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Sammanfattning 
 

Denna rapport beskriver resonemanget kring framtagandet av en modul som tillåter 
användaren att, på ett lättanvänt sätt, skripta beteenden hos en redan existerande grafikmotor. 
Arbetsprocessen beskrivs steg för steg med definition av vad ett skript är, vad som ska kunna 
gå att skripta och vilka övergripande krav som ställs, design av tekniska lösningar, design av 
syntax, testning och till sist resultat. Resultatet varierade på de olika punkterna. Den 
underliggande tekniska lösningen blev lyckad då den uppfyllde kraven på modularisering, 
robusthet, flexibilitet och prestanda. Ur en tillämpbarhetssynpunkt blev resultatet även här 
tillfredsställande eftersom det visade sig vara fullt möjligt att skripta kloner på de tre 
försöksspelen (SkiiFree, BreakOut och Space Invaders) på ett sätt som kändes bra och 
rättfram. Dock blev resultatet inte lika lättanvänt som jag hade hoppats på. Jag upplevde att 
användandet av naturlig syntax i mitt fall försvårar för användaren istället för att underlätta 
förståelsen. Detta eftersom människor till stor del lär sig av att känna igen mönster och 
upprepningar och dessa elimineras till stor del när naturlig syntax används eftersom varje 
kommando i skriptkoden varierar så mycket utseendemässigt sinsemellan. Även rent generellt 
upplevde jag att skriptningsmetoden att svart på vitt skriva kod inte gjorde sig bäst för mitt 
syfte. Denna metod gör sig bättre då användarens möjligheter är mindre begränsade och 
denne arbetar på en lägre programkodsnivå. I syftet att på ett enkelt sätt kunna ändra 
beteendet i en existerande värld, snarare än att från grunden bygga upp en helt egen dito, vore 
det bättre att istället använda ett mer grafiskt användarinterface, helst helt integrerat i 
grafikmotorn. Examensarbetet gav mig en klar bild över de krav som ställs på en skriptmotorn 
och hur man kan gå till väga för att uppfylla dessa krav. Jag fick även, tack vare 
erfarenheterna med examensarbetet, insikter i fördelarna och nackdelarna med naturlig syntax 
för programkod. 
 
Nyckelord: Skript, tillämpbarhet, naturlig syntax. 
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Abstract 
 
This report describes the design and implementation of a module that provides the user a way 
to, in an easy-to-use manner, script the behaviours for an already existing graphics-engine. 
The work process is described step by step with definition of what a script is, what should be 
scriptable and what the general demands are, design of technical solutions, design of the code-
syntax, testing and results. The result varies for the different aspects. The underlying technical 
solutions became successful since they fulfilled the demands for modularisation, robustness, 
flexibility and performance. The result also became satisfying from a relevance point-of-view 
because it is shown to be fully possible to script clones of the three test-games (SkiiFree, 
BreakOut and Space Invaders) in a way that felt good and forthright. However, the syntax was 
not as easy to use as I had hoped for. I found that the use of natural syntax might make it 
harder for the user to learn how to script rather than the opposite. This is, I think, because 
people to a large extent learn by recognizing patterns and these were less uniform with the use 
of a flexible natural syntax that can be varied freely. Also, I felt that the general method to 
write textual script-code in that sense was not the best for my purpose. For the purpose to 
modify the behaviours of an existing world, rather than building new ones from bottom up, it 
could be better to provide a more graphical user interface, preferable fully integrated into the 
graphics-engine. This work has given me insights into the requirements on a script engine and 
how these requirements can be met. 
 
Keywords: Script, usability, natural syntax. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
Idag är skapandet av spel och simuleringsmiljöer en komplex historia med många personer, 
med varierande programmeringskunskaper, inblandade. Motorn och den faktiska produkten 
har kommit att hållas isär mer och mer. För att en motor ska vara tillämpbar krävs det att 
skriptfaciliteten är både lättanvänd och tillräckligt snabb. Dessutom måste syntaxen hos 
skriptspråket som sådant vara lätt att lära sig och kännas naturligt även för personer med ringa  
erfarenhet av programmering. Vilka är de tekniska lösningarna och hur är språket utformat i 
en fungerande skriptmotor? 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att ta reda på, genom att skapa en skriptmotor, vilka övergripande lösningar såväl 
tekniskt som designmässigt som är gångbara hos skriptmodulen, och designandet av själva 
syntaxen, i en spelmotor. Rapporten beskriver resonemanget kring skapandet av skriptmotorn 
samt de erfarenheter och slutsatser jag tycker mig kunna dra av arbetet. 
 

1.3 Frågeställningar 
 
• Ska skriptmotorn ha naturlig eller strukturerad syntax? 
 
• Hur pass begränsad/generell ska skriptmotorn vara? 
 
• Vilka funktionaliteter ska den ha för att den ska vara tillämpbar? 
 
• Hur löser man de ovanstående problemen på ett sätt som inte blir för tungt 
beräkningsmässigt? 
 
 

1.4 Metod 
 
Jag kommer först att studera existerande skriptspråk för att utkristallisera vad det är som 
kännetecknar en skriptmotor och för att få några idéer om hur jag kan designa min. Därefter 
designar och implementerar jag en skriptmodul i en spelmotor jag har programmerat sedan 
tidigare varefter jag skriptar några testfall för att se om min lösning är gångbar. Arbetes gång 
ska förhoppningsvis ge mig både erfarenheter och svar på frågorna ovan. 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 

2. Skriptspråk för spel 
 
Det finns ett stort antal skriptspråk som skiljer sig på många vis vad gäller syntax och 
funktionalitet men de egenskaper som definierar ett skriptspråk är i stora drag följande: 
 
• Källkoden existerar som just källkod under körning. Ingen kompilering till maskinkod sker 
alltså, även om källkoden kan bearbetas på ett eller annat sätt för att den ska bli snabbare att 
exekvera. 
 
• Variabler och funktioner behövs oftast inte typdeklareras. Automatiska omvandlingar sker. 
 
• Möjligheten att ladda in och köra källkod under "run-time". 
 
• Möjligheten att anropa funktioner och kommunicera med de underliggande 
abstraktionslagren. (t.ex. en spelmotors moduler för grafik, fysik osv.) 
 
Det kanske mest naturliga tillvägagångssättet när man ska gruppera de olika skriptspråken är 
dess syntax. En del språk, så som Python eller LUA, använder en C-liknande syntax om än 
aningen förenklad. Det enda som är den egentliga skillnaden på utseendet hos t.ex. LUA-kod 
och ett traditionellt programmeringsspråk som C, Java eller Pascal är att LUA just saknar 
variabeltyps-deklarationer. Undantaget i LUA är typen "local". Detta används dock endast i 
syftet att kunna återanvända variabelnamn i olika funktioner. Det är alltså en typ för att ange 
när det rör sig om variabler som INTE är globala och har inget med minneshantering, som det 
ju handlar om i traditionella programmeringsspråk, att göra. Alla de klassiska icke-alfabetiska 
tecknen som parenteser, semikolon och måsvingar finns. 

 

 
 

Här ser vi hur LUA (till vänster) och Python (till höger) saknar variabeltyper. Varken x, n eller funktionernas return-värde är 

typdeklarerade. 

 
Andra språk, som Hypertalk och Lingo, försöker istället använda en syntax som är mer 
naturlig och lik vanligt skriftspråk. 
 

 
 
I Lingo (till vänster) och Hyptertalk (till höger) saknas parenteser, kolon och andra, för skriftspråk ovanliga, tecken. Istället för korta 

kommandon finns längre förklarande textrader. 
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Det andra området där olika skriptspråk fundamentalt skiljer sig är hur koden bearbetas. 
Gemensamt är att allt sker i realtid men vad koden omvandlas till varierar. I t.ex. Python 
skapas av källkoden en pseudomaskinkod kallad bytecode på ett liknande vis som när Javakod 
kompileras. I Lingo kompileras källkoden också till pseudomaskinkod för en virtuell maskin, 
men här kallas resultatet IML-kod (Idealized Machine Layer). 

Vad jag i ovanstående rader menar med pseudomaskinkod är att det rör sig om 
binärkod som till utseendet är lika riktig maskinkod men som alltså inte direkt kan tolkas av 
processorn utan behöver någon form av virtuell maskin eller ett förkompilerad program som 
läser in koden och anropar funktioner. 

Alla dessa språk är mer regelrätta programmeringsspråk där man skriver 
program från scratch. Det är inte mitt mål att skapa ett liknande språk utan snarare tillgodose 
en förenklad möjlighet att skripta händelser och beteenden i en redan existerande spelmotor. 
Därför är det bättre att jämföra mitt arbete med t.ex. Pygame som är en spelmotor som bygger 
på klassbiblioteket SDL (Simple DirectMedia Layer), precis som min, med python-kod 
liggande ovanpå. 
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3. Design av skriptmotorn 
 

3.1 Beskrivning av spelmotorn 
 
Spelmotorn jag bygger in skriptmöjligheterna i är en egenutvecklad motor för 2d-grafik 
skriven i C++ och med hjälp av klassbiblioteket SDL. För att kunna förstå arbetet med 
skriptdelen kommer jag i följande avsnitt kortfattat beskriva motorn i övrigt. De huvudsakliga 
klassobjekten och dess funktioner i spelmotorn är följande: 
 

3.1.1 Background 

 
En klass vars funktion är att rita upp en bild längst bak på skärmen först i varje loop. Denna 
kan vara statisk eller röra sig över skärmen i förhållande till spelaren. 
 

3.1.2 Player 

 
Detta är det objekt som användaren direkt har kontroll över och förflyttar i världen med hjälp 
av tangentbordet. Spelarklassen har en rad egenskaper som position och hastighet i x-, och y-
led, vikt, grafik osv. Objektets förflyttningar är alltså något som är hårdkodat av spelmotorn 
och denna funktionalitet fanns redan innan skriptdelen skulle implementeras. 
 

3.1.3 Camera 

 
Klassen är i grund och botten en referenskoordinat i världen som används för att rita upp 
saker i världen, på skärmen. Tack vare kameran kan scrollande världar som är större än 
skärmupplösningens 1024*768 pixlar existera. Då spelaren ska ritas på skärmen hamnar den 
på skärmkoordinaten som blir resultatet av spelarens position i världen subtraherat med 
kamerans position i världen. 
 

3.1.4 Backgroundlayer 

 
Detta är ett antal instanser av en viss bild som rör sig över skärmen förhållande till spelaren. 
Dess funktion är att ge intrycket att spelaren förflyttar sig i världen även när bakgrunden är 
stillastående och spelaren alltid ritas ut på samma skärmkoordinat. 

Klassen har funktioner för att lägga till ett nytt lager bilder och för att ta bort ett 
existerande lager. 

 
 

3.1.5 Object 
 
Instanser av denna klass är de föremål som befinner sig i samma "djup" som spelaren. De kan 
förflytta sig i världen och kollidera med varandra och spelaren. Det finns funktioner för att 
lägga till och ta bort object samt att läsa ut ett visst object's position i x-, och y-led. 
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3.1.6 Text 
 
För att skriva ut ett textmeddelande på skärmen används klassen Text, som egentligen ritar ut 
en bild för varje bokstav i strängen som skickas med som argument i klassfunktionen Add(). 
 

3.1.7 Att ladda en "värld" 

 
För att ladda in information som används för att skapa världen (som består av en bakgrund 
och ett frivilligt antal backgroundlayer och object) finns en funktion som läser in en textfil. 
Varje rad i denna fil måste vara mycket strikt skriven med först ett reserverat ord som talar 
om vilket kommando (lägga till ett objekt, angiva bakgrundsbild osv.) som ska utföras följt av 
argumentens värde. Eftersom varje rad måste se ut på ett så strikt sätt med argumenten i en 
viss ordning och inget utrymme för någon förklarande text är det mycket svårt att för hand 
skriva dessa filer. För att underlätta för användaren har jag till detta ändamål gjort ett 
minimalt verktyg där man får fylla i några rutor med argumentens värde så att en korrekt 
skriven textfil automatiskt genereras. Just denna metod för att ladda världarna är speciellt 
intressant. Man skulle kunna tänka sig att göra något liknande när det kommer till spelets 
skript. Ett avancerat filformat innehållande koncentrerad data avsedd för datorer som 
genereras med hjälp av lättanvända verktyg anpassade för människor är en inte helt ovanlig 
metod. Skriptverktyget Hammer som används för att skapa spel i motorn Source är bara ett i 
raden exempel på hur denna metod används i industrin. 
 
 

3.2 Designen av skriptmodulen 
 
Målsättningen med skriptmodulen är att en användare ska få så fria tyglar som möjligt att göra 
vad denne vill. Men i grund och botten är det ändå den underliggande spelmotorn som sätter 
begränsningarna för vad som går och inte går att skripta. Man måste själv välja var man ska 
lägga abstraktionsnivån, alltså hur vida man ska använda motorns funktioner och bara anropa 
dessa från det ovanliggande skriptlagret eller om man ska ha mer lågnivå-funktioner i motorn 
och mer avancerade skript. Eftersom mitt mål är att göra en lättanvänd skriptmodul där denna 
mer ska fungera som ett verktyg för att tillverka spel i en ganska nischad spelmotor snarare än 
att tillgodose ett allmänt verktyg för skapandet av spel i allmänhet, väljer jag att lägga mig på 
en ganska hög abstraktionsnivå. Man ska kunna ropa på funktionerna hos spelmotorns olika 
komponenter men man ska inte kunna skapa nya komponenter eller lägga till något som inte 
redan existerar i det lägre lagret, t.ex. ytterligare ett spelarobjekt för flerspelarläge osv.  

Hårddraget finns det två typer av händelser om man ser på relationen skriptnivå 
- motornivå: Det finns de händelser där världen (genom motorn) påverkar skriptet och det 
finns de händelser där skriptet påverkar världen. Exempel: Spelaren trycker på en tangent och 
en bild visas på skärmen. Om detta skulle skriptas skulle det enklast bli på det viset att motorn 
känner av att en tangent är nedtryckt och påverkar skriptnivån genom att på något vis flagga 
att nu är tangenten enter nedtryckt. Sedan skulle skriptnivån påverka motorn genom att skicka 
ett anrop för att lägga till ett objekt i världen med de och de egenskaperna. Jag väljer att kalla 
de händelser som påverkar skriptet för "triggers" eftersom de utlöser, triggar, de händelser 
som påverkar världen. De sistnämnda väljer jag att kalla "events". 
Jämför med följande C++-kod: 
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Vad som är motsvarande trigger och event i ett traditionellt programmeringsspråk, här c++.  

 

 
 
Skriptmodulens "flöde", hur de olika delarna påverkar varandra. 

 
 

3.2.1 Vilka händelser ska finnas? 

 
Ju mer användaren har att arbeta med desto bättre, alltså bör alla funktionerna från klasserna 
som jag i föregående avsnitt har nämnt (Background, Player, Text, BackgroundLayer och 
Object) ha bindningar i skriptmodulen. Men för att man ska kunna skripta något mer 
avancerat måste man också införa variabler. Dessa variabler, som ska användas internt inom 
skriptmodulen, ska kunna sättas till ett värde som antigen är ett godtyckligt tal eller också ett 
visst objekts, eller spelarens, position i världen. Det måste även gå att utföra de fyra vanliga 
räknesätten på dessa variabler. Mer om variabler i nästa avsnitt. 
 
 
 
 

3.2.2 Teknisk beskrivning av spelmotorns klassfunktioner 

 
En kortfattad, men mer teknisk, beskrivning på dessa klassfunktioner och dess argument är 
nödvändig för förståelsen av mitt arbetes gång. 
 
Background::set(char* img, double speedModifer) 
 

Funktionen anger vilken bild som ska vändas, samt den hastighet (om någon) förhållande till 
Player-objektet bilden ska förflytta sig över skärmen. 
 
Object::add(char* img, int x, int y, double xSpeed, double ySpeed, bool 
constantSpeed, int weight, int id) 
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Ett objekt läggs till i världen med angiven position och hastighet. Om constantSpeed är true 
betyder att objektets hastighet inte kommer att bromsas av den allmänna friktionen som 
annars gäller. 
 
Object::remove(int id) 
 

Tar bort ett objekt med ett specifikt id. 
 
Starfields::add(int id, char* image, int numberOfStars, double 
speedModifier, bool addSmooth) 
 

Lägger till ett lager av stjärnor med angiven bild och antal instanser. "speedModifier" anger 
hastigheten med vilken stjärnorna, förhållande till spelaren, rör sig över skärmen. 
"addSmooth" är en effekt som gör att stjärnorna i fältet börjar byggas upp utanför skärmen 
istället för att plötsligt visas. 
 
Starfields::destroyAll() 
 

Funktionen tar bort alla lagar med stjärnor. 
 
Text::add(char* text, int x, int y, int loopsToLive, bool typeWriterEffect) 
 

Lägger till angiven text på angiven skärm-koordinat. "loopsToLive" anger hur länge texten 
ska synas. "typeWriterEffect" innebär att textens bokstäver visas som om de skrevs ut med en 
skrivmaskin, med en liten fördröjning mellan varje bokstav. 

Alla de ovanstående händelserna resulterar i att världens tillstånd förändras och 
klassas alltså som events. De triggers som det finns ett inbyggt stöd för i motorn är input från 
spelaren via tangentbordet samt kollisioner mellan spelare/objekt och objekt/objekt. 
I och med införandet av variabler på skriptnivån kan även förhållandet (lika med, större än 
och mindre än) mellan två av dessa kunna fungera som en trigger. 
 

 
 
3.3 Variabler 
 
Som jag har redan har berättat om behöver jag ha variabler i skriptmodulens interna 
representation för att kunna skripta spel av typen "samla tio äpplen för att klara banan". 
Det enda sättet att detta kan göras möjligt är att man just använder en variabel som räknas upp 
för varje äpple spelaren samlar (kolliderar med) och när variabeln "appels_gathered" = 10 så 
utlöses eventet loadNextLevel kanske. Det andra sättet vilket variabler ska kunna användas är 
på ett mer direkt sätt, deras värde ska kunna skrivas ut på skärmen med hjälp av spelmotorns 
textklass. Objekt ska även kunna läggas till med variabler som hastighet och position. 
Variabler i skriptmodulen implementeras bäst med en hashtabell med poster bestående av 
variabelnamnet samt värdet, i from av ett flyttal. Flyttal måste det vara eftersom variablerna 
ska sakna typning, ett flyttal kan ju både tjäna som heltal och boolean men knappast tvärt om. 
Jag väljer att abstrahera bort typning eftersom den enda anledningen att använda det är för att 
spara minne. Jag tycker att fördelen, att slippa belasta användaren om vad en boolean och ett 
flyttal är, väl stämmer in på min ambition att göra skriptandet enkelt för även en 
programmeringsovan användare. Avsaknaden av typade variabler är ju, som vi redan 
konstaterat, en av hörnstenarna i vad som utmärker ett skriptspråk. Tillbaka till själva 
variabellagringstekniken. Det fina med att använda en hashtabell är, förutom att det går snabbt 
att komma åt en variabels värde, att det blir mycket enkelt att sätta ett valfritt namn på en 
variabel. Alternativet hade kunnat vara att de variabler skriptaren hade att arbetat med var ett 



 10 

antal fördeklarerade globala variabler tillgodosedda av systemet. Detta hade varit den, ur en 
rent teknisk synvinkel, enkla lösningen. Eftersom jag i egenskap av spelmotorns 
programmerare då vet namnen på de variabler som används och bara behöver skapa en 
mycket enkel koppling mellan skriptmodulens rutiner för att sätta och läsa värden och de 
egentliga, globala, variablerna i systemet. Det är förstås, sett med användarens ögon, en 
katastrofalt dålig lösning. Inte nog med att denne inte själv får bestämma namnet på 
variablerna, systemet blir dessutom extremt oflexibelt. Jag skulle behöva en funktion för att 
sätta och läsa ut värdet på VARJE variabel jag har i systemet (variable1.set(), variabel2.set() 
osv..). Jag skulle på detta sätt få problem den dagen jag upptäcker att det måste introduceras 
fler variabler för användaren att jobba med. 

En annan aspekt där en hashtabell är överlägsen är ur minnessynpunkt. Jag får 
med hjälp av hashtabellen min egna lilla minnesrymd där jag bara allokerar minnet för det 
antal variabler som skriptaren faktiskt väljer att använda sig av. 

Ett problem med att skriptmotorn inte i förväg vet vad variablerna heter 
uppkommer dock när användaren vill göra skript som skriver ut text på skärmen. Skriptaren 
vill med följande pseudo-skriptrad berätta hur många äpplen spelaren har samlat: 
 

 
 
Detta skulle nog vara det mest logiska sättet för en programmeringsovan person, denne vet ju 
att "appels_gathered" är en variabel. Det skulle också kunna gå att genomföra 
programmeringsmässigt genom att leta efter variabler med namn som motsvarar var och en av 
de ord som förekommer i strängen men det skulle ge problem eftersom jag då inte kan 
använda ett ord som just ett ord när jag har angivet en variabel med samma namn. Hur ska jag  
 
 
 
då lösa problemet med variabler blandade i text? I C++ hade strängen för motsvarande utskrift 
satts samman med plus-operatorer på följande sätt: 
 

 
 
Men är verkligen detta det bästa sättet att göra så en icke-programmerare förstår. Jag tycker 
att det borde finnas bättre sätt. Ett förslag kunde vara: 
 

 
 
Denna kod tror jag är ett mer logisk eftersom plustecknet för en programmeringsovan är 
ekvivalent med addition. Man får även på detta vis hela den sträng som ska hamna på 
skärmen samlad inom ett par citationstecken vilket känns logiskt och bra. Det är ju EN text vi 
vill skriva ut på skärmen, inte tre. På samma vis kan man använda variabler när man lägger 
till objekt och bakgrundslager: 
 

 
 
Men detta är lika mycket en teknisk lösning som ett steg för att göra det lättare för 
användaren. Det är nämligen så att vid inläsningen av en skriptrad ska alla de ord som 
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skriptmotorn inte känner till ignoreras. Detta på grund av att jag vill vara mycket förlåtande 
när det kommer till skriptens utseende. Det ska t.ex. gå lika bra att skriva  
"...on coordinate x=5, y=variable(y-pos)...". 

Tack vare att motorn ignorerar sånt den inte känner till snarare än att protestera 
kan små "hjälp-ord", som i sig inte gör något annat än att ge skripten en mer naturlig syntax, 
efter skriptarens eget tycke och smak finnas i skripten. Problemet är alltså att skriptmotorn 
omöjligt kan skilja variabelnamn från dessa hjälp-ord om den inte får något stöd för det i 
skripten. Lösningen blir det reserverade kommandot "variable(" som motorn känner igen och 
då vet att nu rör det sig om en variabel. En alternativ lösning hade varit att, som jag 
diskuterade tidigare, ha ett antal förbestämda hårdkodade variabelnamn inbyggda i systemet. 
Men detta är, som jag också redan har konstaterat, den sämre av de båda lösningarna. 

 
 

3.4 Skriptmotorns interna struktur 
 
Något som görs i alla skriptspråk är någon slags "låtsaskompiliering" av skriptkoden. Som jag 
har förklarat kan det vara omvandling till någon slags bytecode eller andra komprimerade 
kommandon. Fördelarna med att göra denna omvandling är många, det blir först och främst 
mycket minne som går till spillo man jag bara laddar in alla skriptkodsrader som källkod rakt 
av som strängar. Man kan ju tänka sig att inte ha någon för-inladdning av radarna 
överhuvudtaget för att spara in minnet men då skulle det betyda att de måste läsas från fil 
varje gameloop (vilket i praktiken innebär 50 gånger i sekunder eller mer!) jag tror jag inte 
behöver förklara varför detta är en fruktansvärt dålig lösning... 

En annan fördel med att omvandla källskriptkoden till något annat är att man på 
detta sätt skiljer den själva tekniska kärnan i skriptmodelen från språkets syntax. Jag kan lätt 
ändra i hur syntaxen kan se ut och hur den tolkas om utan att behöva ändra något i hur denna 
sen exekveras på det tekniska planet. Vilken slags "kompilering" ska jag då använda mig av? 
Jag vill ha en snabb, minnessnål och elegant lösning. Eftersom denna interna representation ju 
är helt isolerad från användaren spelar det ingen roll om den inte är anpassad för människor. 
Faktum är att det just är en maskinanpassad lösning jag är ute efter. En annan feature jag är 
ute efter är att det ska gå så snabbt som möjligt vid körning under spelets gång. Inladdningen 
av skripten får gärna ta lång tid. Som jag ser det har jag någon slags bytekod (som i Java) och 
en trädstruktur bestående av funktionsspecifika noder att välja mellan. Jag väljer det senare 
alternativet eftersom jag tror att körningen kommer att bli snabbare eftersom jag då inte 
behöver göra några strängjämförelser under körning. Systemet vet att det handlar om att sätta 
en variabel när den kör klass-funktionen i noden "SetVariableNode" till exempel. 
Motsvarande lösning med bytekod hade varit att jämföra den raden bytekod som min egna 
PC-räknare pekade på (låt säga att bytekoden för denna är "1624:somevariable:10") 
och jämföra operationskoden (1624) i exemplet med alla olika operationskoder för att få reda 
på att det är en variabel-tilldelning vi vill göra. Allt efter operationskoden ("somevariable:10") 
skulle här vara argumenten till operationen, resultatet skulle alltså bli att vi satte variablen 
"somevariable" till 10. 

En annan fördel man får automatiskt om man använder träd är en trevlig naturlig 
uppdelning av "event" och "trigger". Observera hur ett träd kan byggas av följande pseudo-
skriptkod: 
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Triggern i detta fallet skulle vara "player.x > 10". Detta är den jämförelsen vi vill köra varje 
gameloop. Den andra halvan av koden utgör eventet. Detta är den kod som påverkar 
systemets state och den vill vi bara köra en enda gång. Denna kodsnutt skulle kunna ge ett 
träd som ser ut ungefär på följande sätt: 
 

 
 
 
Den översta noden i trädet, if, egentligen inte säger oss något om vilken trigger-typ och vilken 
operation det är som ska göras men det fina är, och det här är poängen med min 
argumentation, att skriptkoden blir naturligt uppdelat där det som utgör triggern ligger i if-
nodens vänstra barn och det som utgör eventet i if-nodens högra. If-noden behöver bara 
anropa någon slags evaluate-funktion för sitt vänstra barn som returnerar true eller false 
beroende om triggern är uppfylld eller ej. Vid true körs en execute-funktion för if-nodens 
högra barn. Detta är allt som behöver göras på ett grundläggande plan. Det är sen upp till de 
specifika noderna vad som egentligen händer i systemet. Tack vare denna modularisering är 
det mycket lätt att underhålla systemet och det är även möjligt att lägga till funktionalitet med 
en minimal ansträngning. Allt jag behöver göra är ju bara att skapa en ny sorts nod-klass som 
har det beteende som jag eftersöker och en liten utbyggnad i funktionen som bygger tolkar 
skriptkoden och bygger träden så att den klarar av ett nytt kommando. Vad är det då för olika 
noder som behövs? Om man tittar på det lilla exemplet ovan kan man konstatera att det finns 
fyra olika kategorier av noder, det finns de som innehåller variabler ("player.x", "score", "10" 
och "1"), det finns den typen som beter sig som matematiska operatorer ("+" och ">") och de 
som anropar en funktion, på skriptnivån eller på den underliggande spelmotor-nivån, för att 
förändra tillståndet i världen ("setScore"). Det finns även den typ av noder som endast gör 
nytta i trädet självt som "if"-noden högst upp i trädet. En "&"-nod som gör det möjligt att ha 
mer avancerade triggers faller också under denna kategori noder som inte direkt varken 
påverkar, eller blir påverkade av världen men som behövs för att kunna konstruera träden. 
 

3.4.1 Trädnoder i systemet 

 
Jag listar nedan de nod-klasser som i nuläget är implementerade i skriptmotorn, samt 
kortfattat deras funktion och medlemsvariabler. Ha i åtanke att nya noder skulle varit enkelt 
att införa, så som systemet är konstruerat, om det skulle behövas och därför ska uppsättningen 
noder som listas inte på något sätt ses som slutgiltigt. Jag anser dock att de noder som finns 
ger en tillräckligt vidd för att kunna utvärdera vad som krävs av en skriptmotor och det är 
detta som är mitt mål. 
 
Namn Kategori Medlemmar Funktionallitet 
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NodeFloat Variabel En flyttalsvariabel 
innehållande 
konstanten i fråga.  

Noden returnerar sitt 
värde som är sparat i 
medlemsvariablen. 

NodePlayerX Variabel En koppling till 
spelmotorns player-
objekt i form av en 
pekare. 

Returnerar spelarens 
nuvarande position i 
världen, i x-led. 

NodePlayerY Variabel En koppling till 
spelmotorns player-
objekt i form av en 
pekare.  

Returnerar spelarens 
nuvarande position i 
världen, i y-led. 

NodeObjectX Variabel En pekare till 
spelmotorns lista 
innehållande världens 
alla "object"-instanser 
och en integer som 
talar om vilket id det 
specifika objektet vi 
vill komma åt har. 

Returnerar ett specifikt 
objekts x-position i 
världen. 

NodeObjectY Variabel Samma som 
NodeObjectX. 

Returnerar ett specifikt 
objekts y-position i 
världen. 

NodeObjectXSpeed Variabel Samma som 
NodeObjectX. 

Returnerar ett specifikt 
objekts nuvarande 
hastighet i x-led. 

NodeObjectYSpeed Variabel Samma som 
NodeObjectX. 

Returnerar ett specifikt 
objekts nuvarande 
hastighet i y-led. 

NodeVariable Variabel En pekare till 
skriptmodulens 
hashtabell för alla 
interna variabler och 
namnet, i form av en 
sträng, på en av dessa 
variabler. 

Returnerar värdet ifrån 
hashtabellen på 
variabeln med namnet 
sparat i nodens sträng. 

NodeText Variabel En sträng innehållande 
en text helt enkelt. 

Returnerar strängen 
med text på samma vis 
som NodeFloat 
returnerar sitt flyttal. 

NodePlus Matematisk 
operator 

Inga Returnerar resultatet 
av nodens högra barn 
plus nodens vänstra 
barn. 

NodeMinus Matematisk 
operator 

Inga Returnerar resultatet 
av nodens högra barn 
minus  nodens vänstra 
barn. 

NodeDivide Matematisk 
operator 

Inga Returnerar resultatet 
av nodens högra barn 
dividerat med nodens 
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vänstra barn. 
NodeTimes Matematisk 

operator 
Inga Returnerar resultatet 

av nodens högra barn 
multiplicerat med 
nodens vänstra barn. 

EventCreateText Funktionsanrop Variabler som talar om 
textens egenskaper; 
position på skärmen, 
hur länge den ska visas 
osv. Samt en pekare 
till Text-objektet som 
används i motorn för 
att lägga till text. 

Lägger till en sträng 
med de angivna 
egenskaperna i Text-
objektet så att den syns 
på skärmen. Texten i 
fråga är den som 
returneras av nodens 
vänstra barn. 

EventAddStarfield Funktionsanrop Diverse variabler som 
talar om vilka 
egenskaper lagret med 
stjärnor (eller partiklar 
om man så vill) ska ha; 
id, antal stjärnor, 
sökväg till bilden som 
ska användas. En 
pekare till spelmotorns 
objekt för att hantera 
alla starfield-lager. 

Skapar helt enkelt ett 
nytt lager med stjärnor 
med de på förhand 
angivna egenskaperna 
vid anrop. 

EventRemoveStarfield Funktionsanrop En integer 
innehållande id-
nummer på det 
starfield som ska tas 
bort och en pekare till 
motorns Starfield-
objekt för att kunna 
göra detta. 

Tar bort starfield-
lagret med det angivna 
id-numret. 

EventRemoveAllStarfields Funktionsanrop Endast en pekare till 
motors Starfield-
objekt. 

Tar bort alla lager av 
starfields som finns i 
spelet för närvarande. 

EventAddObject Funktionsanrop Namnen på variablerna 
innehållande alla de 
egenskaper objekt-
instansen ska ha; 
position och 
hastigheter i världen, 
sökväg till bilden som 
ska användas osv. 
Pekare till motorns 
Object-lista och till 
skriptmodulens 
hashtabell för 
variabler. 

Lägger till en ny 
object-instans i 
världen. Dess 
egenskaper är i sig 
variabler som är 
lagrade i 
skriptmodulens 
hashtabell så dessa kan 
ändras i run-time. 

EventRemoveObject Funktionsanrop Id-nummer på det 
objekt som ska tas 

Tar bort det angivna 
objektet. 
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bort. Pekare till 
motorns Object-lista. 

EventSetVariable Funktionsanrop Namnet på den 
variabel man vill lägga 
till eller ändra värde 
på. Pekare till 
hashtabellen 
innehållande variabler. 

Lägger till, eller ändrar 
värdet på, en variabel i 
hashtabellen med 
angivet namn. Värdet 
är det som nodens 
vänstra barn 
returnerar. 

EventRemoveTrigger Funktionsanrop Namnet på den trigger 
som ska tas bort. 

Tar bort trigger med 
det angivna namnet. 
Detta är en nod som 
endast internt påverkar 
skriptmodulen. Den 
används typiskt för att 
få ett event anropas 
endast en gång och 
inte mer. 

TriggerEqual Trigger Namnet på det event 
som ska köras utifall 
att noden returnerar 
true. 

Returnerar true om 
dess högra barn 
returnerar samma 
värde som dess 
vänstra. 

TriggerGreaterThan Trigger Namnet på det event 
som ska köras utifall 
att noden returnerar 
true. 

Returnerar true om 
dess högra barn ger ett 
värde större än dess 
vänstra. 

TriggerLesserThan Trigger Namnet på det event 
som ska köras utifall 
att noden returnerar 
true. 

Returnerar true om 
dess högra barn ger ett 
värde mindre än dess 
vänstra. 

TriggerCollision Trigger Namnet på det event 
som ska köras utifall 
att noden returnerar 
true. 

Returnerar true om de 
två objekten vars id är 
lagrade i noden 
kolliderade under förra 
game-loopen. 

TriggerKeyPressed Trigger Namnet på det event 
som ska köras utifall 
att noden returnerar 
true samt en integer 
som representerar 
ascii-koden för en 
tangent. 

Returnerar true om den 
angivna tangenten är 
nedtryckt. 

TriggerAnd Trigger Namnet på det event 
som ska köras utifall 
att noden returnerar 
true. 

Returnerar true om 
nodens båda barn 
returnerar true. 
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3.4.2 Två typer av träd 

 
En skillnad mellan den konceptuella beskrivningen av träden och hur det blev i verkligheten 
är att det inte finns någon "if"-nod. Istället fungerar det så att ett träd kan vara antingen en 
"trigger" eller ett "event". Detta är något som skriptmodulen i övrigt håller reda på när den 
laddar in skriptkoden och bygger träden. I teorin kan ett "event-träd" bestå av noder av typen 
Trigger och vise versa även om trädet förmodligen inte skulle bete sig på ett önskvärt sätt. 
Detta eftersom de träd som behandlas som "trigger-träd" körs varje gameloop och "event-
träden" endast när dess motsvarande "trigger-träd" returnerar true. 

Eftersom en triggernod bara returnerar true eller false och aldrig kör någon 
eventnod automatiskt då den ger true måste jag spara namnet på det event jag vill köra då 
trigger utlöses. Jag har valt att ha det på detta sätt på grund av ett antal anledningar. Först och 
främst blir det enkelt att ha flera triggers som utlöser samma event. En fördel som följer med 
detta är att då jag som skriptare kan skriva skript som fungerar som någon slags "else-
operator", även om det hade varit smidigare att istället ge stöd för detta direkt i skriptmodulen 
med en nod liknande "TriggerAnd". En annan anledning är att jag ville behålla konceptet med 
binära träd. Eftersom varje nod endast har två barn kan jag inte lösa det då många av trigger-
noderna redan använder båda sina barn för att evaluera sitt returvärde (equal, greater than, 
osv.) 

Jag hade givetvis kunnat ha infört ett tredje barn hos triggernoderna, som då var 
roten till eventträdet. Men på grund av några tekniska svårigheter vid inläsningen av 
skriptkoden (man hade t.ex. varit tvungen att ha temporära bindningar till eventträdet i 
triggerträdet eftersom vid skapandet av triggerträdet så kanske inte det förstnämnda existerar 
osv.) valde jag att lösa problemet med att namnge alla eventträd och spara dem i en lista hos 
skriptmodulens huvudklass istället. De båda träden som bildas ser i verkligheten alltså ut på 
följande sätt: 
 

 
 
 

3.5 Syntax 
 
När jag designade syntaxen hade jag, som jag såg det, två vägar att gå. Jag kunde antingen 
använda mig av naturlig syntax, som är lik vanligt skriftspråk, eller strukturerad syntax, som 
är mer koncentrerad och, vad jag tror, svårare att lära sig. När jag bestämde mig resonerade 
jag såsom så att syntaxen skulle vara anpassad för sitt syfte. Den mer "kraftfulla" och 
avskalade koden som strukturerad syntax ger tror jag är mer anpassad för generell 
programmering/skriptning än vad naturlig syntax är. Eftersom det är framför allt hanteringen 
av händelser i ett på förhand existerande spel skriptmodulen är designad för ansåg jag naturlig 
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syntax var att föredra. Detta på grund av att jag inte har behovet av att få maximalt antal  
funktionsanrop på så kort kod som möjlig eftersom skripten till spelet förmodligen inte blir så 
väldigt stora i vilket fall. Jag tror därför att fördelen med att ha en miljö liknande vanligt 
skriftspråk där man utan några vidare programmeringskunskaper kan snabbt sätta igång att 
skripta är övervägande. För en programmeringsvan person är det ofta lätt att applicera 
kunskapen om ett språk på ett annat då sättet att tänka ofta är detsamma oavsett språk. Det är 
ju inte så mycket som skiljer sig utseendemässigt i C++, Java, Pascal och Ada till exempel. 
Jag vill med skriptmodulen ge möjligheten för alla, även de som aldrig förr har skrivit en rad 
kod, att ändra beteendet hos spelmotorn på ett enkelt, men ändå så pass betydande sätt, att de 
kan skapa något som kan kallas som ett helt eget spel. 
 

3.5.1 Riktlinjer för syntaxen 

 
För att få en naturlig syntax bestämde jag mig för att den ska följa några enkla riktlinjer: 
 
•  Inga "konstiga" tecken med underförstådd mening, t.ex. semikolon eller "!=" i betydelsen 
"skiljt ifrån". Jag vill helt enkelt inte använda mig av några tecken som inte finns i en vanlig 
tidningsartikel. Undantaget här blir dock hanteringen av variabler. Som jag har förklarat i 
stycket som handlar om dessa måste jag använda mig av uttrycket "variable(someVariable)" 
då jag vill ha ut "someVariable"'s värde. Detta är inte en naturlig syntax men kompromissen 
är tyvärr nödvändig för att problemet ska gå att lösas tekniskt. 
 
•  Möjligheten att ha "hjälpord" i koden som i sig inte gör något men som får kodraden bli en 
korrekt mening engelska. Även om det finns tillräckligt med information i "collision 3, 
7" för datorn att tolka att det är en kollisionstrigger mellan objekten med id 3 och 7 som gäller 
så är "on collision between the objects with id 3 and 7" bättre i mitt 
syfte av den anledningen att den inte lämnar något utrymme för tolkning vad raden egentligen 
gör. 
 
•  Utrymme för variation måste finnas. Så länge funktionen som skapar träd av skriptkod 
finner all information den behöver i koden och det inte råder någon tvivel på att trädet som 
byggs verkligen gör det som skriptaren förväntar sig ska det inte spela någon som helst roll 
hur koden ser ut. Samma funktionalitet ska alltså kunna representeras av en mäng olika 
skriptvarianter så att varje skriptare ska själv kunna utveckla den stil som känns bäst för 
denne. 
  
 
3.5.2 Beskrivning och exempel av skriptkommandon 
 
Eftersom det inte finns något "rätt" sätt att skriva de skripten för de olika triggerna och 
eventen gör jag bäst i, när jag nu ska beskriva dem, att stapla de krav som varje kommando 
har samt visar hur de kan variera med några exempel. Ha i åtanke att jag i dessa exempel inte 
visar hur skriptaren, om denne så skulle vilja, är fri att blanda stora och små bokstäver samt 
använda vita tecken på vilket sätt som helst. Det är också tillåtet att kasta om i vilken ordning  
kraven tillgodoses med några få undantag. 
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Funktionsbeskrivning Trigger som utlöses vid kollision mellan spelaren / ett specifikt 
objekt och ett specifikt objekt / vad som helst. 

Krav Ordet "collision". Strängen "player" eller ett heltal måste 
förekomma, en gång för kollision med vad som helst och två gånger 
för kollision endast mellan de två specificerade. 

Exempel On collision between the player and object 10 
collision between player and anything 
collision 82 192 

 
Funktionsbeskrivning Trigger som utlöses då en uppsättning konstanter, variabler och  

funktionsreturer är antingen lika med, större än, eller mindre än en 
annan uppsättning konstanter, variabler och funktionsreturer. Dessa 
kan i skriptraden behandlas med räknesätten addition, subtraktion,  
multiplikation och division.  

Krav "=", "<" eller ">" måste förekomma endast en gång någonstans på 
raden. 
Minst en konstant, variabel eller något av funktionsanropen "x-
coordination()", "y-coordinate()", "x-speed()" eller "y-speed()". Som 
argument till dessa fyra funktioner ska det vara strängen "player" när 
det är fråga om spelarens position/hastighet eller ett heltal som anger 
objektets id. 

Exempel x-coordinate(player) > 1024 
variable(foo) * 16 + 8 = variable(bar) / 32 - 64 
y-speed(player) < y-speed(3) + 10 

 
Funktionsbeskrivning Trigger som utlöses då en angiven tangent när nedtryckt. 
Krav Ordet "key" eller "button" talar om att det har med tangentbordet att 

göra. Vilken tangent det rör sig om kan angivas på några olika sätt, 
det kan först vara en siffra eller bokstav som angiver tangenten helt 
enkelt. Men det kan också vara flera siffror som angiver ascii-värdet, 
eller några reserverade ord (t.ex. "space", "enter" och leftcontrol") 
som anger de tangenter som har ett speciellt namn. 

Exempel When the key g is pressed 
On button down with ascii-value 27 
Key rightalt 
Button 8 pressed 

 
Funktionsbeskrivning Event för att lägga till ett objekt. 
Krav "Add object" eller "Create object" följt av: 

"id" och därefter ett tal. Dock behöver talet inte komma direkt efter 
"id". Det kan t.ex. stå "id is 7" eller "id=8". 
"on" följt av två tal för att tala om på vilken koordinat i världen 
objektet ska skapas. Samma regler som för "add object" gäller här. 
Talen behöver inte komma direkt efter "on". Det går även att 
använda variabler för att angiva en koordinat. X-koordinaten måste 
alltid angivas föra Y-koordinaten. 
På samma sätt anger "speed" följt av två tal enligt samma regler som 
för koordinaterna hastigheten för objektet i x-, och y-led. 
"weight" med ett tal angivet någonstans efter anger objektets vikt 
(detta är valfritt att specificera och används av motorn för att bland 
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annat räkna ut effekterna av en kollision.). 
Enda kravet när skriptaren anger objektets bild är att denne använder 
fnuttar runt sökvägen till bilden. 
Skulle strängen "constant" finns med någonstans på kodraden 
betyder det att objektet kommer att röra sig med en konstant 
hastighet över skärmen. På liknande sätt blir objektet omöjligt att 
förflytta om det står "wall" någonstans. 

Exempel Add object with id=15, on coordinate 256,128 with the constant 
speed -12,0 image = "grafics\spaceship.gif" 
 
Create an object on variable(xPos) variable(yPos), id should be 99 
"enemy.jpg" speed: x = 2, y = variable(ySpeed) 
 
Add object id 4 on (12,100) wall "stenmur.png" wieght 1000 

 
Funktionsbeskrivning Event för att lägga till ett starfield. 
Krav "Add starfield" eller "Create starfield" följt av: 

"id" följt av ett nummer för att angiva starfield:ets id. 
Ett nummer som står angivet precis före strängen "stars" anger hur 
många stjärnor (eller instanser av bilden om man så vill) fältet 
innehåller.  
På samma sätt som när man lägger till ett objekt måste sökvägen till 
bilden stå angiven inom fnuttar.  
Eftersom starfields inte har någon egentlig hastighet i världen utan 
bara en hastighet på skärmen relativt till spelaren är det bara ett 
nummer som ska följa efter ordet "speed" när hastigheten anges. 
Ordet "addSmooth" någonstans på raden talar om att effekten där 
"stjärnorna" allt efterhand läggs till på skärmen ska användas. 

Exempel Create a starfield with id 11 and 128 stars from the image "star.bmp", 
the speed should be 8 
 
Add starfield consisting of 80 stars from "gfx\snowflake.bmp" 
speed-modifier value is 8, id = 17 
 
Create starfield id 1 "burgers.bmp" 16 stars speedModifier -5 

 
Funktionsbeskrivning Event som visar en text på skärmen. 
Krav "Add text" eller "Create text" följt av: 

Själva texten, som ska ha fnuttar runt sig. Skärmkoordinaten där 
texten ska skrivas ut anges med två nummer som följer någonstans 
efter ordet "on". Ordet "for" följt av ett nummer som talar om hur 
många sekunder som texten ska visas. Ska det visas för alltid skriver 
skriptaren "for eternity". Typewriter-effect är en visuell effekt som 
får textens tecken att ett efter ett visas på skärmen, detta aktiveras om 
raden innehåller ordet "typewriter-effect" någonstanns. 

Exempel Add text "Hello World!" on coordinate 100, 100 show for 5 sec. 
 
Create text "You have got variable(life) lives left" on 100, 0 show for 
eternity. 
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Add text on screen-coordinate 0, 0: "foobar" show for 10 seconds 
and use the typewriter-effect please. 

 
Funktionsbeskrivning Skapar en ny variabel, eller ändrar värdet på en befintlig. 
Krav "Set variable" direkt följt av namnet på variabeln i fråga. Värdet kan 

anges i form av en konstant, en variabel eller en av de funktionerna 
som jag beskrev i trigger för jämförelse. 
Här ska det inte stå t.ex. "variable(variableName)" utan endast 
"variableName" helt enkelt. Detta kommer av att det är naturligt att 
inte ha några hjälpord i den matematiska ekvationen som följer "to". 
Därför klassas allt som börjar på en bokstav automatiskt som ett 
variabelnamn av skriptmotorn. 

Exempel Set variable relativeSpeed to x-speed(player) - x-speed(7) 
Set variable incrementer to incrementer + 1 
Set variable area to width * height 
Set variable time_passed 0 

 
Funktionsbeskrivning Tar bort ett specifikt starfield. 
Krav Följt efter "Remove starfield" eller "delete starfield" ska det 

någonstans finnas ett heltal som utgör id-nummer för det starfield 
som ska tas bort. 

Exempel Remove starfield with id 5 
Delete starfield 8 

 
Funktionsbeskrivning Tar bort en trigger ifrån skriptmotorns interna lista för dessa. 
Krav Efter kommandot "Remove trigger" eller "Delete trigger" måste det 

direkt stå angivet triggers namn. 
Exempel Remove trigger bounce_against_left_wall 

Delete trigger game_over_01 
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4. Exempelspel 
 
I följande kapitel demonstrerar jag koden för de tre exempelspelen tillsammans med några 
förklarande kommentarer. Notera att för alla skript utgör den första raden triggerns/eventets 
namn. På den sista raden i skript av triggertyp anges namnet på det event som ska köras när 
triggern utlöses. 
 

4.1 Breakout 
 
Spelvärlden ser ut på sådant sätt att "paddeln" är spelmotorns "Player"-objekt. Då paddeln är 
direkt kopplad till tangentbordets piltangenter via Player-klassen behöver varken paddelns 
förflyttning eller kollisionen mellan paddel och boll skriptas. Dock skulle det vara fullt 
möjligt att skripta ett liknande beteende om man skulle vilja. De fyra väggarna som omger 
spelplanen (se skärmdump) existerar i världen redan innan skripten läses in och körs. Dessa 
skapas automatiskt utan inblandning av skripten eftersom de är angivna i spelmotorns "map"-
fil där alla objekt som på förhand ska finnas i världen är listade. Relevant för förståelsen av 
skripten är att dessa fyra väggar har id-nummer 101, 102, 103 och 104. Dessa fyra väggar 
skulle kunna skriptas så att de skapas först när spelaren trycker på entertangentent. Det är till 
exempel på detta vis bollen i spelet uppkommer. Anledningen till att jag har valt att ha vissa 
objekt existerande i spelvärlden utan inblandning av skripten är för att visa på att det går att 
göra på vilket sätt man än vill. Ibland kan det vara mer logiskt att med hjälp av en editor 
bygga upp en spelvärld med objekt, bakgrundsbild, bakgrundslager osv. och sedan skripta 
några beteenden och händelser runt dessa objekt snarare än att skapa hela världen med hjälp 
av skript. En sådan editor finns till min spelmotorn men jag ska inte gå in på hur den fungerar 
här. 
 
Triggers 

Skript Kommentar 
collidenorth  

collision between 1 and 101  

event bounchnorth 

Bollen kolliderar mot den övre väggen. 

collidesouth  

collision between 1 and 102  

event gameover 

Bollen kolliderar mot den nedre väggen. 

collideeast  

collision between 1 and 104  

event bouncheast 

Bollen kolliderar mot den högra väggen. 

collidewest  

collision between 1 and 103  

event bounchwest 

Bollen kolliderar mot den vänstra väggen. 

pushstart  

on button enter down  

event start 

Spelaren trycker på enter-tangenten. 

collide11  

collision between 1 and 11  

event collision11 

Bollen kolliderar mot bricka med id 11. 

collide12  

collision between 1 and 12  

event collision12 

Bollen kolliderar mot bricka med id 12. 

collide13  

collision between 1 and 13  

event collision13 

Bollen kolliderar mot bricka med id 13. 
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collide14  

collision between 1 and 14  

event collision14 

Bollen kolliderar mot bricka med id 14. 

collide21  

collision between 1 and 21  

event collision21 

Bollen kolliderar mot bricka med id 21. 

collide22  

collision between 1 and 22  

event collision22 

Bollen kolliderar mot bricka med id 22. 

collide23  

collision between 1 and 23  

event collision23 

Bollen kolliderar mot bricka med id 23. 

collide24  

collision between 1 and 24  

event collision24 

Bollen kolliderar mot bricka med id 24. 

 
Events 
bounchnorth  

set variable xpos to x-coordinate(1)  

set variable ypos to y-coordinate(1)  

set variable xspeed to x-speed(1) * -1 

set variable yspeed to y-speed(1)  

remove object 1  

add object id 1 on coordinate 

variable(xpos), variable(ypos) speed 

variable(xspeed), variable(yspeed) 

constant use image "gfx\\ball.bmp" 

weight 50 

Då bollen studsar mot den övre väggen 
sparas bollens position och hastighet (som 
inventeras i x-led) undan. Bollen tas sedan 
bort från världen och en ny boll, med samma 
id och med den undansparade hastigheten 
och positionen, skapas. 
Detta är givetvis ett osmidigt sätt för att 
ändra en av bollens egenskaper (x-speed i 
detta fallet).Det hade varit enklare att ha en 
inbyggd funktion för att ändra x-speed och 
en koppling till denna funktion i 
skriptmodulen. Anledningen till att någon 
sådan funktion och koppling inte finns är 
tidsbrist. 

bounchwest  

set variable xpos to x-coordinate(1)   

set variable ypos to y-coordinate(1)  

set variable xspeed to x-speed(1)   

set variable yspeed to y-speed(1) * -1 

remove object 1  

add object id 1 on coordinate 

variable(xpos), variable(ypos) speed 

variable(xspeed), variable(yspeed) 

constant use image "gfx\\ball.bmp" 

weight 50 

I princip samma funktionalitet som för 
"bounchnorth". Den enda skillnaden här är 
att det är hastigheten i y-led som inventeras. 

bouncheast  

set variable xpos to x-coordinate(1)   

set variable ypos to y-coordinate(1)  

set variable xspeed to x-speed(1)  

set variable yspeed to y-speed(1) * -1 

remove object 1  

add object id 1 on coordinate 

variable(xpos), variable(ypos) speed 

variable(xspeed), variable(yspeed) 

constant use image "gfx\\ball.bmp" 

weight 50 

Detta skript är identiskt "bounchwest". 
Faktum är att triggern "collideeast" skulle 
kunna anropa "bounchwest" istället för detta 
event. Funktionaliteten hade blivit 
densamma och vi hade sluppit ett extra 
event.  

gameover  

remove object 1  

add object id 1 on coordinate 150, 200 

speed 0, 0 constant use image 

Bollen tas bort och läggs sedan till med 
stillastående hastighet för att triggers inte 
ska fortsätta att utlösas efter spelet är slut. 
Två texter visas på skärmen. 
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"gfx\\ball.bmp" weight 50  

add text "Game over!" on 100, 100 for 

10 seconds  

add text "You got variable(score) 

points!" on 100, 112 for 10 seconds 

Två texter visas på skärmen. 

start  

set variable score to 0  

delete object 1  

delete object 11  

delete object 12  

delete object 13  

delete object 14  

delete object 21  

delete object 22  

delete object 23  

delete object 24  

add object id 1 on coordinate 150, 200 

speed 0, 0 constant use image 

"gfx\\ball.bmp" weight 50  

add object id 11 on coordinate 12, 12 

speed 0, 0 use image "gfx\\brick.bmp" 

weight 1000 wall  

add object id 12 on coordinate 84, 12 

speed 0, 0 use image "gfx\\brick.bmp" 

weight 1000 wall  

add object id 13 on coordinate 156, 12 

speed 0, 0 use image "gfx\\brick.bmp" 

weight 1000 wall  

add object id 14 on coordinate 228, 12 

speed 0, 0 use image "gfx\\brick.bmp" 

weight 1000 wall  

add object id 21 on coordinate 12, 32 

speed 0, 0 use image "gfx\\brick.bmp" 

weight 1000 wall  

add object id 22 on coordinate 84, 32 

speed 0, 0 use image "gfx\\brick.bmp" 

weight 1000 wall  

add object id 23 on coordinate 156, 32 

speed 0, 0 use image "gfx\\brick.bmp" 

weight 1000 wall  

add object id 24 on coordinate 228, 32 

speed 0, 0 use image "gfx\\brick.bmp" 

weight 1000 wall 

Variabeln score sätts till noll. Bollen och de 
åtta brickorna tas bort (om de redan skulle 
råka finnas i världen vill säga). 
Brickorna och bollen skapas. 

collision11  

set variable xpos to x-coordinate(1)  

set variable ypos to y-coordinate(1)  

set variable xspeed to x-speed(1) * -1 

set variable yspeed to y-speed(1)  

remove object 11  

remove object 1  

add object id 1 on coordinate 

variable(xpos), variable(ypos) speed 

variable(xspeed), variable(yspeed) 

constant use image "gfx\\ball.bmp" 

weight 50  

set variable score to score + 1 

Vid kollision med en bricka tas brickan och 
bollen bort, efter det att bollens hastighet 
och position har sparats undan. En ny boll 
med inventerad x-hastighet läggs sedan till. 
Anledningen att bollen tas bort för att sen 
läggas till är densamma som när bollen 
kolliderar med en vägg. 

collision12  

set variable xpos to x-coordinate(1)  

set variable ypos to y-coordinate(1)  

set variable xspeed to x-speed(1) * -1 

set variable yspeed to y-speed(1)  
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remove object 12  

remove object 1  

add object id 1 on coordinate 

variable(xpos), variable(ypos) speed 

variable(xspeed), variable(yspeed) 

constant use image "gfx\\ball.bmp" 

weight 50  

set variable score to score + 1 

collision13  

set variable xpos to x-coordinate(1)  

set variable ypos to y-coordinate(1)  

set variable xspeed to x-speed(1) * -1 

set variable yspeed to y-speed(1)  

remove object 13  

remove object 1  

add object id 1 on coordinate 

variable(xpos), variable(ypos) speed 

variable(xspeed), variable(yspeed) 

constant use image "gfx\\ball.bmp" 

weight 50  

set variable score to score + 1 

 

collision14  

set variable xpos to x-coordinate(1)  

set variable ypos to y-coordinate(1)  

set variable xspeed to x-speed(1) * -1 

set variable yspeed to y-speed(1)  

remove object 14  

remove object 1  

add object id 1 on coordinate 

variable(xpos), variable(ypos) speed 

variable(xspeed), variable(yspeed) 

constant use image "gfx\\ball.bmp" 

weight 50  

set variable score to score + 1 

 

collision21  

set variable xpos to x-coordinate(1)  

set variable ypos to y-coordinate(1)  

set variable xspeed to x-speed(1) * -1 

set variable yspeed to y-speed(1)  

remove object 21  

remove object 1  

add object id 1 on coordinate 

variable(xpos), variable(ypos) speed 

variable(xspeed), variable(yspeed) 

constant use image "gfx\\ball.bmp" 

weight 50  

set variable score to score + 1 

 

collision22  

set variable xpos to x-coordinate(1)  

set variable ypos to y-coordinate(1)  

set variable xspeed to x-speed(1) * -1 

set variable yspeed to y-speed(1)  

remove object 22  

remove object 1  

add object id 1 on coordinate 

variable(xpos), variable(ypos) speed 

variable(xspeed), variable(yspeed) 

constant use image "gfx\\ball.bmp" 

weight 50  

set variable score to score + 1 

 

collision23   
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set variable xpos to x-coordinate(1)  

set variable ypos to y-coordinate(1)  

set variable xspeed to x-speed(1) * -1 

set variable yspeed to y-speed(1)  

remove object 23  

remove object 1  

add object id 1 on coordinate 

variable(xpos), variable(ypos) speed 

variable(xspeed), variable(yspeed) 

constant use image "gfx\\ball.bmp" 

weight 50  

set variable score to score + 1 

collision24  

set variable xpos to x-coordinate(1)  

set variable ypos to y-coordinate(1)  

set variable xspeed to x-speed(1) * -1 

set variable yspeed to y-speed(1)  

remove object 24  

remove object 1  

add object id 1 on coordinate 

variable(xpos), variable(ypos) speed 

variable(xspeed), variable(yspeed) 

constant use image "gfx\\ball.bmp" 

weight 50  

set variable score to score + 1 

 

 
 

 
Skärmdump från exempelspelet Breakout 
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4.2 SkiiFree 

 
På samma sätt som spelaren via tangentbordet och Player-klassen har direkt kontroll över 
paddeln i Breakout har denne kontroll över den skidåkande avataren i SkiiFree. På grund av 
att spelmotorns fysik inte innehåller någon feature för gravitation åker spelarens avatar inte 
automatiskt nedåt över skärmen som den gör i originalspelet. Det är dock något som skulle 
kunna gå att skriptas om man istället för att använda Player-klassen för avataren använde en 
vanlig Object-instans. Man kunde då skripta tangentbordsrörelser tillsammans med en 
konstant påverkan i positiv y-led (nedåt). Detta är inte i nuläget möjligt för Player-klassen då 
det inte finns någon funktionalitet för att genom skript ändra denna klass hastighet och 
position. För förståelsen av skripten kan det också vara värt att veta att de flaggor som syns i 
skärmdumpen laddas in via spelmotorns map-fil, på samma sätt som väggarna i Breakout. Jag 
har dessutom valt att i tabellerna nedan inte visa triggers och events för spelets alla tio 
flaggor. Detta eftersom de ser ut på exakt samma sätt som de för flagga 1 och 2, den enda 
skillnaden är att y-positionen ökar för varje flagga. 
 
Triggers 
startrace  

y-coordinate(player) > 600  

x-coordinate(player) < 200  

x-coordinate(player) > -200  

event startrace 

Triggern utlöser event för att starta loppet då 
spelarens avatar befinner sig emellan de två 
startflaggorna (koordinater 200,600 och 200,-
600). 

endrace  

y-coordinate(player) > 4100  

x-coordinate(player) < 450  

x-coordinate(player) > 50  

event endrace 

På samma sätt som ovan utlöses trigger för att 
avsluta loppet då spelarens avatar åker 
emellan målflaggorna. 

flag1rightside  

y-coordinate(player) > 850  

x-coordinate(player) > 150  

event flag1rightside 

Om spelaren är till höger om (större x-
koordinat) flagga 1 när denne passerar flaggan 
i y-led utlöses triggern för eventet 
"flag1rightside" som talar om att spelaren 
passerade flaggan ifrån rätt håll. 

flag1wrongside  

y-coordinate(player) > 850  

x-coordinate(player) < 150  

event flag1wrongside 

Skulle spelaren däremot passera flaggan på 
vänster sida (mindre x-koordinat) utlöses 
triggern för eventet "flag1wrongside". 

flag2rightside  

y-coordinate(player) > 1100  

x-coordinate(player) < 0  

event flag2rightside 

 

flag2wrongside  

y-coordinate(player) > 1100  

x-coordinate(player) > 0  

event flag2wrongside 

 

clockticking  

clockrunning = 1  

event tickclock 

Då variabeln "clockrunning" är satt till 1 
anropas eventet "tickclock" varje gameloop. 

 
Event 
startrace  

set variable clockrunning to 1  

set variable flags to 0  

set variable time to 0  

delete trigger startrace 

Variabeln "clockrunning" sätts till 1 för att 
klockan ska börja ticka. Variabler för att hålla 
koll på hur många flaggor som har passerats 
från rätt sida och tiden som passerat sätts till 
noll. Trigger "startrace" tas även bort från 
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systemet för att detta event inte ska anropas 
mer än en gång. 

endrace  

set variable clockrunning to 0  

set variable time to time / 30  

add text "You got variable(flags) 

flags out of 2" on 400, 30 for 10 

seconds  

add text "Your time was 

variable(time) seconds" on 400, 60 

for 10 seconds  

delete trigger endrace 

"time" delas på 30 för att tiden i sekunder ska 
fås (det går 30 gameloopar på varje sekund). 
En text skrivs sedan ut som talar om tiden och 
det antal flaggor spelaren passerade från rätt 
håll. Triggern "endrace" tas bort eftersom 
man bara vill att detta event ska anropas en 
enda gång. 

flag1rightside  

delete object 3  

delete trigger flag1rightside  

delete trigger flag1wrongside  

create object with id 3 on 150, 850 

image "gfx\\flagrightside.bmp"  

set variable flags to flags + 1 

Den aktuella flaggan tas bort och en ny, med 
annan grafik för att symbolisera att spelaren 
passerade ifrån rätt sida, läggs till. Variabeln 
"flags" räknas upp. De två triggerna tas bort 
då endast en av dem ska anropas en enda 
gång. Det går på detta vis inte åka tillbaka upp 
och runt flaggan på rätt sida då spelaren en 
gång har missat den. 

flag1wrongside  

delete object 3  

delete trigger flag1rightside  

delete trigger flag1wrongside  

create object with id 3 on 150, 850 

image "gfx\\flagwrongside.bmp" 

På samma vis som eventet ovan byts grafik på 
den aktuella flaggan, här till en som visar att 
spelaren passerade den på fel sida. 

flag2rightside  

delete object 4  

delete trigger flag2rightside  

delete trigger flag2wrongside  

create object with id 4 on 0, 1100 

image "gfx\\flagrightside.bmp"  

set variable flags to flags + 1 

 

flag2wrongside  

delete object 4  

delete trigger flag2rightside  

delete trigger flag2wrongside  

create object with id 4 on 0, 1100 

image "gfx\\flagwrongside.bmp" 

 

tickclock  

set variable time to time + 1 
För varje gameloop räknas variabeln "time" 
upp med ett. 
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Skärmdump från exempelspelet SkiiFree 
 

 

4.3 Space Invaders 
 
Även i det tredje exempelspelet, Space Invaders, har spelaren direkt kontroll över sin avatar, 
ett rymdskepp, via Player-klassen. Men till skillnad ifrån de två föregående exemplen laddas 
inga objekt ifrån map-filen. Istället initieras det åtta objekt (fiender), tack vare skriptmotorn, 
när spelaren trycker på enter-tangenten. Jag har i demonstrationskoden nedan valt att endast 
visa skripten som har med två, av de totalt åtta, fiendeobjekten att göra. Detta eftersom det 
annars skulle bli för mycket upprepningar. 
 
Triggers 
start  

on button enter down  

go = 0  

event start 

Då spelaren trycker på enter-tangenten för 
första gången körs eventet start som skapar 
fienderna. Variabeln "go" måste ha värdet 
noll. Detta är något som alla oinitierade 
variabel automatiskt har. 

fire  

on button leftcontrol down  

reloadtimer < 0  

event fire 

Triggern "fire" utlöses då spelaren trycker på 
left control samtidigt som variabeln 
"reloadtimer" är negativ. Denna variabel finns 
där för att spelaren inte oavbrutet ska kunna 
avfyra sitt vapen. 

enemy1hit 

on collision between 11 and 2 

event enemy1hit 

Fiende 1 kolliderar med ett laserskott (som  
har id 2).  

enemy1turnleft  

loopticks < 1  

enemyspeed < 0  

event enemy1turnleft 

Event för att få fiende 1 att röra sig åt vänster 
körs då "loopticks" är mindre än 1 och om 
fienderna har en negativ y-hastighet (de rör 
sig åt höger). "loopticks" bestämmer alltså hur 
lång tid en fiende ska röra sig åt det ena hållet 
innan den svänger. 
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enemy1turnright  

loopticks < 1  

enemyspeed > 0  

event enemy1turnright 

På samma sätt körs eventet för att få fiende 1 
att röra sig åt höger då "loopticks" är mindre 
än 1 och fienderna i nuläget rör sig åt vänster. 

enemy2hit 

on collision between 12 and 2 

event enemy2hit 

 

enemy2turnleft  

loopticks < 1  

enemyspeed < 0  

event enemy2turnleft 

 

enemy2turnright  

loopticks < 1  

enemyspeed > 0  

event enemy2turnright 

 

resetticks 

loopticks < 0  

enemyspeed > 0  

event resetticks 

Eftersom det är många enskilda skript som 
alla lyssnar på variabeln "loopticks" kan jag 
inte i de enskilda skripten (t.ex. i det för att 
byta riktning på fiende 1) ändra denna 
variabels värde. Om jag hade gjort det skulle 
triggerna för att byta håll på de andra 
fienderna inte köras. Jag måste därför göra så 
att fienderna byter riktning då "loopticks" är 
mindre än ett (en loop innan denna trigger 
utlöses) och då även under förutsättningen att 
deras riktning (y-hastighet) inte redan har 
bytts (enemyspeed > 0 / enemyspeed < 0). 

prepareturnleft  

loopticks < 2   

enemyspeed > 0  

turntimer < 0  

event prepareturnleft 

Med samma resonemang som för de två 
föregående triggerna körs eventet 
"prepareturneft" två loopar innan loopticks 
"resettickspostive" körs. Detta events funktion 
är att den beräknar den nya hastigheten som 
fienden i nästa loop kommer att få. Variabeln 
turntimer finns här eftersom vi vill att denna 
trigger inte ska utlösas även nästa loop. 
("loopticks" är ju även nästa loop mindre än 
två). 

prepareturnright  

loopticks < 2   

enemyspeed < 0  

turntimer < 0  

event prepareturnright 

Exakt samma sak som för "prepareturnleft" 
med skillnaden att denna trigger utlöses då 
fienderna rör sig åt vänster (enemyspeed < 0) 
istället för åt höger. 

tick  

go = 1  

event tick 

Eventet för att räkna upp variabeln 
"loopticks" körs tack vare denna trigger som 
utlöses varje loop som "go" är satt till ett. 

levelclear  

score = 8  

event levelclear 

Spelaren har vunnit då variabeln "score" är 
åtta, en poäng för varje fiende spelaren har 
skjutet ned. 

gameover  

enemyycoord > 750  

event gameover 

Spelet är förlorat då fienderna har nått ned till 
skärmkoordinat 750. 
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Event 
start  

set variable go to 1  

set variable score to 0  

set variable reloadtimer to 0  

set variable turntimer to 0  

set variable enemyspeed to 7  

set variable enemyycoord to 100  

set variable loopticks to 574 / 

enemyspeed  

add object id 11 on coordinate 50, 

variable(enemyycoord) speed 

variable(enemyspeed), 0 constant use 

image "gfx\\enemy.bmp" weight 100  

add object id 12 on coordinate 100, 

variable(enemyycoord) speed 

variable(enemyspeed), 0 constant use 

image "gfx\\enemy.bmp" weight 100  

Variabler initieras och åtta fiender (endast 
skript för de två första visas här) skapas. 
Intressant är att variabel loopticks sätts till ett 
värde förhållandevis till vad enemyspeed är. 
På detta sätt kommer triggers för att byta 
fiendens riktning utlösas då fienden befinner 
sig på en viss koordinat, oavsett med vilken 
hastighet den färdas. 

fire  

set variable reloadtimer to 30  

set variable xpos to x-

coordinate(player) + 10  

set variable ypos to y-

coordinate(player) - 20  

create object with id 2 on 

variable(xpos), variable(ypos) speed 

0, -10 constant image "gfx\\shot.bmp" 

weight 100000 

Detta event skapar ett objekt, med id-nummer 
två, som utgör ett laserskott. Skottet skapas på 
en koordinat förhållande till spelaren. 

enemy1hit 

set variable score to score + 1 

delete object 11 

delete trigger enemy1hit 

delete trigger enemy1turnleft 

delete trigger enemy1turnright 

Då fiende ett träffas av ett laserskott tas detta 
objekt bort tillsammans med de triggers som 
har med fiende ett att göra. Variabeln "score" 
räknas också upp. 

enemy1turnleft  

delete object 11  

add object id 11 on coordinate 624, 

variable(enemyycoord) speed 

variable(enemyspeed), 0 constant use 

image "gfx\\enemy.bmp" weight 100 

Fiende ett byter färdriktning genom att 
fienden tas bort, för att sen läggas till igen 
med y-hastigheten "enemyspeed" och y-
positionen "enemyycoord". Dessa två 
variabler har i den föregåenden loopen fått 
sina värden tilldelade. (I eventet 
"prepareturnleft" eller "prepareturnright"). 

enemy1turnright  

delete object 11  

add object id 11 on coordinate 50, 

variable(enemyycoord) speed 

variable(enemyspeed), 0 constant use 

image "gfx\\enemy.bmp" weight 100 

Samma funktionalitet som hos eventet ovan. 
Skillnaden är den x-koordinat på vilket 
objektet skapas.  

enemy2hit 

set variable score to score + 1 

delete object 12 

delete trigger enemy2hit 

delete trigger enemy2turnleft 

delete trigger enemy2turnright 

 

enemy2turnleft  

delete object 12  

add object id 12 on coordinate 674, 

variable(enemyycoord) speed 

variable(enemyspeed), 0 constant use 

image "gfx\\enemy.bmp" weight 100 
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enemy2turnright  

delete object 12  

add object id 12 on coordinate 100, 

variable(enemyycoord) speed 

variable(enemyspeed), 0 constant use 

image "gfx\\enemy.bmp" weight 100 

 

resetticks 

set variable loopticks to 574 / 

enemyspeed 

Det antal loopar som fienden ska rör sig innan 
det är dags att ändra riktning sätts till det antal 
pixlar som jag vill att den ska röra sig i (574) 
delat på hastigheten den rör sig i. (pixlar / 
loop). 

prepareturnleft  

set variable enemyspeed to enemyspeed 

+ 1  

set variable enemyspeed to enemyspeed 

* -1  

set variable enemyycoord to 

enemyycoord + 30  

set variable turntimer to 1 

Variabler förbereds för att ge alla fiender nya 
hastigheter och y-koordinater i nästa loop. 
Hastigheten ökar med ett och inventeras. 
Fiendens y-position ökar med 30 (den flyttas 
ned 30 pixlar på skärmen). 

prepareturnright  

set variable enemyspeed to enemyspeed 

- 1  

set variable enemyspeed to enemyspeed 

* -1  

set variable enemyycoord to 

enemyycoord + 30  

set variable turntimer to 1 

Samma effekt som för eventet ovan. 

tick  

set variable reloadtimer to 

reloadtimer - 1  

set variable loopticks to loopticks - 

1  

set variable turntimer to turntimer - 

1 

För varje gameloop räknas variabler dessa tre 
variabler ned. 

levelclear  

create text on 200, 10 "Thank you 

Commander, for saving the Earth from 

the alien menace!" for 5 seconds  

delete trigger levelclear 

En text skrivs ut som talar om att spelaren har 
klarat spelet. Trigger för detta events tas även 
bort eftersom vi vill att texten ska skrivas ut 
endast en gång. 

gameover  

create text on 250, 10 "Oh no! You 

failed to save Earth from the vicious 

saucers!" for 5 seconds  

delete trigger gameover 

På samma sätt som ovan skrivs en text ut för 
att tala om att spelaren istället förlorade. 
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Skärmdump från exempelspelet Space Invaders 
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5. Resultat och slutsatser 
 

5.1 Tillämpbarhet 
 
För att testa tillämpbarheten, vilket trots allt är det viktigaste, skriptade jag kloner av tre 
klassiska spel: Breakout, SkiFree och Space Invaders. Dessa tre spel passar motorn bra 
eftersom spelens fysik stöds i grunden. Med undantag för SkiFree, som har en slags enkel 
gravitation, utspelar sig spelen i en tyngdlös yttre rymd. Detta är smidigt eftersom det är just 
för rymdbaserade shoot-em-up-spel som spelmotorn är gjord för. Men samtidigt skiljer sig 
dessa spel från varandra i så stor utsträckning att det demonstrerar alla de olika möjligheterna 
med både spelmotorn och dess skriptfacillitet. I SkiFree och Space Invaders har man t.ex. 
direkt kontroll över spelets centrala del (som i dessa båda spel ju är spelarens avatar). I 
Breakout å andra sidan är det kulan som är det viktiga och spelaren via tangentbordet 
påverkar bara detta objekt indirekt. På samma vis används kollisioner som triggers i större 
utsträckning i Space Invaders och Breakout än det gör i SkiFree där positioneringar i världen 
är det som huvudsakligen används som utlösande faktor. Dessa tre spel kompletterar varandra 
alltså väl och jag anser att om det går att skripta dessa tre är det tillräckliga bevis för att påstå 
att skriptmotorn fungerar för speltillverkning i sin speciella nisch. Jag skulle vilja säga att 
lyckades att göra en tillämpbar skriptmotor. 

Överlag kändes det väldigt naturligt att skripta dessa tre spels beteenden med ett 
undantag. För att få ett fiendeskepp att byta färdriktning i Space Invaders var jag tvungen att 
spara undan skeppets position och hastighet, manipulera med dessa världen (öka positionen i 
y-led för att flytta ner det på skärmen samt byta tecken på hastigheten i x-led), ta bort det 
gamla objektet som utgör fienden och till sist skapa ett nytt objekt med de modifierade 
värdena. Detta förstås en osmidig lösning som kommer av att det inte finns några 
skriptoperatorer för att ändra i ett existerande objekts egenskaper. Förutom denna 
speciallösning kändes alla andra delarna mycket naturliga att skripta, det var inga konstigheter 
helt enkelt. 
 

5.2 Prestanda 
 
Även prestandamässigt anser jag mig ha lyckats mycket bra. Faktum är att tiden det tar att 
köra skriptmotorns funktioner i min klon av Space Invaders (som för övrigt är den som är 
mest krävande av de tre spelen) utgör mindre än 1% av den totala tiden för varje loop. Idén att 
bygga upp träd av skripten är alltså positivt av två anledningar. För det första är lätt att 
underhålla och bygga ut något så modulariserat som ett träd automatiskt är och för det andra 
blir det ett snabbt system. Jag kan tänka mig att ett träd tar lite mer minne på grund av en del 
redundant information än andra lösningar men minne är i det här fallet inget problem. 
 

5.3 Syntax 
 
Syntaxen däremot är jag inte lika nöjd med. Jag trodde, när jag satte igång med designen av 
denna, att en mycket fri och förlåtande syntax skulle underlätta för skriptaren eftersom det ger 
utrymme till variation och "misstag". Men jag kan själv känna att även om tanken var god så 
slog det lite bakut. När syntaxen nu är så lik vanligt talspråk innebär detta att varje kommando 
ser ut helt på sitt egna sätt och inte alls liknar något av de andra. Detta gör att skriptaren inte 
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kan dra nytta av sin kunskap av hur ett kommando ska se ut och applicera det på något. Även 
om vem som helst kan läsa och förstå, och även i viss grad modifiera, existerande skript tror 
jag inlärningströskeln när det gäller att skriva helt nya skript är högre än om jag hade använd 
mig av strukturerad design. Det beror på att varje "kommando-ord" (om man nu kan se det 
som att det är endast ett ord som utlöser en viss inläsning. Så är det ju i praktiken men det är 
inget som användaren behöver känna till) har sin egen syntax i en viss bemärkelse. Ibland 
förväntas ett nummer stå framför ett visst ord, ibland bakom osv. Det hade kanske varit bättre 
att ha ett språk mer anpassat för maskiner med alla klassmedlemmar uppradade med deras 
värde angivit direkt efter á la strukturerad syntax. På detta vis hade jag fått en liten 
inlärningströskel när skriptaren ska lära sig vad medlemsvariablerna är och vad de gör, men 
fördelen med ett syntax så uniformt som detta är att när man väl har lärt sig en del lär man sig 
de andra delarna nästan helt på köpet. Det är också lättare att instruera skriptaren i en manual 
hur man ska göra om det nu verkligen finns endast ett rätt sätt. Som det är nu kan det vara 
svårt att beskriva hur skripten ska se ut eftersom det är ganska så flummigt vad som är rätt 
sätt. Skriptaren får chansa och skriva på ett ungefär hur denne tror att det ska vara, och i 
många fall går chansningarna också hem, men i och med att det är så mycket att lära tror jag 
inlärningstiden nu är längre än om jag hade använt mig av strukturerad design. 

Jag tror också att hela idén med att ha skriven kod som styr skriptmotorns 
beteende i mitt fall inte är det bästa. Kod gör sig bäst i skriptmiljöer som är mycket mindre 
bundna till den underliggande motorn än vad min är. Mitt arbete med skriptmotorn är till stor 
del anpassad för att kunna skripta händelser och världar till en på förhand väldigt nischad typ 
av spel. Andra skriptmiljöer där man skriver kod, t.ex. Pygame, tillhandahåller ett mycket 
bredare fält vad man kan göra och här gör sig skriven kod helt rätt. De funktioner som min 
skriptmotor erbjuder kan snarare jämföras med de grafiska editorer som följer spel som t.ex. 
Half-Life och används för att inom vissa ramar ändra spelets beteenden (så kallade Moddar, 
där Counter-Strike till just Half-Life är det mest välkända exemplet) eller det relativt 
begränsade allmänna spelkonstruktionsverktyget GameMaker. Ett helt grafiskt interface, helst 
integrerat i realtid i spelmotorn, hade alltså varit att föredra i mitt fall. 

Jag har alltså lärt mig genom mitt arbete att även när det gäller skriptmotorer så 
helgar målet medlen och att man bör ta sikte på antigen en avancerad allmän skriptning i text 
eller enkel nischad moddning med hjälp av ett grafiskt interface av "click 'n' play"-typ. 
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