Programowanie zespoªowe 2.0

Biblioteka SFML  wprowadzenie
Scenariusz zaj¦¢
Czas realizacji: 180 minut
Cele ogólne: Zapoznanie z bibliotek¡ SFML. Tworzenie prostych programów gracznych.

Cel szczegóªowy: Projekt gªównego okna dla przygotowywanego projektu.

Konieczne wiadomo±ci wst¦pne:

Podstawy programowania obiek-

towego.

Metoda prowadzenia zaj¦¢: Dyskusja z elementami wykªadu.

Biblioteka SFML
Biblioteka

SFML (Simple and Fast Multimedia Library) jest wieloplatformow¡ bibliote-

k¡ graczn¡. Jest ona dost¦pna na otwartej licencji (Zlib/png) umo»liwiaj¡cej swobodne
tworzenie opartego na niej oprogramowania (w tym równie» komercyjnego). W skªad
biblioteki wchodzi pi¦¢ moduªów:

system, window, graphics, audio

oraz

network. Udost¦p-

niaj¡ one interfejs do wielu zasobów systemowych znacz¡co uªatwiaj¡c tworzenie gier oraz
innych aplikacji multimedialnych.

Instalacja i konguracja
Biblioteka SFML mo»e zosta¢ uruchomiona na wielu platformach systemowych (Linux,
Windows, MacOS). Wiele ±rodowisk programistycznych (m.in. Visual Studio, Code::Blocks
czy Xcode) mo»e zosta¢ skongurowanych do korzystania z SFML. Szczegóªowe instrukcje
instalacji oraz konguracji biblioteki dost¦pne s¡ na stronie projektu
https://www.sfml-dev.org/tutorials/2.5/

Uwaga.

Podczas wyboru ±cie»ki instalacji istotne jest dopasowanie pobieranej wersji bi-

blioteki do u»ywanej przez nas wersji systemu operacyjnego oraz kompilatora j¦zyka C++
(32-bitowa czy 64-bitowa).

wiczenie 1.

Skonguruj u»ywane przez Ciebie ±rodowisko programistyczne do korzy-

stania z biblioteki SFML.

Pierwszy program
Okno jest obiektem klasy

sf::Window dost¦pnej w pliku nagªówkowym SFML/Window.hpp
sf::RenderWindow). Aby utworzy¢ okno nale»y

(lub jednej z klas j¡ rozszerzaj¡cych, np.

stworzy¢ obiekt podaj¡c odpowiednie parametry konstruktora (rozmiar oraz tytuª okna):

sf::Window window(sf::VideoMode(800, 600), "Nowe okno");
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lub po stworzeniu obiektu za pomoc¡ konstruktora domy±lnego wywoªa¢ funkcj¦

create().

sf::Window window;
window.create(sf::VideoMode(800, 600), "Nowe okno");
Po utworzeniu okna nale»y uruchomi¢ p¦tl¦ oczekuj¡c¡ na zdarzenia zwi¡zane z oknem i
obsªu»y¢ jego zamkni¦cie.

Uwaga.

Pierwszy argument konstruktora oraz funkcji

create()

okre±la rozmiar okna

liczony bez uwzgl¦dnienia jego brzegów oraz paska tytuªowego.

Przykªad 1.

Kod programu tworz¡cego puste okno i oczekuj¡cego na jego zamkni¦cie.

#include <SFML/Window.hpp>
int main() {
sf::Window window(sf::VideoMode(800, 600), "Nowe okno");
while(window.isOpen()) {
sf::Event event;
while (window.pollEvent(event)) {
// Oczekuj na zdarzenia
if (event.type == sf::Event::Closed) // Zamknij okno
window.close();
}
}

}

return 0;

Uwaga. Dodanie p¦tli oczekuj¡cej na zdarzenia jest konieczne do prawidªowego dziaªania
programu. W przeciwnym przypadku okno programu przestanie odpowiada¢.

Dekoracje okien
Podczas tworzenia okna mo»liwe jest przekazanie do konstruktora oraz funkcji

create()

opcjonalnego trzeciego argumentu odpowiedzialnego za oczekiwany styl okna. Mo»liwe s¡
nast¦puj¡ce jego warto±ci:

• sf::Style::None

 Brak dekoracji (paska tytuªowego, ramek, przycisków, itp.);

opcja u»yteczna np. dla ekranów powitalnych; nie mo»e by¢ ª¡czona z innymi.

• sf::Style::Titlebar
• sf::Style::Resize

 Okno posiada pasek tytuªowy.

 Okno posiada przycisk maksymalizacji; rozmiar okna mo»e

by¢ zmieniany za pomoc¡ myszy.

• sf::Style::Close

 Okno posiada przycisk zamkni¦cia.

• sf::Style::Default  Styl domy±lny
Titlebar | Resize | Close.
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• sf::Style::Fullscreen

 Okno jest wy±wietlane na peªnym ekranie; ten tryb nie

mo»e by¢ ª¡czony z innymi; mo»e wymaga¢ zmiany rozdzielczo±ci okna.

wiczenie 2.

Wypróbuj w praktyce wszystkie dost¦pne style okien.

Podstawowe operacje na oknach
Obiekty klasy

sf::Window

umo»liwiaj¡ wykonanie podstawowych operacji zwi¡zanych

z oknami. Zmiana pozycji okna na ekranie mo»liwa jest przez wywoªanie funkcji skªadowej

window.setPosition(sf::Vector2i(10, 50));
gdzie jako parametr podajemy wspóªrz¦dne lewego górnego rogu okna. Pobranie pozycji
okna na ekranie jest natomiast mo»liwe za pomoc¡ funkcji skªadowej

sf::Vector2u size = window.getPosition();
unsigned int x = size.x;
unsigned int y = size.y;
Mo»liwa jest równie» zmiana rozmiaru okna. Uzyskujemy j¡ za pomoc¡ wywoªania

window.setSize(sf::Vector2u(1024, 768));
Podobnie jak w przypadku pozycji okna na ekranie, jego aktualny rozmiar równie» mo»e
zosta¢ pobrany za pomoc¡ odpowiedniej funkcji skªadowej

sf::Vector2u size = window.getSize();
unsigned int width = size.x;
unsigned int height = size.y;
Zmian¦ tytuªu okna mo»emy uzyska¢ wywoªuj¡c

window.setTitle("Nowy tytul");
Je±li chcemy aby kursor myszy byª niewidoczny kiedy znajduje si¦ nad oknem u»ywamy
funkcji skªadowej

window.setMouseCursorVisible(false);
Aby przywróci¢ wy±wietlanie kursora myszy nad oknem nale»y wywoªa¢ t¦ sam¡ funkcj¦
z argumentem

true.

Peªn¡ dokumentacj¦ klasy

sf::Window

zawieraj¡c¡ szczegóªowy opis wszystkich funkcji

skªadowych (podobnie jak dla pozostaªych klas dost¦pnych w bibliotece SFML) znajdziemy na stronie: https://www.sfml-dev.org/documentation/2.5.1/annotated.php.
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Wypróbuj w praktyce przedstawione wy»ej operacje na oknach.
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Rysowanie wewn¡trz okna
Biblioteka SFML dostarcza zestaw prostych narz¦dzi umo»liwiaj¡cych rysowanie gra-

sf::RenderWindow dost¦pnej w pliku
nagªówkowym SFML/Graphics.hpp. Jest ona rozszerzeniem klasy sf::Window, zatem za-

ki wewn¡trz okna. W tym celu nale»y u»y¢ klasy

wiera caªy jej publiczny interfejs. Co wi¦cej, obsªuga zdarze« zwi¡zanych z oknami w obu
przypadkach jest identyczna.

Przykªad 2.

Szkielet programu umo»liwiaj¡cego rysowanie wewn¡trz okna.

#include <SFML/Graphics.hpp>
int main() {
sf::RenderWindow window(sf::VideoMode(800, 600), "Nowe okno");
while(window.isOpen()) {
sf::Event event;
while (window.pollEvent(event)) {
// Oczekuj na zdarzenia
if (event.type == sf::Event::Closed) // Zamknij okno
window.close();
}
// Czyszczenie zawarto±ci okna oraz ustawienie koloru tªa
window.clear(sf::Color::Black);
// Rysowanie wewn¡trz okna za pomoc¡ funkcji draw()

}
}

// Od±wie»enie wy±wietlanej zawarto±ci okna
window.display();

return 0;

Funkcja

clear()

powoduje wyczyszczenie zawarto±ci okna oraz ustawienie tªa o zada-

nym kolorze. Jej wywoªanie jest konieczne przed rozpocz¦ciem rysowania. W przeciwnym
przypadku poprzednia zawarto±¢ okna b¦dzie widoczna pod nowym rysunkiem.
Funkcja

dislpay()

powoduje wy±wietlenie w oknie programu wszystkiego co zostaªo na-

rysowane od czasu jej poprzedniego wywoªania. Jej wywoªanie jest konieczne, poniewa»
wszystkie rysowane elementy nie s¡ umieszczane bezpo±rednio w oknie programu lecz
w specjalnym buforze. Wywoªanie funcji

display() powoduje skopiowanie zawarto±ci te-

go bufora do okna programu.
Funkcja

draw()

powoduje narysowanie elementu gracznego podanego jako argument

poprzez umieszczenie go w specjalnym buforze. Nie b¦dzie on widoczny do momentu
wywoªania funkcji

display().
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Kolor
Kolor rysowanego elementu mo»emy zmieni¢ za pomoc¡ funkcji

element1.setFillColor(sf::Color(100, 250, 50));
element2.setFillColor(sf::Color::Blue);
gdzie kolor podawany jest jako jedna z predeniowanych staªych lub przez okre±lenie
warto±ci jego skªadowych w modelu RGB.
Szeroko±¢ oraz kolor brzegu elementu okre±lamy za pomoc¡ funkcji

element.setOutlineThickness(10.0);
element.setOutlineColor(sf::Color(250, 150, 100));
Brzeg rysowany jest na zewn¡trz elementu. Oznacza to, »e koªo o promieniu 10 oraz brzegu
grubo±ci 5 b¦dzie miaªo caªkowity promie« równy 15.

Figury geometryczne
Biblioteka SFML dostarcza wielu predeniowanych ksztaªtów umo»liwiaj¡cych rysowanie
gur geometrycznych.
Koªo o zadanym promieniu tworzymy nast¦puj¡co

sf::CircleShape kolo(200.0);
Rozmiar (promie«) ju» istniej¡cego koªa mo»emy zmieni¢ za pomoc¡ funkcji

kolo.setRadius(40.0);
Mo»liwa jest równie» zmiana dokªadno±ci rysowania koªa przez ustawienie liczby rysowanych wierzchoªków. W takim przypadku koªo jest rysowane jako wielok¡t foremny.

kolo.setPointCount(100);
Prostok¡t o zadanym rozmiarze tworzymy nast¦puj¡co

sf::RectangleShape prostokat(sf::Vector2f(120.0, 50.0));
Rozmiar ju» istniej¡cego prostok¡ta mo»emy zmieni¢ za pomoc¡ funkcji

prostokat.setSize(sf::Vector2f(100.0, 100.0));
Dowolny wielok¡t foremny mo»emy uzyska¢ podaj¡c dodatkowy argument dla konstruktora koªa oznaczaj¡cy liczb¦ wierzchoªków

sf::CircleShape trojkat(80.0, 3);
sf::CircleShape kwadrat(80.0, 4);
sf::CircleShape osmiokat(80.0, 8);
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Dowoln¡ gur¦ wypukª¡ mo»emy uzyska¢ za pomoc¡ klasy

sf::ConvexShape.

W tym

celu nale»y okre±li¢ liczb¦ wierzchoªków, a nast¦pnie poda¢ ich wspóªrz¦dne. Kolejno±¢
wierzchoªków jest istotna. Powinny one by¢ podawane zgodnie z ruchem wskazówek zegara
lub w kierunku przeciwnym. W przeciwnym przypadku gura mo»e zosta¢ narysowana
niepoprawnie.

sf::ConvexShape figura;
// Pusta figura
figura.setPointCount(5);
// Liczba wierzcholkow
figura.setPoint(0, sf::Vector2f(0.0, 0.0));
// Wspolrzedne
figura.setPoint(1, sf::Vector2f(150.0, 10.0));
figura.setPoint(2, sf::Vector2f(120.0, 90.0));
figura.setPoint(3, sf::Vector2f(30.0, 100.0));
figura.setPoint(4, sf::Vector2f(0.0, 50.0));
Lini¦ prost¡ mo»emy uzyska¢ na dwa sposoby. Je±li chcemy kontrolowa¢ jej grubo±¢ u»yjemy ksztaªtu

sf::RectangleShape

sf::RectangleShape linia(sf::Vector2f(150.0, 5.0));
Natomiast lini¦ prost¡ bez kontroli grubo±ci tworzymy nast¦puj¡co

sf::Vertex line[] = {
sf::Vertex(sf::Vector2f(10.0, 10.0)),
sf::Vertex(sf::Vector2f(150.0, 150.0))
};
window.draw(line, 2, sf::Lines);

wiczenie 4.

Wypróbuj w praktyce rysowanie rysowanie wewn¡trz okna gur geome-

trycznych w ró»nych ksztaªtach i kolorach.

Elementy tekstowe
Aby mo»liwe byªo tworzenie i rysowanie elementów tekstowych konieczne jest okre±lenie
u»ywanego fontu (klasa

sf::Font).

Denicja fontu powinna zosta¢ zaªadowana z pliku

znajduj¡cego si¦ na dysku (np. jeden z fontów systemowych). Bardzo istotne jest poprawne
okre±lenie ±cie»ki dost¦pu do pliku.

sf::Font font;
if (!font.loadFromFile("arial.ttf")) {
// Zgªoszenie bª¦du
}
Elementy tekstowe reprezentowane s¡ przez obiekty klasy

sf::Text.

elementu przebiega nast¦puj¡co

sf::Text text;
text.setFont(font);
text.setString("Hello world");

// Wybór fontu
// Ustawienie warto±ci
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Aby ustali¢ rozmiar tekstu (w pikselach) oraz jego kolor mo»emy u»y¢ funkcji

text.setCharacterSize(24);
text.setFillColor(sf::Color::Red);
Jest równie» mo»liwa zmiana stylu rysowanego elementu tekstowego

text.setStyle(sf::Text::Bold | sf::Text::Underlined);
Wi¦cej informacji dotycz¡cych elementów tekstowych znajduje si¦ w dokumentacji biblioteki SFML https://www.sfml-dev.org/documentation/2.5.0/classsf_1_1Text.php.

wiczenie 5.

Wypróbuj w praktyce rysowanie wewn¡trz okna elementów tekstowych

stosuj¡c ró»ne fonty, style, rozmiary i kolory.

Transformacje elementów gracznych i tekstowych
Elementy rysowane w oknie takie jak opisane wy»ej ksztaªty oraz obiekty tekstowe posiadaj¡ wspólny zestaw funkcji skªadowych umo»liwiaj¡cych ich podstawowe transformacje.

Pozycja
Pozycj¦ elementu w oknie okre±lamy za pomoc¡ funkcji

element.setPosition(10.0, 50.0);
Przesuni¦cie elementu wzgl¦dem jego aktualnej pozycji okre±lamy za pomoc¡ funkcji

element.move(2.0, 5.0);
Aktualn¡ pozycj¦ elementu uzyskamy za pomoc¡ funkcji

sf::Vector2f position = element.getPosition();

wiczenie 6.

Zaprogramuj ruch elementu (np. koªa) wewn¡trz okna. W ka»dej iteracji

gªównej p¦tli programu element powinien przesun¡¢ si¦ w ustalonym kierunku o ustalon¡
liczb¦ pikseli. Zadbaj o to, »eby poruszaj¡cy si¦ element nigdy nie opu±ciª obszaru okna.
W tym celu powinien si¦ on odbija¢ od jego brzegów.

Rotacja
Ustawienie elementu pod ustalonym k¡tem uzyskiwany jest za pomoc¡ funkcji

element.setRotation(45.0);
gdzie argumentem jest k¡t w stopniach. Obrót wykonywany jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Obrót elementu wzgl¦dem jego aktualnego poªo»enia okre±lamy za pomoc¡ funkcji

element.rotate(10.0);
Aktualny k¡t ustawienia elementu uzyskamy za pomoc¡ funkcji

double rotation = element.getRotation();
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Skalowanie
Wspóªczynnik skalowania okre±la sposób zmiany rozmiaru obiektu. Domy±lnym wspóªczynnikiem skalowania jest 1. Warto±ci powy»ej 1 oznaczaj¡ powi¦kszenie, natomiast
mniejsze od 1  zmniejszenie. Warto±ci ujemne powoduj¡ dodatkowo odbicie lustrzane. Dla wszystkich funkcji dotycz¡cych skalowania okre±lamy oddzielnie wspóªczynniki
skalowania w poziomie oraz w pionie.
Rozmiar elementu okre±lamy za pomoc¡ funkcji

element.setScale(4.f, 1.6f);
Zmian¦ rozmiaru elementu wzgl¦dem jego aktualnego rozmiaru okre±lamy za pomoc¡
funkcji

element.scale(2.0, 5.0);
Aktualn¡ warto±¢ skalowania elementu uzyskamy za pomoc¡ funkcji

sf::Vector2f skala = element.getScale();

wiczenie 7. Zmodykuj program z ¢wiczenia 6 tak, »eby przy ka»dym odbiciu od brzegu
okna poruszaj¡cy si¦ element zwi¦kszaª rozmiar.

wiczenie 8.

Zmodykuj program z ¢wiczenia 8 okre±laj¡c minimalny oraz maksymal-

ny rozmiar obiektu. Po osi¡gni¦ciu rozmiaru maksymalnego (odpowiednio minimalnego)
ka»de odbicie od ±ciany powinno powodowa¢ zmniejszenie (odpowiednio powi¦kszenie)
poruszaj¡cego si¦ elementu.

wiczenie 9.

Zmodykuj program z ¢wiczenia 8 tak, »eby przy ka»dym odbiciu od

brzegu okna poruszaj¡cy si¦ element razem ze swoim rozmiarem odpowiednio zwi¦kszaª
lub zmniejszaª swoj¡ pr¦dko±¢.

Punkt odniesienia
Punkt odniesienia jest specjalnie wyznaczonym punktem rysowanego elementu maj¡cym
istotne znaczenie dla wszystkich opisanych powy»ej transformacji. Pozycja elementu jest
okre±lona przez wspóªrz¦dne jego punktu odniesienia, rotacja elementu jest wykonywana
wokóª jego punktu odniesienia, za± skalowanie elementu odbywa wzgl¦dem punktu odniesienia. Domy±lnie punktem odniesienia ka»dego elementu jest jego prawy górny róg
(punkt o wspóªrz¦dnych (0,0)).
Wspóªrz¦dne punktu odniesienia dla elementu okre±lamy za pomoc¡ funkcji

element.setOrigin(10.f, 20.f);
Aktualne wspóªrz¦dne punktu odniesienia elementu uzyskamy za pomoc¡ funkcji

sf::Vector2f origin = element.getOrigin();

wiczenie 10.

Wypróbuj w praktyce obroty dowolnego elementu gracznego wokóª ró»-

nych punktów odniesienia (kolejne wierzchoªki, ±rodek, itp.).
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Odno±niki
[1] Biblioteka SFML: https://www.sfml-dev.org/
[2] Licencja Zlib/PNG: http://opensource.org/licenses/Zlib/
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