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Inledning 
 
Vi ska i kursen Avancerad C/C++ (DVA303) som projekt göra ett litet spel för att visa vad vi har lärt 
oss under kursens gång. Vi valde att inte göra det föreslagna textbaserade äventyrsspelet utan 
istället göra en klassisk Space Shooter. En variant på det gamla spelet Space Invaders (Wikipedia, 
2010a; The Dot Eaters, 2010) från 1978. Man styr runt ett litet rymdskepp och skjuter på allt som rör 
sig och får poäng. Banorna i spelet ska bestå av vågor av fiender som man måste skjuta ner innan 
nästa våg kommer. Den här rapporten kommer att beskriva hur vi gått till väga och hur vi löst vissa 
problem. 
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Metod 
Vi gick till väga med projektet genom diskussion om spelstilen på spelet. Vi var båda överens om att 
vi ville ha en ganska så retro stil på spelet, så att använda det gamla spelet Space Invaders som 
inspiration underlättade både vid både design- och programmeringsfrågor. 

Tillvägagångssättet med projektet bestod av en designdel och en kodnings- och testningsdel. Vår 
åsikt om dessa delar är i likhet med J. S. Harbours (Harbours, J. S., 2006). Under designdelen ska 
alla, eller så många som möjligt, objekt och egenskaper om dessa definieras och vara på papper eller 
i dokument. Nästa steg i utvecklingen var kodningen och testningen. Detta sker parallellt då 
kodningen är så förändringsbar att det skulle bli kaos om det skedde i för stora hopp. Med små hopp 
mellan förändringar i koden kundes vi lätt gå tillbaka till en fungerande version av programmet utifall 
vi upptäckte att det blev fel under testningen. 

Kodningen har skett helt i Visual Studio 2008. Vi använde sedan ett tredjepartsbibliotek kallat allegro 
för att rendera grafik. 

Till en början visualiserade vi klasserna i ett UML-diagram som gjordes i StarUML, men vi gick senare 
över till den inbyggda klassdiagramsfunktionen i Visual Studio 2008. 

Grafiken gjordes helt i Adobe Photoshop CS3.



Utförande 
Klassdiagram 

 
(fig. 1)
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Sprite 
 
Vårt spel kommer till stor del handla om hantering av bitmappar så vi designade en lämplig 
klasshierarki för detta. 
 
Klassen Sprite består av en bitmap och en position som bitmappen kommer att ritas ut på. Den har 
även funktioner för att korrekt ladda in en bitmap, rita ut den på skärmen samt förstöra den. Här har vi 
även en funktion, Intersect, som tar in en annan Sprite som argument och beräknar ifall de överlappar 
varandra och returnerar en boolean. Det är en algoritm som kollar ifall något av de fyra hörnen på 
den ena bitmappen finns innanför de fyra hörnen hos den andra bitmappen. Det finns även en 
överlagring av Intersect som gör att man kan sätta en offset så kollisionsrektangeln blir större eller 
mindre. 
 
Klassen Player ärver publikt (Meyers, 2005; Lippman, Lajoie, Moo, 2005, s571) av Sprite och har 
utöver det variabler som håller reda på en Players hastighet och riktning, poäng och antal liv, en 
uppsättning kanoner med mera. Några funktioner i Player är Input, som läser av tangentbordet och 
Update som uppdaterar position och kanoner, som i sin tur uppdaterar de projektiler som tillhör 
kanonen. 
 
Eftersom vi i spelet kommer ha två typer av objekt man kan skjuta på, fiender och asteroider, som är 
ganska lika med skillnaden att fiender kommer att röra sig utefter en lista med n antal punkter och när 
den kommit till sista punkten fortsätta till punkt nummer ett i listan medan en asteroid bara kommer att 
röra sig mellan två punkter och därefter försvinna, men i övrigt vara ganska lika bestämde vi oss för 
att göra en mellanklass (NonPlayer) för att lagra de gemensamma variablerna och funktionerna. 
 
Klassen Enemy är ganska lik klassen Player med skillnaden att Enemy har en algoritm som räknar ut 
hur positionen ska uppdateras istället för att läsa av tangentbordet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

(Exempel på Sprites som används i spelet. Den rosa färgen blir genomskinlig med hjälp av Allegro.)
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Kollisionshantering 
Det här skriver J. S. Harbour om kollisionshantering: ”The easiest (and most efficient) way to detect 
when two sprites have collided is to compare their bounding rectangles” (Harbour, J. S., 2006). Det 
passar bra att kollisionen sköts på detta sätt, och som tidigare nämnts så finns det en överlagring för 
att minska eller öka på storleken på kollisionsrektangeln. Fast som standard utgör bildens storlek 
också kollisionsrektangeln. 

Då det finns en typ av kollision, som gäller för alla typer av objekt, så är det lämpligt för denna 
funktion att vara del av klassen Sprite. Funktionen, som kallas Intersect, tar då en Sprite som 
parameter. 

Rollen som CollisionHandler (hädanefter också kallad ”hanteraren”) har är att inte bara hantera om 
det blir kollision mellan två objekt utan också hantera resultatet som kollisionen innebär. Hanteraren 
bestämmer om det blir kollision med hjälp av Sprite.Intersect. I ord kan det sägas att CollisionHandler 
jämför två objekt, som är eller ärver från Sprite, och ”frågar” någon av de om det kolliderar med det 
andra objektet. 

Med denna definition av CollisionHandler så, ur en objekt-orienterad synpunkt, finns det inget som 
säger att CollisionHandler inte kan komma åt privata medlemmar hos ett objekt. Slutsatsen om 
hanterarens roll är då att den ses som ”vän” av objekten. Enligt Stephen Prata så bryter denna 
lösning inte mot inkapsling eller mot objekt-orienteringens punkter om modellering. Författarens 
analogi om fjärrkontrollen och tv-apparaten stöder beslutet om att hanteraren ska ses som vän av 
klasserna i Sprite-hierarkin. (Prata, S. 2004)
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Minneshantering 

Designen på spelet uppmuntrar att objekt dupliceras, med undantag av bildresurser. Med Sprite-
klassen som den enda klass som innehåller bilder så används en pekare till minnesplatsen där bilden 
laddats in. Detta betyder att bilden inte behöver förstöras för varje objekt som använder den, utan 
bara en gång. Som sagt så uppmuntrar designen att objekt dupliceras. Det betyder att ”mallar” av 
objekten kommer skapas innan de blir del av spelet. Dessa mallar skapas där det är säkert att de 
måste laddas in för att fortsätta (någonstans mellan menyn och spelets start) och förstörs där det är 
säkert att de inte behövs mer, dvs. när användaren går tillbaka till menyn. För att frigöra minnet som 
bilden upptar så finns då Sprite.Deinit(). 



Spelmotor 
 
När man startar spelet kommer man till en meny där man kan välja om man vill starta ett nytt spel 
eller avsluta. Funktionen Run i klassen Game innehåller själva spelalgoritmen. Den kallas när man 
väljer ”Start Game” i menyn. Det första som händer är att vi kallar funktionen Init som i sin tur laddar 
in grafik som bakgrundsbild, GUI (Wikipedia, 2010b) och teckensnitt. Sedan laddar vi in all grafik för 
Player, Enemies och Asteroids samt skapar en lista med olika vågor av Enemy Swarms. Efter det kör 
vi huvud-loopen som körs tills man antingen dör och får slut på liv eller att man trycker på Esc-
knappen för att avsluta. I loopen kallar vi på funktioner hos alla Sprites. Först körs funktionen Update, 
sedan Draw som ritar ut allt. Efter att man gått ur huvud-loopen kallas destruktorer för alla objekt. 
 
 
 

 
(fig. 2) Game-loop 
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Pattern Editor 
 
För att underlätta byggandet av banor till spelet kände vi att vi behövde en editor för att skapa de 
listor av punkter som fiender och asteroider använder sig av för att förflytta sig över spelplanen. Då 
detta skulle vara en enkel editor och vi inte ville lägga ner alltför mycket tid för att programmera den 
gjorde vi den med C# och Windows Forms. Med editorn kan man sätta ut punkter som sparas i en 
länkad lista (Loudon, K. 1999) och sedan simulera en bana som en fiende eller asteroid kommer att 
förflytta sig efter. Sedan spar vi ner listan av punkter till en fil som vi kan läsa in till vårt spel. Den 
stora rektangeln på bilden (fig. 3) visar den yta som representerar spelplanen. Alternativet hade varit 
att hårdkoda alla punkter i någon funktion och det hade varit mycket svårt att förutse hur slutresultatet 
blir utan att testa om och om igen i spelet. Editorn är helt enkelt ett hjälpmedel för att snabbt och lätt 
nå ett bra resultat. 
 

 
(fig. 3) Editor 
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Resultat 
 
Diskussion 
 
Resultatet blev ungefär som vi hade planerat med undantag av att vårt spel är mer dynamiskt än 
gamla Space Invaders. Med hjälp av vår Pattern Editor kunde vi göra mer varierande rörelsemönster 
och därmed blir det en bättre spelupplevelse för spelaren. 
 
Tack vare vår design på hur vi bygger upp en fiende så kunde vi skapa mer varierande vågor av 
fiender och asteroider. Som det är nu så har vi kombinerat sju olika fiender med 4 olika kanoner och 
3 olika projektiler. I teorin skulle detta ge oss 7x4x3=84 helt unika fiender som man dessutom kan 
variera mer olika antal och typer av kanoner. Med andra ord har vi gjort en väldigt flexibel och 
mångsidig design.  
 
I ett tidigt skede av utvecklingen tänkte vi att vi skulle ha alla fiender, kanoner, projektiler osv. som 
statiska funktioner som returnerar en typ men vi övergav den iden när vi insåg att det var mer 
praktiskt att instansiera dem var och en innan de skulle användas.  
 
Det var bra när vi bestämde oss för att ha en mellanklass mellan Sprite och Enemy-Asteroid, som 
blev klassen NonPlayer. Men en sådan design saknas mellan Sprite och Enemy-Player. En klass, 
som kanske hetat Ship, skulle i så fall göra koddupliceringen minimal (fastän den redan var det). 
Anledningen till varför idén aldrig slog igenom är för att vi ville undvika multiple inheritance i vår 
klasshierarki. Men trots detta är vi nöjd med hierarkin.



Screenshots 
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