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Voorwoord
Deze scriptie is geïnspireerd door mijn interesse in een specialisatie van game design,
Procedural Content Generation (PCG). PCG is een techniek in game design waarbij je door
middel van bijvoorbeeld algoritmes content kan laten genereren voor je game. Vlak voordat ik
een afstudeerstage moest zoeken was ik hier mee bezig en heb ik een grote interesse
gekregen voor dit onderwerp. Bij deze stage ga ik onderzoek doen naar het implementeren
van PCG door middel van “Meta Programming”. Het onderzoek is vooral voor het Lectoraat
zelf omdat zij de mogelijkheden willen onderzoeken van “Meta Programming” bij live game
design. Ook zou dit onderzoek gebruikt kunnen worden door het CWI als testcase voor Rascal
en Salix.
Verder zou ik graag Riemer van Rozen en de onderzoekers bij het CWI willen bedanken voor
de hulp bij het programmeren. Ook zou ik Anders Bouwer willen bedanken voor de hulp bij het
schrijven van de scriptie en voor de tijd nemen om met mij wekelijkse meetings te houden.
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Samenvatting
Dit onderzoek gaat over de mogelijkheid van automatische content generatie voor games
geschreven in een Domain Specific Language met gebruik van Meta-Programming. Er is geen
onderzoek bekend over de mogelijkheid om met gebruik van een Meta-Programming
Language games te analyseren en genereren voor een engine die gebruik maakt van een
Domain Specific language. In dit onderzoek wordt de Meta-Programming Language “Rascal”
gebruikt om speelbare games te genereren voor de Domain Specific Language “PuzzleScript”
Dit onderzoek werd uitgevoerd met “Research Through Design” als onderzoeksmethode.
Tijdens dit onderzoek is er een systeem gebouwd dat speelbare games kan genereren voor
PuzzleScript. Dit gebeurt niet automatisch maar door middel van een mixed-initiative aanpak.
Hierbij kiest de designer welke mechanics en WinCondition hij/zij wil in de game en wordt hier
vervolgens code voor gegenereerd. Nadat de code is gegenereerd kan deze in de
PuzzleScript engine ingevoerd worden zodat de resulterende game gespeeld kan worden na
het toevoegen van een level. Dit level moet momenteel nog door de game designer gemaakt
worden in de PuzzleScript engine.

1: Inleiding
Dit onderzoek is uitgevoerd met als aanleiding het zoeken naar de mogelijkheden van “Meta
Programming” in live game design. Het doel van het onderzoek was om uit te zoeken of een
Meta-Programming taal als Rascal gebruikt zou kunnen worden voor het genereren,
aanpassen en analyseren van games. De motivatie voor dit onderzoek ligt bij het vinden van
de mogelijke implementaties van live game design door middel van Meta-Programming.
Hierbij heeft het project Live Game Design baat omdat zij opties zoeken om zo efficiënt
mogelijk games te kunnen testen na het designen om vervolgens weer door te developen, het
liefst doen ze dit in real-time.

1.1: De Opdracht
Deze afstudeeropdracht is opgesteld door het Lectoraat Play & Civic Media, Hogeschool van
Amsterdam (daarnaast ook het Centrum voor Wiskunde en Informatica). Bij het aanvragen
van deze opdracht is dit gebruikt als korte uitleg van de opdracht:
“Ik ga onderzoek doen naar toepassingen voor Procedural Content Generation (PCG)
voor een open source game-programmeertaal genaamd Puzzlescript. Voor het Live
Game Design-project is dit een interessante case-study voor het testen van ideeën en
combineren van inzichten over rapid prototyping van game designs. Hierbij zal ik
vooral focussen op de gebieden ‘Levels’ en ‘Missies’. ”
Hier zijn later nog wat aanpassingen aan gemaakt. De focus van het genereren is uiteindelijk
terecht gekomen bij het genereren van mechanics en WinConditions. Het uiteindelijke doel
van de opdracht is om complete games te genereren door middel van meta-programming. De
onderzoeksvraag is:
Hoe kan een meta programmeertaal automatisch games genereren voor de domain
specific programmeertaal PuzzleScript
Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld die in dit
onderzoek beantwoord worden:
● Wat is de design space van PuzzleScript?
● Wat is de scope van het programma met betrekking tot analyse en generatie?
● Hoe kan een game gegenereerd worden met gebruik van meta-programming en een
mixed-initiative content generatie aanpak?
● In hoeverre is het systeem bruikbaar om speelbare games te genereren?

1.2: Leeswijzer
Om op een gewenst resultaat te komen voor de generator is het onderzoek in verschillende
hoofdstukken opgedeeld die ieder een of meer deelvragen beantwoorden.
● Hoofdstuk 3: Het literatuuronderzoek
● Hoofdstuk 4: Analyse van PuzzleScript en het opstellen van een design space
● Hoofdstuk 5: Het ontwerpen van het programma en het definiëren van de scope voor
het programma
● Hoofdstuk 6: De uiteindelijke implementatie van het systeem met uitleg en voorbeeld
● Hoofdstuk 7: Het opstellen van een testmethode en het uitvoeren van deze tests
● Hoofdstuk 8: Discussie over de beperkingen van het systeem, hoe het uitgebreid zou
kunnen worden en welke vervolgonderzoeken gedaan zouden kunnen worden

2: Methoden en Technieken
Dit onderzoek is een exploratief onderzoek waarbij er gebruik wordt gemaakt van het principe
“Research through Design”. Dit houdt in dat het proces van een product maken tegelijkertijd
gebruikt wordt om informatie op te doen. Hiernaast wordt er ook gebruik gemaakt van
literatuuronderzoek om definities vast te stellen en te kijken naar gerelateerd onderzoek met
vergelijkbare doelen. Bij het maken van het programma wordt er gebruik gemaakt van
verschillende tools:
● Eclipse
Eclipse is een opensource framework dat gebruikt kan worden als werkomgeving bij het
schrijven van software.
● Rascal
Rascal is een, zoals dit op de website wordt vermeld, “one-stop shop for metaprogramming”
(2018). Dit houd in dat Rascal gebruikt kan worden voor verschillende einddoelen zoals het
analyseren, transformeren en genereren van code.
● Salix
Salix is een framework gemaakt met Rascal waarmee iemand een interactieve browser
applicatie kan maken die tussen de code en een GUI communiceert. Hierdoor zou je live
aanpassingen kunnen maken aan dingen als levels, mechanics etc.
● Testmethode
Het testen is uitgevoerd met gebruik van het ISO25010 kwaliteit model (2018). Met behulp van
dit model zijn er testcases opgesteld voor de technische tests van het systeem en persoonlijke
bruikbaarheids testen opgesteld voor de bruikbaarheid van het product.

3: Literatuuronderzoek
3.1: Procedural Content Generation
Procedural Content Generation (PCG) is een term die je vast een keer tegenkomt als je een
game designer bent, maar wat is PCG precies. Volgens het PCGbook geschreven door
Shaker et al. (2016) is PCG de algoritmische generatie van game content met gelimiteerde of
indirecte input van een designer. content refereert dan naar levels, geluid, wapens, mechanics
etc. Non Player Character gedrag of wel NPC gedrag valt hier niet onder. Zoals beschreven
door Butler et al zorgen tools als Tanagra (Smith et al, 2010) en Sketchaworld (TNO, 2018) al
voor een omgeving waar de designer zich kan bemoeien met het ontwerpproces door middel
van een interactieve interface (2013). Het enige probleem hiermee is dat deze tools inzoomen
op het maken van een specifiek level en niet de progressie of evolutie die een game zou
kunnen hebben tijdens de development. In het onderzoek van Butler et al beschrijven ze een
tool die een mixed initiative approach aanbiedt voor het hele design proces van een game,
een tool die meegroeit en veranderingen aan het design plan meeneemt in het uiteindelijke
maken van de levels (2013). Het onderzoek van Butler et al heeft hetzelfde doel als dit
onderzoek, het schrijven van een mixed-initiative design tool om complete games te maken.

3.2: Design Space
Voor dit project moet er een definitie komen voor Design Space. Design space is een heel los
begrip en kan veel of weinig bevatten. Design space veranderd ook per game of idee dat
uitgewerkt wordt, “Design space is best described as the canvas that the designer can paint
on.”(D, Schubert; 2018). Een Design space omvat alles wat binnen de gegeven limitaties valt
van een idee of tool. Volgens Rahman et al (2011) bestaat het definiëren van een Design
Space uit 2 onderdelen: Parameterization en Actualization. Parameterization bestaat uit het
identificeren van verschillende dimensies in de Design Space terwijl Actualization de
verschillende implementaties bekijkt voor de gevonden dimensies. Design Space voor dit
project zal gedefinieerd worden als “Alle games die gemaakt zouden kunnen worden met
PuzzleScript”.

3.3: DSL(Domain-Specific Language)
Domain-Specific Languages (DSLs) zijn programmeertalen gemaakt met een specifiek
doel (Deursen et al., 2018). Dit kan zorgen voor extra productiviteit, betrouwbaarheid en
onderhoudbaarheid (2018). De DSL in dit onderzoek is PuzzleScript (2018).

3.4: Meta Programming - Rascal
Metaprogramma's zijn programma’s die andere programma’s analyseren, transformeren of
genereren. Het verschil met normale programma’s is dat normale programma’s gebruik maken

van data en Metaprogramma’s gebruik maken van andere programma’s. Deze programma’s
die gebruikt worden kunnen in alle soorten talen geschreven zijn, van C en Java tot een DSL
specifiek voor games (Klint et al, 2009). Rascal is een van deze Meta Programmeertalen.
Rascal wordt gebruikt als “research vehicle” voor het analyseren van software en
DSL’s.(Storm et al, 2009)

4: Analyse van PuzzleScript
In dit hoofdstuk wordt PuzzleScript onder een vergrootglas gelegd om de Design Space te
kunnen bepalen. Om dit te doen wordt deze definitie voor Design Space gebruikt “Alle games
die gemaakt zouden kunnen worden met PuzzleScript”, ook wordt er duidelijk gemaakt
waarom het definiëren van een Design Space belangrijk is voor het genereren van content.
Om de Design Space op een grootte te houden die nog in de scope ligt van een scriptie wordt
er bij deze analyse alleen gekeken naar de games die meekomen als demo projecten in de
PuzzleScript editor (2018).

4.1: Wat is PuzzleScript
PuzzleScript is een Domain Specific Coding Language gemaakt voor puzzle games. Deze
engine is gemaakt om designers tile based puzzle games te laten maken.
PuzzleScript bevat veel limitaties en door deze limitaties is het alleen mogelijk om games te
maken zonder al te ingewikkelde behaviours.(S. Lavelle, 2018)

4.3: PuzzleScript Design Space Analyse
Om een duidelijk beeld te krijgen van de Design Space van PuzzleScript was de eerste stap
het spelen van zoveel mogelijk games, door deze kort te spelen en de bijpassende code te
bestuderen. Omdat er honderden games zijn gemaakt met PuzzleScript was het niet haalbaar
deze allemaal in een scriptie te verwerken. Hierdoor is het besluit genomen te focussen op de
seventien meegegeven demo games in plaats van de complete engine. Na het spelen en
analyseren van alle demo games is er geteld hoe vaak bepaalde mechanics en win conditions
voorkwamen in de games. Hierbij zijn de games opgesplitst in 2 groepen: Top-Down games
en 2D platformers. Zie bijlage A.1 en A.2 waar alle demo games een korte analyse hebben
gekregen en een tabel staat waarop is bijgehouden hoe vaak bepaalde mechanics
voorkwamen.

Figuur 1:
Feature Model van de mechanics en WinConditions uit de demo games van PuzzleScript

Uit de informatie uit Bijlage A is het Feature Model ontstaan uit figuur 1. Dit Feature Model
geeft op een overzichtelijke manier aan wat de Design Space is van PuzzleScript en hoe
verschillende onderdelen met elkaar in verband staan. De structuur van dit Feature Model is
gebaseerd op een Feature Model van The University of Twente (2017).
In bijlage PuzzleScript Analyse komt “Herding” voor als mechanic. Na het verder bestuderen
van de games hebben we dit veranderd omdat de mechanic “Herding” een combinatie is van
verschillende andere mechanics en win conditions.

4.4: Technische Analyse PuzzleScript
De PuzzleScript code is opgedeeld in de elementen:
● Objecten
De game objecten in een PuzzleScript game bestaan uit 3 onderdelen:
● Naam
Dit mag alles zijn.
● Kleuren
De kleuren mogen alleen maar bestaande kleuren zijn. In het
programma willen wij bij het begin de kleuren: blauw, oranje, rood,
geel, groen, bruin, grijs en zwart ondersteunen. De volgorde dat deze
kleuren mee worden ingevoerd geeft aan met welk cijfer ze
overeenkomen (zie voorbeeld).
● Pixelmap
De Pixelmap bestaat uit een 5x5 grid die ingevuld kan worden met cijfers van 0
tot hoeveel kleuren de designer heeft ingevuld. Om een plek op de sprite leeg
te houden kan er een “.” gebruikt worden.
●

Legenda
De legenda kan 2 verschillende soorten input ontvangen:
● Het clusteren van meerdere objecten onder 1 groepsnaam
Het clusteren van objecten kan op 2 manieren gebeuren: “and” en “or”. Het
verschil tussen deze 2 manieren van clusteren is dat bij “and” een symbool
meerdere objecten gaat bevatten en de designer deze dus later op hetzelfde
punt van het level kan laten spawnen. Bij “or” worden er alternatieven onder
een 1 naam verzameld zodat deze later gebruikt kan worden bij het schrijven
van de mechanics.
● Een symbool binden aan een object of objecten cluster
Zoals eerder ook al is aangegeven is dit om later een level te kunnen maken
met gebruik van symbolen.

●

CollisionLayers
De CollisionLayers code is opgebouwd uit verschillende lijnen de opgesplitst worden
door een linebreak. Elk van deze lijnen code staat voor een CollisionLayer en alle
objecten die op deze lijn code staan zullen dan ook collision hebben met elkaar. Deze
objecten worden op 1 lijn uit elkaar gehouden door middel van een “,”.

●

Rules
De rules van PuzzleScript bestaan uit 3 onderdelen:
● De prefix
De prefix is een keyword dat gebruikt wordt om restricties of timing aan te
geven voor de opkomende rule.
● Condition
De conditie is een stuk code dat aangeeft wat er moet gebeuren met
aangegeven objecten om het bijbehorende effect te activeren.
● Effect
Het effect bevat wat er moet gebeuren met de aangegeven objecten zodra een
actie in de game aan een conditie voldoet.

●

WinConditions
De WinCondition bestaat uit 1 regel die aangeeft wanneer een level afgelopen is. Dit
wordt gedaan door middel van keywords gevolgd door de namen van objecten.

●

Levels
Waar de levels gemaakt worden in PuzzleScript kunnen 2 verschillende soorten
stukken code komen te staan:
● Een message
Een designer kan tijdens het maken van zijn levels berichten schrijven voor de
speler, deze berichten zullen tussen de levels in vertoond worden.
● De pixel map
De pixel map wordt opgebouwd uit alle symbolen die duidelijk zijn gemaakt bij
de legenda. Deze map moet even breed als lang zijn hoewel uitschieters in de
PuzzleScript engine genegeerd worden.

5: Het Systeem
Dit hoofdstuk beschrijft wat het programma zou moeten doen en hoe deze eruit komt te zien.
Eerst wordt er een scope opgesteld die moet aangeven wat het systeem moet gaan
genereren. Nadat de scope is opgesteld kan er een design worden gemaakt voor het systeem.
Het design van het systeem bevat een model dat aangeeft hoe het systeem uiteindelijk moet
gaan werken.

5.1: Doel
Het doel van het systeem bepaald in belangrijke mate wat er aanwezig moet zijn in het design
van het systeem. Het systeem dat gemaakt wordt voor dit onderzoek is een combinatie van
verschillende functionaliteiten. Dit systeem moet namelijk PuzzleScript code kunnen
analyseren, transformeren en genereren. Hiervoor zijn de volgende onderdelen nodig:
● Een visuele representatie voor de game designer waarmee hij/zij keuzes kan maken
over wat er gegenereerd moet worden
● Een generator die de input van de designer neemt en op basis hiervan code genereert
voor PuzzleScript
● Een checker die de code analyseert om te kijken of deze klopt

5.2: Scope
Het Feature Model uit de PuzzleScript Analyse figuur 1 laat overzichtelijk zien welke
mechanics en WinConditions van de PuzzleScript engine voorkomen in de demo games. De
scope van de generator wordt op deze demo games gebaseerd. Het programma moet dan
ook speelbare games kunnen genereren binnen de grenzen van het PuzzleScript Feature
Model. Een speelbare game in PuzzleScript bevat:
● Mechanics/Rules
● Win Condition
● Levels
● CollisionLayers
● Legenda
● Objecten
Het programma moet al deze onderdelen kunnen toepassen in de gegenereerde game,
hiervan gaan we maar een klein deel zelf genereren. Om tijd te besparen moet er een design
tool komen die ervoor zorgt dat de designer makkelijk de generator kan gebruiken.
De rol die de game designer heeft in het genereren van content verschilt per onderdeel.
Voor een aantal onderdelen is het aandeel van de game designer bewust groter gehouden,
zodat het generatieproces minder complex is, en het project daardoor beter haalbaar is.

5.3: Systeem Design
5.3.1: Overzicht
Zoals eerder aangegeven zijn er meerdere onderdelen nodig om uiteindelijk bij een gewenst
eindproduct te komen. Om aan te geven hoe al deze onderdelen samen zouden moeten
werken staat hieronder figuur 2.

Figuur 2: Systeem Requirements

5.3.2: Design Tool
Hier worden alle benodigde onderdelen van PuzzleScript besproken om per onderdeel aan te
kunnen geven wat de design tool moet kunnen en hoe de designer het onderdeel kan
gebruiken.
Objecten
De objecten moeten gemaakt worden door de designer zodat de designer controle houdt over
het soort objecten dat er in zijn game komen en hoe deze er uit komen te zien. Het idee is dat
de designer dan een plek krijgt waar hij een naam kan geven aan het object, aan kan geven
welke kleuren hij wil gebruiken en een 5x5 grid krijgt om aan te geven hoe het object eruit
moet gaan zien. De designer moet zoveel objecten kunnen maken als hij wil.
Legenda
De legenda zal gemaakt worden door de designer zelf. Hierbij krijgt de designer een lijst met
alle objecten die hij heeft gemaakt bij de vorige stap. Voor deze objecten moet de designer
dan aangeven welke bij elkaar horen en wat de connectie is tussen deze objecten. De tool kan
zelf vervolgens symbolen uitkiezen voor de verschillende clusters en losse objecten.

CollisionLayers
Bij de CollisionLayers moet de designer aangeven welke objecten hij met elkaar wil laten
colliden. Hiervoor krijgt de designer weer een lijst met alle objecten en hoeft de designer
alleen maar de objecten in verschillende rijen te zetten waarbij elke rij staat voor een
collisionlayer.

Rules
Bij de rules moet de designer kunnen bepalen welke mechanics de designer in de game wil en
op welke objecten dit moet werken zodat de tool vervolgens de bijbehorende rules in het
PuzzleScript document stopt. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van het Feature Model (zie
figuur 1) zodat de design tool weet welke mechanics elkaar uitsluiten, denk aan Random NPC
movement en de Pushing NPC interaction, en welke elkaar nodig hebben, zoals de Trail
mechanic een Walking mechanic nodig heeft.
Win Condition
De Win Conditions zouden afgeleid kunnen worden van de mechanics als er een hoofd
mechanic gekozen zou worden door de designer. In verband met het klein houden van de
scope van het project laten we de designer gewoon kiezen welke Win Condition hij/zij in de
game wil hebben. De opties voor verschillende Win Conditions worden ook aangereikt door
middel van het Feature Model(figuur 1).
Levels
De levels moeten helemaal gemaakt worden door de designer zelf. Hiervoor krijgt de designer
een grid aangereikt die altijd even breed als hoog is. Ook krijgt de designer een lijst met de
objecten en de bijbehorende symbolen.

5.3.3: De Generator
De generator van het systeem maakt gebruik van verschillende stukken code: de Concrete
Syntax, Abstract Syntax en de van Rascal meegegeven ParseTree. Om een stuk code te
genereren maakt het programma eerst een lege PuzzleScript file aan. Deze file wordt
vervolgens geparsed met behulp van de Concrete Syntax. Dit geeft een ParseTree zonder
waardes erin. De ParseTree kan gebruikt worden samen met de Abstract Syntax om een AST
of wel Abstract Syntax Tree te maken. Deze Abstract Syntax Tree is wat we nodig hebben om
de file in elkaar te zetten zoals deze hoord. Met behulp van een ander klein programma lopen
we over de AST heen en hebben we bij elke node waar het programma aankomt de
mogelijkheid om hier informatie in te stoppen. Omdat de designer alle nodige informatie al
heeft ingevuld in de design tool kan het generatie programma kijken waar deze informatie
thuishoort en plaatst hij deze op de juiste plek. Zodra het programma over de hele AST is
heengegaan hebben we als het goed is een complete PuzzleScript file. Om er zeker van te
zijn dat deze file ook correct is laten we het programma nog een keer de file parsen met
behulp van de Concrete Syntax. Als dit is gebeurd is de PuzzleScript file klaar om ingeladen te
worden in de PuzzleScript editor.

6: Systeem Implementatie
In dit hoofdstuk gaat het over het uiteindelijke systeem en welke onderdelen nodig waren om
het systeem te laten werken. Ook wordt er in dit hoofdstuk een voorbeeld gegeven van de
implementatie. Tijdens het maken van het systeem hebben meerdere factoren ervoor gezorgt
dat het project langzamer verliep dan gehoopt. Wat uiteindelijk niet in het systeem is gekomen
zal worden aangestipt in het bijbehorende onderdeel van deze scriptie, ook wordt er later nog
informatie gegeven over toekomstig werk.

6.1: Overzicht
Zoals eerder vermeld is het eindproduct niet helemaal geworden wat er werd voorgesteld in
het design proces. Wat het eindproduct wel kan is:
● Het analyseren van bestaande games en de mechanics erin benoemen door ze te
matchen met de mechanics uit het Feature Model
● Een GUI weergeven waarmee de designer een game kan maken door mechanics en
een WinCondition te selecteren (Levels niet inbegrepen)
● Code genereren die na het aanmaken van een level gecompiled wordt door de
PuzzleScript engine

Op figuur 3 is de transformatie van data te zien vanaf het analyseren van een game tot het
genereren van een ander.

Figuur 3: Dataflow van het complete
systeem.
Hieronder wordt een dichtere blik geworpen op de verschillende componenten en hoe ze
werken.

6.2: Analyse

Figuur 4: Dataflow van de analyserende componenten van het systeem
Bij het analyseren van een game gebruikt het programma 2 verschillende Abstract Syntax
Tree’s. Deze wordt gemaakt door een programmeertaal te parsen door deze te matchen tegen
een Concrete Syntax. Dit geeft een Parse Tree. Het parsen van een stuk code kan alleen als
de code correct is. De Parse Tree wordt op zijn beurt gematched tegen een Abstract Syntax,
dit kan met de implode functie. Dit geeft een AST of Abstract Syntax Tree. Bij het matchen van
de Parse Tree tegen de Abstract Syntax wordt alle informatie in de Parse Tree opgedeeld in
data types.
Deze twee AST’s kunnen gebruikt worden om te bekijken of de mechanics uit de game
overeenkomen met de mechanics die vastgelegd staan in het Feature Model. Dit is mogelijk
omdat de mechanics in de code altijd dezelfde basis moeten hebben. Het enige dat verschilt
zijn de namen van de objecten waar de mechanics op werken. Zodra alle namen van de
objecten uit de mechanics zijn gehaald worden alle mechanics uit de game vergeleken met
alle mechanics uit het Feature Model. Als een match gevonden wordt dan wordt deze
opgeslagen in een list die vervolgens wordt uitgeprint. De list bevat de namen van objecten uit
beide AST’s die dezelfde rol spelen in matchende mechanics met een link om direct naar dat
object te gaan in de PuzzleScript code of het Feature Model. In bijlage B.1 is de output te zien
hoe deze er nu uit ziet.

6.3: Generatie

Figuur 5: Dataflow van het generatie componenten van het systeem
Om een PuzzleScript game te genereren is er een GUI gemaakt met behulp van het Salix
framework. Dit geeft een interactieve HTML omgeving die data terug kan sturen naar het
programma. In deze omgeving kiest de designer eerst of de game een TopDown of
2Dplatformer moet worden. Zodra deze keuze is gemaakt krijgt de designer alle mogelijke
mechanics voor het game genre te zien. Zodra de designer een mechanic aanklikt die een
andere mechanic nodig heeft om goed te functioneren krijgt de designer dit te zien. Nadat de
mechanics gekozen zijn kan de designer een WinCondition kiezen voor de game. Hierna kan
de designer op de “Generate” knop klikken en wordt de code gegenereerd en in een file
geplaatst.
Tijdens het kiezen van de mechanics en WinCondition worden de gekozen opties in lijsten
gestopt. Deze lijsten worden meegegeven als de “Generate” knop wordt ingedrukt. Zodra dit
gebeurt maakt het programma een lege PuzzleScript AST aan. Deze AST wordt ingevuld met
de benodigde data.

6.3.1: ObjectData, Legend en CollisionLayers
Sinds het project nog niet helemaal af is en er dus nog geen objecten aangemaakt kunnen
worden vul ik de game met van te voren gemaakte objecten die aansluiten op de mechanics
die gekozen kunnen worden. Op dit moment maakt dit vrij weinig uit voor het product, het
zorgt er alleen voor dat de mechanics en WinCondition die gegenereerd worden wel
speelbaar zijn in de originele engine. Dit geldt ook voor de legenda en CollisionLayers. Deze
onderdelen van de game code zijn premade en zijn zo gemaakt dat alle mechanics kunnen
werken in de game.

6.3.4: Mechanics
De meegegeven lijst met gekozen mechanics wordt doorlopen en de elementen worden
stapsgewijs toegevoegd aan de AST. Het enige wat hier mist is dat de designer zou kunnen
kiezen welke mechanics op welke objecten werken. Om dit probleem op te lossen zijn de
objecten al van te voren aangemaakt zodat de mechanics in ieder geval gewoon werken. De
mechanics:

6.3.5: WinCondition
De WinConditions zijn in het Feature Model opgeslagen als Strings. Omdat het Strings zijn
moeten de WinConditions voordat ze bruikbaar zijn eerst weer geparsed en geimplode
worden. Zodra dit is gebeurd is de String weer van het datatype WinCondition en kan deze in
de AST geplaatst worden.

6.3.6: Levels
Uiteindelijk is er besloten om de designer de levels te laten maken nadat de code gegenereerd
is. Deze beslissing is genomen omdat het maken van een level generator of design tool te
complex was vergeleken voor de kleine moeite die een designer moet doen om een level te
maken nadat de code in de engine staat. Ook is voor later al een basis gemaakt om levels te
gaan genereren, hier is alleen nog code nodig die de levels daadwerkelijk genereert, de rest is
al aanwezig.

6.4: Voorbeeld

Figuur 6: Het kiezen van een genre voor de game

Figuur 7: Het kiezen uit mechanics die passen bij het gekozen genre

Figuur 8: Het kiezen van een WinCondition en de mogelijkheid om de code te genereren

Figuur 9: De uiteindelijk gegenereerde game met een zelfgemaakt level

7: Testen
7.1: Overzicht
Om er zeker van te zijn of een programma compleet functioneel is moet er getest worden.
Deze tests zullen opgesplitst worden in twee categorieën:
● Design Tool
● Generator
Het testen wordt uitgevoerd met gebruik van het ISO25010 kwaliteit model (2018).

7.2: Design Tool
Bij het testen van de geschiktheid van de design tool moet er getest worden op de Functionele
Compleetheid van het Feature Model en de Bruikbaarheid van de tool.

7.2.1: Bruikbaarheid
“De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden door gespecificeerde gebruikers
om effectief, efficiënt en naar tevredenheid gespecificeerde doelen te bereiken in een
gespecificeerde gebruikscontext.”(ISO25010, 2018)
Een uitgebreide bruikbaarheidstest viel buiten de scope van dit project. Wel is er beperkt
getest met vier testpersonen om de volgende kwaliteitsattributen te testen:
● Voorkomen van gebruikersfouten
Tijdens het genereren van de games moet de designer mechanics kiezen. Sommige van
deze mechanics sluiten andere mechanics uit omdat deze mechanics niet goed met elkaar
samenwerken. Zodra een van deze mechanics gekozen wordt krijgt de designer te zien dat
deze niet samen kan met degene die deze mechanic uitsluit. Dit gebeurt ook als een
mechanic een bepaalde andere mechanic nodig heeft. Sinds dit een van de enige mogelijke
gebruikersfouten is die op dit moment gemaakt kan worden is het handig om te kijken of de
waarschuwingstekst effect heeft.
● Leerbaarheid
Om te kijken of het programma überhaupt wel te begrijpen is voor mensen moeten ze een
paar verschillende games maken. De game ideeën worden dan van te voren gemaakt en aan
hun gegeven. Hierbij kan dan ook meteen gekeken worden of de testpersonen op de
waarschuwingstekst letten voor het uitsluiten of nodig hebben van bepaalde mechanics.

Om deze twee kwaliteitsattributen te testen gaan vier testpersonen, waarvan er twee ervaring
hebben met programmeren en twee zonder, games maken. Van deze games zijn de
mechanics, genre en WinCondition allemaal al vastgelegd als instructies die de testpersonen
moeten volgen. Tijdens het maken van de game zal hun gebruikersinteractie geobserveerd
worden. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de herkenning van terminologie. De
gemaakte games worden vervolgens geanalyseerd en beoordeeld op compleetheid van de
opdracht.
De game instructies zijn te vinden bij Bijlage Testing (A).
Deze Bruikbaarheidstest wordt ook gebruikt om de Functionaliteit van het complete systeem te
testen. Dit komt omdat deze bruikbaarheidstest alle losse componenten test als een geheel.

7.2.2: Functionele Geschiktheid
“De mate waarin een product of systeem functies levert die voldoen aan de uitgesproken en
veronderstelde behoeften, bij gebruik onder gespecificeerde condities.” (ISO25010, 2018)
Bij testen van Functionele Geschiktheid worden alle drie bijbehorende kwaliteitsattributen
getest:
● Functionele Compleetheid
● Functionele Correctheid
● Functionele Toepasbaarheid
Deze onderdelen gaan allemaal getest worden door middel van een aantal testcases. Deze
testcases gaan over het inladen van het Feature Model en het kiezen van mechanics.
De testcases zijn te vinden onder Bijlage Testing (B)

7.2.3: Resultaat
Bruikbaarheids testen:
testpersoon 1 (F, 53, geen programmeerervaring):
Testpersoon 1 is het gelukt om alle games correct te maken. Bij de eerste game bleef
de testpersoon te lang nadenken over de opdracht en duurde het dus even voordat ze
klaar was. Dit kan duiden op het feit dat de tool nog niet intuïtief genoeg is.
Testpersoon 1 reageerde wel als gewild op de waarschuwingstekst.
testpersoon 2 (M, 20, geen programmeerervaring):
Heeft ook alle games succesvol kunnen maken. Hierbij
had hij geen moeite. Verder heeft hij nog zijn eigen
game zitten maken met dit resultaat. Ook gaf hij aan dat
hij veel plezier had in het maken van deze games en
dat het “heel makkelijk” was. Hij vergeleek de game
soort met Warioware achtige minigames.
testpersoon 3 (M, 22, programmeer ervaring):
Testpersoon 3 heeft ook alle instructies goed kunnen volgen. Tijdens het maken van
zijn eigen game heeft testpersoon 3 nog een mechanic gevonden die niet helemaal
naar wens werkt, namelijk “Trailing” bij een 2DPlatformer.
testpersoon 4 (M, 26, programmeer ervaring):
Testpersoon 4 heeft alle games goed kunnen maken maar is halverwege het maken
van haar eigen game gestopt omdat hij geen zin had om de levels te maken voor zijn
eigen game omdat hij dit “te veel moeite” vond. Dit is een aanduiding dat een design
tool of een generator voor het systeem wel fijn zou zijn voor sommige mensen.
Functioneel testen:
● Feature Model
Bij het Functioneel testen van het Feature Model blijkt dat het Feature Model complete
Functionele Correctheid heeft.
● GUI
De GUI heeft zonder complicaties de testcase afgewerkt en werkt dus naar wens.

7.3: Generator
Bij het testen van de Generator wordt er gekeken naar de Functionele geschiktheid en
Modulariteit van het product.
Bij testen van Functionele Geschiktheid worden alle twee van de drie bijhorende
kwaliteitsattributen getest:
● Functionele Compleetheid
● Functionele Correctheid
Omdat de Generator is opgebouwd uit verschillende componenten worden alle componenten
apart getest om vervolgens het programma als een geheel te testen. De componenten die
getest worden zijn:
● PuzzleScript
● Generator
● Serializer
De componenten gaan getest worden door een aantal testcases.
Om de Modulariteit te testen wordt er een aanpassing gemaakt in een van de componenten
om te kijken of dit een negatief effect heeft op de rest van het programma. Ook hiervoor wordt
een testcase opgesteld.
Om als laatste het systeem als een geheel te testen ga ik de testpersonen van de
bruikbaarheidstest vragen of ze zelf een game willen bedenken. Deze game wordt dan
geïmporteerd naar de originele engine om te kijken of de game zoals gewenst werkt op de
PuzzleScript engine.
De testcases zijn te vinden bij de Bijlage Testing (C).

7.3.3: Resultaat
Functioneel testen:
● PuzzleScript
De AST bevat alles wat ook in het script staat. Hier is een klein voorbeeld van de AST:
Program: program(
creatordata(
id("testproject")[
@location=|project://salix/src/PuzzleScript/Test/Test.PS|(6,11,<1,6>,<1,17>),
@comments=()
],
id("MauroVermeulen")[
@location=|project://salix/src/PuzzleScript/Test/Test.PS|(27,14,<2,7>,<2,21>),
@comments=()
],
id("www.test.com")[
@location=|project://salix/src/PuzzleScript/Test/Test.PS|(53,12,<3,9>,<3,21>),
@comments=()
])[
@location=|project://salix/src/PuzzleScript/Test/Test.PS|(0,65,<1,0>,<3,21>),
@comments=()
],

● Generator
De AST wordt met de juiste data ingevuld. Dit was te zien door de data uit de AST vervolgens
uit te printen en te kijken of die overeenkwam met de gekozen mechanics.

● Serializer
De PuzzleScript file die door de Serializer geschreven wordt komt overeen met het originele
script. Behalve dat in het originele script de subsectie voor geluid “SOUNDS” niet in het
origineel zat maar wel in de gegenereerde. Dit zou ervoor zorgen dat games niet geparsed
zouden kunnen worden nadat ze gegenereerd zijn.
Modulariteits test:
Tijdens het testen van het gehele programma kwam er een fout naar boven tijdens het parsen
van het uiteindelijk gegenereerde script. Wat ik was vergeten was dat PuzzleScript games een
“Sounds” sectie nodig hebben om geparsed te worden in de originele engine. Deze sectie
werd wel in de Serializer erbij geplaatst maar tijdens het parsen of imploden van een
PuzzleScript file werd hier niet naar gezocht en zorgde het dus voor een parse error. Deze
“Sounds” sectie is vervolgens toegevoegd aan de Concrete en Abstract Syntax. Dit gaf een
error bij het uitschrijven van de gegenereerde file. Dit was makkelijk op te lossen door het
datatype Sound mee te geven in de constructor van de methode waar een “Program”
gedefinieerd werd.

8: Discussie
In dit onderdeel van de scriptie wordt er besproken wat de bekende beperkingen van het
systeem zijn en of deze verholpen kunnen worden. Ook wordt er gekeken naar het
toekomstige werk dat gedaan kan worden aan het systeem om het uiteindelijk compleet te
maken en waar nog verder onderzoek naar gedaan kan worden.

8.1: Beperkingen
Het systeem heeft uiteindelijk nog aardig wat beperkingen. Los van de duidelijke beperkingen
die er zijn omdat het systeem nog niet helemaal compleet is zijn er ook een paar onverwachte
beperkingen. De meest belangrijke zijn:
● Het feit dat de designer in de tool niet de rollen van objecten in mechanics kan
aangeven
Deze beperking kan zeker verholpen worden. Er is ook al een begin gemaakt in de GUI om
deze feature toe te voegen aan het systeem. Deze feature zou dan een mechanic laten zien
als een zin. De mechanic Pushing zou dan bijvoorbeeld deze zin zijn: “<object a> pushes
<object b>”. De designer zou dan per object aan kunnen geven wat dit object zou moeten zijn.
Elke keer als een object gekozen zou zijn zou deze dan in de zin verwerkt worden,
bijvoorbeeld “<Player> pushes <Crate>”.
● Het feit dat niet alle mechanics uit het originele Feature Model in het programma zitten
De reden dat sommige mechanics uit het Feature Model niet in de generator terecht zijn
gekomen is omdat deze mechanics meerdere regels code nodig hadden om te kunnen
werken. Hier was geen rekening mee gehouden bij het maken van de Feature Model taal en
heeft er uiteindelijk dus voor gezorgd dat sommige mechanics niet in de generator geplaatst
konden worden.
Deze beperking kan zeker verholpen worden maar dit gaat wat werk aan de Feature Model
taal vereisen. Hier moet dan een extra type feature bij worden gemaakt die als een
paraplu-optie werkt voor meerdere mechanics die samen een doel bereiken.
● Het feit dat alleen de mechanics en WinCondition gekozen kunnen worden en de rest
van te voren gemaakt is
Zoals eerder al is aangegeven zat dit wel in het plan voor het volledige product. In verband
met tijd tekort is dit uiteindelijk niet in het systeem gekomen. Wel is het een zekerheid dat dit
mogelijk is en bestaat het skelet voor deze feature al. Het enige dat nog gemaakt moet
worden een een GUI voor het maken van game objecten of een stuk code die ze vanzelf
genereert.
● Het feit dat het analyseren van games niet een optie is in de GUI
Net zoals bij de vorige beperking van het product is deze feature nog niet in het product
verwerkt maar liggen alle functionele componenten al klaar. Hier hoeft alleen een GUI voor
gemaakt te worden.
● De hoeveelheid uitgewerkte mechanics in het systeem op het moment
De hoeveelheid bruikbare mechanics die in het systeem bruikbaar zijn is erg klein vergeleken
de hoeveelheid mechanics die geschreven zouden kunnen worden in PuzzleScript. Het
uitbreiden van het Feature Model is zeker ook een mogelijkheid. Hiervoor moet de Feature

Model Concrete en Abstract Syntax waarschijnlijk nog aangepast worden om meerdere
keywords en clusters te kunnen ondersteunen.

8.2: Uitbreidingen
Mogelijke toekomstige uitbreidingen voor het programma zouden zijn:
● Het analyseren van scripts verwerken in de GUI
● Zorgen dat de designer ook beslissingen kan maken over andere onderdelen van een
PuzzleScript game dan mechanics en WinConditions
● Het uitbreiden van het Feature Model
○ Het toevoegen van RuleClusters zodat mechanics die meerdere regels code
nodig hebben ook geselecteerd kunnen worden
○ Het toevoegen van meerdere mechanics uit de games op het google forum
over PuzzleScript
● Het redesignen en uitbreiden van de GUI
○ Het opnieuw maken van de GUI met gebruik van HTML principes om het
makkelijker bedienbaar en duidelijk te maken
○ Missende opties toevoegen aan de GUI
● Zorgen dat het programma niet alleen vanuit Eclipse kan draaien maar ook gewoon als
applicatie

8.3: Future Work
Dit onderzoek is de basis van een groter project, namelijk het gebruiken van PCG technieken
om complete speelbare games te maken voor de PuzzleScript engine. Toekomstig onderzoek
zou zich kunnen richten op:
● Het automatisch genereren van sprites door middel van spritesheets
● Het automatisch aanmaken van Collision layers gebaseerd op de mechanics
● Het genereren van tile based levels met gebruik van de gegenereerde legenda.

9: Conclusie
Het genereren van een PuzzleScript game gaat als volgt. Eerst moeten bestaande
PuzzleScript games uitgelezen kunnen worden. Dit kan gedaan worden door de
programmeertaal en design space van PuzzleScript te onderzoeken om hier vervolgens een
passende Syntax voor te maken. De design space van PuzzleScript bevat alle games die
gemaakt zouden kunnen worden met PuzzleScript, voor dit onderzoek vielen daar alle demo
games onder. Nadat de syntax is gemaakt kan PuzzleScript code geparsed en geanalyseerd
worden. Het product hiervan is een Abstract Syntax Tree. In deze Abstract Syntax Tree kan
data aangepast worden om de game te veranderen. De data die verandert kan door de
designer gekozen worden door middel van een GUI. De aangepaste Abstract Syntax Tree kan
dan weer terug geschreven worden naar tekst om code te genereren. De gegenereerde code
kan dan naar de PuzzleScript engine gekopieerd worden. De designer hoeft dan alleen nog
maar een level te maken met de van te voren gegeven legenda, hierna kan het spel gespeeld
worden. Uit het resultaat van dit onderzoek is te concluderen dat het genereren van een
PuzzleScript game mogelijk is met de gekozen tools en methode. Het complete skelet voor het
genereren van games werkt, het enige dat nog toegevoegd moet worden is het automatisch
genereren van content voor de games. Het opzetten van de PuzzleScript code en het uitlezen
en analyseren hiervan zijn werkende onderdelen en vormen een goede basis voor toekomstig
onderzoek.
Bij het testen waren de belangrijkste ondervindingen:
● Het missen van de “SOUNDS” sectie in de PuzzleScript parser
● Het niet goed werken van de “Trail” mechanic bij 2DPlatformer games.
De grote obstakels waar tegenaan is gelopen zijn:
● De tekortkoming van het Feature Model omdat die geen manier heeft om mechanics
die meerdere regels gebruiken te hanteren
● De tekortkoming van analyse in de gemaakte GUI.
Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de onderwerpen waar dit onderzoek niet
aan toe is gekomen waaronder: Het automatisch genereren van sprites door middel van een
spritesheet, het automatisch aanmaken van Collision layers op basis van de gekozen
mechanics en het genereren van tile based levels met op basis van de gekozen mechanics en
gegenereerde legenda.
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Bijlage A.
A.1: PuzzleScript games analyse
Game naam

2D Whale Project

View point

Top Down

Game time sort

On Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Walking, Pushing
NPC Mechanics

Disappear

Win Conditions

Alle "Whales" redden door ze van de map af te duwen

Een game waarbij je "Whales" moet redden door aan de "Touwen" te trekken
Short Description en duwen om ze te bewegen
Game naam

Basic

View point

Top-Down

Game time sort

On Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Walking, Pushing
NPC Mechanics
Win Conditions

Duw alle dozen op de aangegeven plekken

Short Description Een puzzelspel waarbij alle dozen op de aangegeven plekken moeten belanden
Game naam

Block Faker

View point

Top Down

Game time sort

On-Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Walking, Pushing
NPC Mechanics

Disappear

Win Conditions

Player on end position

Puzzle game waarbij je blokken moet duwen om bij het einde van het level aan
Short Description te komen.

Game naam

By Your Side

View point

Top Down

Game time sort

On Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Walking
NPC Mechanics

Mirroring

Win Conditions

Beide karakters op de juiste plek krijgen

Een spel waarbij je 1 karakter bestuurd en de ander je mirrored wanneer hij dit
Short Description kan.
Game naam

Constellation Z

View point

Top Down

Game time sort

On Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Walking, Teleport, Splitting/Merging
NPC Mechanics
Win Conditions

De speler op het eindpunt van het level krijgen(kunnen er meerdere zijn)

Een game waarbij je naar het eind van het level moet komen door middel van
Short Description teleports die de speler ook in 2 of meerdere objecten kan veranderen
Game naam

Eyeball

View point

Top-Down

Game time sort

On-Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Walking
NPC Mechanics

Following

Win Conditions

Geen

Kleine demo die showcased dat je een NPC kan maken die de player of een
Short Description ander object volgt

Game naam

Kettle

View point

Top Down

Game time sort

On Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Herd, Pushing
NPC Mechanics
Win Conditions

De NPC's op de juiste posities krijgen

Een spel waarbij je alle NPC's in een perfect vierkantje moet duwen door alle
Short Description van verschillende kanten op de groep te duwen
Game naam

Lime Rick

View point

2D Platformer

Game time sort

On Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Walking, Trail, Gravity
NPC Mechanics
Win Conditions

Einde van het level halen

Game waarbij je door een level moet manoeuvreren en gebruik moet maken
Short Description van je trail om bepaalde obstakels te overkomen
Game naam

Match 3

View point

Top Down

Game time sort

On-Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Walking, Pushing
NPC Mechanics

Disappear

Win Conditions

Zorg ervoor dat alle dozen op de targets liggen

Een uitbreiding van de game Basic waarbij je niet alleen alle alle dozen op
targets moet duwen maar er ook nog voor moet zorgen dat er geen extra
Short Description dozen overblijven

Game naam

Microban D.

View point

Top Down

Game time sort

On Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Walking, Pushing
NPC Mechanics
Win Conditions

Dozen op alle targets plaatsen

Short Description Eigenlijk hetzelfde als Basic
Game naam

Midas

View point

2D Platformer

Game time sort

On Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Walking, Lock/Key
NPC Mechanics

Falling, Transform

Win Conditions

Je karakter eerst de key op te laten halen en vervolgens naar het einddoel te
gaan

Een game waarbij alles dat je aanraakt naar beneden valt behalve als je dit
Short Description weggehaald door op een bepaalde plek te gaan staan
Game naam

Neko Puzzle

View point

Top Down

Game time sort

On Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Teleporting, Collecting
NPC Mechanics

Disappear

Win Conditions

alle appels oppakken

Short Description Klein spel waarbij je in de juiste volgorde de appels moet oppakken

Game naam

Notsnake

View point

TopDown

Game time sort

On Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Walking, Trail
NPC Mechanics

Appear, Disappear

Win Conditions

Zorg dat er geen Trail meer is

Een game waarbij je een trail achterlaat en als je over je eigen trail heen gaat
Short Description je deze weghaalt
Game naam

Octat

View point

Top Down

Game time sort

On Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Moving
NPC Mechanics

Appear, Disappear

Win Conditions

Naar het einddoel van het level komen

Short Description Een game waarbij je je eigen pad moet creëren door middel van bewegen
Game naam

Random Robot Spawner

View point

TopDown

Game time sort

On-Input

Input keys

PijltjesToetsen

Player Mechanics Walking
NPC Mechanics

Spawning, Random Movement

Win Conditions

Geen

Een demo die uitgebreid op Random Robots en showcased dat je objecten kan
Short Description laten spawnen

Game naam

Random Robots

View point

Top-Down

Game time sort

On-Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Walking
NPC Mechanics

Random Movement

Win Conditions

Geen

Short Description Kleine demo dat Random Movement showcased
Game naam

Zen Puzzle Garden

View point

Top Down

Game time sort

On Input

Input keys

Pijltjestoetsen

Player Mechanics Walking, Trail
NPC Mechanics

Appear, Disappear

Win Conditions

Zorg dat je trail overall komt

Een game waarbij je je trail overal moet krijgen maar je mag niet op een plek
Short Description komen waar je al een trail hebt

A.2: PuzzleScript Mechanics Gebruik
Pushing Walking

Herd

Teleport

Collect

Multiplyin Key/Lock Trail
g
/merging

Player Mechanics
Sort Game
TopDown-OnInput

5

13

2Dplatformer-OnI
nput

1

2

NPC Mechanics
Sort Game

1

1

5

Follow
1

Random Falling
Movement
1

TopDown-OnInput
2Dplatformer-OnInput

2

Item On
Target

Match
4

4

Destination
1

1

Transform Appear/Sp
awn

2

2Dplatformer-OnI
nput
Win Condition
Sort Game

1
1

Disappear Mirroring

TopDown-OnInpu
t

2

4
2

1

1

Destroy all
items

Fill
2

1

2

A.3: Korte Uitleg van PuzzleScript Mechanics en WinConditions
Mechanics

Uitleg

Herding

Herding is de mechanic die de
speler in staat stelt om NPC
objecten te groeperen

Pushing

Het duwen van objecten

Multiplying

Het splitsen van het speler object
zodat je 2 objecten bestuurd

Merging

Zodra er meerdere speler objecten
zijn deze weer samen voegen naar
1 object

Trail leaving

Het achterlaten van een spoor

Teleport

in 1 keer meer dan de standaard
afstand afleggen, kan ook door
muren heen

Collecting

Het verzamelen van objecten

Walking

Rondbewegen

Transform

Het veranderen van staat zodat
bepaalde acties mogelijk worden

Disappear

Het verdwijnen van een object

Random Movement

Het bewegen in een willekeurige
richting

Mirroring

Als een NPC object precies
hetzelfde beweegt als de speler

Spawning

Extra objecten toevoegen in
playtime

Follow

Als een NPC object de speler
achtervolgt

Falling

Het naar beneden vallen van
objecten

Doeleinde van
de games

Uitleg

Destroy items

Alle
gespecificeerde
objecten kapot
maken

Item on target

Alle
gespecificeerde
objecten op
aangegeven
posities krijgen

Destination

Naar het
einddoel toe
komen

Fill(Herding?)

Een vlak vullen
met objecten
door ze op de
juiste manier bij
elkaar te
duwen

A.4: PuzzleScript Mechanics en WinCondions met bijhorende Code
Mechanics

Code

Herding

Dit is een combinatie van de push mechanic, de
item on target WinCondition en wat aanpassingen
aan de controlls van de speler. Ik weet nog niet of
ik dit als een mechanic mee moet nemen

Pushing

[ > Player | Crate ] -> [ > Player | > Crate ]
late [ player Teleport ] -> [ altplayer Teleport ] sfx1
late [ altplayer Teleport ] [ Teleport no altplayer ] ->
[altplayer teleport] [Teleport player ]
late [altplayer ] -> []

Splitting/Merging

late [ player bordertile ] -> cancel

Trail leaving

Horizontal [ UnbrushedSand > Player ] -> [
HBrushedSand > Player ]
Vertical [ UnbrushedSand > Player ] -> [
VBrushedSand > Player ]

Teleport

[ > Player | ... | Fruit ] -> [ | ... | Player ]

Collecting

[ > Player | Fruit ] -> [ Player ]

Walking

Automatisch zodra je een object Player noemt

Transform

Raar want je plakt een object op de speler en die
kan je later weghalen
LATE [ crown no player ] [ player ] -> [ ] [ crown
player ]
LATE [ crown | water ] -> [ | water ]

Disappear

[ crown | water ] -> [ | water ]

Random Movement

[ stationary Robot ] -> [randomDir Robot]

Mirroring

[ > Player ] [ Wife_Attracted ] -> [ > Player ] [ >
Wife_Attracted ]
[ > Player ] [ Wife_Repulsed ] -> [ > Player ] [ <
Wife_Repulsed ]

Spawning

[ Spawner no Obstacle ] -> [ Spawner random
Robot ]

Follow

[ Eyeball | ... | Player ] -> [ > Eyeball | ... | Player ]

Falling

DOWN [ Up PlayerJump2 | no obstacle ] -> [
PlayerJump2 | ]

Doeleinde van
de games

WinCondition

Destroy items

No fruit

Item on target

All Target on
Crate

Destination

some player on
endpoint

Fill(Herding?)

all target on
crate

Bijlage B.
B.1: Voorbeeld Matching output
<id("Player")[
@location=|project://salix/test/PuzzleScript.FM|(350,6,<7,42>,<7,48>)
],id("Player")[
@location=|project://salix/src/PuzzleScript/Test/Test.PS|(1159,6,<118,6>,<118,12>),
@comments=()
]>,
<id("Crate")[
@location=|project://salix/test/PuzzleScript.FM|(359,5,<7,51>,<7,56>)
],id("Crate")[
@location=|project://salix/src/PuzzleScript/Test/Test.PS|(1169,5,<118,16>,<118,21>),
@comments=()
]>,
<id("Player")[
@location=|project://salix/test/PuzzleScript.FM|(376,6,<7,68>,<7,74>)
],id("Player")[
@location=|project://salix/src/PuzzleScript/Test/Test.PS|(1184,6,<118,31>,<118,37>),
@comments=()
]>,
<id("Crate")[
@location=|project://salix/test/PuzzleScript.FM|(387,5,<7,79>,<7,84>)
],id("Crate")[
@location=|project://salix/src/PuzzleScript/Test/Test.PS|(1197,5,<118,44>,<118,49>),
@comments=()
]>
]]
[[

Bijlage C.
C.1: Instructies
1
Genre

TopDown

Mechanics

Pushing, Walking

WinCondition

Items on target

2
Genre

TopDown

Mechanics

Collect, Walking, Teleport

WinCondition

DestroyItems

3
Genre

2DPlatformer

Mechanics

Walking, Trail

WinCondition

Destination

4
Genre

2DPlatformer

Mechanics

Walking, Spawning, Pushing

WinCondition

Destination

C.2: Testcases Analyse Componenten
Feature Model:
Testcase naam

Feature Model

Nummer

1

Datum

13/08/2018

Auteur

Mauro Vermeulen

Functie

Het testen van de Functionele correctheid
van het Feature Model uitlezen

Beschrijving

Door de Abstract Syntax Tree uit te lezen
en te vergelijken met het Feature Model
kan gekeken worden of de AST klopt

Conditie

De AST komt overeen met het Feature
Model

Procedure

1: Start het Rascal Terminal voor het juiste
project
2: importeer de AST en Syntax file van het
Feature Model
3: Print het gegeven Feature Model
4: Vergelijk het Feature Model met de AST

Verwacht
resultaat

De AST komt overeen met het Feature
Model

Functionele Compleetheid:
Testcase naam

Functionele Compleetheid

Nummer

1

Datum

13/08/2018

Auteur

Mauro Vermeulen

Functie

Het testen van de Functionele
Compleetheid van de GUI

Beschrijving

Testen of alle knoppen die gekoppelt zijn
aan mechanics het gewenste resultaat
hebben

Conditie

Alle knoppen hebben het gewenste
resultaat

Procedure

1: Start de Rascal Terminal voor het juiste
project
2: Importeer de GUI file
3: Start de applicatie
4: Kies een genre
5: Klik op alle mechanics knoppen en kijk of
de juiste text verschijnt
6: Klik nog een keer op alle knoppen en kijk
of de juiste text verdwijnt
7: Klik weer op alle knoppen
8: Klik op Next
9: Probeer alle WinConditions een keer te
klikken en kijk of de juiste text verschijnt
10: Klik op Generate
11: Kijk of het resultaat klopt
12: Herhaal 4-11 tot je alle opties heb
gehad

Verwacht
resultaat

Alle knoppen hebben het gewenste
resultaat

C.3: Testcases Generatie Componenten
PuzzleScript
Testcase naam

PuzzleScript

Nummer

1

Datum

13/08/2018

Auteur

Mauro Vermeulen

Functie

De Functionele Compleetheid testen van
de PuzzleScript Concrete en Abstract
Syntax

Beschrijving

Het parser en imploden van een
PuzzleScript script en de AST vergelijken
met het originele script

Conditie

De AST bevat alles wat ook in het script
staat

Procedure

1: Start de Rascal Terminal voor het juiste
project
2: Import de Parser en Load scripts van
PuzzleScript
3: Roep de PS_implode(load1()); functie
aan
4: Print de verkregen AST
5: Vergelijk de AST met het originele script

Verwacht
resultaat

De AST bevat alles wat ook in het script
staat

Generator
Testcase naam

Generator

Nummer

1

Datum

13/08/2018

Auteur

Mauro Vermeulen

Functie

Het testen van de Functionele Correctheid
bij het invullen van de AST

Beschrijving

De Generator vult een lege PuzzleScript
AST in met data om een game te
genereren. Dit moet correct gebeuren
anders krijg je ongewenste resultaten

Conditie

De AST wordt met de juiste data ingevuld

Procedure

1: Start de Rascal Terminal van het juiste
project
2: import de GUI file
3: Run de GUI applicatie
4: Kies willekeurige opties en genereer een
game
5: Bekijk de gemaakte AST en kijk of de
juiste opties in de AST zitten
6: Herhaal 4-5 4 keer

Verwacht
resultaat

De AST wordt met de juiste data ingevuld

Serializer
Testcase naam

Serializer

Nummer

1

Datum

13/08/2018

Auteur

Mauro Vermeulen

Functie

Functionele Correctheid van de Serializer
testen

Beschrijving

De Serializer maakt van de ingevulde AST
weer een parsable PuzzleScript script. Dit
moet correct gebeuren anders is het niet te
parsen

Conditie

De PuzzleScript file die geschreven wordt
door de Serializer moet gelijk zijn aan de
AST die aan de Serializer wordt gegeven

Procedure

1: Start de Rascal Terminal van het juiste
project
2: Importeer het Serializer script
3: Parse en Implode een zelfgemaakt
PuzzleScript Script
4: Serialize de verkregen AST
5: Vergelijk de uitkomst met de originele
PuzzleScript file

Verwacht
resultaat

De PuzzleScript file die geschreven wordt
door de Serializer moet gelijk zijn aan het
origineel die aan de Serializer wordt
gegeven

