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Nätverksspel
i Macromedia Director

Samuel Beijer



Sammanfattning
Detta examensarbete är utfört på Institutionen för teknik och naturvetenskap på
Linköpings universitet som en avslutade del av mina studier i Medie- och
Kommunikationsteknik. Målet med examensarbetet vär att utveckla ett datorspel
med Macromedia Director i vilket man kan spela mot andra spelare över Internet.
Examensarbetet ska också resultera i en presentation av några av de tillgängliga
metoderna för att skapa nätverksapplikationer med Macromedia Director.

Rapporten inleds med en teoridel som beskriver Macromedia Director och vad det
kan användas till, samt en redovisning av olika metoder för att skapa
nätverksapplikationer i Macromedia Director. Därefter följer en beskrivning hur
spelet är uppbyggt och en genomgång av de viktigaste funktionerna. Programkoden
till dessa funktioner finns i bilagorna till rapporten.

Summary
This degree thesis is the finishing part of my studies in Media and Communication
Engineering at the the Department of Science and Technology at Linköping
University. The goal of the degree thesis was to develop a computer game in
Macromedia Director in which you could play against other players over the
Internet. The second goal was to make a description of some of the available
methods to create applications in Macromedia Director with network capabilities.

The report consists of a theory part with a description of Macromedia Director and
what it can be used for. It also contains the description of the methods for creating
application with network capabilities in Macromedia Director. Following the theory
part comes a part where I account for how I created the game and descriptions of
the most important parts of the game. The program code of these parts can be
found in the appendix.
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1 Inledning
Under min utbildning har jag läst kurser i datorkommunikation, programmering och
datorgrafik. När det var tid att göra mitt examensarbete ville jag utnyttja kunskaper
från flera delar av min utbildning. Jag kom då på idén att jag skulle utveckla ett
datorspel där man kunde spela mot eller med varandra över Internet. Genom att
utveckla ett datorspel skulle jag få chans att jobba med programmering, datorgrafik
samt datorkommunikation. Det programmeringsspråk jag använt mig mest av under
min utbildning är Java, men jag har även stött på Macromedia Directors
programmeringsspråk Lingo under en kurs. Då jag ville veta mer om vilka
möjligheter Macromedia Director har och lära mig mer om Lingoprogrammering
valde jag att utföra mitt examensarbete i Macromedia Director.

När min examinator hade godkänt idéen att utveckla ett datorspel, började jag
fundera på vad för spel man skulle kunna tänka sig att utveckla. Valet föll på ett
bordspel som heter RoboRally som jag brukade spela när jag var yngre. För det
första passar spelet utmärkt att spela över Internet av flera anledningar, men framför
allt är det ett av de mest underhållade spel jag känner till. Problemet med många
bordspel är att det kan vara svårt att samla de personer som behövs för att spela ett
parti. Om man istället skulle kunna spela sitt favoritspel via internet finns det helt
plötsligt mängder med människor att spela mot.

Då RoboRally kändes som en givet val, behövdes ett sätt att återge spelet på
skärmen. Skulle man satsa på att utveckla ett spel med 3D-grafik så att det känns
nytt och modernt? Eller skulle man försöka återspela de gamla datorspelen genom
klassisk 2D-grafik? Gamla datorspel förknippas ofta med spelglädje vilket var något
jag ville ta vara på, därför ville jag gärna ge spelet en retrokänsla.
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1.1 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheterna till att skapa ett datorspel
med s.k. Multiplayerfunktion i Macromedia Director. Detta innebär att flera spelare
kan spela med eller mot varandra över ett lokalt nätverk eller Internet. Spelet skulle
programmeras i Macromedia Director som är en utvecklingsmiljö för att skapa
multimediaapplikationer.

1.2 Mål
Målet med examensarbetet är att undersöka vilka metoder för att skapa
nätverksapplikationer med Macromedia Director som finns tillgängliga, samt att
utveckla ett spel i Macromedia Director där en av dessa metoder används för att
skapa ett flerspelarläge. Detta formulerades i tre stycken delmål.

● Att utveckla ett datorspel i Macromedia Director med nätverksstöd.

● Att undersöka och redovisa olika metoder för att skapa nätverksapplikationer
i Macromedia Director.

● Att utvärdera Macromedia Director som en utvecklingsmiljö för spel.

1.3 Rapportens struktur
Rapporten inleds med en teoridel bestående av tre delar. 

● Kapitel 2 är en genomgång av Macromedia Director och vad det kan
användas till.

● Kapitel 3 består av en kort föklaring av datornätverk.

● Kapitel 4 redovisar de metoder för att skapa nätverksapplikationer i
Macromedia Director som undersökts.

Efter teoridelen följer en redovisning av utförandet av examensarbetet. Från
planering, val av nätverkslösning och till en genomgång av programmeringen och
uppbyggnaden av spelet (programmeringskoden återfinns i bilagorna). 

Rapporten avslutas med en diskussion kring de problem som uppstått undet
arbetets gång och vilka alternativ som finns till Macromedia Director. Diskussionen
avslutas med tankar om framtida förbättringar och hur man kan gå vidare.
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2 Macromedia Director
Macromedia är ett av de ledande företagen inom utveckling av verktyg för
webutveckling och multimedia med produkter som Director, Flash och
Dreamweaver i sitt utbud. Den 18 April 2005 blev Macromedia uppköpt av Adobe
systems (utvecklaren av bl.a. Photoshop och Acrobat). Hur detta kommer att
påverka utvecklingen av Macromedias produkter framöver är ännu inte klart.

2.1 Director
Macromedia Director är ett program för att skapa interaktiv multimedia för CD,
DVD och Internet. Applikationerna man skapar i Director går att använda både på
Mac och PC, dock ej på UNIX/Linux. Applikationen kompileras till Macromedias
egna format Shockwave som körs via en browser med hjälp av ett plug-in
(Shockplayer), man kan även kompilera det till en exekverbar fil.

Första versionen av Director kom 1995 och var då mest inriktat på att skapa
multimediapresentationer. Sedan dess har Director vuxit till en utvecklingsmiljö där
det mesta är möjligt att skapa, mycket tack vare tillägget av skriptspråket Lingo och
möjligheten att skapa egna utökade funktioner s.k. Xtras.

I Director arbetar man i huvudsak med tre komponenter, stage, cast library och
timeline. Alla objekt man använder i sin applikation återfinns i cast library, såsom
bilder,ljud och de lingoscript man skapat. En av Directors starka sidor är att det går
att importera och använda sig av de flesta mediaformat och kontrollera dem genom
lingoscript.
Timline, tidslinjen, är ett arv från den tid då Director användes för att skapa
multimedia presentationer. Tidslinjen innerhåller lager, liksom lager i Photoshop
täcker överliggande lager de lager som ligger under. Ett bildobjekt som ligger under
ett annat bildobjekt i tidslinjen kommer alltså skymmas av det övre. Tidslinjen är
också indelad i frames d.v.s. bildrutor, Director går igenom hela tidslinjen, bildruta
för bildruta, i angiven hastighet och på det sättet skapas en animation.

Stage är det fönster Directorapplikationen kommer attvisas i. Här kan man direkt se
hur  applikationen kommer se  ut.  En smidig  funktion är  att  det  går  att  markera
objekt som visas i fönstret och direkt få upp egenskaper för det objektet eller se
vilka Lingoscript som är kopplade till objektet.

Funktioner som gjorde att Director blev en populär utvecklingsmiljö för att utveckla
spela i var bl.a. Imaging Lingo och stöd för 3D-grafik. Imaging Lingo ger utvecklare
bättre möjlighet till att skapa snabb och avancerad 2D-grafik. Stödet för 3D-grafik
innebär att det går att importera och skapa 3D-objekt för att använda i Director.
3D-objekten går sedan att påverka och styra med Lingo. En annan viktig funktion
som introducerades i Director var Multiuser Server som gjorde det möjligt att skapa
applikationer  för  att  kommunicera  med varandra  över  ett  nätverk eller  Internet.
Multiuser  Server  är  idag  ersatt  med  Flash  Media  Server   (tidigare  Flash
Communication Server).
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2.2 Lingo
Lingo är Directors egna scriptspråk som används för att skapa interaktivitet i
applikationer. Lingo är ett objektorienterat programmeringsspråk och sägs vara
inspirerat av programmeringspråket Hypertalk. Den senaste versionen av Director
gjorde det  möjligt för utvecklare att välja mellan att programmera med Lingo eller
med Javascript. 

Lingo kan använda alla funktioner som finns i Director och på det sättet påverka
och styra alla objekt som används i applikationen. T.ex. en importerad 3D-modell
går att modifiera och animera. Lingo kan koppla samman 3D-modellen med
musrörelserna och på det sättet skapa interaktivitet.

Imaging Lingo som introducerades i Director 8 gjorde det möjligt att jobba med 2D
grafik i Lingo på ett nytt sätt. Man är inte längre bunden vid att skapa ett nytt objekt
i tidslinjen och använda ett lager för varje bild man vill använda. Istället kan man
skapa en virtuell målarduk som kan visas direkt på bildskärmen. Imaging Lingo gör
det möjligt att påverka bilder ner på pixelnivå eller skapa bilder helt i kod genom att
rita geometriska figurer och ange färgvärden för enskilda pixlar. Ett liknande stöd
fast för 3D-grafik implementerades sedan  i Director 8.5.

Lingo designades för att vara enkelt att använda för personer som inte var vana vid
programmering. Den första versionen hade en syntax som nästan såg ut som vanligt
språk.

If the visible of sprite 5 then go to the frame 
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I senare versioner kan man använda sig av punkt syntax, samma kod blir då:

if sprite(5).visble then go the frame

Sedan introduktionen av Lingo, som ett scriptspråk för att skapa interaktivitet i
Multimedia presentationer, har Lingo vuxit till ett kraftfullt programmeringsspråk
med de flesta funktioner som en utvecklare förväntar sig.

2.3 Xtras
Xtras är moduler som tillför nya funktioner till Director. De flesta av Macromedias
produkter stöder Macromedia Open Architecture (MOA) som gör det möjligt att
skapa Xtras, vilket innebär att vissa Xtras går att använda i flera olika Macromedia
produkter.

Xtras är en av anledningarna till att Director blivit så populärt, eftersom det ger
utvecklare möjligheter att införa de funktioner i Director som man behöver. Kan
man inte skapa Xtras själv finns det att köpa från tredjepartsutvecklare eller att ladda
ner gratis.

Om man använder sig av en Xtra i en applikation som sedan distribueras måste den
Xtra man används sig av skickas med. Det är i sig inget problem om man väljer att
kompilera sin applikation till en exekverbar fil eftersom Xtra-modulen då packas in i
filen. Om man istället väljer att kompilera applikationen till Shockwave och
distribuera via Internet, kommer användaren att tillfrågas om den aktuella Xtra-
modulen ska laddas ner och installeras. Om användaren inte vill eller kan ladda ner
och installera Xtra-modulen kan det leda till att applikationen inte fungerar. Därför
är det alltså inte självklart att använda sig av Xtras om man ska distribuera
applikationen som Shockwave.

2.4 Shockwave och Flash
Flash som till en början var ett verktyg för att skapa vektorgrafik och animeringar
för Internet har idag vuxit och blivit ett kraftfullt verktyg för att skapa weblösningar.
Både Flashapplikationer och Directorapplikationer kräver att användaren har ett
plug-in installerat som gör det möjligt att använda applikationen. En
Directorapplikation kräver att man har Shockplayer installerad och för
Flashapplikationen behöver man Flashplayer. Macromedia räknar med att över 98%
av alla datorer med tillgång till Internet har Flashplayer installerat och drygt 50% har
Shockplayer. Flashplayer är förinstallerat från början på Windows XP och
Macintosh och är även förinstallerat i andra browsers t.ex. Netscape.

Idag är svårt att skilja på vad som kan göras i Flash och vad som kan göras i
Director, många utvecklare använder både Flash och Director tillsammans och kan
då utnyttja båda verktygens starka sidor. Director har ett väl utvecklat stöd för att
importera och styra animeringar och applikationer skapade i Flash, vilket gör det
möjligt för Flashutvecklare att komma åt alla de Xtra-moduler som finns till
Director.
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3 Datornätverk

3.1 Client-Server modellen
Client-Server modellen är en metod för att koppla ihop två eller flera datorer så att
de kan kommunicera och interagera. En dator agerar server och tillhandahåller
tjänster till de andra datorerna (klienter) i nätverket. Ett vanligt exempel skulle vara
en webserver som tillhandahåller tjänster till klienten genom att skicka de sidor som
klienten vill titta på till browsern.

3.2 Peer-to-peer (P2P)
Precis som client-server-modellen är P2P en metod för att koppla ihop datorer till
ett nätverk. I P2P agerar alla datorer både server och klient. Istället för server eller
klient kallas en dator i ett P2P nätverk för en nod. Varje nod kan kommunicera och
interagera med de andra noderna och begära data och tjänster.
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3.3 TCP och UDP
När datorer i ett nätverk kommunicerar med varandra måste de använda ett
protokoll som bestämmer hur kommunikationen går till. Både TCP och UDP
använder sig av Internet Protocol (IP) för att skicka data till mottagaren över
nätverket. TCP och UDP styr vad som ska skickas och när det ska skickas.

Transmission Control Protocol (TCP) är ett tillförlitligt och förbindelseorienterat
protokoll och är det vanligaste protokollet för kommunikation över Internet.
Förbindelseorienterat innebär att TCP skapar en förbindelse mellan sändare och
mottagare över vilken data skickas. Data som ska skickas delas upp i ett antal mindre
delar (segment) och skickas över förbindelsen. Mottagaren bekräftar till sändaren att
varje segment har kommit fram, på det sättet vet sändaren vilka segment som
eventuellt har tappats på vägen och måste skickas om.

User Datagram Protocol (UDP) är ett förbindelselöst protokoll och skapar ingen
förbindelse så som TCP gör innan data skickas. UDP är inte tillförlitligt som TCP,
det görs ingen kontroll om data tagits emot av mottagaren. Eftersom UDP inte
behöver skapa en förbindelse innan den börjar sända och inte heller bryr sig om att
sända om data blir fördröjningen kortare. 

TCP:s egenskaper att rätta till fel i överföringen genom att t.ex. skicka om segment
kan ge oönskade fördröjningar i realtidsapplikationer. I en realtidsapplikation kan
data som är fördröjd vara ointressant när den kommer fram. Istället för TCP kan
man då använda sig av UDP som har egenskaper bättre anpassade för
realtidsapplikationer.
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4 Nätverksapplikationer med Director 
Första delen i examensarbetet var att studera olika metoder och applikationer som
kan användas för att skapa nätverksapplikationer med Director. I det här kapitlet
beskrivs några av de metoder och applikationer jag undersökt lite närmare.

4.1 Macromedia Shockwave MultiUser Server (SMUS)
Macromdias SMUS består av två komponenter, en Xtra-modul (MultiUser Xtra)
och en Serverapplikation (SMUS). MultiUser Xtra ger Director funktioner för att
skicka och ta emot data över nätverk. Det går att skicka data med både TCP och
UDP. Både MultiUser Xtra och SMUS följer med som tillbehör till senaste version
av Director, men går även att ladda ner från Macromedias hemsida. 

SMUS går att använda gratis, men stödjer då bara upp till 50 användare samtidigt.
Det kan, om man har en gilltig licens av Director, stödja upp till 2000 samtidiga
användare. Serverapplikationen finns bara tillgänglig för windows och macintosh
vilket är en stor nackdel då många servrar använder UNIX eller Linux som
operativsystem. SMUS styrs med Lingo-skript och har en egen inbyggt
databasfunktion, vilket gör att man inte behöver använda en extern databas.

SMUS utvecklas inte längre, istället rekommenderar Macromedia att man använder
deras Flash Media Server (se kap 4.3).

MultiUser Xtra har däremot en funktion som gör att man kan användas sig av peer-
to-peer vilket innebär att man inte behöver en fast server för att skapa
nätverksapplikationer med Director. Istället kan man låta en Directorapplikation
starta en server som andra Directorapplikationer kan koppla upp sig mot. Upp till
16 andra Directorapplikationer kan samtidigt vara uppkopplade mot samma server.

4.2 Nebulae MultiUser Server
Nebulae MultiUser Server utvecklas av Tabuleiro som utvecklar och säljer Xtras till
Director. Nebulae är helt kompatibel med Macromedias MultiUser Xtra och stödjer
alla funktioner som finns tillgängliga hos SMUS. Servern är skriven i Java vilket gör
att den fungerar på alla operativsystem som stödjer Java såsom Linux, Solaris,
FreeBSD, MacOSX och Windows. 

Precis som SMUS har Nebulae en inbyggd databas så att man inte behöver skapa
och sköta en extern databas. Servern har även stöd för att kopplas till SQL
databaser. En stor skillnad mot SMUS är att Nebulae programmeras med Java
istället för Lingo, vilket öppnar möjligheter för mer avancerad programmering på
serversidan. Det finns inga begränsningar på hur många användare som kan vara
uppkopplade samtidigt mot Nebulae.

Eftersom Nebulae är helt kompatibel med MultiUser Xtra och SMUS så går det att
koppla en Directorapplikation skriven för SMUS direkt till Nebulae utan att skriva
om applikationen.
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4.3 Macromedia Flash Media Server 2
När Macromedia slutade utveckla Shockwave MultiUser Server introducerade man
istället Flash Communication Server som byggde vidare på SMUS. När Macromedia
släppte den senaste versionen av servern blev namnet Flash Media Server vilket
också stämmer bättre överens med den inriktning serverprogramvaran har tagit.
Flash Media Server inriktar sig på överföring av media i realtid mellan klient och
server, t.ex. videokonferanser. Flash Media Server går trots namnet att använda som
server till både Flash och Directorapplikationer, men är optimerad för att användas
tillsammans med Flash.

Flash Media Server 2 erbjuder många funktioner och möjligheter för utvecklare,
men ett stort problem är kostnaden och begränsningarna i antal användare. Den
billigaste licensen av servern stödjer bara upp till 100 samtidiga användare. Det går
att köpa fler licenser och öka serverns kapacitet med 100 användare per licens. (I
skrivandets stund pågår en utredning hos Macromedia för att ta fram fler licenser
för Flash Media Server 2 på efterfrågan av många utvecklare)

4.4 Utveckla eget
Om ingen av de lösningar som redan finns passar till det som skall utvecklas eller
inte är prisvärda, kan man istället utveckla en Xtra som tillför de nätverksfunktioner
som behövs till Director. Det är då möjligt att koppla en Directorapplikation till
någon annan server eller databas man har tillgång till eller vill använda. Man bör
dock tänka på att användaren måste ladda ner Xtra-modulen (se kap 2.3)

Vill man använda MultiUser Xtra, men de serverlösningar som finns tillgängliga inte
passar, går det att utveckla en egen server som fungerar med MultiUser Xtra.
Protokollet som MultiUser Xtra använder finns publicerat av Macromedia för att
tredjepartutvecklare ska kunna implementera det. Fördelen med att utveckla en egen
server som använder sig av MultiUser Xtra är användaren in behöver ladda ner
någon Xtra eftersom MultiUser Xtra stöds av Shockwave.
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5 Utförande

5.1 Planering
Innan arbetet påbörjades gjordes en planering över vad som skulle behövas för att
skapa ett spel med nätverksstöd. De delar som framkom i planeringen var:

● Speldesignen: För att veta vilka krav som skulle ställas på
nätverket, vilka delar som skulle behöva programmeras och
hur mycket grafik som skulle behövas skapas, behövde
speldesignen var klar tidigt.

● Nätverket: Att välja ut och implementera en av de studerade
metoderna för att skapa nätverksapplikationer.

● Spellogiken: Den del av programmeringen som binder ihop
spelreglerna med grafiken och nätverket.

● Grafiken: Oavsett speltyp behövs grafik för att visa spelet.
Valet av grafik ger spelet stämning och karaktär. Grafiken
måste först skapas och sedan måste koden som ritar upp
grafiken i spelet skrivas.

Det bedömdes att nätverksdelen skulle ta längst tid, då detta var ett helt nytt område
som jag aldrig tidigare arbetat med, och det fanns mycket att läsa på och många
frågor att ta ställning till när det gällde nätverket.

5.2 Speldesign
För att projektet skulle flyta på smidigt behövdes spelets delar och spelregler vara
genomtänkta innan arbetet påbörjades. Ganska snabbt kom iden att digitalisera ett
gammalt klassiskt bordsspel, då de ofta har väl genomtänkta regler. Valet föll på ett
bordsspel som heter RoboRally som är tillverkat av Avalon Hill. Spelet går ut på att
spelaren skall styra sin robot (spelpjäs) genom en bana och samtidigt beröra ett antal
flaggor. Den som först varit vid alla flaggor i rätt ordning vinner. 

En nackdel med bordsspel är att de oftast är turbaserade, vilket innebär att när en
spelare gjort sitt drag måste spelaren vänta på att alla andra spelare gjort sina drag
innan det är dennes drag igen. När man spelar ett spel vill oftast spelaren spela och
inte sitta och vänta mer än hälften av tiden på att de andra spelarna ska spela.
Därför har RoboRally ett system där alla spelare gör sina drag samtidigt. RoboRally
använder sig inte heller av en tärning, utan använder sig istället av en kortlek ur
vilken spelaren drar ett antal kort som spelaren sedan kan använda. På varje kort
finns angivit en visst sorts förflyttning t.ex. ett steg framåt eller sväng höger.
Spelaren ska då välja ut fem kort och lägga dem i den ordningen som de ska utföras.
Dessa fem kort är spelarens “program”. När alla spelare har konstruerat sina
program vänder varje spelare på sina kort och visar dem i den ordningen man lagt
dem. Därefter utför varje spelare den förflyttning som står på sitt första kort. Den
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spelare med högst prioritetsvärde på sitt kort utför sin förflyttning först och sedan i
fallande ordning. När alla spelare utfört den förflyttning som står på sitt första kort
går man vidare till andra kortet och utför förflyttningarna precis som för det första
kortet. När spelarna gjort alla sina fem förflyttningar drar de nya kort och börjar
konstruera nya program. Systemet att göra sina drag samtidigt passar utmärkt för att
spela över nätverk då ingen behöver vänta speciellt länge på att andra spelare ska
göra sina drag.

Det som gör RoboRally intressant är möjligheten för spelarna att påverka varandra.
Robotarna kan inte stå på samma rutan och därför kan spelare knuffa varandra och
på det sättet sabotera för någon annan. Banan innehåller dessutom mängder med
hinder och fällor  som gör att spelarna får det svårare att komma fram till flaggorna.
För att ytterligare försvåra spelet kan varje robot ta skada av fällor. När en robot tar
skada får spelaren dra mindre antal kort nästa drag, vilket försvårar för spelaren att
konstruera ett bra program i nästa omgång. Tar roboten för mycket skada går den
sönder och spelaren får börja om vid den flaggan eller reparationsruta roboten
senast stod på.

RoboRally är ett spel som är relativt lätt att lära sig och snabbt att spela igenom. Jag
valde att banta ner det lite och inte ta med alla funktioner som finns i spelet och på
det sättet göra det ännu enklare att lära sig. Sedan ville jag också att det skulle gå
snabbare att spela ett parti så jag valde att göra mindre banor än i originalet. Den
digitala och nerbantade variant av RoboRally som är produkten av detta projekt
valde jag att kalla BotRace.

5.3 Val av Nätverkslösning
När speldesignen var klar kunde jag komma fram till vilka krav som kunde ställas på
nätverket. Jag kom fram till två modeller som båda kunde fungera och uppfylla de
funktioner nätverket behövde. Dessa är klient-server-modellen eller en hybrid av
Peer-to-Peer, båda modellerna med sina fördelar respektive nackdelar.

Då spelet inte behöver skicka data mellan spelarna hela tiden var det naturligt att
använda TCP istället för UDP. (se kap 3.3) De lösningar jag tittade på stöder alla
både TCP och UDP.

Klient-server-modellen kräver en huvudserver till vilken alla klienter kopplar upp sig
för att spela. Servern är ansvarig för att sköta all spellogik. Fördelen är att ingen
klient kan fuska och servern har alltid rätt. Klienten är bara ansvarig för att visa för
spelaren vad som händer och skicka spelarens kommandon till servern. Det blir
också lättare för spelare att hitta motståndare eftersom alla måste spela via samma
server. Dock kan ingen spela om servern inte fungerar av någon anledning. Om
servern blir överbelastad drabbar det alla som spelar.

Det första problemet med en klient-server lösningen var att välja vilken server jag
skulle använda, tidigare tog jag upp några alternativ jag tittat på (se kap 4).
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Server Användar OS Pris

Shockwave
MultiUser Server

50 gratis.
Max 2000

Windows, Mac Kräver en licens av
Director. 1199$

Nebulae MultiUser
Server

Obegränsat Alla OS som kan
använda Java

495 $

Flash Media Server 100 per licens.
Max 1000

NT, Linux 4500$ per licens

Eftersom Macromedia inte längre utvecklar SMUS och istället rekommenderar Flash
Media Server (FMS) valdes SMUS bort, trots att den har de funktioner som krävdes.
Att Macromedia rekommenderar FMS som ett alternativ till SMUS kan ifrågasättas
då skillnaden i pris är så stor. FMS har förvisso stöd för liknande funktioner som
SMUS, men inför också många andra funktioner som inte är intressanta för detta
projekt. Då priset för FMS i förhållande till vilka funktioner som behövdes för detta
projekt är så högt ansåg jag inte användandet av FMS som en rimlig lösning.

Nebulae MultiUser Server har samma funktioner som SMUS med går att
programmera i Java som är ett språk jag använt mig av under min utbildning vilket
är en fördel. Den fungerar att använda under många olika OS vilket skulle göra det
lättare att hitta en dator med bra uppkoppling att ha servern på.

Som alternativ till att använda Nebulae MultiUser Server skulle jag kunna välja att
utveckla en egen server som var kompatibel med MultiUser Xtra. Att utveckla en
egen server som skulle vara kompatibel med MultiUser Xtra bedömdes som alldeles
för stort jobb för att ligga inom ramen för detta projekt.

Trots att jag fann att Nebulae MultiUser Server kunde vara en lämplig serverlösning
valde jag att inte använda klient-server modellen eftersom den är beroende av en
central server. Har man inte tillgång till servern kan man inte spela spelet eftersom
spellogiken sköts av servern. Jag ville istället att alla skulle kunna starta en server och
spela över ett nätverk utan att ha tillgång till en central server. Varje användare ska
alltså kunna vara både klient och server.

Jag valde istället en peer-to-peer inspirerad lösning som låter varje användare starta
en server som andra användare kan koppla upp sig till. En funktion som jag ville
implementera var att om den användare som har servern av någon anledning
förlorar kontakt med de andra användarna vore det bra om spelet ändå kan
fortsätta. Detta gick att lösa genom att alla användare när som helst kan ta över
rollen som server om den som är server för tillfället försvinner.

5.3.1 Nätverkslösningen i BotRace
För att koppla ihop flera Directorapplikationer och skicka data mellan dem
använder jag mig av MultiUser Xtra (se kap 4.1). MultiUser Xtra utökar Director
och inför nya Lingo funktioner som gör det möjligt att skicka och ta emot data. Det
kan vara bra att känna till de grundläggande funktionerna som MultiUser Xtra inför
i Lingo.
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Innan man kan använda de funktioner som MultiUser Xtra inför måste man skapa
ett MultiUser Xtra objekt (“gConnection”).

gConnection = new( xtra "MultiUser" )

waitForNetConnection startar en server och lyssnar efter inkommande
uppkopplingar från andra Directorapplikationer. 

gConnection.waitForNetConnection(name, port, users)

name: namnet på servern som startas.
port: över vilken port på datorn datan ska skickas och mottagas.
users: anger hur många använder som kan vara uppkopplade samtidigt
till servern (max 16).

För att koppla upp en Directorapplikation till en server som använder Macromedias
MultiUser protokoll använder man connectToNetServer funktionen. Funktionen
har fler parametrar som bara behövs om man kopplar upp sig mot en SMUS server.
Kopplar man upp sig mot en annan Directorapplikation behöver man inte ange alla
parametrarna.

gConnection.connectToNetServer(name, password, serverIP, port, movieID )

name: Namnet på den användare som försöker koppla upp sig mot servern.
password: Anger det lösenord som krävs för att koppla upp sig mot en
lösenordsskyddad server.
serverIP: Anger vilken IP-adress till servern man ska koppla upp sig till.
port: Anger över vilken port på datorn data ska skickas och mottagas.
movieID: Ett ID som anger vilken typ av applikation som försöker koppla upp sig.

För att skicka meddelanden mellan användare som är uppkopplade använder man
sendNetMessage.

gConnection.sendNetMessage(name, topic, data)

name: Namnet på den man ska skicka meddelandet till.
topic: En rubrik så att mottagren vet vilken typ av meddelande det är.
data: Innehållet i meddelandet.

För att Lingo ska agera på ett inkommande meddelande behöver man sätta upp en
funktion som hanterar meddelanden med en viss rubrik. setNetMessageHandler
skickar ett inkommande meddelande till angiven funktion. 

gConnection.setNetMessageHandler(function, object, topic)

function: Den funktion som meddelandes ska skickas till
object: Anger i vilket skript funktionen finns. Om funktionen är global kan man ange
ett värde som skickas med till funktionen istället.
topic: Vilken rubrik meddelandet ska ha för att blir skickat till den aktuella
funktionen. Om man vill att alla meddelanden ska skickas till samma funktion kan
man utelämna denna parameter t.ex setNetMessageHandler(#Skräp,value)
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För att få tillgång till och läsa den data som blir skickat använder man
getNetMessage() som returnerar det meddelande som ligger längst fram i
meddelandekön. När meddelandet returneras blir det också borttaget ur kön.

gConnection.getNetMessage()

Nätverkskoden är uppdelad i fyra delar: initServer, initPeer, changeServer och ping.
Dessa fyra delar sköter funktioner som att: 

● Starta en server 
● Koppla upp sig mot en server
● Ta hand om mottagen data 
● Byta server om servern slutar svara och 
● Testa om servern/klienterna svarar

5.3.2 initServer och initPeer
initServer och initPeer är nästan identiska i sin uppbyggnad. De sätter upp alla
variabler och funktioner som behövs för att hantera nätverket. Båda innerhåller ett
antal setNetMessageHandler som tar hand om alla olika sorters meddelanden som
skickas mellan Directorapplikationerna.

För att en klient ska kunna ansluta till servern får inte spelet ha börjat eller vara fullt.
Klienten får inte heller ha samma namn som någon annan som är uppkopplad till
servern. Därför skickar klienten först en fråga om det går bra att koppla upp sig.
Om servern svarar positivt får klienten koppla upp sig. När klienten väl är ansluten
skickar servern data om de andra användarna och klienten skickar data om sig själv.

5.3.3 Ping
Ping är den del som håller koll på om alla andra användare i nätverket svarar.
Servern skickar med jämna mellanrum ett meddelande till alla klienter med frågan
“Ping?”, och väntar på att få svaret “Pong!”. Om inte servern får svar inom en viss
tid antar servern att klienten har tappat kontakten och meddelar alla andra klienter
att den klienten har försvunnit från nätverket. Alla andra klienter uppdaterar då sin
information om att den klienten inte längre existerar. 

Klienterna i sin tur frågar bara servern med jämna mellan rum för att se om den
svarar.Om en klient märker att servern slutar svara antar den att servern har
försvunnit och går då in i changeServer för att försöka koppla upp sig mot den
användare som är den nya servern.

5.3.4 changeServer
Eftersom alla Directorapplikationer kan agera både server och klient går det att
fortsätta även  om servern försvinner. Alla klienter har en lista på vilka som är
inkopplade på nätverket. Servern ligger först i listan. Om servern försvinner tar den
användare som är nummer två i listan på sig att starta en server som alla andra
klienter kan koppla upp sig mot. Med undantag om det bara är en klient kvar efter
att servern försvunnit, eftersom det då inte är någon vits att fortsätta med spelet.
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5.4 Spellogiken
Då alla i nätverket skall kunna klara av att starta en server, ifall den som är server
försvinner, så har alla varsin uppsättning av det aktuella partiet. Det enda som
skickas mellan klienterna är vilka fem kort man valt att använda i sitt nästa program
och i vilken ordning de är lagda. Varje klient är alltså ansvarig för att själv utföra alla
förflyttningar som sker och alla händelser som inträffar. Servern agerar inte server i
den bemärkelse att den styr spelet, servern är bara ansvarig för att sköta
nätverkstrafiken. Detta gör att om servern försvinner kan en annan användare ta på
sig den rollen utan att någon speldata har försvunnit. Den enda data som servern är
ansvarig för är att i början av spelet berätta för alla andra vilka fyra kartbitar som
slumpats fram för skapa spelplanen.

Spelet är uppdelat i ett antal faser där bara två faser kräver ett nätverk och det är
slutet på den fas där spelaren  bygger sitt program (väljer sina fem kort, se kap 5.2)
och fasen efter, där varje klient väntar på de andra klienterna . I slutet på den fasen
behöver spelaren meddela de andra spelarna om vilka fem kort man valt. När alla
sedan vet vilka fem kort alla andra valt är det bara att utföra de förflyttningar som
anges av korten. När alla förflyttningar är gjorda ansvarar varje klient för att dra nya
kort och börja om vid den fas där man bygger sitt program. Faserna går att dela in i
tre kategorier: Startfaser, spelfaser och animeringsfaser.

5.4.1 Lobby
Lobbyfasen är den första fasen. I lobbyfasen kan spelarna bara skicka
textmeddelanden mellan  sig genom lobbychatten. Alla spelare är i lobbyfasen tills
den spelare som startade servern väljer att starta spelet genom att skicka ett
startmeddelande. Alla spelare går då till startfasen.

5.4.2 Start
När startmeddelandet kommer går alla spelare in i startfasen där alla variabler laddas
och nollställs. I startmeddelandet skickar servern också de fyra kartbitarna som skall
användas så att klienterna kan ladda rätt karta. Startfasen initierar även grafiken och
går från lobbyn till själva spelet. När startfasen är klar går spelet vidare till drawHand
som är första fasen av spelfaserna.
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5.4.3 drawHand
Varje klient är ansvarig för att dra sina egna kort. Servern tilldelar alltså inte
klienterna kort från en gemensam kortlek. Istället har varje klient en egen kortlek
som de drar kort ifrån. Inför varje ny kortdragningsfas blandas kortleken om och
alla kort finns tillgängliga. Det finns 84 unika kort i kortleken. Alla kort har ett eget
prioritetsvärde som avgör vilket kort som ska utföras först. 

Kortleken
6 st U-svängskort Prioritet 10-60
18 st Högersvängskort, Prioritet 70-420
18 st Vänstersvängskort Prioritet 70-420
6 st ett-steg-bakåtkort Prioritet 430-480
18 st ett-steg-framåtkort Prioritet 490-660
12 st två-steg-framåtkort Prioritet 670-780
6 st tre-steg-framåtkort Prioritet 790-840

5.4.4 makeMove
När alla spelare har dragit sina kort går de vidare till byggfasen där man ska välja ut
de fem kort som ska bilda spelarens program. Det finns åtta kortrutor för varje
spelare. De fem till vänster är de kort programmet består av och de tre till höger är
kort som man inte ska använda. Varje spelare har två minuter på sig att bygga sitt
program. Är spelaren inte klar innan tiden går ut skickas ett program automatiskt.
När en spelare är klar, eller när tiden gått ut, skickas ett meddelande till alla andra
spelare innehållande spelarens program. När meddelandet är skickat går spelet in i
väntarfasen.

5.4.5 done/waiting
När en spelare har gjort sitt drag och skickat det till alla andra spelare måste klienten
först vara säker på att alla klienter har alla andras program innan spelet kan gå vidare
till lösningsfaserna. Därför skickar alla klienter ett “alldone”-meddelande när det har
fått alla andra spelares program. När klienten har fått bekräftelse genom ett
“alldone”-meddelande från alla kan den gå vidare till lösningsfasen.

5.4.6 resolveMoves
Alla regler för hur olika element på spelplanen beter sig och hur spelare kan
interagera med varandra och med spelplanen definieras i lösningsfasen.
Lösningsfasen är indelad i ett antal delfaser (animeringsfaser). Genom att gå igenom
animeringsfaserna med viss fördröjning skapas animationerna i spelet.
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5.4.7 next4Cards
Den första animeringsfasen är next4cards som tar ut det kort som ligger på tur ur
varje spelares program. Varje lösningsfas består alltså av fem drag. Ett drag för varje
kort i spelarnas program. När next4Cards har tagit ut ett kort från varje spelare
sparas det i en lista där det också går att se vilken spelare kortet tillhör.

5.4.8 nextCard och cameraMove
Det kort med högst prioritet ska utföras först. nextCard väljer ut kortet med högst
prioritet utav de kort som next4Cards tog ut. Innan spelet går vidare till att utföra
draget sätts den spelare vars kort skall utföras i mitten av skärmen med hjälp av
cameraMove-fasen. 

5.4.9 makeMove
I makeMove utförs den förflyttning som står på kortet. Här sköts också
kollisionshanteringen för varje förflyttning så att spelare interagerar med de hinder
och andra spelare som finns på spelplanen. När den förflyttning som står på kortet
har skett går spelet tillbaka till nextCard igen för att utföra nästa spelares
förflyttning. När alla kort som next4cards tagit ut har utförts av makeMove går
spelet vidare till fasen belts.

5.4.10 belts
Då alla spelare gjort sina förflyttningar i ett drag så utförs alla förflyttningar som
orsakas av de rutor som det finns rullband på. Alla spelare som står på ett rullband
flyttas ett steg i den riktning som rullbandet pekar. Efter dessa förflyttningar går
spelet vidare till två faser som sköter hanteringen och animeringen av de skott som
spelare och laserkanoner på spelplanen skjuter.

5.4.11 botLasers och boardLasers
I denna fas kontrolleras ifall en spelare kan skjuta på en annan spelare. Om en
spelare kan skjuta så animeras skottet och skadan delas ut till den spelare som blev
träffad. Kontrollen går till så, att spelet går igenom varje ruta som är i alla spelares
skjutriktning tills man stöter på en vägg eller en spelare. Stöter man på en vägg
händer inget, stöter man på en spelare så utförs skottet. När kontrollen utförts för
alla spelare, sker en liknande kontroll för alla laserkanoner som finns på spelplanen.
Skillnaden är att kanonerna på spelplanen skjuter sina skott varje drag oavsett om
det är en spelare i vägen eller inte. På det sättet syns det för varje drag vilka rutor
som är farliga att stå på. När alla förflyttningar och skott har skett går spelet till
endSubPhase.

5.4.12 endSubPhase
I endSubPhase kontrolleras om någon spelare står på en flagga eller på en
reparationsruta. En spelare som står på en flagga eller en reparationsruta sparar den
rutan som spelarens nya startruta. Spelaren får också tillbaka hälsa genom att stå på
en sådan ruta. I den här fasen kontrolleras också om någon spelare tagit så mycket
skada att spelarens robot måste tas bort från spelplanen. När dessa kontroller har
utförts går spelet vidare till next4Cards om det finns kort kvar i spelarnas program
annars går spelet till endPhase.
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5.4.13 endPhase
När alla kort i spelarnas program har utförts kommer spelet till endPhase. Här
kontrolleras om någon spelare har tagit sista flaggan och på det sättet vunnit spelet.
Om en spelare har vunnit hamnar alla spelare i lobbyn igen och kan starta ett nytt
spel. Spelare som blivit borttagna från spelplanen i endSubPhase kommer tillbaka in
i spel igen på den startruta som finns angiven för den spelaren. endPhase är den
sista av animeringsfaserna och när den är klar går spelet tillbaka till
kortdragningsfasen igen (se kap 5.4.3).

5.5 Grafiken
Grafiken i spelet är inspirerat av de gamla klassiska dator-och tv-spelen. Denna typ
av datorgrafik brukar kallas för isometrisk pixelgrafik. Isometrik projektion innebär
att bilden saknar riktigt perspektiv, allt ritas upp som om det är har samma avstånd
till vy punkten. Isometrisk pixel grafik är en beprövad och igenkännbar metod för
att skapa en känsla av 3D i 2D och har används i mängder med klassiska spel. Det
kändes därför som ett bra val för att skapa en stilren retrokänsla i spelet.

Grafiken är uppdelad i ett rutnät där många små bilder byggs ihop och bildar en
sammanhängande bild. Genom att rita upp grafiken i rätt ordning kan vissa bilder
täcka andra och på det sättet skapa en djupkänsla. All data om vad som ska ritas upp
i varje ruta sparas i fyra stycken matriser, en matris för varje kameravinkel. Varje
ruta kan innehålla ett antal olika element som t.ex. en vägg, en robot eller ett
rullband.
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5.5.1 mapArray
All data om hur spelplanen ser ut och var allt finns sparas i fyra stycken 16x16
matriser. Matriserna används inte bara för att rita upp grafiken utan används även i
resolveMoves (se kap 5.4.6) för att ta reda på vad som finns på varje ruta.

Matriserna skapas när servern skickar startmeddelandet som innerhåller de fyra 4x4-
kartbitarna som ska användas. Först skapas MapArrayN genom att läsa in data från
de aktuella kartbitarna och spara dem i matrisen. Utifrån MapArrayN genereras
sedan tre andra matriser: MapArrayE, MapArrayS och MapArrayW, en för varje
kameravinkel. När alla matriser har blivit genererade räcker det att modifiera de
rutor som behöver ändras i när något händer i spelet, som att flytta en robot från en
ruta till en annan.

5.5.2 rotateMap
När mapArrayN har genererats utifrån de fyra kartbitarna som ska användas ska de
tre andra matriserna genereras. Från mapArrayN skapas mapArrayW genom att
rotera mapArrayN ett fjärdedels varv moturs, mapArrayS skaps från mapArrayW
och till sista skapas mapArrayE från mapArrayS. Vissa element på varje ruta måste
också bytas ut, t.ex. en väg som är mot norr i mapArrayN blir mot öster i
mapArrayW. 

5.5.3 gfxDraw
gfxDraw är den funktion som står för att rita upp det som står i matrisen på
skärmen. Funktionen går igenom varje ruta i den aktuella matrisen beroende på
kameravinkel och ritar upp det som står i varje ruta. Funktionen börjar med ruta 1.1
i matrisen och går sedan rad för rad till sista rutan 16.16. På det sättet ritas
bakomliggande rutor över av ovanliggande rutor, en slags Painter's algorithm.
Innehållet på varje ruta måste också ritas upp i rätt ordning enligt Painter's
algorithm.

gfxDraw måste även rita upp alla rutor på rätt plats i förhållande till kamerans
koordinater. Om användaren vill flytta kameran åt höger blir effekten att rutorna
måste flyttas åt vänster på skärmen.
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6 Avslutande diskussion

6.1 Problem
Arbetet gick att slutföra utan några allvarliga problem. Den stora svårigheten har
varit att hitta information om hur MultiUser Xtra verkligen fungerar. Många projekt
refererar till att de använt MultiUser Xtra och att det fungerar. Men det finns
mycket lite dokumenterat om hur de implemeterat MultiUser Xtra i sina projekt.

Planeringen av hur själva programmeringen skulle struktureras kunde varit bättre, då
jag inte tidigare hade erfarenhet av ett mer komplext programmeringsprojekt. Detta
gjorde att visa lösningar inte blev så optimerade som de kunde vara.

6.2 Director, Flash och Java
Valet att utveckla i Director kan i efterhand ifrågasättas då det verkar som om
Macromedia satsar allt mer på att utveckla Flash istället. Flash erbjuder många av de
funktioner som tidigare bara Director hade tillgång till. Flash eget
programmeringsspråk ActionScript har utvecklats och är idag minst lika kraftfullt
som Lingo. Den största fördelen Flash har över Director är att de flesta datorer har
Flashplayer installerat, medan Shockwaveplayer som krävs för Director är lite
ovanligare.

Under min utbildning har jag även använt mig av Java och övervägde att använda
Java istället för Director. Den stora fördelen med att använda Java hade varit att
spelet blivit plattformsoberoende till skillnad mot Director. Java är också betydligt
mer väldokumenterat än Director vilket hade kunnat förenkla arbetet.

Fördelen med att utveckla i Director är att man har allt samlat i ett program. Man
skriver koden, kompilerar och testkör i samma program, vilket gör det mycket
smidigt och snabbt att arbeta med. Man får också mycket gratis och kan enkelt
skapa grafik, knappar och enklare funktioner vilket ger mer tid att koncentrera sig på
de mer komplicerade delarna av projektet.

6.3 Resultat och framtida förbättringar
Arbetet har gett mig en bra insyn i hur Director fungerar som utvecklingsmiljö, vad
som är Directors styrkor och nackdelar. Om man tittar på de mål som sattes upp för
arbetet tycker jag att jag lyckats bra att skaffa mig en bild av några av de metoder
som finns tillgängliga för att skapa nätverksapplikationer i Macromedia Director. 

Jag har skapat ett spel där flera spelare kan spela mot varandra över ett nätverk.
Spelet blev relativt enkelt att spela och lära sig, och enligt den lilla skara testspelare
jag hade var det även underhållande. Grafiken i spelet blev ändamålsenlig och
tillförde den klassiska retrokänslan som eftersträvades.

Om man tittar på vilka delar som skulle kunna förbättras så är den mest kritiska
punkten möjligheterna till att hitta andra spelare på Internet. Det saknas just nu en
funktion i spelet för att automatiskt kunna få fram en lista på alla spel som man kan
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koppla upp sig mot. En lösning på detta vore att skapa en huvudserver dit alla som
startar ett parti rapporterar att de startat och vilket IP-adress de har. När sedan
någon letar efter ett parti att gå med i, behöver man bara fråga huvudservern vilka
partier som finns tillgängliga, och få IP-adressen så att man kan koppla upp sig.
Problemet med att ha en huvudserver är att den måste underhållas, och att ha en
server med fast IP-adress och uppkoppling så att den alltid finns tillgänglig.

Den del av koden som ritar upp grafiken borde gå att optimera så att den inte ritar
sådant som inte syns i bild. För tillfället går koden igenom alla rutor även om de inte
är i bild. Spelet lider inte av det, då det inte finns några mjuka animeringar. Men om
samma sätt att rita grafiken skulle användas i snabbare spel med fler animeringar
kanske prestandan skulle sänkas.

På grund av tidsbegränsning blev testningen mycket begränsad och jag antar att det
finns buggar kvar att upptäcka. Innan spelet kan läggas ut på Internet så att alla som
vill kan spela, måste mer omfattande speltestningar genomföras så att ev. buggar
hittas och kan åtgärdas.

Jag känner mig nöjd med arbetet och känner att mina kunskaper inom
programmering utvecklats mycket under arbetet. Något som förvånat mig under
arbetet är att när man tittar på programkod man skrivit två veckor tidigare kan man
ofta se att det går att göra på ett annat smidigare sätt. Förhoppningsvis är det ett litet
bevis på att man lärt sig saker under arbetets gång.
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Bilaga 1 initServer
on initServer
  pingListSend = [0]
  pingListRecive = [0]
  IsServer = true
  started = false
  gConnection = new (xtra "Multiuser")
  if objectP(gConnection) then
    gConnection.setNetMessageHandler(#Sgameinfo, 0, "Gameinfo" )
    gConnection.setNetMessageHandler(#Sping, 0, "Ping" )
    gConnection.setNetMessageHandler(#Schat, 0, "chat" )
    gConnection.setNetMessageHandler(#SInfor, 0, "Infor" )
    gConnection.setNetMessageHandler(#SDissC, 0, "DissC" )
    gConnection.setNetMessageHandler(#Sconnecttest, 0, "connecttest" )
    gConnection.setNetMessageHandler(#Connect, 0, "WaitForNetConnection")
    gConnection.setNetMessageHandler(#Sslask, 0)
    gConnection.waitForNetConnection(nick, 1626, 4)
    member("lobbychat").text = member("lobbychat").text &"Waiting for users to
connect..." && return
  else
    alert "Couldn't create an instance of the multiuser xtra"
  end if 
  UserIP = [gConnection.getNetAddressCookie(0, 1)]
  UserNick = [nick]
  putnamelabels
end
on Sslask
  newmessage = gConnection.getNetMessage()
end
on StestForError errorCode
  if ( errorCode <> 0 ) then
    alert "ERROR-server"&&GetNetErrorString( gConnection, errorCode )
  end if
end 
on SPing
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  StestForError(newMessage.errorCode)
  if newMessage.content = "ping" then
    errCode = gConnection.sendNetMessage(newMessage.senderID, "Ping", "Pong")
  else if newMessage.content = "pong" then
    i = UserNick.getpos(newMessage.senderID)
    pingListRecive[i] = the ticks
  end if
  return 1
end
on Schat
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  StestForError(newMessage.errorCode)
  ChatTimer = the ticks
  member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & string(newMessage.senderID) &
":" && string(newmessage.content) && RETURN
  return 1
end
on Sconnecttest 
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  StestForError(newMessage.errorCode)
  repeat with i = 1 to UserNick.count
    if UserNick[i] = newMessage.content then
      errCode = gConnection.sendNetMessage(newMessage.senderID, "connecttest",
"nickerror")
    end if
  end repeat
  if started then
    errCode = gConnection.sendNetMessage(newMessage.senderID, "connecttest", "started")
  else if UserNick.count >= 4 then
    errCode = gConnection.sendNetMessage(newMessage.senderID, "connecttest", "full")
  else
    errCode = gConnection.sendNetMessage(newMessage.senderID, "connecttest", "OK")
  end if
end
on Connect
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  StestForError(newMessage.errorCode) 
  return 1
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end
on SInfor
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  StestForError(newMessage.errorCode)
  UserNick.add(newMessage.content[1])
  UserIP.add(newMessage.content[2])
  PingListSend.add(the ticks)
  PingListRecive.add(the ticks+60*10)
  member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & UserNick.getlast() && "Has
joined" && RETURN
  repeat with n = 2 to UserNick.count
    errCode = gConnection.sendNetMessage(UserNick[n], "Infor", [UserNick,UserIP,true])
  end repeat 
  putnamelabels
  return 1
end
on SDissC
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  StestForError(newMessage.errorCode)
  i = UserNick.getpos(newMessage.senderID)
  member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & UserNick[i]  && "Has left" &&
RETURN
  UserIP.deleteat(i)
  UserNick.deleteat(i)
  PingListSend.deleteat(i)
  PingListRecive.deleteat(i)
  if phase <> "lobby" then
    i = playernames.getpos(newmessage.senderID)
    playerAction[i] = "Has left"
  end if
  repeat with n = 2 to UserNick.count
    errCode = gConnection.sendNetMessage(UserNick[n], "Update",
[UserNick,UserIP,newMessage.senderID])
  end repeat
  putnamelabels
  return 1
end
on Sgameinfo
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  StestForError(newMessage.errorCode)
  if newMessage.content[1] = "move" then
    i = playernames.getpos(newmessage.senderID)
    playermoves[i] = newMessage.content[2]
    playerAction[i] = "is Done"
  else if newMessage.content[1] = "alldone" then
    i = playernames.getpos(newmessage.senderID)
    playerdone[i] = "alldone"
  end if 
end
on putnamelabels
  member("lobby-player1-label").text = ""
  member("lobby-player2-label").text = ""
  member("lobby-player3-label").text = ""
  member("lobby-player4-label").text = ""
  if UserNick.count >= 1 then member("lobby-player1-label").text = UserNick[1]
  if UserNick.count >= 2 then member("lobby-player2-label").text = UserNick[2]
  if UserNick.count >= 3 then member("lobby-player3-label").text = UserNick[3]
  if UserNick.count >= 4 then member("lobby-player4-label").text = UserNick[4]
end
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Bilaga 2 initPeerConn
on initPeerConn
  pingListSend = [0]
  pingListRecive = [0]
  UserIP = [0]
  UserNick = [0]
  IsServer = false
  gConnection = new( xtra "Multiuser" )
  if objectP( gConnection ) then
    gConnection.setNetMessageHandler(#Gameinfo, 0, "Gameinfo")
    gConnection.setNetMessageHandler(#Ping, 0, "Ping")
    gConnection.setNetMessageHandler(#Chat, 0, "Chat")
    gConnection.setNetMessageHandler(#Infor, 0, "Infor")
    gConnection.setNetMessageHandler(#UpdateUsers, 0, "Update")
    gConnection.setNetMessageHandler(#ConnectTest, 0, "connecttest")
    gConnection.setNetMessageHandler(#Connected, 0, "ConnectToNetServer" )
    gConnection.setNetMessageHandler(#slask, 0)
    errCode = gConnection.ConnectToNetServer( "connecttest", "password", serverip, 1626,
nick )
    member("menu-joindialog").text = "Joining game @" && serverip
    connecttimer = the ticks
    testForError( errCode )
  else
    alert "Couldn't make an instace of the multiuser xtra"
  end if
end initPeerConn
on testForError  errorCode
  if ( errorCode <> 0 ) then
    member("menu-joindialog").text = "Couldn't find server"
  end if
end testForError

on slask
  newmessage = gConnection.getNetMessage()
end
on Ping
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  testForError(newMessage.errorCode)
  if newMessage.content = "ping" then
    errCode = gConnection.sendNetMessage(newMessage.senderID, "Ping", "Pong")
  else if newMessage.content = "pong" then
    pingListRecive[1] = the ticks
  end if
  return 1
end
on Chat
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  testForError(newMessage.errorCode)
  ChatTimer = the ticks
  member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & string(newMessage.senderID) &
":" && string(newmessage.content) && RETURN
  return 1
end
on Infor
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  testForError(newMessage.errorCode)
  UserNick = newMessage.content[1]
  UserIP = newMessage.content[2]
  pingListSend[1] = the ticks
  PingListRecive[1] = the ticks + 60*10
  member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & UserNick.getlast() && "Has
joined the game" && RETURN
  putnamelabels
  return 1
end
on UpdateUsers
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  testForError(newMessage.errorCode)
  UserNick = newMessage.content[1]
  UserIP = newMessage.content[2]
  if phase <> "lobby" then
    i = playernames.getpos(newmessage.content[3])
    playerAction[i] = "Has left"
  end if
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  member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & newMessage.content[3] && "Has
left the game (quit or ping)" && RETURN
  putnamelabels
  return 1
end
on ConnectTest
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  testForError(newMessage.errorCode)
  if newMessage.content = "nickerror" then
    errCode = gConnection.breakConnection("connectiontest")
    if objectP( gConnection ) then
      gConnection = 0
    end if
    member("menu-joindialog").text = "Nick allready in use in this game" && RETURN &&
"choose another nick"
  else if newMessage.content = "started" then
    errCode = gConnection.breakConnection("connectiontest")
    if objectP( gConnection ) then
      gConnection = 0
    end if
    member("menu-joindialog").text = "Game has allready started"
  else if newMessage.content = "full" then
    errCode = gConnection.breakConnection("connectiontest")
    if objectP( gConnection ) then
      gConnection = 0
    end if
    member("menu-joindialog").text = "Game is full"
  else if newmessage.content = "ok" then
    errCode = gConnection.breakConnection("connectiontest")
    errCode = gConnection.ConnectToNetServer( nick, "password", serverip, 1626,
"Botrace" )
  end if
  connecttimer = 0
end
on Connected
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  testForError(newMessage.errorCode)
  if newMessage.recipients[1] = "connecttest" then
    errCode = gConnection.sendNetMessage(newMessage.senderID, "connecttest", nick)
  else
    LocalAddress = gConnection.getNetAddressCookie(0, 1)
    errCode = gConnection.sendNetMessage(newMessage.senderID, "Infor",
[nick,LocalAddress])
    if phase = "menu" then
      go to "lobby"
    end if
    phase = "lobby"
    return 1
  end if
  connecttimer = 0
end
on Gameinfo
  newMessage = gConnection.getNetMessage()
  testForError(newMessage.errorCode)
  if newMessage.content[1] = "start" then
    Usemap = newMessage.content[2]
    phase = "started"  
  else if newMessage.content[1] = "move" then
    i = playernames.getpos(newmessage.senderID)
    playermoves[i] = newMessage.content[2]
    playerAction[i] = "is Done"
  else if newMessage.content[1] = "alldone" then
    i = playernames.getpos(newmessage.senderID)
    playerdone[i] = "alldone"
  end if
end
on putnamelabels
  member("lobby-player1-label").text = ""
  member("lobby-player2-label").text = ""
  member("lobby-player3-label").text = ""
  member("lobby-player4-label").text = ""
  if UserNick.count >= 1 then member("lobby-player1-label").text = UserNick[1]
  if UserNick.count >= 2 then member("lobby-player2-label").text = UserNick[2]
  if UserNick.count >= 3 then member("lobby-player3-label").text = UserNick[3]
  if UserNick.count >= 4 then member("lobby-player4-label").text = UserNick[4]
end
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Bilaga 3 ChangeServer
On ChangeServer
  If nick = UserNick[1] and UserNick.count > 1 then
    member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & "You are now the server" &&
RETURN
    member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & "Making new server
("&UserNick[1] &")" && RETURN
    InitServer
  Else if Nick = UserNick[1] and UserNick.count = 1 and connectionLost = 0 then
    member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & "Your the only one left in the
game!" && RETURN
    ConnectionLost = 1
  Else if Nick = UserNick[1] and UserNick.count = 1 and connectionLost = 1 and
reconnecttimer + 60*5 < the ticks then
    go to "menu"
    phase = "menu"
    connectionlost = 0
  else if the ticks > ReconnectTimer + 60*5 and nick <> Usernick[1] then
    member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & "Connecting to new server (" &
UserNick[1] &")..." && RETURN
    serverip = UserIP[1]
    InitPeerConn
  end if

end
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Bilaga 4 pinga
On pinga
  if IsServer then
    repeat with n = 1 to Usernick.count
      if the ticks > pinglistsend[n] + (60*2) and pinglistsend[n] <> 0 then
        pinglistsend[n] = the ticks
        errCode = gConnection.sendNetMessage(UserNick[n], "Ping", "Ping")
      end if
      if the ticks > pinglistrecive[n] + (60*5) and pinglistrecive[n] <> 0 then
        member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & UserNick[n] && "Has pinged
out..." && RETURN
        temp = UserNick[n]
        errCode = gConnection.breakConnection(UserNick[n])
        UserIP.deleteat(n)
        UserNick.deleteat(n)
        PingListRecive.deleteat(n)
        PingListSend.deleteat(n)
        if phase <> "lobby" then
          i = playernames.getpos(temp)
          playerAction[i] = "Has left"
        end if
        repeat with n = 2 to UserNick.count
          errCode = gConnection.sendNetMessage(UserNick[n], "Update",
[UserNick,UserIP,temp])
        end repeat 
        putnamelabels
      end if
    end repeat
  else
    if the ticks > pinglistsend[1] + (60*2) and pinglistsend[1] <> 0 then
      pinglistsend[1] = the ticks
      errCode = gConnection.sendNetMessage(UserNick[1], "Ping", "Ping") 
    else if the ticks > pinglistrecive[1] + (60*5) and pinglistrecive[1] <> 0 and
pinglistrecive[1] <> 1 then
      member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & "Connection to server (" &
UserNick[1] &") lost..." && RETURN
      errCode = gConnection.breakConnection(nick)
      if objectP( gConnection ) then
        gConnection = 0
      end if
      if phase <> "lobby" then
        i = playernames.getpos(UserNick[1])
        playerAction[i] = "Has left"
      end if
      UserIP.deleteat(1)
      UserNick.deleteat(1)
      PingListRecive[1] = 1
      PingListSend[1] = 0
      ReconnectTimer = the ticks
      connectionlost = 0
      ChangeServer
      member("lobby-player1-label").text = ""
      member("lobby-player2-label").text = ""
      member("lobby-player3-label").text = ""
      member("lobby-player4-label").text = ""  
    else if pinglistrecive[1] = 1 then
      Changeserver
    end if
    ----------------------------
    -- couldn't find server
    ----------------------------
    if connecttimer <> 0 then
      if connecttimer + 60*10 < the ticks and connectionlost = 0 then
        member("lobbychat").text = member("lobbychat").text = "Couldn't reconnect to
server"
        connectionlost = 1      
      else if connecttimer +60*15 < the ticks then
        go to "menu"
        phase = "menu"
        connectionlost = 0
      end if 
    end if
  end if
end
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Bilaga 5 loadMap
on loadMap
  set MaparrayN = []
  map1 = getat(Usemap, 1)
  map2 = getat(Usemap, 2)
  map3 = getat(Usemap, 3)
  map4 = getat(Usemap, 4) 
  repeat with n = 1 to 8
    set linje = []
    repeat with i = 1 to 8
      set ruta = [:]
      mapPart = map1
      case member(mapPart).line[n*3].word[i].char[1] of
        "N": setaProp ruta, #tile, "-tile"
        "F": setaprop ruta, #tile, "-tile-flag"
        "R": setaprop ruta, #tile, "-tile-repair"
        "H": setaprop ruta, #tile, "-tile-hole"
        "E": setaprop ruta, #tile, "none"
      end case
      case member(mapPart).line[n*3].word[i].char[2..3] of
        "Ss": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-south"
        "Sm": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-middle"
        "Sn": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-north"         
        "Ee": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-east"
        "Em": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-middle"
        "Ew": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-west"
        "Nn": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-north"
        "Nm": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-middle"
        "Ns": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-south"
        "Ww": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-west"
        "Wm": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-middle"
        "We": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-east"
        "00": setaProp ruta, #belt, "none" 
      end case
      case member(mapPart).line[n*3+1].word[i].char[1..2] of
        "N0": setaProp ruta, #wall, "-wall-north"
        "W0": setaprop ruta, #wall, "-wall-west"
        "S0": setaProp ruta, #wall, "-wall-south"
        "E0": setaprop ruta, #wall, "-wall-east"
        "00": setaprop ruta, #wall, "none"
      end case
      case member(mapPart).line[n*3+1].word[i].char[3] of
        "E": setaProp ruta, #prop, "laser-turret-WE"
        "S": setaprop ruta, #prop, "laser-turret-NS"
        "W": setaProp ruta, #prop, "laser-turret-EW"
        "N": setaprop ruta, #prop, "laser-turret-SN"
        "F": setaprop ruta, #prop, "flag1"       
        "0": setaprop ruta, #prop, "none"
      end case
      setaProp ruta, #shotNS, "none"
      setaProp ruta, #shotWE, "none"
      setaProp ruta, #bot1, "none"
      setaProp ruta, #bot2, "none"
      setaProp ruta, #bot3, "none"
      setaProp ruta, #bot4, "none"
      linje.add(ruta)
    end repeat
    repeat with i = 1 to 8
      set ruta = [:]
      mapPart = map2
      case member(mapPart).line[n*3].word[i].char[1] of
        "N": setaProp ruta, #tile, "-tile"
        "F": setaprop ruta, #tile, "-tile-flag"
        "R": setaprop ruta, #tile, "-tile-repair"
        "H": setaprop ruta, #tile, "-tile-hole"
        "E": setaprop ruta, #tile, "none"
      end case
      case member(mapPart).line[n*3].word[i].char[2..3] of
        "Ss": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-south"
        "Sm": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-middle"
        "Sn": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-north"         
        "Ee": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-east"
        "Em": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-middle"
        "Ew": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-west"
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        "Nn": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-north"
        "Nm": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-middle"
        "Ns": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-south"
        "Ww": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-west"
        "Wm": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-middle"
        "We": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-east"
        "00": setaProp ruta, #belt, "none" 
      end case
      case member(mapPart).line[n*3+1].word[i].char[1..2] of
        "N0": setaProp ruta, #wall, "-wall-north"
        "W0": setaprop ruta, #wall, "-wall-west"
        "S0": setaProp ruta, #wall, "-wall-south"
        "E0": setaprop ruta, #wall, "-wall-east" 
        "00": setaprop ruta, #wall, "none"
      end case
      case member(mapPart).line[n*3+1].word[i].char[3] of
        "E": setaProp ruta, #prop, "laser-turret-WE"
        "S": setaprop ruta, #prop, "laser-turret-NS"
        "W": setaProp ruta, #prop, "laser-turret-EW"
        "N": setaprop ruta, #prop, "laser-turret-SN"
        "F": setaprop ruta, #prop, "flag2"       
        "0": setaprop ruta, #prop, "none"
      end case
      setaProp ruta, #shotNS, "none"
      setaProp ruta, #shotWE, "none"
      setaProp ruta, #bot1, "none"
      setaProp ruta, #bot2, "none"
      setaProp ruta, #bot3, "none"
      setaProp ruta, #bot4, "none"
      linje.add(ruta)
    end repeat
    maparrayN.add(linje)
  end repeat
  repeat with n = 1 to 8
    set linje = []
    repeat with i = 1 to 8
      set ruta = [:]
      mapPart = map3
      case member(mapPart).line[n*3].word[i].char[1] of
        "N": setaProp ruta, #tile, "-tile"
        "F": setaprop ruta, #tile, "-tile-flag"
        "R": setaprop ruta, #tile, "-tile-repair"
        "H": setaprop ruta, #tile, "-tile-hole"
        "E": setaprop ruta, #tile, "none"
      end case
      case member(mapPart).line[n*3].word[i].char[2..3] of
        "Ss": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-south"
        "Sm": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-middle"
        "Sn": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-north"         
        "Ee": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-east"
        "Em": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-middle"
        "Ew": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-west"
        "Nn": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-north"
        "Nm": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-middle"
        "Ns": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-south"
        "Ww": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-west"
        "Wm": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-middle"
        "We": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-east"
        "00": setaProp ruta, #belt, "none" 
      end case
      case member(mapPart).line[n*3+1].word[i].char[1..2] of
        "N0": setaProp ruta, #wall, "-wall-north"
        "W0": setaprop ruta, #wall, "-wall-west"
        "S0": setaProp ruta, #wall, "-wall-south"
        "E0": setaprop ruta, #wall, "-wall-east"
        "00": setaprop ruta, #wall, "none"
      end case
      case member(mapPart).line[n*3+1].word[i].char[3] of
        "E": setaProp ruta, #prop, "laser-turret-WE"
        "S": setaprop ruta, #prop, "laser-turret-NS"
        "W": setaProp ruta, #prop, "laser-turret-EW"
        "N": setaprop ruta, #prop, "laser-turret-SN"
        "F": setaprop ruta, #prop, "flag4"       
        "0": setaprop ruta, #prop, "none"
      end case
      setaProp ruta, #shotNS, "none"
      setaProp ruta, #shotWE, "none"
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      setaProp ruta, #bot1, "none"
      setaProp ruta, #bot2, "none"
      setaProp ruta, #bot3, "none"
      setaProp ruta, #bot4, "none"
      linje.add(ruta)
    end repeat   
    repeat with i = 1 to 8
      set ruta = [:]
      mapPart = map4
      case member(mapPart).line[n*3].word[i].char[1] of
        "N": setaProp ruta, #tile, "-tile"
        "F": setaprop ruta, #tile, "-tile-flag"
        "R": setaprop ruta, #tile, "-tile-repair"
        "H": setaprop ruta, #tile, "-tile-hole"
        "E": setaprop ruta, #tile, "none"
      end case
      case member(mapPart).line[n*3].word[i].char[2..3] of
        "Ss": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-south"
        "Sm": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-middle"
        "Sn": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-north"         
        "Ee": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-east"
        "Em": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-middle"
        "Ew": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-west"
        "Nn": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-north"
        "Nm": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-middle"
        "Ns": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-south"
        "Ww": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-west"
        "Wm": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-middle"
        "We": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-east"
        "00": setaProp ruta, #belt, "none" 
      end case
      case member(mapPart).line[n*3+1].word[i].char[1..2] of
        "N0": setaProp ruta, #wall, "-wall-north"
        "W0": setaprop ruta, #wall, "-wall-west"
        "S0": setaProp ruta, #wall, "-wall-south"
        "E0": setaprop ruta, #wall, "-wall-east"
        "00": setaprop ruta, #wall, "none"
      end case
      case member(mapPart).line[n*3+1].word[i].char[3] of
        "E": setaProp ruta, #prop, "laser-turret-WE"
        "S": setaprop ruta, #prop, "laser-turret-NS"
        "W": setaProp ruta, #prop, "laser-turret-EW"
        "N": setaprop ruta, #prop, "laser-turret-SN"
        "F": setaprop ruta, #prop, "flag3"       
        "0": setaprop ruta, #prop, "none"
      end case
      setaProp ruta, #shotNS, "none"
      setaProp ruta, #shotWE, "none"
      setaProp ruta, #bot1, "none"
      setaProp ruta, #bot2, "none"
      setaProp ruta, #bot3, "none"
      setaProp ruta, #bot4, "none"
      linje.add(ruta)
    end repeat
    maparrayN.add(linje)
  end repeat
  initRotate 
end
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Bilaga 6 rotateMap
on initRotate  
  RotateMap("w")
  RotateMap("s")
  RotateMap("e") 
end
on RotateMap dir 
  set  maparray2 = []
  if dir = "w" then 
    set MaparrayW = []
    Maparray1 = MaparrayN
  else if dir = "s" then 
    set maparrayS = []
    Maparray1 = MaparrayW
  else if dir = "e" then 
    set maparrayE = []
    Maparray1 = MaparrayS
  end if  
  Repeat with n = 1 to 16
    set linje = []
    repeat with i = 16 down to 1
      set ruta = [:]
      setaProp ruta, #tile, getat(maparray1[i],n).tile      
      case getat(maparray1[i],n).belt of
        "belt-NS-south": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-west"
        "belt-NS-middle": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-middle"
        "belt-NS-north": setaProp ruta, #belt, "belt-EW-east"         
        "belt-WE-east": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-south"
        "belt-WE-middle": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-middle"
        "belt-WE-west": setaProp ruta, #belt, "belt-NS-north"
        "belt-SN-north": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-east"
        "belt-SN-middle": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-middle"
        "belt-SN-south": setaProp ruta, #belt, "belt-WE-west"
        "belt-EW-west": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-north"
        "belt-EW-middle": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-middle"
        "belt-EW-east": setaProp ruta, #belt, "belt-SN-south"
        "none": setaProp ruta, #belt, "none" 
      end case     
      case getat(maparray1[i],n).wall of
        "-wall-north": setaProp ruta, #wall, "-wall-east"
        "-wall-west": setaprop ruta, #wall, "-wall-north"
        "-wall-south": setaProp ruta, #wall, "-wall-west"
        "-wall-east": setaprop ruta, #wall, "-wall-south"
        "none": setaprop ruta, #wall, "none"
      end case      
      case getat(maparray1[i],n).prop of
        "laser-turret-WE": setaProp ruta, #prop, "laser-turret-NS"
        "laser-turret-NS": setaprop ruta, #prop, "laser-turret-EW"
        "laser-turret-EW": setaProp ruta, #prop, "laser-turret-SN"
        "laser-turret-SN": setaprop ruta, #prop, "laser-turret-WE"  
        "flag1":setaprop ruta, #prop, "flag1"
        "flag2":setaprop ruta, #prop, "flag2"
        "flag3":setaprop ruta, #prop, "flag3"
        "flag4" :setaprop ruta, #prop, "flag4"
        "none": setaprop ruta, #prop, "none"
      end case      
      setaProp ruta, #shotNS, "none"
      setaProp ruta, #shotWE, "none"
      setaProp ruta, #bot1, "none"
      setaProp ruta, #bot2, "none"
      setaProp ruta, #bot3, "none"
      setaProp ruta, #bot4, "none"     
      linje.add(ruta)
    end repeat
    maparray2.add(linje)
  end repeat 
  if dir = "w" then 
    MaparrayW = Maparray2
  else if dir = "s" then 
    MaparrayS = Maparray2
  else if dir = "e" then 
    MaparrayE = Maparray2  
  end if 
end
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Bilaga 7 gameEngine
On GameEngine
  if phase = "lobby" then
    pinga
    frametimer = the ticks
    startsIn = 3
  end if
  ------------------
  --phase started
  ------------------
  if phase = "Started" then
    pinga
    if the ticks > frametimer + 10 and startsIn = 3 then
      member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & "Game starting in ...3" &&
RETURN
      startsIn = 2
    else if the ticks > frametimer + 20 and startsIn = 2 then
      member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & "Game starting in ...2" &&
RETURN
      startsIn = 1
    else if the ticks > frametimer + 30 and startsIn = 1 then
      member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & "Game starting in ...1" &&
RETURN
      startsIn = "now"   
    else if the ticks > frametimer + 40 and startsIn = "now" then     
      setcamerato(4,4)
      cameracoords = [4,4]
      cameraDirection = "north"
      loadmap
      builddeck
      gfxtimer = the ticks     
      the keyUpScript = "if the key = RETURN then typeingamechatmsg"
      member("ingamesay").text = ""
      member("lobbychat").text = ""
      member("lobbychat").text = member("lobbychat").text && RETURN && RETURN && RETURN
&& RETURN && RETURN && RETURN && RETURN && RETURN && RETURN && RETURN && RETURN &&
RETURN && RETURN && RETURN
      PlayerNames = ["null","null","null","null"] 
      PlayerHP = ["null","null","null","null"]
      PlayerFlags = ["null","null","null","null"]
      PlayerAction = ["null", "null", "null", "null"]
      PlayerDone = ["null", "null", "null", "null"]
      Hand = ["null", "null", "null", "null","null", "null", "null", "null"]
      HandDmg = ["noDmg","noDmg","noDmg","noDmg","noDmg","noDmg","noDmg","noDmg"]
      Clicked = ["false",0,0]
      powerdownPenalty = false
      Player1move = []
      Player2move = []
      Player3move = []
      Player4move = []
      playermoves = [Player1move, Player2move ,Player3move ,Player4move]
      playerCoords = ["null", "null", "null", "null"]
      spawnCoords = ["null", "null", "null", "null"]
      playerdirections = ["null", "null", "null", "null"]
      ghosts = ["null", "null", "null", "null"]
      ChatTimer = the ticks
      member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & "GET READY TO RUMBLE!" &
RETURN    
      repeat with i = 1 to Usernick.count
        playernames[i] = Usernick[i]
        PlayerHP[i] = 8
        PlayerFlags[i] = "0"
        PLayerAction[i] = "is Thinking"
        if i = 1 then addbot 1,1,1, "east"
        if i = 2 then addbot 1,1,2, "east"
        if i = 3 then addbot 1,1,3, "east"       
        if i = 4 then addbot 1,1,4, "east"
        playercoords[i] = [1,1]
        spawncoords[i] = [1,1,"east"]
        playerdirections[i] = "east"
        ghosts[i] = "ghost"
      end repeat
      phase = "drawFirstHand"
      go to "game"     
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      if PlayerNames[1] <> "null" then
        member("hud-player1-label").text = PlayerNames[1]
        sprite(11).blend = 100
      else if PlayerNames[1] = "null" then
        member("hud-player1-label").text = ""
        member("hud-player1-action").text = ""
        member("hud-player1-flag").text = ""
        sprite(11).blend = 0
      end if
      if PlayerNames[2] <> "null" then
        member("hud-player2-label").text = PlayerNames[2]
        sprite(12).blend = 100
      else if PlayerNames[2] = "null" then
        member("hud-player2-label").text = ""
        member("hud-player2-action").text = ""
        member("hud-player2-flag").text = ""
        sprite(12).blend = 0
      end if
      if PlayerNames[3] <> "null" then
        member("hud-player3-label").text = PlayerNames[3]
        sprite(13).blend = 100
      else if PlayerNames[3] = "null" then
        member("hud-player3-label").text = ""
        member("hud-player3-action").text = ""
        member("hud-player3-flag").text = ""
        sprite(13).blend = 0
      end if
      if PlayerNames[4] <> "null" then
        member("hud-player4-label").text = PlayerNames[4]
        sprite(14).blend = 100
      else if PlayerNames[4] = "null" then
        member("hud-player4-label").text = ""
        member("hud-player4-action").text = ""
        member("hud-player4-flag").text = ""
        sprite(14).blend = 0
      end if 
      UpdateGUI    
    end if    
  end if
  
  -------------------
  --phase Makemove
  -------------------
  if phase = "makeMove" or phase = "makeFirstMove" then
    pinga
    if powerdownPenalty = true then
      if gConnection <> 0 then 
        repeat with n = 1 to UserNick.count
          errCode = gConnection.sendNetMessage(Usernick[n], "Gameinfo",
["move",["pwrup","pwrup","pwrup","pwrup","pwrup"]])
        end repeat
      end if  
      powerdownPenalty = false      
      if phase = "makeFirstMove" then
        phase = "firstDone"
        sendDoneTimer = 0
      else
        phase = "done"
        sendDoneTimer = 0        
      end if
    end if    
    UpdateGUI
    temp = gettime()       
    if clicked[1] = "done" then
      clicked[1] = "false"
      transfer = Hand[clicked[3]]
      Hand[clicked[3]] = Hand[clicked[2]]
      Hand[clicked[2]] = transfer     
      clicked[2] = 0
      clicked[3] = 0
      sprite(15).loch = -100
    end if   
    sprite(88).loch = -100
    repeat with i = 80 to 87
      if rollover(i) and clicked[1] = "true" and i <> 79+clicked[2] and handdmg[i-79] =
"nodmg" then
        sprite(88).loch = sprite(i).loch -29 
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      end if
    end repeat    
    repeat with i =1 to 8
      if handDmg[i] = "dmg" and i >= 6 then
        sprite(79+i).member = "card-damaged"
      else if handDmg[i] = "dmg" and i <= 5 then
        sprite(89+i).loch = sprite(79+i).loch -29
      else
        sprite(79+i).member = deck[hand[i]].img
        sprite(89+i).loch = -100
      end if
    end repeat  
    if temp > 122 then
      mymove = []     
      repeat with i = 1 to 5
        mymove[i] = hand[i]
      end repeat    
      if gConnection <> 0 then 
        repeat with n = 1 to UserNick.count
          errCode = gConnection.sendNetMessage(Usernick[n], "Gameinfo", ["move",mymove])
        end repeat
      end if     
      if phase = "makeFirstMove" then
        phase = "firstDone"
        sendDoneTimer = 0
      else
        phase = "done"
        sendDoneTimer = 0
      end if
    end if   
  end if  
  -----------------------
  --phase done/waiting
  -----------------------
  if phase = "firstDone" or phase = "done" then
    pinga
    UpdateGUI
    gettime    
    checkifdone = true
    repeat with i = 1 to 4
      if playeraction[i] = "is thinking" then
        checkifdone = false
      end if
    end repeat   
    if checkifdone and sendDoneTimer = 0 then     
      if gConnection <> 0 then 
        repeat with n = 1 to UserNick.count
          errCode = gConnection.sendNetMessage(Usernick[n], "Gameinfo", ["alldone"])
        end repeat
      end if
      sendDoneTimer = the ticks       
    else if sendDoneTimer +5*60 < the ticks and sendDoneTimer <> 0 then
      mymove = []
      repeat with i = 1 to 5
        mymove[i] = hand[i]
      end repeat
      if checkifdone then
        if gConnection <> 0 then 
          repeat with n = 1 to UserNick.count
            errCode = gConnection.sendNetMessage(Usernick[n], "Gameinfo", ["alldone"])
          end repeat
        end if
      end if
      if gConnection <> 0 then 
        repeat with n = 1 to UserNick.count
          errCode = gConnection.sendNetMessage(Usernick[n], "Gameinfo", ["move",mymove])
        end repeat
      end if 
      sendDoneTimer = the ticks 
    end if   
    
    checkifdone = true
    repeat with i = 1 to 4
      if playerdone[i] <> "alldone" and playeraction[i] <> "null" then
        checkifdone = false
      end if
    end repeat
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    if checkifdone then
      if phase = "firstdone" then
        phase = "resolveFirstmove"
        frametimer = the ticks
        currentmoves = ["null","null","null","null"]
        subphase = 1
        animationphase = "next4cards"
        PlayerDone = ["null", "null", "null", "null"]
      else
        phase= "resolvemove"
        frametimer = the ticks
        currentmoves = ["null","null","null","null"]
        subphase = 1
        animationphase = "next4cards"
        PlayerDone = ["null", "null", "null", "null"]
      end if
    end if
    
  end if
  -------------------
  --phase drawhand
  -------------------
  if phase = "drawHand" or phase = "drawFirstHand" then
    pinga 
    if powerdownPenalty = true then
      if gConnection <> 0 then 
        repeat with n = 1 to UserNick.count
          errCode = gConnection.sendNetMessage(Usernick[n], "Gameinfo",
["move",["pwrup","pwrup","pwrup","pwrup","pwrup"]])
        end repeat
      end if    
      powerdownPenalty = false       
      if phase = "drawFirstHand" then
        phase = "firstDone"
        sendDoneTimer = 0
      else
        phase = "done"
        sendDoneTimer = 0   
      end if 
    else     
      tempDeck = deck.duplicate()
      repeat with i=1 to 8
        if HandDmg[i] = "noDmg" then
          n = random(tempDeck.count)
          Hand[i] = getat(tempDeck,n).nr
          deleteat(tempDeck,n)
        end if
      end repeat
      
      if phase = "drawFirstHand" then
        phase = "makeFirstmove"
        timeleft = the ticks
        member("timer").text = ""
      else
        phase = "makeMove"
        timeleft = the ticks
      end if
    end if  
  end if
  ----------------------
  --phase resolveMove
  ----------------------
  if phase = "resolveMove" or phase = "resolveFirstMove" then
    pinga
    resolvemoves
    updateGUI
  end if 
end

On updateGUI
  chattimer = the ticks
  If PlayerAction[1] <> "null" then
    member("hud-player1-action").text = PlayerAction[1]
  end if
  If PlayerAction[2] <> "null" then
    member("hud-player2-action").text = PlayerAction[2]
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  end if
  If PlayerAction[3] <> "null" then
    member("hud-player3-action").text = PlayerAction[3]
  end if
  If PlayerAction[4] <> "null" then
    member("hud-player4-action").text = PlayerAction[4]
  end if  
  repeat with n = 1 to 4 
    if PlayerHP[n] = "null" then
      repeat with i = 30+n*10 to 37+n*10 
        sprite(i).blend = 0
      end repeat
    else
      repeat with i = 30+n*10 to 37+n*10
        sprite(i).member = "gui-light-red"
      end repeat
      repeat with i = 30+n*10 to 29+n*10+PlayerHP[n]
        sprite(i).member = "gui-light-green"
      end repeat
    end if
  end repeat 
  If PlayerFlags[1] <> "null" then
    member("hud-player1-flag").text = Playerflags[1]
  end if
  If PlayerFlags[2] <> "null" then
    member("hud-player2-flag").text = Playerflags[2]
  end if
  If PlayerFlags[3] <> "null" then
    member("hud-player3-flag").text = Playerflags[3]
  end if
  If PlayerFlags[4] <> "null" then
    member("hud-player4-flag").text = Playerflags[4]
  end if 
end

on getTime
  temp = (the ticks - timeleft)/60 
  if temp < 60 then 
    member("timer").color = rgb((4.25*temp),255,0)
  else if temp >= 60 then
    member("timer").color = rgb(255,(255-(4.25*(temp-60))),0)
  end if
  if 120 - temp >= 70 then
    member("timer").text = "1:" & (60-temp)
  else if 120 - temp >= 60 then
    member("timer").text = "1:0" & (60-temp)
  else if 120 - temp < 10 and temp <= 120 then
    member("timer").text = "0:0" & (120-temp)
  else if 120 - temp < 60 and temp <= 120 then
    member("timer").text = "0:" & (120-temp)
  end if
  return temp
end
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Bilaga 8 resolveMoves
on resolveMoves
  animationspeed = 20
  ----------------------------------------------------------------
  --dra ett kort från varje spelare
  ----------------------------------------------------------------
  if animationphase = "next4cards" then
    repeat with i = 1 to 4
      if playermoves[i].count = 5 then
        currentmoves[i] = getat(playermoves[i],subphase)
      else 
        currentmoves[i] = "null"
      end if
    end repeat  
    animationphase = "nextcard"
  end if 
  ----------------------------------------------------------------
  --dra nästa kort
  ----------------------------------------------------------------
  if animationphase = "nextcard" and frametimer+animationspeed < the ticks then 
    nextmove = ["player", "null", 0]
    repeat with i = 1 to 4
      if currentmoves[i] <> "null" then
        if currentmoves[i] = "pwrdwn" then
          nextmove[2] = "pwrdwn"
          nextmove[3] = 999
          nextmove[1] = i
        else if currentmoves[i] = "pwrup" then
          nextmove[2] = "pwrup"
          nextmove[3] = 999
          nextmove[1] = i 
        else if deck[currentmoves[i]].prio >= nextmove[3] then
          nextmove[2] = deck[currentmoves[i]].move
          nextmove[3] = deck[currentmoves[i]].prio
          nextmove[1] = i
        end if
      end if 
    end repeat 
    if nextmove[2] = "null" then 
      frametimer = the ticks
      animationphase = "belts"
    else                            
      animationphase = "cameraMove"
      currentmoves[nextmove[1]] = "null"
    end if   
  end if
  ------------------------------------------------------------------
  --flytta kameran
  ------------------------------------------------------------------
  if animationphase = "cameraMove" then
    setcameratome(nextmove[1])
    frameTimer = the ticks
    animationphase = "makemove"
  end if
  --------------------------------------------------------------------
  --belts
  -------------------------------------------------------------------
  if animationphase = "belts" and frametimer+animationspeed < the ticks then
    whereto = [[],[],[],[]]
    repeat with i = 1 to 4 
      if playercoords[i] <> "null" and playercoords[i] <> [0,0] then
        xcoord = getat(playercoords[i],1)
        ycoord = getat(playercoords[i],2)
        temp = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).belt
        if temp = "belt-NS-south" or temp = "belt-NS-north" or temp = "belt-NS-middle"
then 
          if ycoord <> 16 then
            wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).wall
            wall2 = getat(maparrayN[ycoord+1],xcoord).wall
            if wall1 <> "-wall-south" and wall2 <> "-wall-north" then
              whereto[i] = [xcoord,ycoord+1]
            end if
          end if
        end if
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        if temp = "belt-SN-south" or temp = "belt-SN-north" or temp = "belt-SN-middle"
then 
          if ycoord <> 1 then
            wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).wall
            wall2 = getat(maparrayN[ycoord-1],xcoord).wall
            if wall1 <> "-wall-north" and wall2 <> "-wall-south" then
              whereto[i] = [xcoord,ycoord-1]
            end if
          end if
        end if
        if temp = "belt-WE-west" or temp = "belt-WE-east" or temp = "belt-WE-middle"
then 
          if xcoord <> 16 then
            wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).wall
            wall2 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord+1).wall
            if wall1 <> "-wall-west" and wall2 <> "-wall-east" then
              whereto[i] = [xcoord+1,ycoord]
            end if
          end if
        end if
        if temp = "belt-EW-west" or temp = "belt-EW-east" or temp = "belt-EW-middle"
then 
          if xcoord <> 1 then
            wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).wall
            wall2 = getat(maparrayN[ycoord-1],xcoord).wall
            if wall1 <> "-wall-east" and wall2 <> "-wall-west" then
              whereto[i] = [xcoord-1,ycoord]
            end if
          end if
        end if
      end if
    end repeat 
    repeat with i = 1 to 4
      makemove = true
      repeat with n = 1 to 4
        if i<>n and ghosts[i] = "null" and ghosts[n] = "null" then
          if whereto[i] = playercoords[n] or whereto[i] = whereto[n] then
            makemove = false 
          end if
        end if
      end repeat
      if makemove and whereto[i] <> [] then 
        addbot getat(whereto[i],1),getat(whereto[i],2),i,playerdirections[i]
        removebot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),i
        playercoords[i] = whereto[i]
        frametimer = the ticks
      end if
    end repeat
    animationphase = "botlasers"
    repeat with i = 1 to 4
      if playercoords[i] <> "null" and playercoords[i] <> [0,0] then
        temp = getat(maparrayN[getat(playercoords[i],2)],getat(playercoords[i],1)).tile
        if temp = "-tile-hole" then
          animationphase = "hole2"
          frametimer = the ticks
        end if
      end if
    end repeat   
  end if
  ----------------------------------------------------------------------
  --botlasers
  ----------------------------------------------------------------------
  if animationphase = "botlasers" then
    fired = [[false],[false],[false],[false]]
    animationphase = "boardlasers"    
    repeat with i = 1 to 4
      if playercoords[i] <> "null" and playercoords[i] <> [0,0] and ghosts[i] = "null"
then
        xcoord = getat(playercoords[i],1)
        ycoord = getat(playercoords[i],2)
        if playerdirections[i] = "east" then
          repeat with n = 1 to 8
            if getat(fired[i],1) = false and xcoord+n <= 16 then
              wall2 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord+n).wall
              wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord+n-1).wall
              if wall1 = "-wall-east" or wall2 = "-wall-west" then
                exit repeat
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              else
                repeat with u = 1 to 4
                  if playercoords[u] = [xcoord+n,ycoord] and ghosts[u] = "null" then
                    fired[i] = [true,"east",i,n,u]
                    frametimer = the ticks -animationspeed/2
                    animationphase = "animateBotLasers"
                  end if
                end repeat
              end if
            end if
          end repeat
        end if
        if playerdirections[i] = "west" then
          repeat with n = 1 to 8
            if getat(fired[i],1) = false and xcoord-n >= 1 then
              wall2 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord-n).wall
              wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord-n+1).wall
              if wall1 = "-wall-west" or wall2 = "-wall-east" then
                exit repeat
              else
                repeat with u = 1 to 4
                  if playercoords[u] = [xcoord-n,ycoord] and ghosts[u] = "null" then
                    fired[i] = [true,"west",i,n,u]
                    frametimer = the ticks -animationspeed/2
                    animationphase = "animateBotLasers"
                  end if
                end repeat
              end if
            end if
          end repeat
        end if
        if playerdirections[i] = "north" then
          repeat with n = 1 to 8
            if getat(fired[i],1) = false and ycoord-n >= 1 then
              wall2 = getat(maparrayN[ycoord-n],xcoord).wall
              wall1 = getat(maparrayN[ycoord-n+1],xcoord).wall
              if wall1 = "-wall-north" or wall2 = "-wall-south" then
                exit repeat
              else
                repeat with u = 1 to 4
                  if playercoords[u] = [xcoord,ycoord-n] and ghosts[u] = "null" then
                    fired[i] = [true,"north",i,n,u]
                    frametimer = the ticks -animationspeed/2
                    animationphase = "animateBotLasers"
                  end if
                end repeat
              end if
            end if
          end repeat
        end if
        if playerdirections[i] = "south" then
          repeat with n = 1 to 8
            if getat(fired[i],1) = false and ycoord+n <= 16 then
              wall2 = getat(maparrayN[ycoord+n],xcoord).wall
              wall1 = getat(maparrayN[ycoord+n-1],xcoord).wall
              if wall1 = "-wall-south" or wall2 = "-wall-north" then
                exit repeat
              else
                repeat with u = 1 to 4
                  if playercoords[u] = [xcoord,ycoord+n] and ghosts[u] = "null" then
                    fired[i] = [true,"south",i,n,u]
                    frametimer = the ticks -animationspeed/2
                    animationphase = "animateBotLasers"
                  end if
                end repeat
              end if
            end if
          end repeat
        end if
      end if
    end repeat
  end if
  ----------------------------------------------------------------------
  --animateBotLasers
  ----------------------------------------------------------------------
  if animationphase = "animateBotLasers" and frametimer+animationspeed < the ticks then
    repeat with i = 1 to 4
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      if getat(fired[i],1) = "draw1" then
        repeat with n = 1 to getat(fired[i],4)
          if getat(fired[i],2) = "east" then  
            if n = 1 then 
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),"east","close"
            else if n = 2 then  
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),"east","start"
              addshot getat(playercoords[i],1)+1,getat(playercoords[i],2),"east","end"
            else
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),"east", "start"
              addshot getat(playercoords[i],1)+n-2,getat(playercoords[i],2),"east",
"mid"
              addshot getat(playercoords[i],1)+n-1,getat(playercoords[i],2),"east",
"end"
            end if
          else if getat(fired[i],2) = "west" then 
            if n = 1 then 
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),"west","close"
            else if n = 2 then  
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),"west","start"
              addshot getat(playercoords[i],1)-1,getat(playercoords[i],2),"west","end"
            else
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),"west", "start"
              addshot getat(playercoords[i],1)-n+2,getat(playercoords[i],2),"west",
"mid"
              addshot getat(playercoords[i],1)-n+1,getat(playercoords[i],2),"west",
"end"
            end if
          else if getat(fired[i],2) = "north" then 
            if n = 1 then 
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),"north","close"
            else if n = 2 then  
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),"north","start"
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2)-1,"north","end"
            else
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),"north", "start"
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2)-n+2,"north",
"mid"
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2)-n+1,"north",
"end"
            end if
          else if getat(fired[i],2) = "south" then 
            if n = 1 then 
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),"south","close"
            else if n = 2 then  
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),"south","start"
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2)+1,"south","end"
            else
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),"south", "start"
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2)+n-2,"south",
"mid"
              addshot getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2)+n-1,"south",
"end"
            end if
          end if
        end repeat
        fired[i] =
["draw2",getat(fired[i],2),getat(fired[i],3),getat(fired[i],4),getat(fired[i],5)]
        frametimer = the ticks - animationspeed/2
        exit repeat
      else if getat(fired[i],1) = "draw2" then
        takeDMG getat(fired[i],5)
        removebot getat(playercoords[getat(fired[i],5)],1),
getat(playercoords[getat(fired[i],5)],2),getat(fired[i],5)
        fired[i] =
["draw3",getat(fired[i],2),getat(fired[i],3),getat(fired[i],4),getat(fired[i],5)]
        frametimer = the ticks - animationspeed/2
        exit repeat
      else if getat(fired[i],1) = "draw3" then
        addbot getat(playercoords[getat(fired[i],5)],1),
getat(playercoords[getat(fired[i],5)],2),getat(fired[i],5),
playerdirections[getat(fired[i],5)]
        fired[i] =
["draw4",getat(fired[i],2),getat(fired[i],3),getat(fired[i],4),getat(fired[i],5)]
        frametimer = the ticks - animationspeed/2
        exit repeat
      else if getat(fired[i],1) = "draw4" then
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        removeshots
        fired[i] = [false]
        exit repeat
      else if getat(fired[i],1) = true then
        setcameratome(getat(fired[i],3))
        fired[i] =
["draw1",getat(fired[i],2),getat(fired[i],3),getat(fired[i],4),getat(fired[i],5)]
        frametimer = the ticks - animationspeed/2
        exit repeat
      else if i = 4 then
        animationphase = "boardlasers"
        frametimer = the ticks
      end if
    end repeat  
  end if
  ---------------------------------------------------------------------
  --boardlasers
  ---------------------------------------------------------------------
  if animationphase = "boardlasers" and frametimer+animationspeed < the ticks then
    laserHit= [0,0,0,0]
    repeat with x = 1 to 16
      repeat with y = 1 to 16
        laser = getat(maparrayN[y],x).prop
        if laser = "laser-turret-SN" then
          hasFired = false
          repeat with i = 0 to 16 
            if y-i > 0 and hasFired = false then
              repeat with n = 1 to 4
                if playercoords[n] = [x,y-i] and ghosts[n] = "null" then 
                  if i = 0 then
                    laserhit[n] = laserhit[n] + 1
                    hasfired = true
                    exit repeat
                  else
                    addlaser x,y-i,"north", "hit"
                    laserhit[n] = laserhit[n] + 1
                    hasfired = true
                    exit repeat
                  end if
                else if getat(maparrayN[y-i],x).wall = "-wall-north" or
getat(maparrayN[y-i-1],x).wall = "-wall-south" then 
                  addlaser x,y-i,"north", "start"
                  hasfired = true
                else
                  addlaser x,y-i,"north", "start"
                end if
              end repeat
            end if
          end repeat          
        end if
        if laser = "laser-turret-NS" then
          hasFired = false
          repeat with i = 0 to 16 
            if y+i < 16 and hasFired = false then
              repeat with n = 1 to 4
                if playercoords[n] = [x,y+i] and ghosts[n] = "null" then 
                  if i = 0 then
                    laserhit[n] = laserhit[n] + 1
                    hasfired = true
                    exit repeat
                  else
                    addlaser x,y+i,"south", "hit"
                    laserhit[n] = laserhit[n] + 1
                    hasfired = true
                    exit repeat
                  end if
                else if getat(maparrayN[y+i],x).wall = "-wall-south" or
getat(maparrayN[y+i+1],x).wall = "-wall-north" then 
                  addlaser x,y+i,"south", "start"
                  hasfired = true
                else
                  addlaser x,y+i,"south", "start"
                end if
              end repeat
            end if
          end repeat          
        end if
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        if laser = "laser-turret-WE" then
          hasFired = false
          repeat with i = 0 to 16 
            if x+i < 16 and hasFired = false then
              repeat with n = 1 to 4
                if playercoords[n] = [x+i,y] and ghosts[n] = "null" then 
                  if i = 0 then
                    laserhit[n] = laserhit[n] + 1
                    hasfired = true
                    exit repeat
                  else
                    addlaser x+i,y,"east", "hit"
                    laserhit[n] = laserhit[n] + 1
                    hasfired = true
                    exit repeat
                  end if
                else if getat(maparrayN[y],x+i).wall = "-wall-east" or
getat(maparrayN[y],x+i+1).wall = "-wall-west" then 
                  addlaser x+i,y,"east", "start"
                  hasfired = true
                else
                  addlaser x+i,y,"east", "start"
                end if
              end repeat
            end if
          end repeat          
        end if
        if laser = "laser-turret-EW" then
          hasFired = false
          repeat with i = 0 to 16 
            if x-i > 0 and hasFired = false then
              repeat with n = 1 to 4
                if playercoords[n] = [x-i,y] and ghosts[n] = "null" then 
                  if i = 0 then
                    laserhit[n] = laserhit[n] + 1
                    hasfired = true
                    exit repeat
                  else
                    addlaser x-i,y,"west", "hit"
                    laserhit[n] = laserhit[n] + 1
                    hasfired = true
                    exit repeat
                  end if
                else if getat(maparrayN[y],x-i).wall = "-wall-west" or
getat(maparrayN[y],x-i-1).wall = "-wall-east" then 
                  addlaser x-i,y,"west", "start"
                  hasfired = true
                else
                  addlaser x-i,y,"west", "start"
                end if
              end repeat
            end if
          end repeat          
        end if  
      end repeat
    end repeat
    repeat with i = 1 to 4
      if laserhit[i] = 1 then
        takeDMG i
      else if laserhit[i] = 2 then
        takeDMG i
        takeDMG i
      end if
    end repeat 
    frametimer = the ticks
    animationphase = "animateboardlasers"
  end if 
  -----------------------------------------------------------------------
  --animateboardlaser / end subphase
  -----------------------------------------------------------------------
  if animationphase = "animateboardlasers" and frametimer+animationspeed < the ticks
then
    removeshots
    repeat with i = 1 to 4
      if playercoords[i] <> "null" and playercoords[i] <> [0,0] then
        temp = getat(maparrayN[getat(playercoords[i],2)],getat(playercoords[i],1)).tile
        if temp = "-tile-repair"  or temp = "-tile-flag" then

Samuel Beijer. 2006 Bilagor: Sidan 21 av 33



          gainHP i
          spawncoords[i] =
[getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),playerdirections[i]]
        end if
        temp = getat(maparrayN[getat(playercoords[i],2)],getat(playercoords[i],1)).prop
        if temp = "flag1" then 
          if playerflags[i] = "0" then playerflags[i] = "1"
        end if
        if temp = "flag2" then 
          if playerflags[i] = "1" then playerflags[i] = "2"
        end if
        if temp = "flag3" then 
          if playerflags[i] = "2" then playerflags[i] = "3"
        end if
      end if
    end repeat
    repeat with i = 1 to 4
      if playerHP[i] <= 0 and playercoords[i] <> [0,0] then
        xcoord = getat(playercoords[i],1)
        ycoord = getat(playercoords[i],2)
        removebot xcoord,ycoord, i
        playercoords[i] = [0,0]
        playerHP[i] = 0
        playermoves[i] = []
      end if
    end repeat
    subphase = subphase + 1
    animationphase = "next4cards"   
    if subphase > 5 then
      animationphase = "endphase"
    end if
  end if
  --------------------------------------------------------------------
  --endphase
  -------------------------------------------------------------------
  if animationphase = "endphase" then
    repeat with i = 1 to 4
      if playercoords[i] <> "null" and playercoords[i] <> [0,0] then
        temp = getat(maparrayN[getat(playercoords[i],2)],getat(playercoords[i],1)).tile
        if temp = "-tile-repair"  or temp = "-tile-flag" then
          gainHP i
          spawncoords[i] =
[getat(playercoords[i],1),getat(playercoords[i],2),playerdirections[i]]
        end if
        temp = getat(maparrayN[getat(playercoords[i],2)],getat(playercoords[i],1)).prop
        if temp = "flag4" then 
          if playerflags[i] = 3 then 
            go to "lobby"
            member("lobbychat").text = member("lobbychat").text & playernames[i] && "is
the winner!" & RETURN
          end if
        end if
      end if
    end repeat
    repeat with i = 1 to 4 
      if ghosts[i] = "ghost" then 
        ghosts[i] = "null"
        repeat with n = 1 to 4
          if playercoords[i] = playercoords[n] and n <> i then
            ghosts[i] = "ghost"
          end if
        end repeat
      end if
    end repeat
    repeat with i = 1 to 4 
      if playercoords[i] = [0,0] then
        xcoord = getat(spawncoords[i],1)
        ycoord = getat(spawncoords[i],2)
        playercoords[i] = [xcoord,ycoord]
        playerdirections[i] = getat(spawncoords[i],3)
        ghosts[i] = "ghost"
        playerHP[i] = 6
        addbot xcoord,ycoord,i,playerdirections[i]
        myNr = playernames.getpos(nick)
        if i = myNr then 
          handdmg = ["nodmg","nodmg","nodmg","nodmg","nodmg","nodmg","dmg","dmg"] 
        end if
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      end if
    end repeat
    phase = "drawhand" 
    myNr = playernames.getpos(nick)
    setcameratome(myNr)
    repeat with i = 1 to 4
      if playeraction[i] = "is done" then
        playeraction[i] = "is thinking"
      end if
    end repeat
  end if
  ----------------------------------------------------------------
  --göra förflyttnignarna (MakeMove)
  ----------------------------------------------------------------
  if animationphase = "makemove" and frametimer+animationspeed < the ticks then
    move = nextmove[2]
    who = nextmove[1]
    xcoord = getat(playercoords[who], 1)
    ycoord = getat(playercoords[who], 2)
    -----------------------------------------------------------
    --Power down
    -----------------------------------------------------------
    if move = "pwrdwn" then
      gainHP who  
      frametimer = the ticks
      animationphase = "nextcard"
    end if
    -----------------------------------------------------------
    --Power up
    -----------------------------------------------------------
    if move = "pwrup" then
      frametimer = the ticks
      animationphase = "nextcard"
    end if
    ----------------------------------------------------------
    --leftturn
    ----------------------------------------------------------
    if move = "left" then
      if playerdirections[who] = "east" then
        addbot xcoord,ycoord,who,"north"
        playerdirections[who] = "north"
      else if playerdirections[who] = "north" then
        addbot xcoord,ycoord,who,"west"
        playerdirections[who] = "west"
      else if playerdirections[who] = "west" then
        addbot xcoord,ycoord,who,"south"
        playerdirections[who] = "south"
      else if playerdirections[who] = "south" then
        addbot xcoord,ycoord,who,"east"
        playerdirections[who] = "east"
      end if
      frametimer = the ticks
      animationphase = "nextcard"
    end if 
    --------------------------------------------------------
    --rightturn
    --------------------------------------------------------
    if move = "right" then
      if playerdirections[who] = "east" then
        addbot xcoord,ycoord,who,"south"
        playerdirections[who] = "south"
      else if playerdirections[who] = "north" then
        addbot xcoord,ycoord,who,"east"
        playerdirections[who] = "east"
      else if playerdirections[who] = "west" then
        addbot xcoord,ycoord,who,"north"
        playerdirections[who] = "north"
      else if playerdirections[who] = "south" then
        addbot xcoord,ycoord,who,"west"
        playerdirections[who] = "west"
      end if
      frametimer = the ticks
      animationphase = "nextcard"
    end if
    -------------------------------------------------------
    --uturn
    -------------------------------------------------------
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    if move = "uturn" then
      if playerdirections[who] = "east" then
        addbot xcoord,ycoord,who,"west"
        playerdirections[who] = "west"
      else if playerdirections[who] = "north" then
        addbot xcoord,ycoord,who,"south"
        playerdirections[who] = "south"
      else if playerdirections[who] = "west" then
        addbot xcoord,ycoord,who,"east"
        playerdirections[who] = "east"
      else if playerdirections[who] = "south" then
        addbot xcoord,ycoord,who,"north"
        playerdirections[who] = "north"
      end if
      frametimer = the ticks
      animationphase = "nextcard"
    end if
    -----------------------------------------------------
    --forward
    -----------------------------------------------------
    if move = "forward1" or move = "forward2" or move="forward3"then
      thisMove = [true,"null"]
      if playerdirections[who] = "east" then  
        if xcoord <> 16 then
          wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).wall
          wall2 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord+1).wall
          if wall1 = "-wall-east" or wall2 = "-wall-west" then
            thismove[1] = false
          end if
          if ghosts[who] = "null" then
            repeat with i = 1 to 4 
              if playercoords[i] = [xcoord+1,ycoord] and ghosts[i] = "null" then
                if getat(playercoords[i],1) <> 16 then
                  wall3 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord+1).wall
                  wall4 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord+2).wall
                  if wall3 = "-wall-east" or wall4 = "-wall-west" then
                    thismove[1] = false
                  end if
                  repeat with n = 1 to 4
                    if playercoords[i] = [xcoord+2,ycoord] and ghosts[i] = "null" then
                      thismove[1] = false
                    end if
                  end repeat
                  thismove[2] = i
                else
                  thismove[1] = false
                end if
              end if
            end repeat
          end if     
        else
          thismove[1] = false
        end if
        if thismove[1] then
          addbot xcoord+1,ycoord,who,playerdirections[who]
          removebot xcoord,ycoord,who
          playercoords[who] = [xcoord+1,ycoord]  
          if thismove[2] <> "null" then
            i = thismove[2]
            addbot xcoord+2,ycoord,i,playerdirections[i]
            removebot xcoord+1,ycoord,i
            playercoords[i] = [xcoord+2,ycoord]
          end if 
          frametimer = the ticks - animationspeed/2
          if move = "forward3" then
            nextmove[2] = "forward2"
          else if move= "forward2" then
            nextmove[2] = "forward1"
          else
            frametimer= the ticks
            animationphase = "nextcard"
          end if
        else
          frametimer= the ticks
          animationphase = "nextcard"
        end if
      end if
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      if playerdirections[who] = "south" then
        if ycoord <> 16 then
          wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).wall
          wall2 = getat(maparrayN[ycoord+1],xcoord).wall
          if wall1 = "-wall-south" or wall2 = "-wall-north" then
            thismove[1] = false
          end if
          if ghosts[who] = "null" then
            repeat with i = 1 to 4
              if playercoords[i] = [xcoord,ycoord+1] and ghosts[i] = "null" then
                if getat(playercoords[i],2) <> 16 then
                  wall3 = getat(maparrayN[ycoord+1],xcoord).wall
                  wall4 = getat(maparrayN[ycoord+2],xcoord).wall
                  if wall3 = "-wall-south" or wall4 = "-wall-north" then
                    thismove[1] = false
                  end if
                  repeat with n = 1 to 4
                    if playercoords[i] = [xcoord,ycoord+2] and ghosts[i] = "null" then
                      thismove[1] = false
                    end if
                  end repeat
                  thismove[2] = i
                else
                  thismove[1] = false
                end if
              end if
            end repeat
          end if     
        else
          thismove[1] = false
        end if
        if thismove[1] then
          addbot xcoord,ycoord+1,who,playerdirections[who]
          removebot xcoord,ycoord,who
          playercoords[who] = [xcoord,ycoord+1]
          if thismove[2] <> "null" then
            i = thismove[2]
            addbot xcoord,ycoord+2,i,playerdirections[i]
            removebot xcoord,ycoord+1,i
            playercoords[i] = [xcoord,ycoord+2]
          end if
          frametimer = the ticks - animationspeed/2
          if move = "forward3" then
            nextmove[2] = "forward2"
          else if move= "forward2" then
            nextmove[2] = "forward1"
          else
            frametimer= the ticks
            animationphase = "nextcard"
          end if
        else
          frametimer= the ticks
          animationphase = "nextcard"
        end if
      end if
      if playerdirections[who] = "north" then
        if ycoord <> 1 then
          wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).wall
          wall2 = getat(maparrayN[ycoord-1],xcoord).wall
          if wall1 = "-wall-north" or wall2 = "-wall-south" then
            thismove[1] = false
          end if
          if ghosts[who] = "null" then
            repeat with i = 1 to 4
              if playercoords[i] = [xcoord,ycoord-1] and ghosts[i] = "null" then
                if getat(playercoords[i],2) <> 1 then
                  wall3 = getat(maparrayN[ycoord-1],xcoord).wall
                  wall4 = getat(maparrayN[ycoord-2],xcoord).wall
                  if wall3 = "-wall-north" or wall4 = "-wall-south" then
                    thismove[1] = false
                  end if
                  repeat with n = 1 to 4
                    if playercoords[i] = [xcoord,ycoord-2] and ghosts[i] = "null" then
                      thismove[1] = false
                    end if
                  end repeat
                  thismove[2] = i
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                else
                  thismove[1] = false
                end if
              end if
            end repeat 
          end if
        else
          thismove[1] = false
        end if
        if thismove[1] then
          addbot xcoord,ycoord-1,who,playerdirections[who]
          removebot xcoord,ycoord,who
          playercoords[who] = [xcoord,ycoord-1]
          if thismove[2] <> "null" then
            i = thismove[2]
            addbot xcoord,ycoord-2,i,playerdirections[i]
            removebot xcoord,ycoord-1,i
            playercoords[i] = [xcoord,ycoord-2]
          end if
          frametimer = the ticks - animationspeed/2
          if move = "forward3" then
            nextmove[2] = "forward2"
          else if move= "forward2" then
            nextmove[2] = "forward1"
          else
            frametimer= the ticks
            animationphase = "nextcard"
          end if
        else
          frametimer= the ticks
          animationphase = "nextcard"
        end if
      end if
      if playerdirections[who] = "west" then
        if xcoord <> 1 then
          wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).wall
          wall2 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord-1).wall
          if wall1 = "-wall-west" or wall2 = "-wall-east" then
            thismove[1] = false
          end if
          if ghosts[who] = "null" then
            repeat with i = 1 to 4
              if playercoords[i] = [xcoord-1,ycoord] and ghosts[i] = "null" then
                if getat(playercoords[i],1) <> 1 then
                  wall3 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord-1).wall
                  wall4 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord-2).wall
                  if wall3 = "-wall-west" or wall4 = "-wall-east" then
                    thismove[1] = false
                  end if
                  repeat with n = 1 to 4
                    if playercoords[i] = [xcoord-2,ycoord] and ghosts[i] = "null" then
                      thismove[1] = false
                    end if
                  end repeat
                  thismove[2] = i
                else
                  thismove[1] = false
                end if
              end if
            end repeat 
          end if
        else
          thismove[1] = false
        end if
        if thismove[1] then
          addbot xcoord-1,ycoord,who,playerdirections[who]
          removebot xcoord,ycoord,who
          playercoords[who] = [xcoord-1,ycoord]
          if thismove[2] <> "null" then
            i = thismove[2]
            addbot xcoord-2,ycoord,i,playerdirections[i]
            removebot xcoord-1,ycoord,i
            playercoords[i] = [xcoord-2,ycoord]
          end if
          frametimer = the ticks - animationspeed/2
          if move = "forward3" then
            nextmove[2] = "forward2"
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          else if move= "forward2" then
            nextmove[2] = "forward1"
          else
            frametimer= the ticks
            animationphase = "nextcard"
          end if
        else
          frametimer= the ticks
          animationphase = "nextcard"
        end if
      end if
    end if
    -------------------------------------------
    --backward
    -------------------------------------------
    if move = "backward" then
      thisMove = [true,"null"]
      if playerdirections[who] = "west" then
        if xcoord <> 16 then
          wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).wall
          wall2 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord+1).wall
          if wall1 = "-wall-east" or wall2 = "-wall-west" then
            thismove[1] = false
          end if
          if ghosts[who] = "null" then
            repeat with i = 1 to 4
              if playercoords[i] = [xcoord+1,ycoord] and ghosts[i] = "null" then
                if getat(playercoords[i],1) <> 16 then
                  wall3 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord+1).wall
                  wall4 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord+2).wall
                  if wall3 = "-wall-east" or wall4 = "-wall-west" then
                    thismove[1] = false
                  end if
                  repeat with n = 1 to 4
                    if playercoords[i] = [xcoord+2,ycoord] and ghosts[i] = "null" then
                      thismove[1] = false
                    end if
                  end repeat
                  thismove[2] = i
                else
                  thismove[1] = false
                end if
              end if
            end repeat
          end if     
        else
          thismove[1]= false
        end if
        if thismove[1] then
          addbot xcoord+1,ycoord,who,playerdirections[who]
          removebot xcoord,ycoord,who
          playercoords[who] = [xcoord+1,ycoord]
          if thismove[2] <> "null" then
            i = thismove[2]
            addbot xcoord+2,ycoord,i,playerdirections[i]
            removebot xcoord+1,ycoord,i
            playercoords[i] = [xcoord+2,ycoord]
          end if
          frametimer = the ticks
          animationphase="nextcard"
        else
          frametimer = the ticks
          animationphase = "nextcard"
        end if
      end if
      if playerdirections[who] = "north" then
        if ycoord <> 16 then
          wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).wall
          wall2 = getat(maparrayN[ycoord+1],xcoord).wall
          if wall1 = "-wall-south" or wall2 = "-wall-north" then
            thismove[1] = false
          end if
          if ghosts[who] = "null" then
            repeat with i = 1 to 4
              if playercoords[i] = [xcoord,ycoord+1] and ghosts[i] = "null" then
                if getat(playercoords[i],2) <> 16 then
                  wall3 = getat(maparrayN[ycoord+1],xcoord).wall
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                  wall4 = getat(maparrayN[ycoord+2],xcoord).wall
                  if wall3 = "-wall-south" or wall4 = "-wall-north" then
                    thismove[1] = false
                  end if
                  repeat with n = 1 to 4
                    if playercoords[i] = [xcoord,ycoord+2] and ghosts[i] = "null" then
                      thismove[1] = false
                    end if
                  end repeat
                  thismove[2] = i
                else
                  thismove[1] = false
                end if
              end if
            end repeat 
          end if
        else
          thismove[1]= false
        end if
        if thismove[1] then
          addbot xcoord,ycoord+1,who,playerdirections[who]
          removebot xcoord,ycoord,who
          playercoords[who] = [xcoord,ycoord+1]
          if thismove[2] <> "null" then
            i = thismove[2]
            addbot xcoord,ycoord+2,i,playerdirections[i]
            removebot xcoord,ycoord+1,i
            playercoords[i] = [xcoord,ycoord+2]
          end if
          frametimer = the ticks
          animationphase="nextcard"  
        else
          frametimer = the ticks
          animationphase = "nextcard"
        end if
      end if
      if playerdirections[who] = "south" then
        if ycoord <> 1 then
          wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).wall
          wall2 = getat(maparrayN[ycoord-1],xcoord).wall
          if wall1 = "-wall-north" or wall2 = "-wall-south" then
            thismove[1] = false
          end if
          if ghosts[who] = "null" then
            repeat with i = 1 to 4
              if playercoords[i] = [xcoord,ycoord-1] and ghosts[i] = "null" then
                if getat(playercoords[i],2) <> 1 then
                  wall3 = getat(maparrayN[ycoord-1],xcoord).wall
                  wall4 = getat(maparrayN[ycoord-2],xcoord).wall
                  if wall3 = "-wall-north" or wall4 = "-wall-south" then
                    thismove[1] = false
                  end if
                  repeat with n = 1 to 4
                    if playercoords[i] = [xcoord,ycoord-2] and ghosts[i] = "null" then
                      thismove[1] = false
                    end if
                  end repeat
                  thismove[2] = i
                else
                  thismove[1] = false
                end if
              end if
            end repeat 
          end if
        else
          thismove[1]= false
        end if
        if thismove[1] then
          addbot xcoord,ycoord-1,who,playerdirections[who]
          removebot xcoord,ycoord,who
          playercoords[who] = [xcoord,ycoord-1]
          if thismove[2] <> "null" then
            i = thismove[2]
            addbot xcoord,ycoord-2,i,playerdirections[i]
            removebot xcoord,ycoord-1,i
            playercoords[i] = [xcoord,ycoord-2]
          end if
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          frametimer = the ticks
          animationphase="nextcard" 
        else
          frametimer = the ticks
          animationphase = "nextcard"
        end if
      end if
      if playerdirections[who] = "east" then
        if xcoord <> 1 then
          wall1 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).wall
          wall2 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord-1).wall
          if wall1 = "-wall-west" or wall2 = "-wall-east" then
            thismove[1] = false
          end if
          if ghosts[who] = "null" then
            repeat with i = 1 to 4
              if playercoords[i] = [xcoord-1,ycoord] and ghosts[i] = "null" then
                if getat(playercoords[i],1) <> 1 then
                  wall3 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord-1).wall
                  wall4 = getat(maparrayN[ycoord],xcoord-2).wall
                  if wall3 = "-wall-west" or wall4 = "-wall-east" then
                    thismove[1] = false
                  end if
                  repeat with n = 1 to 4
                    if playercoords[i] = [xcoord-2,ycoord] and ghosts[i] = "null" then
                      thismove[1] = false
                    end if
                  end repeat
                  thismove[2] = i
                else
                  thismove[1] = false
                end if
              end if
            end repeat 
          end if
        else
          thismove[1]= false
        end if
        if thismove[1] then
          addbot xcoord-1,ycoord,who,playerdirections[who]
          removebot xcoord,ycoord,who
          playercoords[who] = [xcoord-1,ycoord]
          if thismove[2] <> "null" then
            i = thismove[2]
            addbot xcoord-2,ycoord,i,playerdirections[i]
            removebot xcoord-1,ycoord,i
            playercoords[i] = [xcoord-2,ycoord]
          end if
          frametimer = the ticks
          animationphase="nextcard"
        else
          frametimer = the ticks
          animationphase = "nextcard"
        end if
      end if
    end if
    repeat with i = 1 to 4
      if playercoords[i] <> "null" and playercoords[i] <> [0,0] then
        temp = getat(maparrayN[getat(playercoords[i],2)],getat(playercoords[i],1)).tile
        if temp = "-tile-hole" then
          animationphase = "hole1"
          frametimer = the ticks
        end if
      end if
    end repeat
  end if
  ---------------------------------------------------------
  --hole
  ---------------------------------------------------------
  if animationphase = "hole1" or animationphase = "hole2" then 
    if frametimer+animationspeed < the ticks then 
      repeat with i = 1 to 4 
        if playercoords[i] <> "null" and playercoords[i] <> [0,0] then
          xcoord = getat(playercoords[i],1)
          ycoord = getat(playercoords[i],2)
          temp = getat(maparrayN[ycoord],xcoord).tile
          if temp = "-tile-hole" then
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            removebot xcoord,ycoord, i
            playercoords[i] = [0,0]
            playerHP[i] = 0
            playermoves[i] = []
            if i = nextmove[1] and animationphase = "hole1" then 
              animationphase = "nextcard"
            end if
          end if
        end if
      end repeat
      if animationphase = "hole1" then
        if nextmove[2] = "forward2" or nextmove[2] = "forward1" then
          frametimer = the ticks
          animationphase = "makemove" 
        else 
          animationphase = "nextcard"
        end if  
      else if animationphase = "hole2" then
        frametimer = the ticks
        animationphase = "botlasers" 
      end if
    end if
  end if  
end

on takeDMG who
  myNr = playernames.getpos(nick)
  if playerHP[who] <> "null" then
    if playerHP[who] >= 6 and who = mynr then
      handDMG[playerHP[who]] = "dmg"
    end if
    playerHP[who] = playerHP[who] - 1
    if playerHP[who] < 0 then playerHP[who] = 0
  end if
  if who = mynr and playerHP[who] < 5 then 
    cardlocked = false
    repeat while cardlocked = false
      i = random(5)
      if handDMG[i] = "nodmg" then
        handDMG[i] = "dmg"
        cardlocked = true
      end if
    end repeat
  end if 
end

on gainHP who
  myNr = playernames.getpos(nick)
  if playerHP[who] <> "null" then
    playerHP[who] = playerHP[who] + 1
    if playerHP[who] >= 6 and who = mynr then
      handDMG[playerHP[who]] = "nodmg"
    end if
    if playerHP[who] > 8 then playerHP[who] = 8
  end if
  if who = mynr and playerHP[who] <= 5 then 
    cardUnlocked = false
    i = 1
    repeat while cardUnlocked = false
      if handDMG[i] = "dmg" then
        handDMG[i] = "nodmg"
        cardUnlocked = true
      end if
      i=i+1
    end repeat
  end if 
end
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Bilaga 9 GFXdraw
On GFXdraw
  buffer = image(500,350,32)  
  spaceLocX = 28
  spaceLocY = 14
  startLocX = 0
  startLocY = 0
  case cameraDirection of
    "north":Maparray = MaparrayN
    "east":Maparray = MaparrayE
    "south":Maparray = MaparrayS
    "west":Maparray = MaparrayW 
  end case
  repeat with n=1 to 16
    repeat with i=1 to 16  
      LocX = startLocX+(spaceLocX*i)
      LocY = startLocY+(spaceLocY*i)
      if n = 1 and i = 1 then 
        print(cameradirection && "-outwall-NW-corner",locX,locY-11,255)
      else if n = 1 then
        print(cameradirection && "-outwall-N",locX+31,locY-9,255)
      else if i = 1 then
        print(cameradirection && "-outwall-W",locX,locY-9,255)
      end if
      temp = getat(maparray[n],i).tile
      print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
      temp = getat(maparray[n],i).wall
      if temp = "-wall-north" or temp = "-wall-west" then
        print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
      end if
      temp = getat(maparray[n],i).belt
      print(temp,locX,locY,255)
      temp = getat(maparray[n],i).prop
      print(temp,locX,locY,255)

      if gfxtimer + 60 > the ticks then
        temp = getat(maparray[n],i).bot4
        if temp <> "none" then
          if ghosts[4] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
        temp = getat(maparray[n],i).bot3
        if temp <> "none" then
          if ghosts[3] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
        temp = getat(maparray[n],i).bot2
        if temp <> "none" then
          if ghosts[2] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
        temp = getat(maparray[n],i).bot1
        if temp <> "none" then
          if ghosts[1] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
      else if gfxtimer + 120 > the ticks then
        temp = getat(maparray[n],i).bot4
        if temp <> "none" then
          if ghosts[4] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
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            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
        temp = getat(maparray[n],i).bot1
        if temp <> "none" then
          if ghosts[1] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
        temp = getat(maparray[n],i).bot3
        if temp <> "none" then
          if ghosts[3] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
        temp = getat(maparray[n],i).bot2
        if temp <> "none" then
          if ghosts[2] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if 
      else if gfxtimer + 180 > the ticks then
        temp = getat(maparray[n],i).bot1
        if temp <> "none" then
          if ghosts[1] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
        temp = getat(maparray[n],i).bot2
        if temp <> "none" then
          if ghosts[2] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
        temp = getat(maparray[n],i).bot4
        if temp <> "none" then
          if ghosts[4] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
        temp = getat(maparray[n],i).bot3
        if temp <> "none" then
          if ghosts[3] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if  
      else if gfxtimer + 240 > the ticks then
        temp = getat(maparray[n],i).bot2
        if temp <> "none" then
          if ghosts[2] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
        temp = getat(maparray[n],i).bot3
        if temp <> "none" then
          if ghosts[3] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
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        temp = getat(maparray[n],i).bot1
        if temp <> "none" then
          if ghosts[1] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
        temp = getat(maparray[n],i).bot4
        if temp <> "none" then
          if ghosts[4] = "ghost" then
            print(cameradirection && temp,locX,locY,140)
          else
            print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
          end if
        end if
        gfxtimer = the ticks +60
      end if

      temp = getat(maparray[n],i).shotNS
      print(temp,locX,locY,255)
      temp = getat(maparray[n],i).shotWE
      print(temp,locX,locY,255)
      temp = getat(maparray[n],i).wall
      if temp = "-wall-east" or temp = "-wall-south" then
        print(cameradirection && temp,locX,locY,255)
      end if
      if n = 16 and i = 16 then 
        print(cameradirection && "-outwall-SE-corner",locX-1,locY+31,255)
      else if n = 16 and i = 1 then
        print(cameradirection && "-outwall-S-top",locX-3,locY+31,255)
      else if n = 16 and i <> 1 then
        print(cameradirection && "-outwall-S-mid",locX-3,locY+31,255)
      else if n = 1 and i = 16 then
        print(cameradirection && "-outwall-E-top",locX+35,locY+30,255)
      else if i = 16 and n <> 1 then
        print(cameradirection && "-outwall-E-mid",locX+34,locY+31,255)
      end if
    end repeat
    startLocX = startLocX - spaceLocX
    startLocY = startLocY + spaceLocY
  end repeat
  (the stage).image.copyPixels(buffer,buffer.rect,buffer.rect)

  if chattimer + 60*10 > the ticks then
    fade = 255
  else if fade <= 0 then
    fade = 0
  else 
    fade = fade -5
  end if
  
  member("ingamesay").color = rgb(0,0,0)
  (the stage).image.copyPixels(member("ingamesay").image,
member("ingamesay").image.rect+[5,335,5,335], member("ingamesay").image.rect)
  member("ingamesay").color = rgb(255,255,0)
  (the stage).image.copyPixels(member("ingamesay").image,
member("ingamesay").image.rect+[4,334,4,334], member("ingamesay").image.rect)  
  member("lobbychat").color = rgb(0,0,0)
  (the stage).image.copyPixels(member("lobbychat").image,
member("lobbychat").image.rect+[5,227,5,227], member("lobbychat").image.rect
+[0,128,0,128], [#blendLevel: fade])
  member("lobbychat").color = rgb(0,255,0)
  (the stage).image.copyPixels(member("lobbychat").image,
member("lobbychat").image.rect+[4,226,4,226], member("lobbychat").image.rect
+[0,128,0,128], [#blendLevel: fade]) 
end

on Print who,xcoord,ycoord,blendlvl
  if who <> "none" then
    myImage = member(who).image
    xcoord = xcoord + cameracoordspx[1]
    ycoord = ycoord + cameracoordspx[2]
    buffer.copyPixels(myImage,myImage.rect+[xcoord,ycoord,xcoord,ycoord],myImage.rect,
[#blendLevel: blendlvl])
  end if
end
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