GAMEMAKER FIRST GAME

- INFORMATICA .

Het practicum GameMaker is een inleiding op het onderdeel
programmeren.
Het spel Maze behoort tot de oudere computerspelen. Met GameMaker
kun jezelf van dat soort spelen maken. Speel (om een indruk te krijgen)
de eerste twee of drie ronden van het spel Maze.
Om een indruk te krijgen
hoe het maken van een spel
gaat bouw je het volgende
spelletje. Met de
cursortoetsen kun je het
beertje door de doolhof
bewegen en de diamanten
laten verzamelen. Elke
verzamelde diamant levert
een score van een punt op.
Sluit het spel én
Gamemaker af
Start GameMaker op.
A. SPEELVELD MAKEN.
Je hebt minimaal nodig
sprites (figuurtjes), objecten
(figuurtjes die iets doen) en een
room (het speelveld).
Room.
 Klik op het icoontje “add room” (witte rechthoekje). Het speelveld
komt te voorschijn.
 Verander onder de tab “setting” de naam in speelveld.
Sprites. Klik op het icoontje “add sprite” (rode bekje).
 Vul achter name in: steen
 Selecteer: Load sprite.
 Kies uit de map various het icoon square.ico. Als het goed is gegaan
zie je dat links in het menu het icoon met de naam steen is
toegevoegd. Bevestig met OK
 Klik weer op het icoontje “add sprite”. Voeg op dezelfde manier de
icoontjes beer en diamant toe.
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Object. Sprite moeten eerst in de map object worden staan voordat ze in
het speelveld geplaatst kunnen worden.
 Klik op het icoontje “add object” (blauwe bal).
 Vul achter name in: steen
 Selecteer bij sprite: het steen icoontje. Als het goed is staat het steen
icoontje nu ook onder objecten.
 Zet een vinkje in het vakje voor Solid
 Doe hetzelfde voor beer en diamant.
Speelveld vullen
 Selecteer nu het speelveld. Kies tab <objets>.
 Selecteer links onder bij <undefined> het object steen.
 Door in het speelveld op de juiste plaats te klikken kun je met de
stenen erin plaatsen en de muur gaan bouwen. Een verkeerde steen
kun je met de linkermuisknop verwijderen.
 Zet op dezelfde manier de diamanten en de het beertje in het
speelveld.
Het speelveld is klaar. We gaan eens kijken wat er gebeurt.
Klik aan het icoontje: groene driehoekje met tekst “run game”. Het
running veld ontstaat. Maar als je met de cursortoetsen het beertje
probeert te bewegen gebeurt er niets. Als je even nadenkt, is dat logisch.
Op het speelveld staan alle bouwstenen. Maar nog nergens is aan het
programma verteld dat bijvoorbeeld het beertje moet bewegen en de
muur stil moet staan. Dat ga je in het volgende programmeren. Toets
Esc.

B. PROGRAMMEREN VAN DE OBJECTEN.
Beertje.
 Selecteer bij object het beertje. Het beeldscherm is min of meer
verdeeld in vier verticale kolommen (zie achterkant van dit blad).
Boven de tweede staat event. In die kolom geef je aan wat er gebeurt.
Bijvoorbeeld: de linker cursortoets indrukken.
 Selecteer “add event”
 Selecteer “Keyboard”
 Selecteer “Left” (In de kolom event staat nu <Left>.
In de kolom actions moet je nu vertellen wat er met het beertje moet
gebeuren (bewegen naar links).
 Sleep uit de rechter kolom het icoontje “move fixed” naar de kolom
action (het scherm van “start moving in a dirention” verschijnt).
 Selecteer van de 8 pijltjes het linkerpijltje (daarmee programmeer je
dat bij het indrukken van de linker cursortoets het beertje naar links
gaat).
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 Vul voor de snelheid in : 5
 Het programmeren van de linker cursortoets is nu klaar.
 Programmeer op dezelfde manier de drie andere cursortoetsen.
Voordat je de cursortoetsen gaat uitproberen moet je de computer ook
nog vertellen dat zodra je de cursortoetsen loslaat het beertje moet
stoppen (is niet vanzelf sprekend).
 Selecteer “add event”  “Keyboard”  <no key>
 Selecteer “start moving directions”  middenvakje en speed = 0
Klik aan het icoontje “run game”. Het running veld ontstaat. Als alles
goed is gegaan moet je nu met de cursortoetsen het beertje kunnen
bewegen. Maar er komt een ander probleem: het beertje gaat dwars
door stenen en diamanten heen. Logisch: je hebt niet geprogrammeerd
dat het niet mag. Toets Esc.
Je gaat nu programmeren dat het beertje stop zodra het tegen een steen
aanbotst.
 Selecteer object beer.
 Selecteer add event
 Selecteer Collision
 Selecteer steen (het beertje botst tegen steen)
 Selecteer uit het rechter vak “start moving in direction”
 Het beertje moet nu stoppen. Dus vul dezelfde gegevens in als bij “no
key”.
 Vergeet niet Solid □ aan te vinken (als dat nog niet zo is) !!! Solid
staat in de linker verticale kolom.
 Controleer –door het programma te runnen – dat beertje nu niet meer
door de muur heen gaat.
Nu moet nog geprogrammeerd worden wat er met een diamant moet
gebeuren. Als het beertje daar tegenaan komt moet hij niet stoppen
maar de diamant moet verdwijnen.
Diamant.
 Selecteer het object diamant.
 Kies Collision  beer (als het beertje tegen de diamant botst moet er
iets gebeuren)
 Selecteer in de rechterkolom van het scherm “main1”  “destroy
instance” ( de diamant moet van het speelveld verdwijnen).
 Vink bij applies aan Self (als dat nog niet is gebeurd)
 Controleer – runnen – dat de diamanten verdwijnen.
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GESLAAGD !!!. Je heb je eerste programma gemaakt. Het is wel een
heel simpel programmaatje maar toch: het begin is er.
Puntentelling
Er ontbreekt nog iets. De scorevermelding. Ondertussen heb je
misschien al door dat je dat moet programmeren bij diamant; als de beer
tegen een diamant botst moet de score met 1 omhoog
 Selecteer object diamant.
In events staat al het botsen van de beer. Er moet alleen nog een
tweede actie aan toegevoegd worden.
 Selecteer uit de rechterkolom “score”  “set the score”
 Vul in achter new score: 1
 Vink de keuze relatief aan
 Controleer het resultaat. Als het goed is verschijnt op het moment dat
de eerste diamant verdwijnt de score boven in het speelveld.
Opslaan.
Sla het programma op onder de naam “spel1” in je eigen map.
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