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Mój pierwszy komputer (Atari 65 XE)



Piła



Pan Dawid Weiss z Piły pisze:
W Quick Assemblerze (wersja kasetowa) wykryłem

drobny błąd (zamierzony?). Korzystam z Turbo 2000 i
QA nie chciał nagrywać programu na taśmę. W
procedurze obsługi zapisującej plik pod hasłem CMP
#’D’ następnym jest zły adres skoku. Program
poprawiłem, lecz chciałbym się doczekać odpowiedzi,
dlaczego tak jest?

Drogi Panie Dawidzie, podziwiam Pańską dociekliwość i
umiejętność analizy programu maszynowego [. . . ]
(Janusz B. Wiśniewski)

„Tajemnice Atari”, 4/92.



Czasy liceum – koszykówka, Amiga i wielka radocha.



Studia. Prawdziwe oblicze informatyki :)



A co teraz?







Wacuś Shootout Podsumowanie

O czym będzie ten wykład?

Trochę wspomnień o starych, dobrych czasach.
Napiszemy sobie jakiś rozrywkowy program.
Trochę refleksji na temat programowania w ogóle.



Wacuś Shootout Podsumowanie

1 Historia. Wacuś, detektyw.

2 Powrót do teraźniejszości – shootout

3 Podsumowanie
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O Wacusiu.

Autorzy: Radek Walachnia, Dawid Weiss
Kod: asembler, M680xx
Grafika: pixel-by-pixel
Dźwięki: przez eksperymenty (!)
Czas pracy: 2 lata
Publikacja: Avalon Rzeszów
Całkowita ignorancja zasad inżynierii oprogramowania :)
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Kod źródłowy

Zdumiewający. . .
Około 200kB na poziom + programy dodatkowe.
Szalona mieszanka „anglowato”-polskiego



Raz jest lepiej, raz jest gorzej.



Raz jest lepiej, raz jest gorzej.
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Co jest potrzebne, by napisać program (grę)?
Co to znaczy dobry programista?
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1. pomysł
Dobry pomysł na program (cel, architekturę), to połowa
sukcesu!
Czasem wystarczą nawet podstawowe umiejętności (Wacuś!).
Napiszmy prostą, rekreacyjną „strzelankę”.
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2. kod
Know how.
Know your tools.
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Implementacja Shootout

Użyjemy języka Java (prosty, elegancki, wystarczy).
Użyjemy środowiska programistycznego Eclipse.

Skąd grafika?
Jaki plan?
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Zaczynamy

1 public class Shootout {
2 public static void main(String [] args) {
3 final ShootoutBoard panel = new ShootoutBoard();
4 panel.setVisible(true);
5 }
6 }

Pytanie
Czy to jest kod dobry? Co decyduje o tym, że jest to kod dobry
albo zły?
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3. inżynieria
Myśl o przyszłości.
Myśl o innych.
Myśl o sobie.
„While sloppy writing does not invariably mean sloppy
thinking, we’ve generally found the correlation to be
strong – and we have no use for sloppy thinkers. If you
can’t yet write competently, learn to.”
(Eric Steven Raymond)



No to jeszcze raz. . .
1 /**
2 * <p>A shootout game. Command-line entry point to the program.
3 * Starts the game’s main window ({@link ShootoutBoard}) and
4 * displays it on top of anything currently available on the
5 * desktop.
6 *
7 * <p>To exit the game, press left mouse button in the screen’s
8 * left upper corner.
9 *

10 * @author Dawid Weiss
11 */
12 public final class Shootout {
13 /** Prevent instantiation of this class. */
14 private Shootout() {
15 }
16
17 /**
18 * Command-line entry point.
19 */
20 public static void main(@SuppressWarnings("unused") String [] args) {
21 final ShootoutBoard panel = new ShootoutBoard();
22 panel.setVisible(true);
23 }
24 }



Algorytm. . .

1. Zapamiętaj aktualny stan pulpitu, otwórz okienko bez ramek na
całą szerokość wyświetlacza.

1 // Remember the default device.
2 final GraphicsDevice device =
3 GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment()
4 .getDefaultScreenDevice();
5
6 // Capture initial state of the background.
7 setBackgroundImage(captureDesktop(device));
8
9 // Create a window to hold the board.

10 this.window = new JWindow();
11 window.getContentPane().add(this);
12
13 final Rectangle bounds = device.getDefaultConfiguration().getBounds();
14 window.setSize(bounds.width, bounds.height);
15 window.setLocation(0, 0);
16 window.setAlwaysOnTop(true);



Algorytm. . .

2. Przy sygnale przerysowania (paint), odrysuj obraz pulpitu no i
celownik :)

1 /**
2 * Paints the shootout board and all game objects.
3 */
4 @Override
5 public void paint(Graphics graphics) {
6 final Graphics2D g2d = (Graphics2D) graphics;
7
8 // Draw background image.
9 g2d.drawImage(this.backgroundImage, null, 0, 0);

10
11 // Draw the shooting scope (if available).
12 if (scopeLocation != null) {
13 final Rectangle rect = getCenteredImageRect(
14 rifleScopeImg, scopeLocation);
15 g2d.drawImage(this.rifleScopeImg, null,
16 rect.x, rect.y);
17 }
18 }



Algorytm. . .

3. Uaktualnĳ pozycję celownika przy ruchach myszki.
1 // Add a mouse listener for detecting shutdown requests
2 // (mouse click in the left upper corner).
3 this.addMouseListener(new MouseAdapter() {
4 public void mousePressed(MouseEvent e) {
5 if (e.getX() == 0 && e.getY() == 0) {
6 window.dispose();
7 }
8 }
9 });

10
11 // Add shooting mark tracking.
12 this.addMouseMotionListener(new MouseMotionAdapter() {
13 public void mouseMoved(MouseEvent e) {
14 setScopeAt(new Point(e.getX(), e.getY()));
15 }
16 });



Rozkoszuj się efektem wstępnym.



Lunetka

Strzelba z celownikiem punktowym przybliża.
Nasz celownik w ogóle jeszcze nie strzela!
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Implementacja „lunetki”

Wcale nie taka trywialna, jak by się mogło wydawać (w czasie
rzeczywistym).
Można uprościć problem na zasadzie podobnej do techniki ray
tracingu (patrz tablica).



1. Przelicz wcześniej offsety danych dla wszystkich pikseli z obszaru
„lunetki”

1 final ArrayList<Integer> offsets = new ArrayList<Integer>();
2 final double tmax = Math.sqrt(
3 Math.pow(zoomImage.getWidth(), 2)
4 + Math.pow(zoomImage.getHeight(), 2)) / 2;
5 final int hx = zoomImage.getWidth() / 2;
6 final int hy = zoomImage.getHeight() / 2;
7 for (int y = 0; y < zoomImage.getHeight(); y++) {
8 for (int x = 0; x < zoomImage.getWidth(); x++) {
9 final int offset = y * zoomImage.getWidth() + x;

10 // Remember offsets for non-translucent pixels only.
11 if ((zoomPixels[offset] >>> 24 != 0)) {
12 // Map onto the scaled view.
13 final double t = Math.sqrt(Math.pow(hx - x, 2) + Math.pow(hy - y, 2));
14 final double bend = Math.cos(Math.PI / 4 * (t / tmax));
15 final double r = 1 - 0.75 * bend;
16
17 final int ox = hx - (int) Math.round((hx - x) * r);
18 final int oy = hy - (int) Math.round((hy - y) * r);
19
20 offsets.add(oy * zoomImage.getWidth() + ox); // from offset
21 offsets.add(offset); // to offset
22 }
23 }
24 }



2. Przy rysowaniu „lunetki” przenieś odpowiednie piksele
bezpośrednio do rastra obrazu.

1 private void paintShotgunFocus(Graphics2D g2d) {
2 final Rectangle rect = getCenteredImageRect(rifleScopeImg, scopeLocation);
3 if (closeUp) {
4 // Create temporary image for the zoom and apply cached offsets.
5 final BufferedImage tempZoomImage = conf.createCompatibleImage(
6 rect.width, rect.height);
7 final Graphics2D g = (Graphics2D) tempZoomImage.getGraphics();
8 g.drawImage(this.backgroundImage, null, -rect.x, -rect.y);
9 g.dispose();

10
11 tempZoomImage.getRGB(0, 0, rect.width, rect.height,
12 tempPixels, 0, rect.width);
13 for (int current = zoomOffsets.length - 2; current > 0; current -= 2) {
14 zoomPixels[zoomOffsets[current+1]] = tempPixels[zoomOffsets[current]];
15 }
16 this.zoomImage.setRGB(0, 0, rect.width, rect.height,
17 zoomPixels, 0, rect.width);
18
19 g2d.drawImage(zoomImage, null, rect.x, rect.y);
20 g2d.drawImage(this.rifleScopeImg, null, rect.x, rect.y);
21 } else {
22 g2d.drawImage(this.rifleScopeImg, null, rect.x, rect.y);
23 }
24 }



3. W momencie wciśnięcia przycisku myszki, nanieś „dziurę” na
poprzednio zapamiętane tło (zob. instrukcję assert!).

1 private void fireAt(Point point) {
2 assert SwingUtilities.isEventDispatchThread();
3
4 final BufferedImage bulletHole =
5 bulletHoles[random.nextInt(bulletHoles.length)];
6 final Rectangle bulletRect = getCenteredImageRect(bulletHole, point);
7
8 final Graphics2D g = (Graphics2D) this.backgroundImage.getGraphics();
9 try {

10 g.drawImage(bulletHole, null, bulletRect.x, bulletRect.y);
11 } finally {
12 g.dispose();
13 }
14
15 // Refresh the target zoom if the bullet hole area overlaps.
16 if (scopeLocation != null) {
17 final Rectangle spot =
18 getCenteredImageRect(rifleScopeImg, this.scopeLocation);
19 if (bulletRect.intersects(spot)) {
20 Rectangle.union(spot, bulletRect, bulletRect);
21 }
22 }
23 this.repaint(bulletRect);
24 }



Rozkoszuj się efektem pośrednim.
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Elementy końcowe

Strzelanie jest fajne, ale lepiej jest strzelać do czegoś
(zwracam uwagę: nie do kogoś!).
Przeciwnik nie musi być inteligentny. . .
Trafienie potrzebuje efektownej eksplozji.



1. Zdefiniujmy co robi przeciwnik oraz co robi każdy obiekt, który
może się pojawić na planszy.

1 public interface IPaintable {
2 /** @return Should return the bounding box of this enemy at this moment. */
3 public Rectangle getBounds();
4
5 /** Paints the paintable object on a provided context. */
6 public void paint(Graphics2D graphics);
7
8 /**
9 * Should advance the paintable to the next frame.

10 *
11 * @returns If <code>false</code> is returned, the object is removed from
12 * the game (dead enemy or finished animation).
13 */
14 public boolean advanceFrame();
15 }

1 public interface IEnemy extends IPaintable {
2 /**
3 * Start an enemy, placing it within the <code>component</code>’s bounds.
4 */
5 public void start(JComponent component);
6 }



2. Reszta jest prosta – do metody paint dodajemy rysowanie
wszystkich instancji IPaintable, oddzielny obiekt Timer
uruchamia się cyklicznie i napędza grę.

1 private void runRound() {
2 int activeEnemies = 0;
3 for (final Iterator<IPaintable> i = paintables.iterator(); i.hasNext();) {
4 final IPaintable paintable = i.next();
5 final Rectangle bbox = new Rectangle(paintable.getBounds());
6 if (!paintable.advanceFrame()) {
7 i.remove();
8 } else {
9 final Rectangle bbox2 = paintable.getBounds();

10 if (!bbox.equals(bbox2)) Rectangle.union(bbox, bbox2, bbox);
11 this.repaint(bbox);
12 if (paintable instanceof IEnemy) activeEnemies++;
13 }
14 }
15
16 while (activeEnemies < ENEMIES_ON_SCREEN) {
17 final IEnemy newEnemy = this.factory.nextEnemy();
18 newEnemy.start(this);
19 paintables.add(newEnemy); activeEnemies++;
20 }



Rozkoszuj się efektem końcowym.



Ale, ale – to nie koniec rozwoju programisty!
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4. testy
Nie ufaj nikomu.
Nie ufaj sobie.
Testy jednostkowe to Twój największy przyjaciel.
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5. kooperacja
Zawsze znajdzie się ktoś lepszy.
Dziel się swoim kodem.
Zaglądaj i ucz się z kodu, który jest udostępniony (FLOSS).
Enjoy your work.
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6. rozwój
Poszerzaj swoje horyzonty; to pozwala rozwiązać problemy łatwiej i
efektywniej:

rozproszenie danych/ obliczeń,
współbieżność,
kryptografia,
złożoność obliczeniowa,
pracochłonność,
. . .
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Podsumowanie

Ewolucja koder → programista (na przykładzie własnym).
Programowanie powinno cieszyć.
Po co studia na kierunku Informatyka PP?
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