal dostępna i wspierana 

na każdym urządzeniu zarówno z systemem iOS jak i Android. Wersja 1.1 (ostatnia z 

serii 1.x) jest dostępna na wszystkich urządzeniach z systemem iOS, wymaga natomiast 

systemu Android w wersji co najmniej 1.6. Wersja ta jest oparta na OpenGL w wersji 

1.5 i jest w pełni symulowana/emulowana przy pomocy narzędzi dostarczanych dla obu 

środowisk przez producentów. Jest to wersja biblioteki, która może być opanowana z 

łatwością przez początkujących programistów OpenGL na platformach mobilnych. 

Nadal jest ona wspierana i wykorzystywana, również w najnowszych wersjach 

systemów obu producentów (Apple, Android). 

2.1.1.2 OpenGL ES 2.0 

 

 Jest to wersja oparta o OpenGL w wersji 3.x i co za tym idzie nie jest 

kompatybilna z wersją OpenGL ES 1.x. Największą i najnieprzyjemniejszą z punktu 

widzenia programisty cechą tej biblioteki jest fakt, że większość operacji jest 

wykonywana z zastosowaniem shader-ów. 
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 Pisanie ich wymaga to znajomości języka glsl (GL Shader Language), 

przynajmniej w stopniu podstawowym. Wersja tej biblioteki dostępna jest z systemem 

Android co najmniej w wersji 2.2 (urządzenie musi mieć możliwość zainstalowania 

takiego systemu) oraz sprzęcie Apple 3 generacji – iPad, iPhone 3GS, 3rd generation 

iPod Touch, co ogranicza grono odbiorców aplikacji. Dodatkowo wersja ta jest 

obsługiwana przez emulator dostarczany z Android SDK dopiero od wersji systemu 

4.0.3, wsparcie to jest jednak określane jako “eksperymentalne”. Uruchomienie 

jakiejkolwiek aplikacji wykorzystującej OpenGL ES 2.0 na emulatorze wymaga 

wypróbowania wielu możliwych konfiguracji, w naszym wypadku udało nam się 

zmusić emulator do działania tylko przy wyborze architektury x86 (po zainstalowaniu 

HAXM - Intel Hardware Accelerated Execution Manager), wersji Androida 4.3 z 

zaznaczeniem, że ma być wykorzystywany GPU maszyny na której uruchamiany jest 

emulator i po zainstalowaniu najnowszych sterowników do karty graficznej. 

2.1.1.3 OpenGL ES 3.0 

 

Ta wersja pojawiła się w sierpniu 2012, a więc już po rozpoczęciu pisania przez 

nas pracy. Jest ona wstecznie kompatybilna z wersją 2.0 i wnosi usprawnienia głównie 

w dziedzinie operowania teksturami. Obsługa OpenGL ES 3.0 została wprowadzona w 

systemie Android wersji 4.3, jednak tylko dla urządzeń z odpowiednimi sterownikami 

kart graficznych co sprowadza się do tego, że istnieje jedynie kilka urządzeń ją 

obsługujących. Na bieżącą chwilę (sierpień 2013) żadne z urządzeń mobilnych marki 

Apple nie obsługuje tej wersji. Z tych też powodów, nie będzie ona przedmiotem 

dalszej analizy. 

2.1.2 OpenGL ES na platformie Android 

 Stworzenie aplikacji wykorzystującej OpenGL ES to ok. 20 linii kodu, 

biblioteka jest instalowana wraz z SDK, nie ma konieczności dodawania żadnych 

zależności do projektu tak jak ma to miejsce w przypadku JOGL (Java Binding for the 

OpenGL API). Wykorzystywane są klasa GLSurfaceView będąca kontenerem, na 

którym odrysowywana będzie scena oraz interfejs GLSurfaceView.Renderer 

odpowiedzialny za wszystkie operacje związane ze zmianami widoku. Aby stworzyć 

najprostszą scenę musimy zaimplementować metody (każda z nich jako argument 

dostaje kontekst do interakcji z funkcjami biblioteki): 
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 onSurfaceCreated – wywoływana jednorazowo przy tworzeniu widoku. 

Tutaj inicjujemy światła, sposób wyliczania przezroczystości, wczytywania 

tekstur, bufor głębokości itd. 

 onSurfaceChanged  – wywoływana przy zmianie rozmiaru widoku, 

praktycznie jednorazowo ponieważ jedyna możliwa zmiana rozmiaru, czyli 

obrócenie ekranu na urządzeniu z systemem Android powoduje zamknięcie 

Activity, a następnie jej restart. 

 onDrawFrame – wywoływany przy odrysowywaniu sceny, tutaj umieszczony 

jest cały kod odpowiedzialny za rysowanie sceny, czyszczenie buforów, 

wskazywanie i rysowanie tablic wierzchołków itd. 

 Różnica pomiędzy wykorzystaniem wersji 1.x, a 2.0 jest niewielka. W 

przypadku wersji 2.0 przy tworzeniu widoku należy wywołać dodatkowo funkcję 

setEGLContextClientVersion z parametrem o wartości 2. Prócz tego wywołując 

jakąś funkcję zawsze należy dodać na początku przestrzeń nazw, z której korzystamy  – 

GL10 w wypadku wersji 1.x, GL20 w wypadku wersji 2.0. 

2.1.3 OpenGL ES na platformie iOS 

 Stworzenie projektu wykorzystującego OpenGL ES z użyciem np. iPhone SDK 

jest dużo prostsze niż w przypadku platformy Android. W środowisku XCode istnieje 

gotowy szablon projektu  – OpenGL ES Application zarówno dla wersji 1.1 jak i 2.0. 

Sposób inicjalizacji biblioteki jest inny niż miało to miejsce w poprzednim przykładzie. 

Ręcznie trzeba zainicjalizować wszystkie bufory (ramki, sceny, głębokości) z 

wykorzystaniem Objective-C (chociaż jego znajomość nie jest właściwie konieczna 

ponieważ kod generowany jest automatycznie). Wszelkie wywołania funkcji biblioteki 

wykonywane są z użyciem C/C++. 

 Dodatkowo w przypadku chęci wprowadzania zmian do kodu w Objective-C, 

należy pamiętać o braku tzw. garbage collector-a  (odśmiecacza pamięci)  na 

wszystkich wersjach platformy iOS. Rozróżnienie pomiędzy wersjami 1.1, a 2.0 

dokonuje się poprzez dołączenie odpowiednich nagłówków z katalogu OpenGLES/ES1 

w wypadku wersji 1.1 oraz OpenGLES/ES2 w wypadku wersji 2.0. 
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2.1.4 VBO  

 VBO, czyli Vertex Buffer Object, jest buforem zawierającym kolejne 

współrzędne wierzchołków (w najprostszym przypadku) obiektu, który ma zostać 

odrysowany. Format/kolejność w jakim przechowywane są dane w pamięci jest 

podawany jako parametr (może to być np. współrzędne x,y,z lub współrzędne x,y,z, 

kolor r,g,b, normalne itd. i tak dla każdego wierzchołka), ważne jest żeby dane o 

kolejnych wierzchołkach były ułożone jedna za drugą oraz znany był rozmiar struktury 

przechowującej informacje o pojedynczym wierzchołku (np. przy zastosowaniu typu  

float i danych tylko o współrzędnych x,y,z rozmiar ten wyniesie 12 bajtów). 

 Używanie VBO niesie ze sobą wiele zalet: 

 Dane przechowywane są w pamięci karty graficznej/układu wspomagającego, a 

więc nie marnujemy pamięci systemowej i wykorzystujemy możliwości sprzętu, 

który posiadamy. 

 Dane o obiektach mogą być współdzielone, co niesie ze sobą oszczędność 

pamięci. 

 Zawartość bufora może być modyfikowana podczas wyświetlania, w  

przeciwieństwie np. do list wyświetlania, których jednorazowe stworzenie 

uniemożliwiało późniejszą zmianę danych. 

 Unikamy dużej liczby wywołań różnych funkcji odpowiadających za 

odrysowywanie pomiędzy glBegin i glEnd. 

 W ogólnym przypadku (gdy liczba wierzchołków jest duża), jest to metoda 

bardziej wydajna niż pozostałe (czyli niż glBegin/glEnd oraz listy 

wyświetleń) oczywiście nie tylko w przypadku wersji ES. 

W praktyce korzystanie z VBO sprowadza się do: 

 Utworzenia bufora zawierającego struktury opisujące każdy wierzchołek. W 

przypadku C/C++ jest to zwykła tablica z tym, że należy pamiętać  o tym, że 

różne kompilatory różnie dopełniają rozmiary struktur (np. do 4 bajtów). W 

przypadku Javy korzysta się z klasy ByteBuffer. 

 Wskazanie na bufor, który chcemy odrysować za pomocą funkcji 

glVertexAttribPointer. W parametrach funkcji znajduje się m.in. typ 
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zmiennej używanej przy opisie danych (np. float), rozmiar całej struktury czy 

przesunięcie względem początku struktury. 

 Włączenie obsługi danego bufora przy pomocy 

glEnableVertexAttribArray. 

 Odrysowanie obiektu przy pomocy glDrawArrays, gdzie podajemy prymityw 

z jakiego użyciem będą rysowane kolejne wierzchołki, indeks pierwszego oraz 

ich łączną liczbę. 

2.1.5 Shader-y 

Shader jest krótkim programem wykonywanym przez procesor karty graficznej, 

opisującym własności wierzchołków oraz pikseli np. położenie, kolor, współrzędne 

tekstur. W przypadku wersji 2.0 wszystkie przekształcenia i obliczenia (perspektywa, 

przesunięcia, obroty, kolor wierzchołków) są wykonywane za pomocą shader-ów.  

Kod shader-a zapisany w glsl jest przechowywany jako ciąg znaków i 

kompilowany oraz wgrywany do pamięci karty graficzne programowo, gdy jest on 

potrzebny. Aby nie rozwodzić się zbyt długo nad cechami zarówno języka glsl, jak i 

nad sposobem wczytywania ich przy pomocy języka  C/C++/Java zamieszczę tylko 

przykładowy fragment kodu najpopularniejszego vertex shader-a odpowiedzialnego za 

wyliczanie położenia wierzchołków w przestrzeni przy uwzględnieniu perspektywy 

oraz  dokonywanych przekształceń: 

attribute vec4 vPosition; 

void main() {              

gl_Position = projMatrix * viewMatrix * vPosition; 

} 

Pozycja wierzchołka jest wymnażana kolejno macierz widoku zawierająca złożenie 

wszystkich przekształceń na wykonanych na wierzchołkach, a następnie przez macierz 

projekcji zawierającą informacje o perspektywie. Obie macierze są rozmiaru 4x4. 

Wartości w macierzy widoku możemy ustawić np. za pomocą funkcji (dla 

Android SDK): 

 Matrix.setRotateM  – rotacja o kąt w stosunku do wektora, odpowiednik 

glRotate. 
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 Matrix.translateM  – przesunięcie o wektor, odpowiednik glTranslate. 

 Matrix.multiplyMM  – wymnożenie 2 macierzy, używane w przypadku 

składania przekształceń. 

W grach dodatkowo możemy używać 3 różnych rodzajów projekcji [10] [11]: 

1) Ortographic 2D: Ten typ projekcji może zostać użyty do narysowania np. menu. 

Był używany w grach typu Tetris gdzie nie ma poczucia głębi, a na planszy 

znajduje się tylko jedna warstwa. Na ekranie scena będzie w stosunku 1:1 co 

oznacza, że rozmiar obiektu ekranie będzie bezpośrednio zależny od jego 

rozmiaru w pikselach. Ponieważ trzeci wymiar nie jest dostępny, a zakres głębi 

ograniczony jest do <-1,1> (z  -1 będąc najbliższym punktem względem 

obserwatora, a 1 najdalszym) bufor głębokości nie jest potrzebny i należy go 

wyłączyć. Należy także pamiętać, żeby odrysowywać scenę od tyłu do przodu 

jeśli chodzi o odległość od obserwatora, aby uniknąć zamalowywania pikseli. 

Do wyliczania macierzy tego rodzaju projekcji można użyć funkcji 

gluOrtho2D (poza OpenGL ES 2.0). 

2) Ortographic: Ten rodzaj projekcji pozwala na narysowanie pseudo-

dwuwymiarowego środowiska (2,5D), gdzie perspektywa jest zależna od 

stosunku szerokości do wysokości ekranu urządzenia. Do wyliczania macierzy 

tego rodzaju projekcji można użyć funkcji gluOrtho (poza OpenGL ES 2.0). 

3) Perspective:  Ten typ projekcji jest używany we wszystkich grach 3D i jak sama 

nazwa wskazuje bierze pod uwagę perspektywę tj. dalsze obiekty wydają się 

mniejsze niż te bliższe. Przy wyliczaniu macierzy brane jest pod uwagę 

położenie kamery (odległość od obserwatora) oraz jej kąt widzenia. Do 

wyliczania macierzy tego rodzaju projekcji można użyć funkcji 

gluPerspective (poza OpenGL ES 2.0). 

Ograniczenie się tylko do shader-ów w wersji ES ma kilka powodów: 

 Prowadzi do zmniejszenia rozmiaru biblioteki, co w wypadku systemów 

wbudowanych ma duże znaczenie ze względu na ograniczone zasoby 

pamięciowe. 

 Jest zgodne z filozofią twórców ES tj. ograniczyć się do jednego sposobu na 

wykonanie jednej rzeczy. Jeśli istnieje inny sposób, ale zapewnia mniejsze 
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możliwości (nawet jeśli jest prostszy do przyswojenia dla programisty) to należy 

z niego zrezygnować (np. glBegin/glEnd). 

 Zapewnia większą kontrolę ze strony programisty (chociaż i nakłada na niego 

większe wymagania np. znajomość glsl). 

 W ogólnym wypadku zapewnia lepszą wydajność. 

2.2 Język C++ na obu platformach 

C/C++ nie jest natywnym językiem dla żadnej z platform, ale ze względu na  

założenie o przenośności kodu konieczne jest jego używanie, nawet jeśli nie jest to 

najbardziej wydajna opcja. 

2.2.1 C++ i Objective-C (iOS) 

Objective-C jest obiektowym językiem programowania, powstałym z połączenia 

Smalltalk i C, jest używany do tworzenia aplikacji na wszystkich urządzeniach marki 

Apple. Składnia języka może się wydać zawiła, ale możliwości są porównywalne do 

możliwości C++. Odwołania do API iOS możliwe są tylko z poziomu Objective-C (ze 

względu na framework Cocoa), ale odwołania do funkcji biblioteki OpenGL ES 

wykonywane są już z  C/C++. Łączenie obu języków jest bardzo proste, dodatkowo w 1 

pliku implementacyjnym można dowolnie mieszać. Aby tego dokonać wystarczy 

zmienić nazwę pliku z .m na .mm. Mieszanie obu języków nie daje żadnego narzutu, 

ponieważ w wypadku wstawek z C/C++ uruchamiany jest inny kompilator, a żaden z 

języków nie jest językiem interpretowanym. 

2.2.2 C++ i Java (Android) 

Łączenie kodu w C/C++ i w Javie jest dużo bardziej problematyczne ze względu 

na to, że Java jest językiem interpretowanych oraz dodatkowo posiada garbage 

collector. W dodatku wszystkie aplikacje uruchamiane na platformie Android, są 

uruchamiane na maszynie wirtualnej Javy (JVM  – Java Virtual Machine). Istnieją 2 

sposoby na łączenie kodu pod tą platformą: 

1) NativeActivity: specjalny rodzaj Activity (aplikacji), pisany od początku do 

końca w C/C++. Uruchamiany jest jednak nadal na maszynie wirtualnej, a 

wszystkie odwołania do API systemu realizowane są za pomocą JNI co 
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skutkuje, że jest to rozwiązanie dość mało wydajne. Dodatkowo dostępne jest 

tylko w wersji Androida od 2.3 wzwyż. 

2) JNI (Java Native Interface):  biblioteka pozwalająca na odwoływanie się do 

funkcji/metod z C/C++ z poziomu Javy i vice versa. Każde takie odwołanie jest 

kosztowne, a więc warto wywoływać funkcje API z poziomu języka Java, a 

tylko logikę napisać w C/C++. 

2.2.2.1 Przykładowy kod 
 

My zastosowaliśmy rozwiązanie drugie. Jednym z miejsc w kodzie, gdzie 

konieczne jest użycie JNI jest rysowanie sceny. Klasa Javy, która to wykonuje 

implementuje interfejs GLSurfaceView.Renderer, który posiada metodę 

onDrawFrame (patrz: rozdział 1.5.2). Aby dodać wywołanie funkcji C/C++ silnika 

musimy: 

1. Zadeklarować w klasie Javy naszą funkcję C/C++ z użyciem modyfikatora 

native: 

public static native void Draw (int millis); 

public void onDrawFrame(GL10 gl) { 

Draw((int) (System.currentTimeMillis() - 

mLastDrawTime)); 

  mLastDrawTime = System.currentTimeMillis(); 

} 

2. W kodzie napisanym w C/C++ musimy zadeklarować metodę wywoływaną z 

Javy, z uwzględnieniem nazwy pakietu. Do automatycznego wygenerowania 

tych nagłówków możemy użyć narzędzia javah [12]. 

 

#include <jni.h> 

extern "C" { 

JNIEXPORT void JNICALL  

 Java_com_komu_engine_OpenGL20View_Draw( 

JNIEnv *env, jobject obj, jint millis) { 

// obsługa rysowania 
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} 

} 

3. W kodzie napisanym w Javie, załadować bibliotekę, która będzie zawierała 

nasz kod C/C++: 

static { 

System.loadLibrary("KoMu_engine"); 

} 

2.2.2.2 Konfiguracja środowiska i kompilacja 

 

O ile sam kod wydaje potrzebny do osiągnięcia naszego celu składa się z kilku 

linijek i prezentuje się trywialnie, o tyle sama konfiguracja całego potrzebnego do 

kompilacji środowiska jest już dość skomplikowana. Aby korzystać z JNI na platformie 

Android, prócz oczywiście instalacji samego Android SDK [13], które niezbędne jest do 

stworzenia jakiejkolwiek aplikacji pod tą platformę, konieczna dodatkowo jest 

instalacja Android NDK (Native Developement Kit) [14]. Obie paczki są osobno 

dostępne osobno na stronie developer.android.com. 

 Funkcje napisane w języku C/C++, skompilowane przy użyciu Android NDK, 

można używać na urządzeniach z systemem Android od określonych minimalnych 

wersji tego systemu. Wersja ta zależy od architektury procesora urządzenia, na którym 

będą one używane. Aktualnie obsługiwane są 4 architektury: od wersji Android 1.5 – 

ARM i ARM-NEON, od wersji Android 2.3 – x86 i MIPS. 

Do samego tworzenia aplikacji pod tą platformę, wybraliśmy najpopularniejsze 

środowisko Eclipse, do którego twórcy Androida zapewniają nam wtyczkę nazywaną 

ADT (Android Developement Tools) [15]. Prócz rozszerzenia możliwości Eclipse-a o 

tworzenie nowych projektów aplikacji specjalnie pod platformę Android, debugowania 

ich oraz eksportu i tworzenia z nich paczek przeznaczonych do dystrybucji na 

urządzeniach mobilnych, zapewnia nam ona także dobrą integrację z menedżerem 

pobierania wszystkich wersji SDK. 
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Rysunek 2.Użycue JNI na platformie Android. 

 

Korzystanie w JNI pod Androidem przedstawia Rysunek 2. Na niebiesko zostały 

zaznaczone etapy używające kodu w języku Java, na zielono w języku C/C++, na szaro 

plików Makefile, a na żółto różnych narzędzi. 

Zaczynamy od klasy Javy (1), która posiada i z której wywoływane są metody 

natywne (patrz: poprzedni rozdział, modyfikator native). Implementacja tych metod 

znajduje się w pliku z kodem źródłowym C/C++ (2). Aby wiedzieć jakie metody 

musimy zaimplementować, możemy skorzystać z narzędzia javah (3) i stworzyć plik 

nagłówkowy języka C/C++ (4). Następnie musimy stworzyć plik/pliki Makefile (5) 

(jedynym wymaganym jest Android.mk), a następnie z jego użyciem skompilować kod 

C/C++ (6) (tutaj używane jest NDK, a konkretniej skrypt ndk-build z folderu gdzie 

zostało zainstalowane). Te czynności stworzą nam bibliotekę dynamiczną (7), która 

będzie załadowana i używana przez klasę gdzie zostały zadeklarowane metody natywne 

(8). Klasa ta może być wykorzystywana przez inne klasy Javy zawarte w aplikacji (9). 
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 Najprostszy plik Android.mk posiada następującą zawartość: 

LOCAL_PATH := $(call my-dir) 

include $(CLEAR_VARS) 

LOCAL_MODULE    := jni 

LOCAL_SRC_FILES := jni.cpp 

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY) 

 

gdzie jni.cpp to nazwa naszego pliku z kodem C/C++, a jni to nazwa biblioteki, którą 

będziemy musieli załadować z kodu Javy. 

2.3 Lokalizacja zasobów 

Korzystanie z własnych plików dołączanych do projektu jest kolejną czynnością 

różniącą się pomiędzy omawianymi platformami. Każda z nich posiada intuicyjne 

metody API pozwalające na wczytywanie danych z plików dostarczanych wraz z 

projektem, w silniku potrzebujemy jednak jednej uniwersalnej funkcji obsługującej 

obydwa systemy z poziomu C++. 

 W przypadku iOS sytuacja jest w miarę prosta – po zainstalowaniu aplikacja 

zachowuje się podobnie do aplikacji w systemie Unix – dostęp do wszystkich 

dołączonych do projektu zasobów z poziomu C++ wymaga jedynie informacji o 

lokalizacji katalogu z zasobami aplikacji oraz nazwy zasobu. Na tej podstawie można 

utworzyć zarówno deskryptor pliku (ang. file handle) bądź strumień odczytu/zapisu do 

pliku. 

 Android jest bardziej problematyczny – wszystkie zasoby projektu wraz z 

kodem binarnym klas są pakowane do skompresowanego algorytmem ZIP pliku w 

formacie .apk i w takiej formie przechowywane w pamięci urządzenia. Programista stoi 

przed wyborem między wypakowaniem ich wszystkich do pamięci urządzenia przy 

pierwszym uruchomieniu aplikacji bądź uzyskiwaniu dostępu do plików poprzez 

pojedyncze dekompresowanie ich wedle potrzeby w trakcie działania aplikacji. 

 Zastosowane przez nas rozwiązanie przedstawiamy w rozdziale 3.4 

poświęconemu wczytywaniu zasobów. 
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3 Silnik 

 Zbiór wymagań stawianych przed silnikiem wykorzystywanym do stworzenia 

przeciętnej gry można podzielić na kilka głównych części: 

1. Rysowanie – z tej funkcji silnika korzysta każda gra. Silnik musi 

zapewnić zarówno możliwość rysowania prymitywów typu linie, jak i 

bardziej skomplikowanych grafik przedstawiających obiekty ze świata 

gry, najczęściej wczytywanych z osobnych plików graficznych. 

2. Wczytywanie danych – wymagane przy wspomnianym powyżej 

korzystaniu z plików graficznych, ale także do wczytywania innych 

zasobów, jak kompozycje (układy) grafik bądź dane reprezentujące 

plansze czy inne informacje  niezbędne w grze i przygotowywane przy 

pomocy zewnętrznych edytorów. 

3. Komunikacja z graczem – główną cechą odróżniającą gry od chociażby 

filmów, jest interakcja użytkownika z przedstawianym światem. W 

przypadku telefonów z ekranami dotykowymi podstawą interakcji jest 

właśnie dotykanie i przesuwanie palcem po ekranie. Do popularnych 

rozwiązań należy też wykorzystywanie akcelerometru, który wbudowany 

jest w zdecydowaną większość nowoczesnych telefonów. 

4. Zmiany stanu gry – w wielu grach ich stan zmienia się w sposób ciągły, 

nie wymagając ingerencji gracza – animacje wyświetlają kolejne klatki 

grafik, różne elementy jak postaci z gier przesuwają się po ekranie, a 

licznik odlicza czas pozostały do wykonania zadania. 

5. Odtwarzanie dźwięków – niezależnie czy będzie to muzyka 

podkreślająca klimat gry, czy odgłosy pasujące do akcji dziejącej się na 

ekranie, dźwięki pozwalają graczowi mocniej zanurzyć się w grę w 

której bierze udział.  

 W kolejnych podrozdziałach opiszemy w jaki sposób nasz silnik stara się 

spełniać powyższe wymagania. Jedynym wyjątkiem jest odtwarzanie dźwięku – 

tworząc silnik skupiliśmy się na zawiłościach tworzenia sprawnego sposobu 

wyświetlania skomplikowanych układów grafik i nie dodaliśmy funkcjonalności 
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odpowiedzialnej za dźwięk. Więcej informacji o historii rozwoju silnika i problemach 

napotkanych przy jego tworzeniu znajduje się w rozdziale 5.1. 

3.1 Informacje ogólne 

Szkielet silnika oparty jest o pojedynczy singleton Engine będący punktem 

wejściowym do całego silnika i zajmujący się logiką związaną ze wszystkim 

działaniami silnika.  

Poza tym silnik posiada szereg klas reprezentujących rysowane i wczytywane 

obiekty, oraz wykorzystywanych w procesie rysowania, zmiany stanu silnika i do 

obsługi dotyku. Klasy te podzielone są na grupy, które od tej pory będziemy nazywali 

rodzinami klas. W większości rodzin klasy należące do nich wywodzą się od jednego 

wspólnego „przodka”, najczęściej będącego abstrakcyjną klasą, deklarującą interfejs, 

który zdefiniować muszą klasy po niej dziedziczące. Nazwy tych klas zaczynają się od 

przedrostka I (np. IDrawable, IAsset).  

W silniku wielokrotnie stosujemy polimorfizm i wykorzystywane kontenery 

przechowują wskaźnik albo inteligentny wskaźnik na obiekt klasy dziedziczącej po 

danym interfejsie. W takiej sytuacji w dalszym tekście będziemy pisać, że dany 

kontener przechowuje wskaźniki na obiekty typu danej klasy, (np. IDrawable), 

zamiast powtarzać informacje, że są to wskaźniki (zwykłe bądź inteligentne) na obiekty 

klas dziedziczących po danej klasie.  

Zwykłe wskaźniki stosowane są w kontenerach jedynie w sytuacji, kiedy 

wiadomo, że dany obiekt nie będzie nimi zarządzał i pewne jest, że wskazywane 

obiekty będą istnieć przez cały czas kiedy będzie z nich korzystał.  

Poza kontenerami zwykłe wskaźniki są stosowane jedynie w konstruktorach w 

niektórych obiektów i wtedy pewne jest, że obiekt będzie dalej nimi zarządzał i sam 

zwolni je z pamięci w odpowiednim czasie. W pozostałych przypadkach wszystkie 

klasy wykorzystują inteligentne wskaźniki bądź referencje, o ile jest taka możliwość. 

3.2 Serce silnika – klasa Engine 

Tę wyjątkową klasę opiszemy jako pierwszą, ponieważ nie można jej 

jednoznacznie przypisać do żadnego z wymienionych we wstępie do tego rozdziału 

wymagań, jako że bierze ona udział w obsłudze każdego z nich. 

Singleton Engine jest punktem wejściowym każdej aplikacji i to jego metody są 

wywoływane pośrednio przez funkcje Androida oraz iOS. Należą do nich: 
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 onInit – musi być wywołana na samu początku korzystania z silnika. W 

parametrach należy jej przekazać informacje o wymiarach ekranu oraz ścieżce 

do katalogu w którym znajdują się zasoby gry. 

 onTimeTick – wywoływana co klatkę gry, jako parametr millis podając 

liczbę milisekund jaka upłynęła od ostatniego wywołania. Metoda po kolei 

odświeża stan tekstur, odświeża i rysuje bieżącą scenę oraz obsługuje dotykanie 

ekranu, jakie zostało przeprowadzone w trakcie rysowania tej klatki. 

 onTouch – jako parametr przyjmuje referencję do obiektu klasy TouchEvent 

zawierającej informacje o akcji związanej z dotknięciem wykonanej przez 

użytkownika. Do informacji tych należą współrzędne oraz typ akcji, jak 

dotknięcie, przesunięcie bądź oderwanie palca od ekranu. Dodatkowo 

przekazywany jest też czas wykonania dotknięcia.  

 

 Od użytkownika silnika zależy, w jaki sposób będzie wywoływał te metody w 

systemach Android i iOS. My zdecydowaliśmy się na stworzenie pliku 

KoMuInterface zawierającego funkcje onInit i onTimeTick wywołujące 

bezpośrednio odpowiadające im metody z Engine oraz grupę funkcji onTouchDown, 

onTouchMove, onTouchUp do obsługi dotyku. Funkcje obsługujące dotyk jako 

parametry przyjmują wszystkie informacje niezbędne do utworzenia obiektu 

TouchEvent, a następnie same go tworzą i przekazują do Engine poprzez wywołanie 

metody onTouch. 

 Przy takim rozwiązaniu funkcja onInit jest najlepszym miejscem do 

wywołania własnych metod inicjalizujących grę. Oczywiście nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby stworzyć własną konstrukcję odpowiedzialną za komunikację z 

Engine – funkcje z KoMuInterface są jedynie przykładowym rozwiązaniem. 

3.2.1.1 Scena – klasa Scene 
 

 Wszystko co jest widoczne na ekranie w trakcie działania gry jest zawarte w 

jednym obiekcie klasy Scene dziedziczącej bezpośrednio po Drawable. Sceny 

przechowywane są na stosie w Engine, gdzie aktualnie wykorzystywana scena 

znajduje się na szczycie stosu. Rozwiązanie to ma na celu ułatwienie implementacji 

popularnego sposobu wyświetlania scen w grze, gdzie graczowi najpierw prezentowany 

jest ekran główny gry, skąd może on rozpocząć grę, przejść do ekranu z ustawieniami 
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gry i tak dalej, a jednocześnie w każdym momencie może cofnąć się do poprzedniego 

ekranu, który zachowuje swój stan z momentu opuszczenia go. 

 Scene od pozostałych klas dziedziczących po Drawable wyróżnia: 

 Tło – Scene posiada wskaźnik do obiektu typu Background reprezentującego 

tło – jest ono rysowane przed pozostałymi grafikami Scene. Stworzona przez 

nas bazowa klasa Background w trakcie rysowania wypełnia bufor koloru 

OpenGL wybranym kolorem. 

 „Odbiorcy dotyków” (ang. touch listener) – każdy obiekt chcący dostawać 

informacje o dotyku użytkownika musi zarejestrować się jako odbiorca dotyków 

w scenie do której należy. Odbiorcy wykorzystywani są w trakcie obsługi 

dotyków wykonywanej przez Engine. 

 onAdded, onRemoved – scena posiada dwie metody wywoływane w momencie 

gdy jest ona dodawana i usuwana ze stosu scen Engine – pozwala to na 

odpowiednie ładowanie i zwalnianie zasobów wedle potrzeby. 

3.3 Rysowanie 

 Stworzenie elastycznego systemu pozwalającego na wyświetlanie wielu różnych 

rodzajów grafik, ich przekształcanie, grupowanie oraz sprawne zarządzanie było 

najbardziej skomplikowanym i czasochłonnym fragmentem projektowania silnika. 

Ostateczna wersja silnika udostępnia użytkownikowi szereg narzędzi ułatwiających 

pracę z grafiką i likwidujących konieczność komunikacji z funkcjami udostępnianymi 

przez bibliotekę OpenGL. Korzystając z silnika użytkownik nie musi nawet posiadać 

żadnej wiedzy o powyższej bibliotece, chociaż orientowanie się chociażby w 

podstawach rysowania grafiki komputerowej może pomóc zrozumieć zasady działania 

silnika. 

 Dodatkowo przewidziano możliwość rozszerzenia praktycznie każdego aspektu 

rysowania poprzez tworzenie własnych klas dziedziczących po klasach 

wykorzystywanych w silniku. 

3.3.1 Logika rysowania 

 Rysowanie w przypadku obydwu silników odbywa się na tej samej zasadzie – 

aplikacja posiada konspekt OpenGL stworzony w API dalej platformy i w trakcie 

całego rysowania korzysta z funkcji biblioteki OpenGL, bez końca odrysowując kolejne 

klatki, przedstawiające bieżący widok gry. 
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 Narysowanie jednego obiektu wiążę się z wywołaniem wielu powyższych 

funkcji, poczynając od zdefiniowania wykorzystywanej perspektywy, przez 

przygotowanie macierzy modelu i widoku na dostarczeniu informacji o 

wykorzystywanym shaderze, wierzchołkach obiektu i jego typie kończąc. Jako że 

poszczególne elementy algorytmu rysowania mogą być wykorzystywane, a często 

współdzielone przez wiele różnych rysowanych obiektów, do obsługi każdego z nich 

przygotowaliśmy osobne rodziny klas. 

 Poniżej przedstawiamy ogólny algorytm rysowania stosowany w naszym 

silniku. Poszczególne wykorzystywane klasy będą sukcesywnie omawiane w kolejnych 

podrozdziałach. 

1. Z poziomu zależnego od wykorzystywanego systemu wywoływana jest metoda 

onTimeTick singletona klasy Engine.  

2. Engine przechowuje obiekt aktualnie wykorzystywanej sceny Scene którą 

odrysowuje poprzez wywołanie jej metody onDraw, jako argument przekazując 

referencję do uprzednio wybranego obiektu Renderer. 

Renderer przechowuje informacje o bieżących macierzach widoku i modelu – 

referencja do niego będzie przekazywana kolejnym obiektom przez wszystkie etapy 

rysowania. 

3. Scene reprezentuje pojedynczy widok gry (jak plansza albo menu) i zawiera 

wszystkie grafiki dziedziczące po abstrakcyjnej klasie IDrawable rysowane w 

ramach danego widoku oraz opcjonalny obiekt Background reprezentujący tło 

widoku.  

Najpierw rysowane jest tło, o ile zostało ustawione, a następnie po kolei wszystkie 

IDrawable z listy. 

4. Każdy Drawable (domyślna implementacji IDrawable, po której dziedziczą 

wszystkie kolejne stworzone przez nas klasy reprezentujące rysowane obiekty) 

posiada listę własnych dzieci typu IDrawable i w ramach rysowania siebie 

odrysowuje wszystkie swoje dzieci. Rysowanie odbywa się w trzech kolejno 

wywoływanych metodach: 

a) onPreDraw – bieżąca macierz widoku przechowywana w Renderer 

przemnażana jest przez macierz transformacji należącą do Drawable i 
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dodawana na szczyt stosu macierzy w Renderer. Macierz transformacji 

tworzona jest na podstawie bieżących transformacji Drawable jak jej 

pozycja, obrót czy skalowanie.  

b) onDraw – obiekt Drawable sam z siebie nic nie rysuje i w tym miejscu 

jedynie wywołuje metody onPreDraw, onDraw i onPostDraw kolejnych 

dzieci.  

c) onPostDraw -  usuwa macierz widoku ze szczytu stosu w Renderer. 

5. Właściwe rysowanie grafiki rozpoczyna się w momencie, kiedy jednym z dzieci  

jest obiekt klasy dziedziczącej po ShaderDrawable. Klasa ta posiada 

referencję do wykorzystywanego shadera (ShaderProgram) oraz informacje o 

wierzchołkach rysowanego obiektu (IVertexBufferObject, w skrócie 

VBO). Implementacja silnika zakłada, że taki obiekt w swojej metodzie onDraw 

wywoła metodę onDraw obiektu VBO, jako parametry przekazując Renderer, 

ShaderProgram oraz liczbę rysowanych wierzchołków. 

6. Obiekt VBO wykorzystuje wszystkie otrzymane informacje oraz posiadane 

przez niego dane wierzchołków i typ obiektu do wywołania odpowiednich 

funkcji OpenGL i ostatecznego narysowania określonej grafiki na ekranie. 

 

 Algorytm wydaje się być dosyć skomplikowany, jednak dzięki temu, że 

większość z wykorzystywanych klas jest tworzona automatycznie w domyślnej wersji 

odpowiedniej do bieżącego zastosowania (np. istnieją już klasy dziedziczące po 

IVertexBufferObject automatycznie przygotowujące informacje o wierzchołkach 

dla podstawowych prymitywów), z punktu widzenia użytkownika wymaga wywołania 

jedynie kilku metod. Z drugiej strony rozbicie rysowania na podane etapy pozwala 

modyfikować je pojedynczo, poprzez rozbudowywanie funkcjonalności określonych 

klas. 

3.3.2 Klasa Drawable – obiekty rysowane 

Klasa ta reprezentuje wszystkie obiekty, które mogą być widoczne i rysowane 

na ekranie. Każdy obiekt tej klasy posiada informację o swoim położeniu (współrzędne 

X-Y w pikselach), obrocie i skali, możliwe jest także zastosowanie innych 

przekształceń przy użyciu własnej macierzy transformacji.  
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Rysunek 3. Diagram klas służących do rysowania. 

Dodatkowo obiekty tej klasy przechowują listę swoich dzieci (również klasy 

Drawable), które także będą narysowane na ekranie. Współrzędne każdego dziecka są 

brane względem współrzędnych rodzica. Kolejność rysowania przebiega od rodzica do 

dziecka, w wypadku wielu dzieci wg ich kolejności na liście. Lista dzieci 

przechowywana jest z użyciem inteligentnych wskaźników 

(shared_ptr<Drawable>) dzięki czemu obiekt może być modyfikowany w wielu 

miejscach programu, a programista nie musi się martwić zwalnianiem pamięci. 
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W klasie znajduje się także lista obiektów, które mogą modyfikować stan 

naszego obiektu lub swój własny (patrz: rozdział 3.5). Wywoływane są one także wg 

tego w jakiej kolejności występują na liście. 

3.3.2.1 Podstawowe prymitywy 
 

Wszystkie te obiekty mogą być tworzone w kodzie przez programistę. Każdy z 

obiektów dziedziczy po klasie ShaderDrawable, która przechowuje 2 niezbędne 

informacje potrzebne do ich narysowania: VBO (listę wierzchołków) oraz kod 

programu shader-a. 

 

Rysunek 4.Podstawowe prymitywy rysowane przez silnik. 

 Linia (klasa Line) - linia prosta z punktu (x1, y1) do punktu (x2, y2) o 

sprecyzowanym jednolitym kolorze. Zawsze o grubości 1 piksela. 

 Trójkąt (klasa Triangle) - podstawowy prymityw OpenGL, przechowuje 

informacje o współrzędnych swoich 3 rogów oraz kolorze (jednolitym). Może 

być wykorzystywany do rysowania innych, bardziej skomplikowanych 

wielokątów np. prostokątów (klasa Rectangle) czy okręgu (klasa Circle). 

 Bitmapa, tekst, animacja - istnieją jeszcze 3 typy obiektów, które da się 

stworzyć w kodzie, jednak częściej lub prawie zawsze ładuje się je z zasobów. 

Są to bitmapa (Sprite/Image), tekst (Label) oraz animacja (Animation). 

Zostały one bardziej szczegółowo opisane w kolejnym rozdziale. 
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3.3.2.2 Obiekty ładowane z zasobów 
 

Obiekty ładowane z zasobów identyfikowane są przez unikatowe liczbowe id. 

Informacje o zasobie takie jak jego właściwości, pełna nazwa, położenie plików które 

zawiera, znajdują się w pliku XML, którego struktura została szczegółowiej opisana w 

Rozdziale 4.4. Może być wczytanych wiele takich plików XML (czyli projektów) w 

jednym czasie, każdy z nich otrzymuje przy wczytywaniu unikalne liczbowe id. Nazwa 

klasy obsługującej ładowanie z zasobów jest zawsze poprzedzona prefiksem „Asset”. 

 Bitmapa - zasób Image (Sprite) - jest to tekstura rysowana na prostokącie o 

wymiarach równych swoim wymiarom w pikselach. Obsługiwana jest 

przezroczystość. 

 Animacja - zasób Animation - animacja przechowuje sekwencję klatek 

(referencje do rysowalnych obiektów takich jak bitmapy czy kompozycje) z 

których się składa oraz aktualnie odrysowywaną klatkę. Jeden obiekt może być 

wykorzystany w sekwencji wiele razy. Po upływie określonego przez 

użytkownika czasu, aktualnie rysowana klatka zmieniana jest na następną na 

liście. Animacja może być powtarzana w nieskończoność lub jednorazowa, 

uruchamiana automatycznie na starcie lub dopiero po wywołaniu jej przez 

programistę. Dodatkowo może zostać zatrzymana i wznowiona. 

 Tekst – zasoby Font, Label i Text - każdy tekst (sekwencja znaków rysowana 

na ekranie) wymaga podania czcionki (klasa Font) z użyciem której zostanie 

napisany. Czcionka ta musi być przechowywana w zasobach w odpowiednim 

formacie sprecyzowanym w Rozdziale 4.5.Tekst można wypisać na ekran na 3 

sposoby: 

1) Załadować klasę Label z zasobów, która to posiada już sprecyzowaną 

zarówno czcionkę jak i treść tekstu jaki ma zostać napisany. 

2) Załadować czcionkę z zasobów (klasa Font), w kodzie programu stworzyć 

klasę Label wykorzystującą podaną czcionkę i podać jej „ręcznie” treść 

tekstu jaki ma zawierać napis. 

3) Podobnie jak w poprzednim punkcie, tylko załadować treść tekstu także z 

zasobów (klasa Text). 
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 Kompozycja – zasób Composition - kompozycja to zbiór widocznych na 

ekranie grafik. Zawiera ona listę innych zasobów, z których się składa oraz ich 

położenie. Może zawierać bitmapy, animacje, inne kompozycje oraz tekst. 

3.3.3 Listy wierzchołków – interfejs IVertexBufferObject 

Każdy z typów rysowanych obiektów posiada różną liczbę wierzchołków, 

dodatkowo może być odrysowywany przy użyciu innych prymitywów np. trójkątów, 

linii czy punktów. Do przechowywania pozycji wierzchołków, informacji o sposobie 

ich rysowania i samego rysowania wykorzystywany jest szereg klas dziedziczących po 

interfejsie IVertexBufferObject. 

 

 

Rysunek 5.Hierarchia klas przechowujących listy wierzchołków. 

Klasą zapewniającą ogólną implementację tego interfejsu jest 

VertexBufferObject. Przechowuje ona w pamięci programu bufor zmiennych typu 

float o zmiennej pojemności (metody do jego ustawiania/pobierania to 

setVertices, getVertices, getVerticesCount zgodnie z metodami interfejsu). 

Do rysowania wykorzystywane są następujące metody: 
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 bind – tutaj następuje wywołanie funkcji biblioteki OpenGL glBindBuffer, 

która ustawia/wiąże (ang. bind) jako aktualny bufor ten przechowywany przez 

naszą klasę. Bufor identyfikowany jest przez jego ID, które generowane jest 

przy pomocy funkcji glGenBuffers, przy pierwszym użyciu obiektu klasy 

VertexBufferObject to ID generowane jest automatycznie. Jeśli dane (bufor 

typu float, który przechowuje obiekt naszej klasy) nie zostały przesłane do 

pamięci karty graficzne lub nastąpiła w nich jakaś zmiana, przesyłane są tam 

automatycznie przy pomocy funkcji glBufferData. Funkcja ta wykorzystuje 

informację o sposobie przechowywania danych w pamięci karty graficznej, 

będącą stałą OpenGL, domyślnie jest to GL_STATIC_DRAW. 

 applyUniforms – jeśli shader, który służy do rysowania obiektu na ekranie z 

użyciem naszego VBO posiada jakieś zmienne jednolite (w języku glsl 

oznaczone słowem kluczowym uniform) to ta metoda zwiąże te zmienne tak, 

aby mogły być użyte w kodzie shader-a, następuje to przy użyciu funkcji 

biblioteki OpenGL z rodziny „glUniform” np. glUniform4f.  

 onDraw – wywoływana przy odrysowywaniu klatki, wywołuje ona (w 

kolejności): metodę bind, ustawia shader podany w parametrze jako aktywny, 

metodę applyUniforms i na samym końcu metodę glDrawArrays, która 

fizycznie rysuje obiekt na ekranie. Metoda ta korzysta z informacji o tym ile jest 

wierzchołków (metoda getVerticesCount) i jakiego typu prymitywu użyć 

(parametr primitiveType w konstruktorze klasy, stała OpenGL np. 

GL_TRIANGLE). 

Na obecną chwilę istnieje 5 wyspecjalizowanych implementacji tej klasy dla 5 różnych 

prymitywów: 

1. Klasa LineVBO: wykorzystywana do rysowania linii. Przechowuje 2 

wierzchołki, początkowy i końcowy oraz ich kolor (jednolity) w formacie 

AGBR
1
, łącznie 6 wartości zmiennoprzecinkowych float. Rysowanie odbywa 

się z pomocą prymitywu GL_LINES. 

2. Klasa TriangleStripVBO: wykorzystywana do rysowania trójkątów. 

Przechowuje 3 wierzchołki i ich kolor (jednolity) w formacie AGBR, łącznie 9 

                                                 
1
 32-bitowa informacja o kolorach, gdzie każdy kanał zajmuje 8-bitów. Kanały przechowywane są w 

kolejności patrząc od najstarszego bajtu: Alpha (alfa),  Green (zielony), Blue (niebieski), Red (czerwony).  
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wartości zmiennoprzecinkowych. Rysowanie odbywa się z pomocą prymitywu 

GL_TRIANGLE_STRIP. 

3. Klasa CircleVBO: wykorzystywana do rysowania wypełnionych okręgów. 

Liczba wierzchołków, które przechowuje zależy od tego z ilu segmentów 

składa się okrąg. Domyślnie jest to 30 segmentów i wtedy wykorzystywane jest 

31 * 3 wartości zmiennoprzecinkowych do przechowywania pozycji x-y i 

koloru każdego wierzchołka. Rysowanie odbywa się z pomocą prymitywu 

GL_TRIANGLE_FAN. 

4. Klasa SpriteVBO: wykorzystywana do rysowania oteksturowanych 

prostokątów. Przechowuje informację o położeniu 4 wierzchołków, a także o 

tym w jaki sposób mapowana jest tekstura dla każdego wierzchołka 

(współrzędne UV) – łącznie 16 wartości zmiennoprzecinkowych. Rysowanie 

odbywa się za pomocą prymitywu GL_TRIANGLE_STRIP. 

5. Klasa LabelVBO: wykorzystywana do rysowania tekstu. Tekst składa się z 

oteksturowanych prostokątów (ich liczba jest równa liczbie znaków w tekście), 

a więc tak samo jak w przypadku SpriteVBO przechowuje 16 wartości 

zmiennoprzecinkowych na literę (współrzędne x-y oraz mapowania UV). 

Rysowanie odbywa się za pomocą prymitywu GL_TRIANGLE_STRIP. 

3.3.4 Shadery 

Silnik zapewnia trzy podstawowe typy shaderów używane do rysowania przez 

istniejące klasy silnika oraz pozwala na tworzenie i używanie własnych shaderów. 

Programy shaderów reprezentowane są przez obiekty klasy ShaderProgram oraz klas 

po niej dziedziczących. Jako że obiekty te nie są w żaden sposób modyfikowane w 

trakcie wykorzystywania ich do rysowania, to z założenia w trakcie pracy silnika 

istnieje po jednym obiekcie reprezentującym dany program shadera który jest 

przekazywany do obiektów korzystających z niego poprzez referencję. Dla wygody 

korzystania obiekty reprezentujące przygotowane programy dostarczane z silnikiem są 

tworzone i udostępniane poprzez metody klasy ShaderProgramsManager. 

 

 



45 

 

3.3.4.1 ShaderProgram 

 

Klasa ta przechowuje kody fragment i vertex shaderów oraz obiekt klasy 

ShaderAttributesSet zawierający informacje na temat atrybutów 

wykorzystywanych w shaderze – dane te podawana są w konstruktorze obiektu klasy. 

Poza tym klasa posiada metody służące do kompilowania shaderów i konsolidowania 

(ang. to link) programu shadera oraz włączania go do procesu rysowania: 

 compile – w tej metodzie następuje wywołanie szeregu funkcji biblioteki 

OpenGL mających na celu utworzenie oraz skompilowanie fragment i vertex 

shaderów, a następnie skonsolidowanie ich w programie shadera. Poniżej 

przedstawiono kolejne kroki postępowania: 

a) Do utworzenia shaderów wykorzystywany jest ich kod podany w 

konstruktorze obiektu w formie tekstu. Metoda sprawdza czy shadery oraz 

program shadera zostały utworzone poprawnie oraz wypisuje stosowne 

informacje w logu i zgłasza wyjątek w przypadku problemów.  

b) Po stworzeniu nowego programu i dołączeniu skompilowanych shaderów, 

wywoływana jest pusta metoda bindAttributes, mająca na celu 

umożliwienie użytkownikowi tworzącemu nowe program shadery 

przypisanie własnych lokalizacji wybranym atrybutom programu shadera. 

c) Po poprawnym skonsolidowaniu programu shadera, obiekt zapisuje ID pod 

jakim program jest załadowany w pamięci OpenGL.  

d) Na koniec wczytane zostają lokalizacje zmiennych jednolitych (uniform) 

do których w trakcie rysowania obiektów ładowane będą macierze 

przekształceń u_projectionview i u_modelview. Ich wykorzystanie 

jest przedstawione w rozdziale 2.1.5. Każdy vertex shader wykorzystywany 

w silniku musi deklarować te dwie zmienne. 

 bind – tutaj następuje wywołanie funkcji glUseProgram biblioteki OpenGL 

wraz z ID programu shader, ustawiając go jako aktywny. Następnie wywołane 

są dwie metody  Renderer, wiążące lokalizacje  u_projectionview i 

u_modelview z programu shadera. Na końcu wywoływana jest metoda 

callGlVertexAttribPointer obiektu  ShaderAttributesSet, 
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informująca bibliotekę OpenGL o atrybutach wierzchołków oczekiwanych przez 

program shadera. 

Wspomniany  ShaderAttributesSet to prosta klasa zawierająca wektor obiektów 

ShaderAttribute, z których każdy zawiera informacje o jednej cesze wierzchołka 

rysowanego obiektu, takiej jak jego pozycja czy kolor. Dla każdej cechy wywoływana 

jest funkcja glEnableVertexAttribArray aktywująca użycie danego atrybutu oraz 

glVertexAttribPointer przekazująca informacje o ID, wielkości, typie oraz 

umiejscowieniu samej wartości danego atrybutu wśród wartości przekazanych dla 

danego wierzchołka. 

Dla silnika przygotowaliśmy trzy klasy implementujące podstawowe typy programów 

shaderów opisane poniżej. 

3.3.4.2 SimpleShaderProgram 

 

 Najprostszy program shadera, służący do rysowania jednokolorowych 

podstawowych prymitywów jak linia, trójkąt czy okrąg. Korzysta z dwóch  

ShaderAttribute: 

 a_position – współrzędne x-y wierzchołka podawane jako dwie wartości 

GL_FLOAT 

 a_color – cztery wartości GL_UNSIGNED_BYTE zawierające kolor 

wierzchołka w formacie ABGR.  

 Rozmiar czterech zmiennych  GL_UNSIGNED_BYTE odpowiada dokładnie 

jednej zmiennej  GL_FLOAT, dzięki czemu całą informację o wierzchołku można 

przechowywać w zaledwie trzech zmiennych typu float, co pozwala na zmniejszenie 

zużycia pamięci. Klasa Color z której korzystamy w silniku posiada posiada metodę 

convertToSingleFloatABGRPacked   specjalnie na tę okazję. 

3.3.4.3 TexturingShaderProgram 

 

 Program shadera służący do rysowania obiektów za pomocą tekstur, 

wykorzystywany przez klasę Sprite  i najpowszechniej stosowany. Również korzysta 

z dwóch  ShaderAttribute: 
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 a_position – współrzędne x-y wierzchołka podawane jako dwie wartości 

GL_FLOAT 

 a_tex_coord – współrzędne u-v tekstury dla danego wierzchołka podawane 

jako dwie wartości GL_FLOAT 

 Dodatkowo program ten przechowuje lokalizację obiektu sampler2D 

wykorzystywanego we fragment shaderze do pobierania koloru piksela z podanych 

współrzędnych u-v tekstury oraz ID moduły tekstury (ang. texture unit) do którego 

załadowana jest tekstura. Dane te są wykorzystywane w metodzie bind przy 

wywoływaniu funkcji glActiveTexture i glUniform1i biblioteki OpenGL, w celu 

powiązania obiektu  sampler2D z wykorzystywaną teksturą. 

3.3.4.4 FontShaderProgram 

 

 Program shadera wykorzystywany przy rysowania czcionek. W swoim działaniu 

i konstrukcji prawie tożsamy z TexturingShaderProgram, z dwoma istotnymi 

różnicami: 

 Posiada jedną dodatkową zmienną jednolitą u_color  do której ładowany jest 

kolor w jakim rysowany ma być tekst za pomocą czcionki. Lokalizacja tej 

zmiennej jest udostępniana statycznie przez klasę FontShaderProgram. 

 Fragment shader ustawia kolor rysowanego piksela na wartość podaną w 

zmiennej u_color nadając jej współczynnikowi alpha wartość wyliczaną 

poprzez zsumowanie wartości RGB wczytanych ze współrzędnych u-v tekstury i 

podzieleniu ich przez 3. Jest to związane z używanym formatem czcionek 

opisanym w rozdziale 4.5 i w efekcie z wykorzystaniem pojedynczej czarno-

białej (z założenia) tekstury pozwala rysować kolorowe  obiekty, na których 

odcienie koloru białego z tekstury są zastępowane odcieniami stosowanego 

koloru. 

3.3.4.5 ShaderProgramsManager 
 

 Ten prosty singleton ułatwia korzystanie z programów shaderów 

przygotowanych wraz z silnikiem poprzez ich automatyczne utworzenie i 

skompilowanie za pomocą wywołania pojedynczej metody initialize.  
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 Wskaźniki do utworzonych obiektów ShaderProgram są przechowywane w 

wektorze i zwracane pojedynczo przez metodę getShader jako referencja, po podaniu 

ID programu shadera który ma być zwrócony. Wartością ID jest numer pozycji jaką 

zajmuje dany obiekt w wektorze i jest ona z góry ustalona i dostępna jako stała 

statyczna dla trzech przygotowanych programów.  

 Klasa posiada także publiczną metodę loadShaderProgram przyjmującą 

wskaźnik do obiektu klasy ShaderProgram, która utworzy, skompiluje i doda podany 

program shader do już zarządzanych programów, zwracając jego ID. Dzięki niej można 

dodawać własne obiekty programów shaderów, jednocześnie zachowując jednolitą 

formę ich zarządzania i wczytywania. 

3.3.5 Tekstury 

 Wczytywanie, zarządzanie i wykorzystywanie tekstur to jedno z najbardziej 

rozbudowanych i skomplikowanych zagadnień jakimi zajmowaliśmy się w trakcie 

tworzenia silnika. Staraliśmy się stworzyć system wydajny, łatwy w obsłudze, a 

jednocześnie na tyle elastyczny, aby umożliwić jego dalszą rozbudowę. Stworzony 

przez nas system składa się z trzech głównych elementów: 

 Klas dziedziczących po abstrakcyjnej klasie ITexture, deklarującej zbiór 

metod służących do wczytywania i wykorzystywania tekstury. W ramach pracy 

przygotowaliśmy klasy pochodne wczytujące dane o obrazie z plików w 

formacie PNG. 

 Klas dziedziczących po abstrakcyjnej klasie ITextureRegion, deklarującej 

metody zwracające informacje o położeniu i wymiarach fragmentu tekstury, w 

jakim znajduje się interesująca nas grafika. 

 Singletona TextureManager zajmującego się zarządzaniem teksturami.  

 

 Sposób w jaki powyższe elementy są wykorzystywane przez nas w silniku jest 

tylko jednym z możliwych rozwiązań, na które zdecydowaliśmy się ze względu na jego 

skuteczność i prostotę – nie chcieliśmy aby praca skupiła się na pojedynczej tematyce 

zarządzania teksturami,  która sama w sobie mogłaby stanowić temat osobnej pracy . 

Przy pewnym nakładzie pracy możliwe jest rozwinięcie tego konceptu i stworzenie 
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bardziej zaawansowanych narzędzi – o przykładowej drodze rozwoju piszemy w 

rozdziale 3.3.5.5. 

3.3.5.1 Texture 
 

 W naszej implementacji obiekt tej klasy dziedziczącej bezpośrednio po 

ITexture reprezentuje pojedynczą teksturę która może być wczytana do pamięci 

karty graficznej przy pomocy funkcji udostępnianych prze bibliotekę OpenGL. 

Definiuje następujące metody zdeklarowane w ITexture: 

 getWidth, getHeight – zwracają wymiary tekstury w pikselach. 

 getHardwareID – zwraca ID pod jakim tekstura jest skojarzona przez funkcje 

OpenGL z danymi grafiki wczytanymi do pamięci karty graficznej. Jeśli tekstura 

nie jest załadowana do pamięci, metoda zwraca stałą wartość 

HARDWARE_ID_INVALID. 

 isLoadedToHardware – informuje czy tekstura jest załadowana do pamięci 

karty graficznej. 

 load, unload – metody które są wywoływane, kiedy tekstura ma zostać 

załadowana bądź zwolniona z użyciem singeltona TextureManager. Nie 

powodują natychmiastowego wczytania bądź zwolnienia tekstury – działania te 

odbędą się dopiero podczas kolejnego odświeżenia stanu TextureManager – 

szczegółowe informacje w rozdziale //ref 

 performUnloadingFromHardware – metoda zwalniająca dane tekstury z 

pamięci karty graficznej i przypisująca chronionemu (ang. protected) polu 

mHardwareID wartość stałej  HARDWARE_ID_INVALID. 

 Texture jest klasą abstrakcyjną pozostawiając klasom po niej dziedziczącym 

do zdefiniowania implementację metody performLoadingToHardware mającą 

załadować teksturę do pamięci karty graficznej w sposób zależny od źródła 

wczytywanej grafiki, jej formatu i innych czynników. Warunkiem koniecznym jest, aby 

po wczytaniu tekstury pole mHardwareID miało przypisaną wartość ID pod którą 

tekstura jest załadowana w OpenGL.  W ramach naszej pracy stworzyliśmy rodzinę klas 

PNGTexture tworzących tekstury z grafik zapisanych w formacie PNG. 
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3.3.5.2 PNGTexture 
 

 Pierwszą z klas jest abstrakcyjna PNGTextureBase dziedzicząca bezpośrednio 

po Texture i implementująca metodę performLoadingToHardware wczytującą 

dane obrazu ze skompresowanego formatu PNG za pomocą biblioteki libpng [16]. 

Skompresowana zawartość obrazu PNG jest otrzymywana po wywołaniu wirtualnej 

metody getImageData, która z kolei musi być zaimplementowana przez klasy 

pochodne.  

 W silniku istnieją dwie takie klasy: 

 PNGTexturePathLoaded – przechowuje jedynie ścieżkę do pliku w formacie 

PNG i w implementacji getImageData zwraca dane wczytane bezpośrednio z 

pliku. Dane są każdorazowo wczytywane i kasowane po utworzeniu tekstury, w 

celu oszczędzania pamięci. Z tej klasy korzystają obiekty klasy Sprite i 

pochodnych. 

 PNGTextureDataLoaded – ta klasa cały czas przechowuje dane 

skompresowanego obrazu PNG i zwraca je bezpośrednio w implementacji 

getImageData. Wczytane dane są przekazywane obiektowi tej klasy w trakcie 

jego konstrukcji, gdzie tworzona jest ich lokalna kopia która usuwana jest 

dopiero w destruktorze. Jest to rozwiązanie mniej efektywne pamięciowo, 

natomiast bardziej efektywne obliczeniowo. Stosować ją należy w przypadku 

tekstur często ładowanych i zwalnianych z pamięci karty graficznej, np. w 

przypadku jej ograniczonej pojemności. Jest to również klasa wykorzystywana 

przy wczytywaniu tekstur czcionek, które są zapisywane w formacie kmf  (patrz: 

rozdział 4.5) i nie ją jedynymi danymi zapisanymi w pliku. 

 

3.3.5.3 TextureRegion 
 

 Każdy rysowany obiekt korzystający z tekstury wymaga informacji o ID pod 

jakim załadowana jest ona w OpenGL oraz współrzędnych u-v położenia grafiki w 

ramach samej tekstury. W naszym silniku powyższe informacje przechowywane i 

dostarczane są przez rodzinę klas dziedziczących po abstrakcyjnej ITextureRegion.  

 TextureRegion - klasa dziedzicząca bezpośrednio po ITextureRegion, w 

konstruktorze otrzymująca inteligentny wskaźnik do obiektu ITexture oraz 
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położenie i wymiary grafiki zawartej w teksturze. Współrzędne u-v są 

automatycznie wyliczane na podstawie podanego położenia i wymiarów grafiki 

oraz wymiarów tekstury pobieranych z wskaźnika do obiektu tekstury. 

 TextureRegionOneToOne - w silniku każdą grafikę wczytujemy do osobnej 

tekstury, która jest przez nią w pełni zajmowana, dlatego wszystkie 

wykorzystywane obiekty TextureRegion posiadają współrzędne położenia 

grafiki równe 0,0 oraz wymiary równe wymiarom tekstury. W związku z tym, w 

celu uproszczenia korzystania z TextureRegion i uniknięcia pisania zbędnego 

kodu, przygotowaliśmy klasę dziedziczącą po TextureRegion przyjmującą w 

konstruktorze jedynie inteligentny wskaźnik do ITexture i automatycznie 

pobierającą z niego pozostałe dane wymagane przez konstruktor klasy 

nadrzędnej. Jest ona wykorzystywana przez wszystkie klasy obiektów 

rysowanych korzystających z tekstur. 

3.3.5.4 TextureManager 
 

 W przypadku tworzenia gry składającej się z wielu plansz bądź etapów 

logicznym podejściem jest zwalnianie tekstur wykorzystywanych w jednej planszy po 

jej zakończeniu i ładowanie tekstur używanych w planszy kolejnej. Przy braku 

zarządzania, dla tekstur wykorzystywanych w obydwu planszach oznaczałoby to za 

każdym razem zbędne operacje zwalniania i ładowania. 

 Jako że jest to dosyć powszechna sytuacja w rozbudowanych grach, 

zdecydowaliśmy się na stworzenie prostego obiektu automatycznie zarządzającego 

stanem załadowania tekstur. 

 Singleton TextureManager składa się z czterech zbiór (and. set) 

inteligentnych wskaźników ITexture zawierających: 

1. Zbiór zarządzanych  tekstur, czyli wszystkich tekstur o których stanie 

informacje posiada TextureManager. 

2. Zbiór tekstur które są załadowane do pamięci karty graficznej. 

3. Zbiór tekstur które mają być załadowane przy kolejnym odświeżeniu stanu 

TextureManager. 

4. Zbiór tekstur które mają być zwolnione przy kolejnym odświeżeniu stanu 

TextureManager. 
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  Zarządzanie teksturami odbywa się poprzez wywoływanie jednej z dwóch 

metod którym przekazywany jest wskaźnik do tekstury której stan załadowania ma 

zostać zmieniony: 

 loadTexture – wywoływana, kiedy dana tekstura ma zostać załadowana do 

pamięci. Sprawdza czy tekstura jest już zarządzana i jeśli jest, to w jakim 

zbiorze się znajduje: 

◦ Zbiór 2. - tekstura jest załadowana i nie trzeba podejmować żadnych akcji 

◦ Zbiór 3. - tekstura będzie załadowana przy kolejnym odświeżeniu. Nie 

trzeba podejmować żadnych akcji 

◦ Zbiór 4. - tekstura znajduje się wśród tekstur przeznaczonych do usunięcia – 

należy ją usunąć z tego zbioru, aby pozostała załadowana. 

 Tekstura zostanie dodana do zbiorów tekstur zarządzanych i do załadowania, 

jeśli nie  była zarządzana. 

 unloadTexture - wywoływana, kiedy dana tekstura ma zostać zwolniona z 

pamięci. Natychmiast zwalnia teksturę, jeśli nie jest ona zarządzana – przypadek 

taki wskazuje jednak na niewłaściwe korzystanie z TextureManager przez 

użytkownika. W przeciwnym wypadku sprawdzane jest w jakim zbiorze 

znajduje się tekstura: 

◦ Zbiór 2. - tekstura jest załadowana i należy ją dodać do zbioru tekstur 

przeznaczonych do usunięcia. 

◦ Zbiór 3. - tekstura znajduje się wśród tekstur przeznaczonych do załadowana 

przy kolejnym odświeżeniu. Należy ją usunąć zarówno z tego zbioru jak i ze 

zbioru zarządzanych tekstur. 

◦ Zbiór 4. - tekstura znajduje się wśród tekstur przeznaczonych do usunięcia. 

Nie trzeba podejmować żadnej akcji. 

 

 Odświeżanie stanu  jest przeprowadzane w metodzie updateTexture 

wywoływanej automatycznie przez silnik przed rozpoczęciem odrysowywania każdej 

klatki sceny, co zapewnia aktualność tekstur w trakcie rysowania.  Metoda sama 
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sprawdza czy stan zarządzanych tekstur został zmieniony od ostatniego odświeżania i 

kończy działanie jeśli nie potrzebne są żadne akcje z jej strony.  

 W trakcie odświeżania program wywołuje metodę 

performLoadingToHardware dla każdej tekstury przechowywanej w zbiorze tekstur 

przeznaczonych do załadowania i dodaje je do zbioru tekstur wczytanych. Odpowiednio 

dla tekstur ze zbioru tekstur przeznaczonych do zwolnienia wywoływana jest metoda 

performUnloadingFromHardware oraz tekstury usuwane są ze zbioru tekstur 

zarządzanych przez TextureManager. Na koniec czyszczone są zbiory przechowujące 

tekstury przeznaczone do załadowania i zwolnienia.  

3.3.5.5 Rozszerzanie rodziny Texture 
 

 Jak wspomnieliśmy na początku tego rozdziału, tworząc istniejącą konstrukcję 

rodziny klas Texture mieliśmy na uwadze pozostawienia pola do jej przyszłej 

rozbudowy i rozwoju. Poniżej przedstawiamy kilka koncepcji nad których dodaniem 

zastanawialiśmy się w trakcie pracy na silnikiem. 

 Atlas tekstur -  składanie kilku tekstur w jedną to jeden z najprostszych 

sposobów przyśpieszania renderingu [17], poprzez zmniejszenie liczby 

przełączeń między teksturami. Idea polega na umieszczeniu wykorzystywanych 

grafik w jednej  teksturze (statycznie w trakcie przygotowywania zasobów gry 

bądź dynamicznie w trakcie ich wczytywania)  i odwoływaniu się do jej różnych 

fragmentów zależnie od potrzeby. W naszym silniku istnieją już podwaliny pod 

tworzenie atlasów, ponieważ wszystkie rysowane obiekty odwołują się do 

tekstur pośrednio poprzez obiekty ITextureRegion, a dla narzędzi 

zarządzających jest bez znaczenia czy z jednej tekstury korzysta jeden czy wiele 

obiektów. Pozostaje stworzenie klas zajmujących się tworzeniem i zarządzaniem 

atlasami. 

 Kilka obiektów TextureManager - w naszym silniku klasa TextureManager 

jest singletonem, jednak przy niewielkich zmianach można by tworzyć wiele 

obiektów tej klasy, gdzie każdy mógłby zarządzać różnymi, wykluczającymi się 

zbiorami tekstur oddzielnie i udostępniać metody do ich grupowego ładowania i 

zwalniania. Oprócz modyfikacji TextureManager wymagałoby to także 

stworzenia grupy klas Texture, która w metodach load i unload 
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odwoływałaby się do przechowywanej instancji obiektu TextureManager, a 

nie do singletona jak to ma miejsce obecnie. 

3.3.6 Renderer 

 Obiekt klasy Renderer zawiera macierze projekcji oraz stos macierzy widoku 

wykorzystywane w trakcie rysowania. Udostępnia metody: 

 setProjection – pobiera wartości w i h wykorzystywane do utworzenia 

macierzy reprezentującej ortograficzny typ projekcji. Stworzona macierz 

odpowiada macierzy projekcji tworzonej w OpenGL po wywołaniu funkcji 

glOrtho2D(left, right, bottom, top) z parametrami  równymi 

kolejno zero, w,zero,h.   

 pushMatrix – dodaje na szczyt stosu widoku macierz będącą wynikiem 

mnożenia macierzy ze szczytu stosu oraz macierzy będącej parametrem metody. 

 popMatrix – usuwa macierz ze szczytu stosu widoku. 

 bindProjectionViewMatrix, bindModelMatrix – wiąże (ang. bind) 

odpowiednio macierz projekcji oraz macierz ze szczytu stosu widoku z 

przekazanymi lokalizacjami uniform w shaderze przy pomocy funkcji 

biblioteki OpenGL glUniformMatrix4fv. 

3.4 Wczytywanie danych 

O ile możliwe jest stworzenie gry korzystając jedynie z danych zawartych 

bezpośrednio w kodzie gry, to o wiele powszechniejszym rozwiązaniem jest 

wczytywanie potrzebnych danych, jak grafiki czy informacje o planszy, z osobnych 

plików zapisanych w pamięci urządzenia. 

 Nasz silnik był od początku projektowany do współpracy z osobnym 

przygotowywanym edytorem, dlatego oprócz zestawu funkcji wczytujących dane ze 

wskazanego pliku stworzyliśmy rodzinę klas Assets zajmującą się wczytywaniem i 

zarządzaniem zasobami przygotowanymi w edytorze. 

3.4.1 Wczytywanie danych z plików – klasa FileLoader 

W trakcie projektowania silnika założyliśmy, że wszystkie wykorzystywane i 

wczytywane zasoby umiejscowione są w osobnym folderze assets, który dołączany 

jest do projektów dla obydwu systemów jako katalog połączony (ang. linked folder), co 
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powoduje załączenie wszystkich zawartych w nim plików i folderów do obydwu 

projektów. 

 Dane wczytywane są przez statyczną metodę loadingFunction jako 

parametry przyjmującą nazwę pliku,  referencje do pola unsigned long w którym 

zapisana zostanie liczba wczytanych bajtów oraz wartość liczbową ograniczającą liczbę 

wczytanych bajtów oraz zwracając wskaźnik na dane zapisane w typie byte, czyli  

unsigned char. Metoda ta wywoływana jest przez szereg statycznych metod 

FileLoader przyjmujących dla ułatwienia różne kombinacje powyższych 

parametrów. 

 Jak wspomniano już w rozdziale 2.3, dostęp do plików dołączanych do projektu 

znacznie różni się pomiędzy platformami iOS i Android. Z tego powodu pomimo 

wspólnego interfejsu udostępnianego przez FileLoader, metoda faktycznie 

wczytująca dane różni się pomiędzy obydwoma platformami – używany kod zależy od 

stałych zdefiniowanych w kodzie preprocesora. 

 Do poprawnego działania wymagane jest, aby przed wczytywaniem danych 

została zdefiniowana wartość globalnej zmiennej FILEPATH przechowującej informacje 

o lokalizacji zasobów, domyślnie przekazywaną do metody onInit Engine. 

Znaczenie zawartości tej zmiennej różni się zależnie od systemu. 

3.4.1.1 Wczytywanie danych – Android 
 

 Dla platformy Android silnik spodziewa się, że FILEPATH zawierać będzie 

pełną ścieżkę do lokalizacji pliku .apk (będącym archiwum ZIP) aplikacji w systemie 

plików Android. Posiadając tę informację, przy pomocy biblioteki zlib silnik odnajduje 

lokalizację pliku w archiwum i wczytuje z niego żądaną liczbę bajtów. 

3.4.1.2 Wczytywanie danych – iOS 
 

 FILEPATH zawierać powinno ścieżkę do katalogu z zasobami aplikacji w 

systemie plików iOS. Wczytywanie danych odbywa się z użyciem deskryptora plików 

FILE i podstawowych funkcji C++ przewidzianych do operacji na nim zdefiniowanych 

w należącym do biblioteki podstawowej pliku nagłówkowym stdio.h. 
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3.4.2 Menedżer zasobów – klasa AssetsManager 

Singleton AssetsManager jest klasą odpowiedzialną za zarządzanie 

wszystkimi używanymi zasobami i z założenia jest jedynym interfejsem potrzebnym i 

stosowanym przez użytkownika do wykorzystywania zasobów z edytora. 

3.4.2.1  Wczytywanie projektów 
 

Klasa AssetsManager zawiera głównie mapę obiektów klasy 

AssetsProject będących reprezentacją całych projektów wczytanych z plików XML 

generowanych przez edytor  i identyfikowanych przez niepowtarzalne ID. W celu 

wczytania informacji o zasobach z danego projektu użytkownik musi podać jedynie 

ścieżkę do pliku XML z informacją o projekcie, co spowoduje automatyczne 

wygenerowanie struktury projektu oraz zwróci użytkownikowi ID projektu po którym 

jest on identyfikowany w menedżerze (metoda int loadProject(std::string 

path)). Co ważne, wczytanie informacji o projekcie nie powoduje automatycznego 

wczytywania pamięciowo kosztownych zasobów jak tekstury czy czcionki. Zasoby są 

wczytywane do pamięci dopiero w momencie kiedy mają być wykorzystane bądź na 

żądanie użytkownika poprzez wywołanie jednej z poniższych metod: 

 loadProjectAssets(int projId) - wczytuje wszystkie zasoby należące 

do danego projektu. 

 loadProjectAsset(int projId, int resId) – wczytuje pojedynczy 

zasób o zadanym resId. 

 

Zasoby zwalnia się poprzez wywołanie odpowiedników powyższych metod z 

przedrostkiem „unload”, natomiast projekt usuwa za pomocą metody 

removeProject(int projId). Wczytywanie i zwalnianie zasobów jest opisane 

dokładniej w podrozdziale 3.4.2.4. 

3.4.2.2  Wykorzystywanie zasobów 
 

 Projekt rodziny klas dziedziczących po Asset zakłada, że użytkownik nie ma 

bezpośredniego dostępu do zasobów wczytanych przez menedżera zasobów, co 

znacząco ułatwia zarządzanie nimi. Do korzystania z zasobów projektów służy grupa 

metod tworzących obiekty klas stosowanych w silniku: 

 

static SDrawable getAssetSprite(int projId, int resId); 
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static SDrawable getAssetAnimation(int projId, int resId); 

static SDrawable getAssetComposition(int projId, int resId); 

static SDrawable getAssetLabel(int projId, int resId); 

static SFont getAssetFont(int projId, int resId); 

static std::string getAssetText(int projId, int resId); 

W celu umożliwienia tworzenia własnych klas dziedziczących po klasach 

występujących w silniku i wczytywania ich przy pomocy menedżera zasobów, dla 

każdej z powyższych metod istnieje odpowiednik zwracający struktury wymagane 

przez konstruktory klas wykorzystywanych w silniku: 

static STextureRegion getImagesTextureRegion(int projId, int 

resId); 

static Animation::AnimationInfo getAnimationInfo(int projId,  

int resId); 

static AssetComposition::AssetCompositionInfo 

 getAssetCompositionInfo(int projId, int resId); 

static Font::SFontInfo getFontInfo(int projId, int resId); 

static Label::LabelInfo getLabelInfo(int projId, int resId); 

 

Rozwiązanie to pozwala użytkownikowi zarówno przy pomocy pojedynczego 

wywołania  metody wczytywać całe kompozycje stworzone w edytorze, tworzyć liczne 

kopie jednej grafiki bądź konstruować własne klasy korzystające z zasobów z edytora 

jak w przykładzie poniżej: 

 

class Ball : public komu::Sprite { 

public: 

 Ball(int projId): 

 Sprite(AssetsManager::instance().getImagesTextureRegion(pr

ojId, BALL_RES_ID){ 

  //inicjalizacja reszty klasy 

 } 
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 //deklaracja reszty klasy, przykładowo implementującej 

 //automatycznie odbijającą się piłkę 

} 

//(...) 

void addBall(){ 

 Ball* ball = new Ball(PROJ_ID); 

 //(...) 

} 

 

Jak widać dzięki zastosowanym rozwiązaniom tworzenie własnych klas korzystających 

z zasobów wczytywanych z menedżera zasobów jest trywialnie proste i wymaga 

napisania jedynie kilku  linijek kodu. 

3.4.2.3 Projekt – klasa AssetsProject 
 

 Ta prosta klasa służy do reprezentacji struktury projektu wczytanego z pliku 

XML generowanego przez edytor i posiada jedynie mapę zasobów identyfikowanych 

po ich ID wraz z kompletem metod służących do wczytywania całego projektu oraz 

wyszukiwania poszczególnych zasobów w projekcie. Dodatkowo metody zwracające 

zasób danego rodzaju sprawdzają oczekiwany typ zasobu z typem znalezionego obiektu 

i rzuca wyjątek w przypadku ich niezgodności. 

Dla uproszczenia korzystania z menedżera zasobów dodano możliwość 

ustawiania „domyślnego” projektu (którym na początku jest pierwszy wczytany projekt) 

oraz zapewniono odpowiedniki wszystkich metod klasy AssetsManager bez 

parametru projId, wykonujących operacje na projekcie ustawionym jako domyślny. 

3.4.2.4 AssetsLoader 
 

 Zawiera pojedynczą statyczną metodę służącą do wypełnienia obiektu klasy 

AssetsProject, przekazanego jako parametr, informacjami o strukturze 

wczytywanego projektu. Dane wczytywane są z pliku XML wygenerowanego przez 

edytor w następujący sposób: 

1. Przy pomocy biblioteki rapidxml zawartość pliku jest automatycznie parsowana 

i zapisywana w wewnętrznej reprezentacji rapidxml jako drzew XML. 
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2. Wiedząc, że wszystkie zasoby znajdują się na pierwszym poziomie drzewa, 

program  przechodzi przez kolejne węzły wzdłuż drzewa i wczytuje pojedynczo 

informacje o zasobach wedle algorytmu poniżej: 

3. Sprawdzany jest wczytany typ zasobu i wywoływana jest odpowiednia funkcja 

wczytująca pozostałe dane danego typu zasobu, otrzymująca wskaźnik na obiekt 

węzła jako parametr i zwracająca nowy wczytany obiekt dziedziczący po klasie 

Asset. 

W przypadku nieznanego typu zasobu w logu zostanie wypisana stosunkowa informacja 

o błędzie, nie spowoduje to jednak zatrzymania działania programu. 

1. Wczytany obiekt dodawany jest do wypełnianego obiektu klasy 

AssetsProject, który automatycznie wstawiany jest do jego mapy z ID 

pobranym z już wczytanego zasobu. 

2. Algorytm przechodzi do następnego węzła na tym samym poziomie drzewa, 

o ile istnieje taka możliwość. W przeciwnym wypadku pętla kończy swoje 

działanie. 

4. Niektóre z zasobów mogą składać się bądź zależeć od innych zasobów, dlatego 

po zakończeniu wczytywania wszystkich danych z projektu sprawdzana jest 

jego poprawność. Dla każdego zasobu sprawdzane jest czy istnieją wszystkie 

zasoby których wymaga on, a następnie rekurencyjnie czy one same posiadają 

zasoby których wymagają. W trakcie schodzenia w dół tak tworzącego się 

drzewa zależności sprawdzane jest także czy nie istnieją żadne zależności 

cykliczne, które są niedozwolone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

nieprawidłowości algorytm zgłasza wyjątek i kończy działanie. 

5. Po sprawdzeniu poprawności wczytanego projektu następuje uzupełnienie 

danych w zasobach korzystających z innych zasobów, takich jak animacja, 

kompozycja czy etykieta, tak żeby zasoby te miały bezpośredni dostęp do 

wykorzystywanych zasobów, bez pośrednictwa innych klas. 

3.4.2.5 Uwagi do korzystania z zasobów 
 

Korzystanie z zasobów dzięki przejrzystemu jednolitemu interfejsowi 

menedżera zasobów jest intuicyjne i praktycznie bezobsługowe, warto jednak 

wspomnień o kilku istotnych kwestiach oraz najlepszych praktykach: 
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 W momencie wywoływania metod tworzących obiekty wykorzystywane w 

silniku program automatycznie sprawdza czy wymagany zasób jest wczytany i 

ładuje go jeśli zachodzi taka potrzeba. Może to powodować jednak niepotrzebne 

przerwy w działaniu samego silnika (zwłaszcza przy wczytywaniu 

rozbudowanych kompozycji), dlatego zalecane jest aby wczytać zasoby 

wykorzystywane w danym etapie gry przed uruchomieniem właściwej 

rozgrywki poprzez użycie metody loadProjectAssets(int projId), która 

automatycznie załaduje do pamięci wszystkie zasoby projektu. 

 O ile możliwe jest umieszczenie wszystkich zasobów gry w jednym projekcie, 

wskazane jest podzielenie ich na kilku grup i umieszczenie w osobnych 

projektach (przykładowo „menu”, „zasoby wspólne”, „plansza 1”, plansza 2” i 

podobnie). Pozwoli to na łatwiejsze i efektywniejsze zarządzanie 

wykorzystywanymi zasobami i wczytywanie jedynie potrzebnych zasobów, 

wciąż korzystając z automatycznej metody  loadProjectAssets(int 

projId). 

 Wszystkie projekty przechowywane są w menedżerze zasobów, w mapie i 

wybieranie potrzebnego projektu przy wczytywaniu wielu pojedynczych 

zasobów wymusza każdorazowo przeprowadzenie wyszukiwania w mapie. Z 

pomocą przychodzi tutaj projekt „domyślny”, który zapamiętywany jest 

zarówno poprzez swoje ID jak i bezpośredni wskaźnik do niego – tak więc 

ustawienie intensywnie wykorzystywanego projektu  jako domyślny nie tylko 

ułatwia pracę przez możliwość korzystania z osobnych metod bez konieczności 

przekazywania ID projektu za każdym razem, jak i może mieć wpływ na 

szybkość działania aplikacji. 

3.5 Obiekty zmieniające stan - interfejs Updateable 

Stan rysowanych obiektów może się zmieniać wraz z czasem np. ruchoma 

animacja. Dla takich obiektów stworzony został interfejs Updateable, która posiada 

tylko 1 metodę onUpdate przyjmującą jako parametr czas w milisekundach od jej 

poprzedniego wywołania. Metoda ta jest wywoływana przed każdym odrysowywaniem 

sceny.  
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 Każdy obiekt rysowany (Drawable) dziedziczy po tym interfejsie, nawet te 

które swojego stanu nie zmieniają (np. bitmapa). Dzięki temu rodzic może wywołać 

metodę onUpdate dla wszystkich swoich dzieci, bez każdorazowego sprawdzania czy 

dane dziecko dziedziczy po interfejsie Updateable. Metoda onUpdate wywoływana 

jest tylko dla sceny znajdującej się na szczycie wszystkich scen. Scena wywołuje 

metodę dla wszystkich swoich dzieci, a one z kolei dla swoich. Sceny, które nie są 

aktualnie widoczne, nie zmieniają swojego stanu. 

3.5.1 Obiekty rysowane 

Aktualnie istnieją 2 obiekty rysowane, których stan zmienia się wraz z czasem. 

Pierwszym z nich jest animacja. Pierwszym z nich jest animacja. Przechowuje ona czas 

jaki pozostał do przejścia do następnej klatki, od którego przy każdym wywołaniu 

onUpdate odejmowana jest wartość przekazywana w jego parametrze. Jeśli czas ten 

jest mniejszy od zera, przypisywana jest mu wartość interwału pomiędzy kolejnymi 

klatkami, zmieniana jest aktualnie odrysowywana klatka i proces powtarza się. 

Drugim obiektem rysowanym, który może zmieniać swój stan jest kompozycja, 

ponieważ może ona zawierać animację. Ze względu na to, że każdy obiekt rysowany 

(Drawable) przechowuje listę swoich dzieci i wywołuje dla nich metodę onUpdate, 

nie potrzebna jest żadna dodatkowa klasa do obsługi kompozycji (każdy obiekt 

Drawable jest po prostu kompozycją). 

3.5.2 Modyfikatory – klasa DrawableModifier 

Modyfikator jest specjalnym rodzajem obiektu, który modyfikuje stan innego 

obiektu np. jego położenie, obrót czy skalę. Każdy modyfikator przechowuje referencję 

do obiektu, który modyfikuje. Aby modyfikator zaczął “działać” należy go dodać do 

listy obiektów Updateable, którą przechowuje każdy rysowany obiekt przy pomocy 

metody addUpdateable. 
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Rysunek 6.Modyfikatory. 

 

Na obecną chwilę zostało zaimplementowanych kilka przykładowych 

modyfikatorów, w przyjętej konwencji nazewnictwa, każdy klasa będąca 

modyfikatorem powinna w swojej nazwie zawierać sufiks “Modifier”: 

 ScaleBounceModifier: skala (rozmiar) obiektu będzie cyklicznie zmieniana w 

podanym zakresie od-do (from-to) i s powrotem o krok (step). Krok jest 

podawany w procentach na sekundę. 

 RotationLoopModifier: obiekt będzie nieustannie obracany o krok (step) 

podawany w stopniach na sekundę, względem punktu x,y (domyślnie 0,0 czyli 

lewy dolny róg obiektu). 

 PositionModifier: obiekt będzie przesuwany w osiach x oraz y o podaną 

odległość wyrażaną w pikselach na sekundę. Możliwe podanie różnej prędkości 

dla każdej z osi. 

 GravPositionModifier: symuluje grawitację względem poruszającego się 

obiektu. 

 KillModifier: niszczy (usuwa z listy rysowanych obiektów) obiekt po upływie 

określonego czasu. 

 

W tworzeniu modyfikatorów pomaga klasa ModifiersFactory, pozwala ona 

uniknąć każdorazowego wywoływania addUpdateable. 
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3.6 Obsługa dotyku 

Urządzenia mobilne posiadają wiele sposobów interakcji użytkownika z 

telefonem. Obie platformy posiadają biblioteki do obsługi żyroskopu, akcelerometru 

czy czujnika zbliżenia słuchawki do ucha. Niektóre z urządzeń platformy Android 

posiadają nawet fizyczną klawiaturę (jest to rzadkość). Jednak podstawowym sposobem 

interakcji użytkownika z telefonem, niezależenie od wersji zainstalowanego systemu i 

modelu urządzenia, w przypadku obu platform jest dotyk. Obie platformy obsługują 

tzw. Wielodotyk (ang. multitouch), czyli sytuację w której wiele palcy/wskaźników 

dotyka ekranu w tym samym czasie. Obsługują go jednak w różny sposób.  

W wypadku systemu Android każdy punkt dotyku otrzymuje niezmienne ID.  

Rodzaj zdarzenia wraz ze współrzędnymi punktu/punktów (w pojedynczym zdarzeniu 

może być przekazywana informacja o wielu punktach) przekazywane są jako parametr 

metody [18]: 

 

 boolean onTouchEvent(MotionEvent event) 

 

Wszelkie informacje o punkcie pobieramy za pomocą metod klasy MotionEvent. 

Liczba punktów, o których informuje zdarzenie za pomocą metody getPointerCount 

(zawsze musi być ich przynajmniej 1), typ za pomocą metody getActionMasked. 

Posiadając indeks punktu (jego pozycję na liście), możemy pobrać np. jego ID za 

pomocą metody getPointerID. Istnieje 5 typów zdarzeń identyfikowanych przez 5 

stałych: 

 ACTION_DOWN – pierwszy palec dotknął ekranu. Indeks punktu zawsze równy 0. 

 ACTION_POINTER_DOWN – kolejny palec dotknął ekranu. Jego indeks można 

pobrać za pomocą metody getActionIndex klasy MotionEvent. 

 ACTION_MOVE – nastąpiło przesunięcie 1 lub więcej palców. 

 ACTION_POINTER_UP – jeden z palców został podniesiony. 

 ACTION_UP – ostatni z palców został podniesiony, nic nie dotyka już ekranu. 

 

Inaczej rozwiązano problem w wypadku iOS. Tam posiadamy 4 metody dla 4 

faz dotyku [19] : jego początku, ruch (przesunięcia), zakończenia oraz anulowania. 
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Każda z tych metod przyjmuje 2 parametry: rodzaj zdarzenia oraz listę punktów dotyku, 

które w tej fazie pojawiły się lub zmieniły. Metody te to: 

 

-(void)touchesBegan:(NSSet*)touches withEvent:(UIEvent*)event; 

-(void)touchesMoved:(NSSet*)touches withEvent:(UIEvent*)event; 

-(void)touchesEnded:(NSSet*)touches withEvent:(UIEvent*)event; 

-(void)touchesCancelled:(NSSet*)touches 

withEvent:(UIEvent*)event; 

 

W naszym silniku zastosowaliśmy rozwiązanie podobne do tego z systemu 

Android tj. jedna metoda, która otrzymuje pojedyncze informacje o wszystkich 

zdarzeniach dotyczących dotyku. Różnica polega na zredukowaniu liczby typów tych 

zdarzeń do 3 (w Androidzie było ich 5) oraz na rozbicie listy zdarzeń na pojedyncze 

wywołania naszej metody. Obsługa obu platform realizowana jest przez konwersje do 

formatu rozumianego przez nasz silnik. 

3.6.1 Interfejs ITouchable 

Każdy obiekt, który ma być dotykalny musi dziedziczyć po interfejsie 

ITouchable oraz zostać dodany do listy obiektów nasłuchujących dotyku w scenie do 

której należy (Scene::addTouchListener).  Interfejs ten zapewnia informację o: 

 Obszarze jaki zajmuje obiekt i w którym ma on przechwytywać dotyk 

(getBoundingRegion). Obszar ten może mieć różny kształt, w 

najpopularniejszym przypadku jest to prostokąt (klasa RectRegion). Niektóre z 

możliwych do narysowania obiektów zapewniają własną implementację tej 

metody (np. Sprite zwraca prostokąt równy wymiarom tekstury), w innych 

trzeba tą informację zapewnić samemu. 

 Metodę do obsługi zdarzenia dotyku (onTouch), która otrzymuje informacje o 

rozpoczęciu dotyku (opuszczeniu palca), przesuwania palca po ekranie oraz 

zakończeniu dotyku (podniesienia palca) w obszarze jaki zajmuje obiekt. Jeśli 

obiekt zwróci w tej metodzie wartość logiczną true to zdarzenie nie będzie 

przekazywane do innych nasłuchujących obiektów znajdujących się w obszarze 

dotyku. 
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 Metody do obsługi przeciągania obiektu. Żeby obiekt mógł być przeciągalny, 

musi zwrócić wartość logiczną prawdy (true) w metodzie isDragable. 

Wtedy będzie otrzymywał informację kiedy zaczyna być przeciągany 

(onDragStart), w trakcie przeciągania (onDragMove) oraz kiedy przeciąganie 

się zakończy (onDragEnd). 

Domyślna implementacja tego interfejsu (Touchable) prócz zapewnienia 

„pustych” implementacji funkcji interfejsu ITouchable, posiada opcję ustawienia 

zewnętrznej klasy do obsługi zdarzeń (metoda setExternalTouchHandler). 

Interfejs ITouchHandler, który metoda przyjmuje jako parametr, jest okrojoną wersją 

interfejsu ITouchable bez metody getBoundingRect. 

Jeśli żaden z obiektów nie obsłuży zdarzenia dotyku (metoda onTouch), jest 

ono przekazywane do aktualnie odrysowywanej sceny. 

3.7 Korzystanie z silnika – przykład tworzenia gry 

Po opisaniu budowy i działania kluczowych klas składających się na silnik 

pozostało nam jeszcze przedstawienie jak wykorzystać udostępnione narzędzia do 

budowy własnej gry. W tym celu opiszemy przygotowania wymyślonej prostej gry 

wykorzystującej wszystkie możliwości udostępniane przez silnik oraz zasoby 

utworzone przy pomocy edytora.  

3.7.1 Opis gry 

 Naszą wymyśloną grą będzie kolejny klon popularnej gry przeglądarkowej 

polegającej na powtarzaniu coraz dłuższych sekwencji wyświetlanych przez kolorowe 

przyciski. Po obejrzeniu sekwencji powtórzeń, gracz musi naciskać kolorowe przyciski 

w zapamiętanej kolejności. Jakikolwiek błąd powoduje zakończenie gry – długość 

ostatniej poprawnie wykonanej sekwencji jest liczbą punktów zdobytych przez gracza. 

 Dla potrzeb naszego przykłady znacznie uprościmy tę grę, tworząc jedynie 

ekran powitalny gry oraz samą planszę z czterema kolorowymi przyciskami oraz 

wyświetlaną punktacją.  

3.7.2 Wykorzystywane zasoby 

 Przy pomocy edytora (dokładnie opisanym w rozdziale 4) przygotowujemy 

potrzebne zasoby, zapisane w pliku game.xml. Poniżej wypisujemy je wraz z ich 
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nazwami, na których podstawie utworzone są stałe wartości (pisane wielkimi literami), 

po których można identyfikować zasoby. 

 COMP_MENU – kompozycja przedstawiająca ekran powitalny. Wśród 

widocznych grafik (jak tło, upiększające animacje i tym podobne) dla nas ważna 

jest grafika IMAGE_START_BUTTON, przedstawiająca przycisk po którego 

naciśnięciu uruchomiona ma być gra. 

 COMP_GAME – kompozycja przedstawiająca ekran gry. Wśród widocznych 

grafik, najważniejsze dla nas są: 

◦ ANIM_1-ANIM_4 – cztery animacje przedstawiające rozświetlające się 

kolorowe przyciski. Jako że były dodawane po kolei w edytorze, wiemy że 

mają kolejne wartości ID różniące się o jeden. 

◦ LABEL_SCORE – obiekt wyświetlający liczbę wyświetlanych sekwencji – 

bieżący wynik punktowy gracza. 

3.7.3 Stworzone klasy 

 Do tego prostego przykłady wystarczą nam dwie klasy, których definicje 

umieścimy bezpośrednio w pliku KoMuInterface – oczywiście w przypadku bardziej 

skomplikowanych projektów warto korzystać z wielu klas zdefiniowanych w osobnych 

plikach. 

3.7.3.1 Ekran powitalny – klasa MenuScene 
 

 Po załadowaniu, klasa ta powinna wyświetlić kompozycję COMP_MENU oraz 

dodać obsługę dotyku, czyli w naszym przypadku rozpocząć grę po naciśnięciu grafiki 

IMAGE_START_BUTTON. Jedynym parametrem przekazywanym do konstruktora tej 

klasy jest ID projektu, jakie zostało mu przydzielone po wczytaniu przez 

AssetsManager. Do tego celu przygotujemy klasę MenuScene. 

 

class MenuScene: public Scene { 

 //tworzymy TouchHandler który przydzielimy naszej grafice 

 //przycisku – po jego naciśnięciu utworzona zostanie  

//scena gry  

 class ButtonTouchHandler: public ITouchHandler { 

 public: 

  int mProjId; 
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  TouchHandler(int projId) : 

    mProjId(projId) { 

  } 
 
  virtual bool onTouch(const TouchEvent& event) { 

   Engine::instance().pushScene(SScene(new  

      GameScene(mProjId))); 

  } 

 }; 

 
public: 

 MenuScene(int projId) { 

  //wczytujemy i dodajemy kompozycje do sceny 

  AssetComposition* comp =      

    

 AssetsManager::getAssetComposition(projId, COMP_MENU); 

  addChild(SDrawable(comp)); 
 
  //wyszukujemy naszą grafikę przycisku w kompozycji 

  //i dodajemy jest obsługę dotyku 

  Drawable button = comp->getChild(IMAGE_START_BUTTON); 

  button->setExternalTouchHandler( 

   STouchHandler(new ButtonTouchHandler(projId))); 

  addTouchListener(button); 

 
 } 

}; 

3.7.3.2 Ekran gry – klasa GameScene 
 

 Ta klasa jest bardziej skomplikowana – oprócz wyświetlenia załadowanej 

kompozycji i obsługi dotyku przycisków, należy stworzyć całą logikę gry – tworzenie i 

wyświetlanie sekwencji, sprawdzanie czy ruch gracza był poprawny, odświeżanie 

wyświetlanej punktacji i tym podobne. Nie są to czynności związane bezpośrednio z 

silnikiem, dlatego w niektórych przypadkach będziemy korzystać z metod i pól, których 

definicji nie będziemy przedstawiać. Pominiemy też definicje używanych pól klasy, z 

nazwami zaczynającymi się od litery m – zakładamy, że są one zmiennymi o typie 

którego domyślać się można po wartościach jakie są im przypisywane. 

 W konstruktorze klasy zainicjalizujemy wykorzystywane zmienne, wyświetlimy 

załadowaną kompozycję, dodamy obsługę dotyku oraz rozpoczniemy działanie gry. 

//konstruktor klasy 

GameScene(int projId) { 

 //ładujemy i dodajemy kompozycję do sceny 

 mComposition = AssetsManager::getAssetComposition(projId, 

    COMP_GAME); 

 addChild(SDrawable(mComposition)); 
 
 for (int i = 0; i < NO_ANIMATIONS; i++) { 
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  //po kolei wyszukujemy grafiki reprezentujące  

  //przyciski i dodajemy im obsługę dotyku 

  //zapisujemy również bezpośrednie wskaźniki  

//do nich w tablicy 

  //do późniejszego wykorzystywania 

  SDrawable drawable = mComposition-getChild(ANIM_1+i); 

  drawable->setExternalTouchHandler( 

STouchHandler( 

new ButtonTouchHandler(*this, i))); 

  addTouchListener(drawable); 

 
  mAnims[i] = static_cast<Animation*>(drawable.get()); 

 } 
 
 mScoreLabel =  

  static_cast<Label*>( 

composition->getChild(LABEL_SCORE).get()); 

 
 //po wczytaniu tych danych dalej inicjalizujemy klasę 

 //i rozpoczynamy wyświetlanie pierwszej sekwencji 

 //(...) 

} 

 

 Większość logiki odpowiedzialnej za wyświetlanie właściwych klatek animacji 

należących do sekwencji odbywać się będzie w metodzie onUpdate. Ogółem gra może 

znajdować się w dwóch stanach – wyświetlania sekwencji, kiedy użytkownik nie może 

naciskać przycisków oraz w trakcie oczekiwania na naciśnięcie przycisków we 

właściwej kolejności przez gracza. Bieżący stan będziemy określać przez wywołanie 

metody isShowingSequence. 

virtual void onUpdate(int millis) { 

 Super::onUpdate(millis); 
 
 if (isShowingSequence()) { 

  mTimeToChangeAnimation -= millis; 

  if(mTimeToChangeAnimation <=0){ 

   //sprawdzanie czy wyświetlono całą sekwencję 

 
//możliwe rozpoczęcie odtwarzania kolejnej 

//animacji 

   mAnims[id]->reset(); 

   mAnims[id]->start(); 

 

 
   //możliwa zmiana stanu gry na kolej gracza 

   //(...) 

  } 

 } 

} 
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 Ostatnim krokiem jest reakcja na przyciśnięcie jednej z grafik przez 

użytkownika. Odbywa się to z wykorzystaniem klasy ButtonTouchHandler, która 

obsługuje reakcje na dotyk grafik przycisków. W konstruktorze przekazywana jest 

referencja do GameScene w celu umożliwienia wywoływania jej metod oraz 

numeryczne ID przycisku, wedle jego pozycji w wektorze grafik mAnims. 

 

class ButtonTouchHandler: public ITouchHandler { 

 public: 

  int mId; 

  GameScene& mParent; 

 
  ButtonTouchHandler(GameScene& parent, int id) : 

    mParent(parent), mId(id) { 

  } 

 
  virtual bool onTouch(const TouchEvent& event) { 

   //nic się nie dzieje, jeśli akurat wyświetlana  

   //jest sekwencja 

   if (mParent.isShowingSequence()) 

    return false; 

 
//interesują nas jedynie akcje dotknięcia 

//grafiki,nie przeciągnięcia bądź podnoszenie 

//palca 

   if (event.type != TouchEvent::DOWN) 

    return false; 

 
   //sprawdzenie czy naciśnięto właściwy przycisk 

   //i zaaregowanie w odpowiedni sposób 

   if(mId == mParent.getCurrentIdToBeClicked()) 

    //tutaj między innymi zmienimy wyświetlaną 

    //punktację przez wywołanie 

    // mLabel->setText(scoreText); 

    mParent.clickedCorrectButton(); 

   else 

    mParent.clickedIncorrectButton(); 

 
   mParent.startAnimation(mId); 

 
   //zwracamy true, ponieważ obsłużyliśmy dotyk 

   return true; 

  } 

 }; 

 

 Pozostaje nam jedynie zainicjalizowanie samego silnika, wczytanie zasobów 

oraz wyświetlenie pierwszej sceny. Wykonamy to funkcji onInit pliku 

KoMuInterface. 
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void onInit(int screenWidth, int screenHeight, const char* 

resPath) 

  throw (ExceptionKoMu) { 

 //inicjalizowanie silnika oraz dodanie mu domyślnego  

 //obiekty Renderer, tworzącego macierz projekcji 

 Engine& engine = Engine::instance(); 

 engine.onInit(screenWidth, screenHeight, resPath); 

 engine.setRenderer(Renderer(screenWidth, screenHeight)); 

 
 //zainicjalizowanie domyślnych programów shaderów 

 ShaderProgramsManager::instance().initialize(); 
 
 //wczytanie i załadowanie projektu z pliku xml 

 int projId = AssetsManager::loadProject("game.xml"); 

 AssetsManager::loadProjectAssets(projId); 
 
 //dodanie sceny MenuScene na wierzch stosu w Engine 

 engine.pushScene(SScene(new MenuScene(projId))); 

} 

 

To wszystko – właśnie przy pomocy dwóch klas stworzyliśmy podstawową grę 

działającą jednocześnie na platformie Android jak i iOS.  
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4 Edytor grafik 

Aby przyspieszyć proces tworzenie i testowania wyglądu graficznego gier i 

obiektów, a także testowania, jako wtyczka dla Eclipse został stworzony edytor grafik. 

Funkcjonuje on, jako osobna perspektywa. Informacje o zasobach są przechowywane w 

pliku  XML, który jest następnie wczytywany przez silnik graficzny, format i sposób 

przechowywania zasobów jest identyczny dla obu platform  mobilnych (iOS, Android). 

Zasobami obsługiwanymi przez edytor są: 

 Obraz – grafika w dowolnym formacie, JPEG, PNG, TGA itd.. 

 Tekst – ciąg znaków lub liczba, wykorzystywany do tworzenia tłumaczeń. 

 Czcionka – zestaw obrazów dla poszczególnych liter przechowywany w 

autorskim formacie. 

 Audio – plik zawierający dźwięk w dowolnym formacie, MP3, WAV, WMA 

itd.. 

 Animacja – ciąg obrazów zmieniających się co określony interwał, zmiana 

wykonywana raz lub powtarzana (w zależności od woli grafika). 

 Kompozycja – składa się z dowolnej liczby zasobów (w tym także innych 

kompozycji) np. grupa obrazów ułożona względem siebie w określony sposób. 

Edytor umożliwia podgląd każdego zasobu, tworzenie kompozycji i ich podgląd 

(z wykorzystaniem OpenGL, co sprawia, że w edytorze kompozycje wyglądają tak 

samo jak będą wyglądać na telefonie). Zasoby graficzne posiadają atrybuty określające 

ich położenie i rozmiar na ekranie telefonu wyrażone w wartościach bezwzględnych, co 

rozwiązuje problem skalowania grafik dla różnych rozdzielczości. 

4.1 Wtyczka dla środowiska Eclipse 

Eclipse jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE) 

rozszerzalnym o obsługuję wielu różnych języków programowania (w tym zarówno C, 

C++, Java i Objective-C) przy pomocy systemu wtyczek. Jest napisany w większości w 

języku Java (w tym samym języku tworzy się wtyczki), co czyni go przenośnym i 

wieloplatformowym. Jest także środowiskiem zalecanym do tworzenia aplikacji na 

platformę Android i dobrze integruje się z Android SDK (przygotowanie i kompilacja 

aplikacji, emulator). Dodatkowo jest wydawany na otwartej licencji (Eclipse Public 
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License) dzięki czemu tworzenie jakichkolwiek aplikacji nie wymaga żadnych opłat 

licencyjnych. Z tych względów został wybrany zarówno, jako edytor kodu, kompilator 

jak i platforma do tworzenia narzędzi (na obecnym etapie edytora grafik) niezbędnych 

do działania tworzonego silnika graficznego. 

4.1.1 RCP – Rich Client Platform 

RCP (Rich Client Platform) jest framework-iem, którego ogólnym 

przeznaczeniem jest tworzenie aplikacji. Wszystkie wtyczki dla środowiska Eclipse 

obowiązkowo napisane muszą zostać z użyciem RCP. Nie jest on dostępny w 

standardowej wersji Eclipse, trzeba go pobrać osobno jako wtyczkę lub jako gotową 

paczkę o nazwie „Eclipse for RCP and RAP Developers”. Po jej instalacji uzyskujemy 

dostęp do nowej perspektywy Plug-in Developement oraz typu projektu Plug-in Project, 

przy użyciu którego można tworzyć nowe wtyczki. 

Projekt w RPC jest opisany w pliku xml. Znajdują się tam informacje o: 

 Zależnościach od innych wtyczek. 

 Środowisku, w którym może być uruchamiana wtyczka (wersja Javy,  

wersja  Eclipse oraz wersje innych wtyczek). 

 Rozszerzenia, z jakich korzysta wtyczka. 

Najważniejsze z grup rozszerzeń, z jakich może korzystać wtyczka są następujące: 

 org.eclipse.ui.menus  – menu  i paski narzędzi w  Eclipse Workbench, 

mogą być przypisane i widoczne dla wybranej perspektywy lub perspektyw. 

 org.eclipse.ui.commands – w celu realizacji modelu MVC (Model-

View-Controller) i oddzielenia GUI od funkcji, które wykonuje należy 

połączyć dane pole z np. menu z klasą która zajmie się obsługą jego 

kliknięcia. Dokonuje się tego tutaj, a kod klasy jest tworzony automatycznie. 

 org.eclipse.ui.views – tutaj tworzymy widoki, każdy widok powinien 

mieć unikalne id, kod klasy Javy opisującej i obsługującej widok jest 

generowany automatycznie. 

 org.eclipse.ui.editors – analogicznie tutaj tworzymy edytory. 

 org.eclipse.ui.bindings  – obsługa skrótów klawiszowych. 
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 org.eclipse.ui.perspectives  – tworzenie nowych perspektyw, 

perspektywy mogą dziedziczyć po sobie tzn. jedna może zawierać widoki 

innej. 

 org.eclipse.core.runtime.applications  – w wypadku tworzenia 

aplikacji  typu standalone, tutaj ustawia się jej nazwę oraz klasę 

odpowiedzialną za obsługę okna głównego. 

RCP zapewnia nam także obsługę internacjonalizacji, czyli tłumaczeń z 

poziomu edytora projektu.  

Zawartość widoków lub edytorów może być dowolna, opisywana jest przez 

odpowiednią klasę Javy, a do tworzenia GUI wykorzystywana jest biblioteka SWT 

(Standard Widget Toolkit). Sami musimy zadbać o zapis oraz odczyt danych z widoków 

oraz odświeżanie zawartości widoków zależnych tj. takich, które zawierają dane 

widoczne w paru widokach na raz. Przy tworzeniu GUI w SWT możemy się wspomóc 

wtyczką SWT Designer, która umożliwia nam dostęp do edytora WYSIWYG dla 

każdego z widoków lub edytorów. 

4.1.2 JFace 

JFace został stworzony przez twórców projektu Eclipse jako zestaw narzędzi,  

który zapewnia zestaw klas pomocniczych dla funkcji, które mogą być uciążliwe we 

wdrażaniu. Jest to warstwa, która znajduje się ponad systemem widget-ów biblioteki 

SWT i wprowadza do niej możliwość użycia modelu MVC (Model-View-Controller). 

Biblioteka dostarcza m.in.: 

1) Klasy typu Viewer:  są to klasy, które upraszczają proces wyświetlania, 

sortowania, filtrowania i aktualizowania widget-ów wyświetlających dane takich 

jak np. tabele (TableViewer) czy listy (ListViewer). 

2) Klasy typu Action:  jest to  odpowiednik „signal and slots” z biblioteki Qt. 

Umożliwiają zdefiniowanie własnych zachowań (akcji) i przypisanie ich do 

konkretnych elementów GUI (np. pozycji menu, przycisków). 

3) Rejestry: przechowują czcionki i obrazy z możliwością podglądu obu. 

4) Dodatkowe predefiniowane okna dialogowe:  gotowe klasy okien dialogowych i 

kreatorów np. okno wyboru z listy. 
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Głównym celem stworzenia biblioteki było umożliwienie skupienia się programiście na 

implementacji funkcji, które ma realizować jego aplikacja bez konieczności 

zastanawiania się nad sposobem funkcjonowania GUI i rozwiązywania problemów 

powszechnych niemal we wszystkich aplikacjach okienkowych. JFace jest dodatkiem 

do SWT, które znacząco przyspiesza tworzenie aplikacji okienkowych  i czyni ich kod 

czytelniejszym. 

4.2 Architektura 

Edytor został zaimplementowany jako pierwszy, zanim został stworzony silnik. 

Oba projekty jednak korzystają z wspólnych wytycznych dlatego ich architektury są 

zbliżone. W porównaniu do silnika, edytor nie musi posiadać obsługi dotyku, 

dowolnych macierzy transformacji stosowanych względem rysowanych obiektów czy 

modyfikatorów. Podgląd rysowanych obiektów wykonywany jest przy pomocy 

biblioteki JOGL, aby był jak najbardziej zbliżony do wyglądu tych obiektów w silniku. 

Ponieważ to silnik jest bardziej znaczącym projektem, w tym rozdziale zostaną opisane 

klasy uznane przez nas za najbardziej istotne czyli te do przechowywania zasobów oraz 

ich edycji, a pominięte pozostaną wszystkie inne takie jak te służące do rysowania 

elementów GUI (okna dialogowe, widżety), interakcji z API środowiska Eclipse (akcje, 

menu, kreatory), obsługi ładowania/zapisu audio i obrazów itd. 
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Rysunek 7. Hierarchia klas przechowujących zasoby w edytorze. 

4.2.1 Zasoby 

Lista zasobów (klasy dziedziczące po Resource) przechowywana jest w 

projekcie (klasa Project) przechowywanym w pliku XML. Aby stworzyć pusty plik 

projektu, należy wykorzystać kreator (ang. wizard). Uruchamiamy go przez wybranie 

pozycji Plik -> Nowy -> Inny -> KoMu -> New XML File lub skrót klawiszowy Ctrl+N. 

Prócz listy przechowywanych zasobów, projekt posiada jeszcze nazwę (będzie ona 
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wykorzystana jako nazwa przestrzeni nazw przy automatycznej generacji nagłówków, 

patrz: rozdział 4.3) oraz opcjonalny opis. 

Każdy zasób (klasy dziedziczące po Resource) musi posiadać unikalne ID 

(nadawane automatycznie) oraz nazwę, która będzie używana jako jego identyfikator 

(nadawana ręcznie). Opcjonalnie można mu nadać jakiś atrybut (na zasadzie pary klucz-

wartość) oraz dodać komentarz. 

Typy zasobów można podzielić na 3 typy wg. tego jakie interfejsy implementują, 

każdy typ zasobu został opisany szczegółowo w poprzednich rozdziałach pracy, dlatego 

ograniczę się tylko do opisu interfejsów: 

 Interfejs Drawable – są to wszystkie zasoby, które mogę być rysowane na 

ekranie. Nie implementują one wprawdzie bezpośrednio tego interfejsu, ale 

dziedziczą po klasie Graphic, która dostarcza nam dodatkowo metod do 

pobrania wysokości i szerokości grafiki w pikselach (ta informacja 

wykorzystywana jest przy automatycznym dostosowywaniu wymiarów okna 

podglądu). Interfejs ten różni się dość znacznie od interfejsu IDrawable 

wykorzystywanego w silniku - posiada tylko 2 metody. Obie z nich otrzymują 

kontekst OpenGL: jedną do inicjalizacji (głównie tekstur), drugą do 

narysowania zasobu w punkcie x,y.  

 Interfejs Updateable – analogiczny do tego używanego w silniku. 

 Interfejs Exportable – każdy obiekt, który ma mieć możliwość bycia 

zapisanym lub wczytanym z pliku XML musi implementować ten interfejs. Do 

obsługi importowania klasa musi zaimplementować metodę importFrom, która 

otrzymuje obiekt org.w3c.dom.Element - znacznik XML z informacjami o 

sobie takimi jak atrybutu, zawartość czy lista dzieci. Zapewnieniem referencji 

do odpowiedniego elementu (np. dla klasy Image musi to być znacznik 

<image>) zajmuje się projekt. Po zakończeniu obsługi klasa która jest 

importowana powinna wywołać metodę importFrom z klasy nadrzędnej jeśli 

taką posiada. Do eksportu wykorzystywana jest metoda exportTo przyjmująca 

jako parametry dokument do którego będzie zapisana oraz nazwę znacznika 

klasy najbardziej nadrzędnej. Tak jak metoda importFrom, wywołuje ona 

metodę exportFrom swojej klasy nadrzędnej. 
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 Interfejs FileResource – dla zasobów, które prócz wpisów w pliku XML, są 

zależne od jakiś zewnętrznych np. bitmap czy plików audio. Ścieżki zapisywane 

w pliku XML są zawsze względne (metoda getDepFilePath), metoda 

getIndepFilePath zwracająca ścieżkę bezwzględną używana jest tylko 

wewnętrznie. 

Sposób obsługi kompozycji różni się od tego stosowanego w silniku. Tam każda 

klasa dziedzicząca po Drawable jest właściwie kompozycją ponieważ posiada listę 

swoich dzieci. W edytorze jest to specjalna klasa, która przechowuję listę grafik wraz z 

ich położeniem x,y w pikselach w kompozycji - przechowane są w klasie 

VisibleGraphic. Może zastanowić czemu klasa VisibleGraphic nie dziedziczy 

po Graphic, jest to rozwiązanie celowe. Gdyby dziedziczyła, w jej konstruktorze 

musielibyśmy podawać projekt do którego należy ponieważ dziedziczy po klasie 

Resource - nie da się stworzyć zasobu nieprzydzielonego do żadnego projektu. 

4.2.2 Edytory (klasy dziedziczące po EditorPart) 

Wszystkie edytory muszą dziedziczyć po klasie abstrakcyjnej EditorPart i 

zapewnić implementację 2 metod z niej dziedziczonych: init – gdzie przypisywany 

jest tytuł, który będzie wyświetlany w nagłówku edytora i zasób, który będzie 

modyfikowany przez ten edytor; oraz createPartControl gdzie przy pomocy 

biblioteki SWT zostanie stworzony cały interfejs użytkownika. 

Każdy typ zasobu ma odpowiadający mu edytor. To edytor zajmuje się obsługą 

zapisu. Jeśli nastąpiły jakieś zmiany w oknie edytora (np. zmiana nazwy zasobu), to 

wtedy zmienna isDirty ustawiana jest na true a nagłówek z tytułem edytora jest 

poprzedzany znakiem „*”. Po kliknięciu polecenia menu Plik->Zapisz lub wciśnięcia 

Ctrl+S edytor przyjmuje polecenie zapisania zmian (o ile jakieś nastąpiły). Wtedy 

przypisuje zasobowi, który przechowuje wartości z widżetów, które zawiera (np. 

pobiera zawartość pola tekstowego z nazwą zasobu i wywołuje setName na zasobie z 

tą wartością). Następnie wywołuje metodę save dla projektu rodzica zasobu, co zapisze 

zasób do pliku XML i ustawi wartość isDirty na false, dzięki czemu zniknie „*” z 

nagłówka edytora. 
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Rysunek 8. Edytory zasobów. 

 

Okno każdego z edytorów dzieli się na 2 części, po lewej stronie znajduje się 

podgląd, a po prawej różne właściwości zasobu. Część właściwości, takich jak ID czy 

nazwa, jest wspólna dla każdego zasobu i tworzeniem interfejsu dla nich zajmuje się 

klasa ResourceEditor. Wszystkie pozostałe klasy dziedziczące po niej mogą dodać 

swoje widżety do panelu podglądu pobieranego za pomocą metody getPreviewPanel 

lub do panelu właściwości pobieranego za pomocą getAttributesPanel. Każdy 

edytor dodatkowo posiada statyczne ID, które jest używane przy tworzeniu nowego 

zasobu przy precyzowaniu, który edytor ma zostać użyty do jego pokazania. 

4.3 Autogeneracja nagłówków 

Przy zapisie projektu do pliku XML, automatycznie tworzony jest także plik 

nagłówkowy języka C++ (.h) zawierający wszystkie ID zasobów należących do 

projektu. Plik ten jest potem wykorzystywany przy tworzeniu aplikacji korzystającej z 

zasobów z użyciem naszego silnika. ID jest stałą liczbą (int), a nazwa stałej tworzona 

jest na podstawie nazwy zasobu.  

Nazwy stałych zapewniają poszczególne klasy, które dziedziczą po interfejsie 

Exportable poprzez metodę getGoodName. Zwraca ona nazwę zasobu, która może 

być wykorzystana do nazwania stałej języka C++ (zamienia spacje na znak „_”, usuwa 

znaki specjalne itd.) oraz jest zgodna z przyjętą konwencją nazewnictwa (wielkie litery, 

prefiks zawierający typ zasobu np. ANIM_ dla animacji). Generacja odbywa się w 
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metodzie genereteHeader klasy Project, wywoływana jest przy każdym 

wywołaniu metody save. 

Wszystkie wygenerowane stałe znajdują się w przestrzeni nazw (namespace), 

której nazwa tworzona jest na podstawie nazwy projektu. Zasoby złożone, zawierające 

inne zasoby takie jak animacja czy kompozycja, umieszczane są w osobnych pod-

przestrzeniach nazw i prócz stałej mówiącej o ich ID, zawierają stałe wszystkich 

zasobów, które zawierają. 

4.4 Format pliku XML 

Plik XML zawiera informacje o wszystkich zasobach dostępnych w projekcie, 

takie jak ścieżki do zasobów, ich atrybuty czy id. Plik ten generowany jest 

automatycznie przez edytor, który umożliwia na bieżąco podgląd edytowanego zasobu. 

Znacznik XML Zawiera/może zawierać Opis 

<project>  Korzeń pliku XML. 

 description=”” Opis projektu, opcjonalny. 

 name=”” Nazwa projektu, obowiązkowa. 

 version=”” Wersja, aktualna 2.0. 

Obowiązkowa. 

 <image> Bitmapa. 

 <animation> Animacja. 

 <font> Czcionka. 

 <composition> Kompozycja. 

 <text> Tekst. 

<image>, 

<animation>, 

<composition>, 

<font>, <text>, 

<label> 

  

 id=”” Id zasobu, obowiązkowe. 



80 

 

 name=”” Nazwa zasobu, obowiązkowa. 

 description=”” Opis zasobu, opcjonalny. 

 <properties> Lista tekstowych właściwości 

zasobu. Opcjonalna. 

<properties>   

 <value> Para klucz-wartość. 

<value>   

 name=”” Nazwa (klucz), obowiązkowa. 

 type=”” Typ wartości, Float, Integer 

lub String (domyślny), 

opcjonalny. 

 zawartość Wartość. 

<image>, 

<animation>, 

<composition>, 

<label> 

  

 width=”” Szerokość grafiki w pikselach, 

obowiązkowa. 

 height=”” Wysokość grafiki w pikselach, 

obowiązkowa. 

<image>   

 filepath=”” Ścieżka do pliku graficznego, 

obowiązkowa. 

<animation>   

 interval=”” Czas w ms pomiędzy 

poszczególnymi klatkami animacji. 

Obowiązkowy. 

 repeat=”true” Czy animacja ma się zapętlać, 
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domyślnie tak, obowiązkowy. 

 runOnStart=”true” Czy animacja zaraz po 

załadowaniu ma zostać 

„animowana”, domyślnie tak. 

Obowiązkowy. 

 <image> Lista klatek animacji, w znaczniku 

<image> wymagany tylko atrybut 

id. 

<composition>   

 <graphic> Lista grafik z których składa się 

kompozycja. 

<graphic>   

 id=”” Id grafiki, obowiązkowe. 

 x=”” Pozycja w osi X w kompozycji w 

pikselach. 

 y=”” Pozycja w osi Y w kompozycji w 

pikselach. 

<font>   

 filepath=”” Ścieżka do pliku kmf, 

obowiązkowa. 

<label>   

 font=”” Id używanej czcionki, 

obowiązkowe. 

 type=”” Typ zawartości, Float, Integer 

lub String (domyślny), 

opcjonalny. 

 zawartość Treść etykiety, która zostanie 

odrysowana. 
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<text>   

 zawartość Tekst, kodowanie UTF-8. 

Tabela 1. Format pliku XML z zasobami. 

4.5 Format czcionek 

Czcionki używane do rysowania tekstów przechowywane są w autorskim 

formacie. Plik zawierający takie dane posiada rozszerzenie kmf (od KoMu Font). Trzy 

najważniejsze informacje jakie się w nim znajdują to: 

 Listę znaków jakie zawiera czcionka z użyciem kodowania UTF-8. Czcionka 

może np. zawierać tylko cyfry jeśli używana jest do pokazywania jakiejś liczby, 

wtedy wystarczy tylko 10 znaków co znacząco zmniejsza rozmiar pliku. 

 Pliki graficzne w formacie PNG zawierający wygląd wszystkich znaków jakie 

zawiera czcionka, wiele znaków jest ułożonych sąsiadująco w pojedynczym 

pliku graficznym. 

 Pozycje poszczególnych znaków w plikach graficznych tj. Ich szerokość, 

wysokość i przesunięcie w osi X i Y względem lewego-górnego rogu pliku 

graficznego. 

 

Szczegółowy format prezentuje się następująco, wszystkie liczby są 

stałoprzecinkowe i zapisywane w formacie Little Endian: 

 

Przesunięcie 

względem 

początku 

pliku 

Rozmiar 

pola w 

bajtach 

Nazwa pola Opis 

0 3 Sygnatura Służy do identyfikacji pliku, litery 

„KMF” (heksadecymalnie 0x4B, 0x4D, 

0x46). 

3 1 Zarezerwowane Nie używane. 

4 4 Wersja Wersja formatu, aktualnie 1. 

8 4 Flagi Na obecną chwilę nie używane. 

12 4 Liczba znaków Liczba znaków w czcionce. 
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16 4 Liczba bitmap Liczba plików graficznych ze znakami. 

20 - Znaki Lista znaków jakie zawiera ta czcionka 

zawierająca informacje o ich położeniu 

w bitmapie. Składa się ze struktur 

opisanych w Tabela 3. 

- - Bitmapy Pliki graficzne. Struktura opisana w 

Tabela 4. 

Tabela 2. Szczegółowy format pliku czcionki. 

 

Rozmiar Nazwa pola Opis 

zmienny Znak Znak w kodowaniu UTF-8. 

2 Strona Indeks bitmapy, w której znajduje się graficzny obraz 

znaku. 

2 X Pozycja w osi X w bitmapie w pikselach. 

2 Y Pozycja w osi Y w bitmapie w pikselach. 

2 Szerokość Szerokość znaku w pikselach. 

2 Wysokość Wysokość znaku w pikselach. 

Tabela 3. Struktura przechowująca informacje o pojedynczym znaku. 

 

Rozmiar Nazwa pola Opis 

4 Rozmiar bitmapy Rozmiar kolejnej bitmapy w bajtach. 

zmienny Bitmapa Plik graficzny z formacie PNG. 

Tabela 4. Struktura przechowujące bitmapy. 

 

Tworzenie pliku jest zautomatyzowane przez edytor. Generuje on gotowy plik 

kmf, na podstawie wybranej czcionki dostępnej w systemie. W plikach graficznych, 

piksele które mają być widoczne mają kolor biały, tło czarny. 
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Rysunek 9. Tworzenie czcionki w edytorze. 

W polu 2 widocznym na Rysunek 9 wpisujemy z jakich znaków ma składać się 

czcionka, aby dodać wszystkie widoczne znaki ASCII należy kliknąć na przycisk „Add 

common chars”. Następnie przy pomocy przycisku „Generate font bitmap” wybieramy 

czcionkę, która będzie użyta do generacji plików graficznych, widocznych w 

podglądzie oznaczonym numerem 3.  
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5 Podsumowanie 

Zanim przystąpiliśmy do pisania kodu, stworzyliśmy listę funkcjonalności, jakie 

chcielibyśmy żeby posiadał silnik i edytor, w formie diagramów. Diagramy te (jeśli 

chodzi o strukturę) pozostały praktycznie niezmienne od początku pisania pracy, więc 

są one dobrym podsumowaniem co udało się osiągnąć, a czego nie. Zielonym kolorem 

zostały oznaczone funkcjonalności, które zostały zrealizowane, żółtym te które zostały 

częściowo zrealizowane lub zrealizowane w inny sposób, czerwonym te, które nie 

zostały dodane. 

 

Rysunek 10. Zrealizowane funkcjonalności silnika. 
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W przypadku silnika nie udało się zrealizować 2 z zakładanych funkcjonalności 

(nie związanych z rysowaniem grafiki), nie będących funkcjonalnościami 

priorytetowymi. Fizyka zachowania obiektów miała być obsługiwana z użyciem jakiejś 

zewnętrznej biblioteki, ale z braku pomysłu i czasu na przykład praktycznego użycia 

(niewiele gier wymaga tak naprawdę skomplikowanej fizyki) ten pomysł został 

zarzucony już we wczesnej fazie pracy. Obsługa dźwięku jest jest czymś co musi 

posiadać każdy silnik do tworzenia gier, ale tutaj też zabrakło czasu na testowanie 

(zasób Audio jest częściowo zaimplementowany w edytorze).  

Oznaczona na żółto kamera jest funkcjonalnością, która została dodana 

częściowo – początkowo miała to być osobna klasa uczestnicząca w procesie rysowania 

w sposób podobny do Renderer i skalująca odpowiednio widoczne grafiki zależnie od 

rozmiaru ekranu. Ostatecznie zrezygnowano z tego rozwiązania i skalowanie jest 

przeprowadzane ręcznie przy pomocy metod udostępnianych przez Scene. Funkcja 

fillparent natomiast miała być cechą, która nadana grafice sprawiałaby, że ta przy 

użyciu kamery rozrastałaby proporcjonalnie się w stopniu wystarczającym do 

wypełnienia jednej wybranej osi ekranu. Nie udało się jednak uzyskać zamierzonego 

efektu przy pomocy metod udostępnianych przez istniejące klasy, dlatego 

zrezygnowano z tej funkcjonalności razem z kamerą. 

 

Rysunek 11.Zrealizowane funkcjonalności edytora. 
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Jeśli chodzi o edytor, to udało się zrealizować wszystkie zakładane 

funkcjonalności, prócz transformacji elementów z użyciem macierzy tak jak to ma 

miejsce w silniku. Zdecydowaliśmy, że wymagałoby to znacznego skomplikowania 

formatu pliku XML i nie byłoby często używane. Ten sam efekt można to osiągnąć w 

inny sposób np. dodając zasobowi właściwość rotate wraz z jej wartością i obrócić już 

obiekt w kodzie aplikacji korzystającej z silnika. 

W czasie pisania pracy, wraz z wydawaniem nowszych wersji bibliotek i 

środowisk, wystąpiło kilka zmian, które wymusiły zmiany w sposobie pisania kodu . 

Gdy zaczynaliśmy pisać tą pracę używaliśmy wersji środowiska Eclipse 3.6 (Indigo). 

Przy wydaniu wersji 4.2 (Juno) nastąpiły zmiany w Eclipse SDK i w domyślnym 

wyglądzie obszaru zawierającego edytory co wymagało pewnych zmian w kodzie 

edytora. Aktualna wersja środowiska to Eclipse 4.3 (Kepler), która w porównaniu do 

wersji 4.2 umożliwia dużo łatwiejszą instalację i konfigurację łańcucha narzędzi C/C++ 

(ang. toolchain), nawet z kompilatorem firmy Microsoft (Visual Studio). Na platformie 

Android wraz z nadejściem wersji 4.0.3 dodane zostało wsparcie dla OpenGL ES 2.0 w 

emulatorze, co umożliwiło testowanie silnika na różnych rozdzielczościach i wersjach 

platformy do których nie mamy fizycznego dostępu. 

5.1 Historia wersji 

Silnik w obecnej formie mocno różni się od wersji, która po raz pierwszy przy 

pomocy jednego kodu C++ wyświetliła grafiki na platformach iOS i Android. 

Rozpoczynając pracę posiadaliśmy jedynie ogólną wizję funkcjonalności jakich 

dostarczyć ma nasz program, doświadczenia z wykorzystywania OpenGL i tworzenia 

aplikacji nie związanych z grami na platformach iOS i Android. Pomimo długotrwałego 

przygotowywania i analizowania różnych projektów silników, kilkukrotnie w trakcie 

pracy okazywało się, że niektóre założenia są błędne i uniemożliwiają poprawną pracę 

silnika bądź znacznie ograniczają jego rozwój. 

5.1.1 Wersja pierwsza – C++ i OpenGL na platformach iOS i 
Android 

 Pierwszego przygotowanego projektu nie można uznać za silnik. Była to jedynie 

aplikacja sprawdzająca możliwość zastosowania C++ i OpenGL do stworzenia 

programu rysującego  grafiki w obydwu systemach – zastosowania, którego nie byliśmy 

pewni i bez którego nasza praca nie mogłaby powstać. Aplikacja potwierdziła nasze 
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założenia o przenośności kodu C++ pomiędzy platformami oraz wykorzystywaniu 

OpenGL z poziomu C++ do rysowania w kontekstach OpenGL tworzonych przy 

pomocy API udostępnianych przez iOS i Android. 

5.1.2 Wersja druga – wczytywanie zasobów 

 Kontynuując pracę nad silnikiem posiadaliśmy już wersje edytora na tyle 

rozbudowaną, aby móc tworzyć podstawowe projekty zawierające grafiki, animacje 

oraz kompozycje. W silniku tym skupiliśmy się na wczytywaniu zasobów i 

odwzorowywaniu ich struktury bezpośrednio w silniku. Wczytywanie i wyświetlanie 

działało poprawnie, po dłuższej pracy z nim doszliśmy jednak do wniosku, że jest on 

mocno ograniczony, między innymi przez: 

 Bezpośrednie odwzorowanie struktury wczytywanych zasobów – błędnie 

założyliśmy, że każdy wykorzystywany zasób pochodzi z edytora, wymuszając 

posiadanie przez niego takich cech jak ID oraz typ zasobu. Bardzo mocno 

ograniczało to dodawanie własnych zasobów spoza edytora. 

 Będąc bezpośrednim odpowiednikiem struktur z edytora, jedynie kompozycja 

mogła posiadać dzieci (inne grafiki).  

 Każdy rysowany obiekt przechowywał informacje o swoich wierzchołkach oraz 

współrzędnych grafiki w teksturze (brak regionów tekstur) 

 Zakładając, że będziemy tworzyć wyłącznie gry 2D rysujące grafiki 

wczytywane z tekstur korzystaliśmy wyłącznie z jednego stałego programu 

shadera, wyświetlającego grafiki z tekstur. 

5.1.3 Wersja trzecia – aktualna 

 Ograniczenia wersji drugiej skłoniły nas do gruntownej przebudowy silnika i 

stworzenia konstrukcji widocznej w ostatecznej wersji pracy. Zmiany uwzględniały 

przede wszystkim: 

 Stworzenie rozbudowanej struktury Drawable, gdzie każdy obiekt mógł 

posiadać dowolną liczbę dzieci typu Drawable oraz umożliwiając łatwe 

rozszerzanie tej rodziny klas o nowe rysowalne obiekty. 

 Wydzielenie informacji o wierzchołkach obiektu i regionie tekstury z 

rysowanych obiektów i przechowywanie ich w osobnych dedykowanych 

klasach z rodzin VertexBufferObject i TextureRegion. Pozwoliło to na 
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współdzielenie tych danych przez kilka rysowanych obiektów i ograniczyło 

zużycie pamięci. 

 Rozszerzenie liczby programów shaderów dostarczanych z silnikiem i dodanie 

możliwości tworzenia własnych shaderów przez użytkownika. 

 Zasoby z edytora wczytywane są co najwyżej raz i na podstawie jednego 

zasobu może być stworzonych wiele obiektów współdzielących jedną kopię 

załadowanych danych. Jednocześnie w ramach animacji i kompozycji 

zachowaliśmy informacje o ID wykorzystywanych grafik. 

 

 W trakcie przygotowywania przykładów z użyciem silnika najnowszej wersji 

natknęliśmy się kilkukrotnie na pewne ograniczenia, ale dzięki elastycznej konstrukcji i 

łatwości rozszerzania poszczególnych rodzin klas sprawnie udało nam się je 

przezwyciężyć. Uważamy, że silnik w obecnej formie nie potrzebuje już żadnych 

krytycznych zmian i jest przygotowany na rozszerzanie go niewielkim kosztem. 

5.2 Testowe aplikacje i gry 

W celu pokazania możliwości silnika, zostały stworzone 3 aplikacje. Pierwsze 2 

z nich to klasyczne gry Pong i Tetris. 

 

Rysunek 12.Tetris i Pong z wykorzystaniem naszego silnika. 

Ostatnia to bardziej rozbudowana aplikacja z menu pozwalającym wybrać jeden z wielu 

przykładów, w pojedynczym przykładzie prezentują ona wybraną funkcjonalność 
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silnika wraz z licznikiem pokazywanych klatek na sekundę (ang. FPS – Frames Per 

Second): 

 Shapes: pokazuje różne rodzaje figur geometrycznych, które można stworzyć 

programistycznie bez potrzeby ładowania ich z zasobów. 

 Assets: pokazuje różne rodzaje obiektów, które mogą być rysowane i ładowane 

z zasobów: obrazki, animacje, etykiety (czcionki) i kompozycje. 

 Modifiers: przykładowe użycie modyfikatorów obrotu i skalowania dla trójkąta 

w środku sceny. 

 Particles: tzw. cząsteczki czyli duża liczba pojawiających się i znikających 

obiektów poruszających się w losowych kierunkach. 

 Text: czcionka o stałej szerokości znaku jest użyta do wypisania dłuższego 

tekstu w języku angielskim załadowanego z zasobów i dopasowanego do 

szerokości ekranu. 

 Touch: przykład obsługi dotyku i przeciągania, obiekt przeciągany pojawia się 

w miejscu gdzie aktualnie znajduje się palec. 

 Isometric:  plansza składająca się z 60x22 pól w widoku izometrycznych, każde 

pole może mieć przypisaną 1 z 10 tekstur załadowanych z zasobów. Planszę 

można przesuwać poprzez przeciąganie. 

5.3 Wykorzystane biblioteki, narzędzia i sprzęt 

W poniższej tabeli znajduje się lista zewnętrznych bibliotek (wymagających 

jakiś dodatkowych czynności instalacyjnych) wykorzystywanych w naszych projektach. 

Nazwa biblioteki Do czego użyta 

rapidxml [20] Wczytywanie i parsowanie plików XML z projektami w silniku. 

libpng [21] Wczytywanie tekstur w formacie PNG w silniku. 

zlib [22] Wykorzystywana przez libpng do obsługi kompresji. 

GLUT [23] Nakładka na bibliotekę OpenGL wykorzystywana do testowanie 
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silnika w środowisku Windows. 

JOGL [24] Wrapper na bibliotekę OpenGL dla języka Java używany w 

edytorze. 

Tabela 5. Wykorzystane biblioteki. 

 

Silnik był testowany na następujących platformach: 

Platforma Nazwa urządzenia Wersja 

Android Galaxy Nexus 4.2 

Android HTC Desire Z 2.3.3 

Android Emulator 4.0.3, 4.1.2, 4.2.2, 4.3 

iOS Symulator 4.3 

Windows GLUT - 

Tabela 6. Testowane platformy. 

Jako środowisk deweloperskich użyto Eclipse 4.3 Juno do pisania/kompilacji kodu 

silnika oraz edytora. Do kompilacji silnika na platformie iOS wykorzystano XCode 

3.2.6. 
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