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Python on tällä hetkellä yksi suosituimmista ohjelmointikielistä, ja sille on tehty useita 

pelikirjastoja. Pyglet on OpenGL-ohjelmointirajapintaan perustuva tehokas Python-

multimediakirjasto, joka on keskittynyt erityisesti peliohjelmointiin. Pygletin heikkouksiin 

kuuluu kuitenkin sen vaatimaton suosio, minkä vuoksi Pyglet-kirjastolle ei ole olemassa 

kattavia peliohjelmointiin keskittyviä oppaita. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on 

tarkastella 2D-peliohjelmointia Pyglet-kirjastolla käytännöllisten esimerkkien kautta ja 

toimia Pyglet-2D-peliohjelmointioppaana lukijalle. Pygletin soveltuvuus laajempaan, 

kaupalliseen 2D-peliohjelmointiin ei pystytty todistamaan johtuen Pygletin puutteista. Työn 

johtopäätöksenä todetaan, että Pyglet sopii hyvin aloitteleville peliohjelmoijille ja varsinkin 

pienempiin peliprojekteihin.  
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Python is one of the most popular programming languages and plenty of game programming 

libraries exist for Python. Pyglet is a competent Python multimedia library based on OpenGL 

application programming interface and it is focused especially in game programming. 

However, the lack of popularity is among the weaknesses of Pyglet which is why there are 

no comprehensive tutorials on game programming on Pyglet. The purpose of this Bachelor’s 

thesis is to scrutinize 2D programming in Pyglet through practical examples and serve as a 

Pyglet 2D game programming guide for the reader. Pyglet's applicability for larger 

commercial 2D game programming couldn't be validated due to the incompleteness of 

Pyglet. As the conclusion of the thesis it is stated that Pyglet is sufficient for beginning game 

programmers and especially for smaller game projects.   
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Peliohjelmointi on alana kehittynyt huomattavasti teknologian muutoksen myötä. Nykyään 

aiempaa tehokkaammat laitteet sekä kehittyneet ohjelmointikielet ja -kirjastot 

mahdollistavat entistä vaivattomamman peliohjelmoinnin. Suurin muutos on todettavissa 

etenkin korkean tason ohjelmointikielissä. Nykyiset korkean tason ohjelmointikielet, kuten 

esimerkiksi Python, JavaScript ja Ruby, ovat vielä korkeammalla tasolla kuin vanhemmat 

korkean tason ohjelmointikielet, kuten C tai C++. Ohjelmointikielten tasoilla tarkoitetaan 

ohjelmointikielten abstraktiotasojen suuruutta. 

 

Python on olio-ohjelmointikieli, jonka keskeisimpiä ominaisuuksia ovat yksinkertainen 

syntaksi sekä helppo opittavuus ja luettavuus (Rasila, 2004, s. 1). Pythonilla ohjelmoimista 

on kuvailtu 10 kertaa Java-ohjelmointia ja 100 kertaa C-ohjelmointia ajankäytön kannalta 

tehokkaammaksi (Quotes about Python, 2016). Tällä hetkellä Python on yksi suosituimmista 

ohjelmointikielistä (Diakopoulos & Cass, 2016), ja sitä käytetään yleisimmin palvelimissa, 

komentosarjoissa tai tapauksissa, joissa halutaan korkean tason syntaksia tai abstraktointia. 

Vaikka Pythonia voidaan käyttää myös peliohjelmoinnissa, ovat muut ohjelmointikielet 

Pythonia yleisemmin käytettyjä peliohjelmointikieliä seurauksena Pythonin suhteellisesta 

suoritustehottomuudesta etenkin grafiikkarenderoinnissa. Tekniikan kehitys mahdollistaa 

kuitenkin Pythonin käyttämisen myös yhä isommissa ja vaativammissa peliprojekteissa sekä 

grafiikkarenderoinnissa. 

 

Pythonille on tehty useita peliohjelmointikirjastoja, joista tunnetuimpia ovat PyGame, 

KivEnt, Cocos2D ja Pyglet (Python Game Libraries, 2016). Grafiikkaohjelmointirajapintana 

PyGame käyttää Simple DirectMedia Layeria (SDL), Cocos2D ja Pyglet taas Open Graphics 

Libraryä (OpenGL) ja KivEnt perustuu Kivyyn, joka käyttää Open Graphics Library 

Embedded Systems 2 -kirjastoa (OpenGL ES 2). Pygletiä pidetään huomattavasti 

tehokkaampana kuin PyGamea, mutta PyGamella on laajempi ja aktiivisempi 

käyttäjäyhteisö sekä kattavampi dokumentaatio. Cocos2D on tuoteperheestä, joka perustuu 
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OpenGL:ään ja jonka osana Cocos2D (Python) on. Dokumentaation ja yhteisöllisen tuen 

puute Pygletin tapauksessa ovat luoneet tilanteen, jossa muita Python-pelikirjastoja halutaan 

käyttää peliohjelmoinnissa mieluummin kuin Pygletiä. Tämä ongelma muodostaakin tämän 

kandidaatintyön tutkimuskysymyksen, eli kuinka tehdä 2D-peli Pygletillä.  

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan Pygletin 2D-peliohjelmointiin liittyviä ominaisuuksia 

ja toiminnallisuuksia. Tavoitteena on toteuttaa toimiva ja käytännöllinen demo sekä saada 

lukija ymmärtämään ja oppimaan Pyglet-peliohjelmointia, ja työ toimiikin eräänlaisena 2D-

peliohjelmointioppaana Pygletille. Esimerkkipelin tarkoitus on vastata 

tutkimuskysymykseen. Vaikka Pygletillä OpenGL:ään perustuvana kirjastona pystytäänkin 

toteuttamaan 3D-pelejä, rajataan kandidaatintyössä tarkasteltava pelityyppi 2D:ksi, sillä 2D-

grafiikkarenderointi vaatii 3D-grafiikkarenderointia vähemmän tehoa. Työstä rajataan pois 

asiat, jotka eivät liity 2D-peliohjelmoimiseen Pygletillä. Työssä toteutettava demopeli toimii 

käytännöllisenä esimerkkinä Pygletillä toteutettavasta pelistä ja osoituksena Pygletin olevan 

tarpeeksi tehokas laajempiin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi kaupallistamiseen. 

Demon 2D-perspektiivi on Top-Down lievässä kulmassa. Esimerkki Top-Down lievässä 

kulmassa -perspektiivistä on kuvassa 1.  

 

Kuva 1. Esimerkki Top-Down lievässä kulmassa -perspektiivistä. 
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Kandidaatintyössä myös vertaillaan Pyglettiä eri Python-peliohjelmointikirjastoihin 

esimerkiksi niiden ominaisuuksien perusteella tarkoituksena todistaa Pygletin soveltuvuus 

hyvänä valintana Python-pelikirjastoksi. Lisäksi työssä käsitellään lyhyesti 2D-

peliohjelmointia, OpenGL-ohjelmointia ja Python Imaging Libraryllä (PIL) ohjelmointia.  

 

Kandidaatintyössä pääasiallisina lähteinä käytetään työssä käsiteltävien 

ohjelmointikirjastojen dokumentaatioita. Lukijan oletetaan ymmärtävän ja osaavan Python-

ohjelmointikielen alkeet, eikä Pythonin perusteita käsitellä tässä työssä. Nikulan ja Vanhalan 

(2010) kirjoittamaa Python 3 – ohjelmointiopasta voidaan pitää esitietosuosituksena tämän 

työn ymmärtämiseksi. 

 

Työssä käytetään Python-ohjelmointikielen versiota 3.5.2, Pyglet-kirjaston versiota 1.2.4, 

Pillow-kirjaston versiota 4.0.0, pyglet-gui:n versiota 0.1 ja Tiled-karttaeditorin versiota 

0.17.2. Esimerkkipeli on saatavilla osoitteesta https://github.com/sakkee/Simple-2D-rpg-

engine-for-Pyglet . 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Seuraavassa luvussa esitellään tämän työn keskeisimpiä tietolähteitä, joihin 

kandidaatintyössä myöhemmin viitataan. Luvussa kolme esitellään lyhyesti 2D-

peliohjelmoimista ja verrataan Pyglet-pelikirjastoa muihin Python-pelikirjastoihin. 

Neljännessä luvussa esitellään Pygletiä sekä sen toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia. 

Luvussa viisi esitellään varsinainen demopeli ja pohditaan mahdollisia kehitystarpeita. 

Kuudennessa luvussa esitellään työn johtopäätökset sekä tulokset ja pohditaan havaintoja. 

Kuudennessa luvussa vastataan myös johdannossa esitettyihin odotuksiin, kuten esimerkiksi 

Pygletin soveltuvuuteen laajempaan pelinkehitykseen.  

 

  

https://github.com/sakkee/Simple-2D-rpg-engine-for-Pyglet
https://github.com/sakkee/Simple-2D-rpg-engine-for-Pyglet
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2 TYÖN KESKEISIMMÄT TIETOLÄHTEET 

 

Työn pääasiallisena lähteenä käytetään Alex Holknerin (2015) kirjoittamaa Pyglet-

dokumentaatiota. Dokumentaatiossa käydään läpi Pygletin toiminnallisuudet, ja siihen 

tullaan viittaamaan tässä kandidaatintyössä käsiteltäessä Pyglettiä. Dokumentaatiota tullaan 

tarkastelemaan 2D-peliohjelmoinnin näkökulmasta, joten kaikkia sen toiminnallisuuksia ei 

tulla sisällyttämään työhön.   

 

Jorge C. Leitãon (2013) kirjoittama Pyglet-gui:n dokumentaatio toimii myös keskeisenä 

kirjallisuuslähteenä. Pyglet-gui:n dokumentaatiossa esitellään pyglet-gui-

käyttöliittymäkirjastoa, ja siihen viitataan esitellessä pyglet-gui-kirjastoa ja sen 

toiminnallisuuksia. 

 

Kolmas keskeinen lähde on Jussi Kasurisen (2007) kirjoittama "Python - 

Grafiikkaohjelmointi Imaging Librarylla", joka toimii PIL-dokumentaationa tässä työssä. 

PIL-ohjelmointia ei käydä syvästi läpi, vaan ainoastaan esitetään yksinkertaisia esimerkkejä. 
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3 PYTHON-PELIKIRJASTOT JA 2D-PELIOHJELMOINTI 

LYHYESTI 

 

3.1 Python-peliohjelmointikirjastoja 

Pythonille on toteutettu useita pelikirjastoja, joista tunnetuimpia ovat PyGame, Pyglet, 

Cocos2D ja KivEnt (Python Game Libraries, 2016). Näistä PyGame käyttää SDL, Pyglet 

taas OpenGL ja KivEnt perustuu Kivy-kirjastoon, joka taas perustuu OpenGL ES 2 -

grafiikkaohjelmointirajapintaan. Cocos2D on kirjastoperhe, jonka yksi osa on Cocos2D 

(Python). Cocos2D (Python) perustuu Pyglettiin (cocos2D FAQ, 2016), mutta Cocos2D 

(Python) ei ole yhtä suosittu kuin Cocos2D-perheen muut osat, kuten esimerkiksi Cocos2d-

x tai Cocos2d-iphone (Itterheim, S., 25.7.2013). KivEntin perustuessa Kivyyn, tukee se 

myös mobiiliohjelmointia (KivEnt.org, 2016). Google Trends -palvelun perusteella PyGame 

on suosituin kirjasto, Pyglet toiseksi, KivEnt ja Cocos2D (Python) kolmanneksi 

suosituimmat (Google Trends - cocos2d python, kivent, pygame, pyglet). Saman lähteen 

mukaan PyGame on säilyttänyt suosionsa, ja Pygletin suosio on hiipunut jonkin verran viime 

vuosien aikana. 

 

Taulukossa 1 esitellään kirjastojen eri ominaisuuksia perustuen dokumentaatioihin: 
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Taulukko 1. Python-pelikirjastojen ominaisuuksien vertailua. 

 

3.2 2D-peliohjelmointi lyhyesti 

2D-peliohjelmointi perustuu kuviin ja niiden hallinnoimiseen sekä siirtämiseen, usein 

spritejen eli läpinäkyvien kuvien muodossa. Kartat koostetaan usein tileset-kuvaruudukoista 

ja pelaajat piirretään sprite-kuvaruudukoista. Varsinainen 2D-peli pitkälti vain siirtelee 

ruudulla olevia kuvia. Tässä esimerkkityössä käytettävä 2D-peli on ruudukkopohjainen peli, 

eli kartassa liikutaan tiileltä toiselle.  

 

  

Suosio (Google 
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vähäinen 

Vähäinen Vähäinen 

Monisäikeisyys Ei Ei Epäselvä 

(Kivyssä moni-
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varmuutta) 
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Tehokkuus Rajoittunut Suuri Suuri Suuri 
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Viimeisin versio 1.9.2 

(13.12.2016) 

1.2.4 

(2.9.2015) 

2.2 

(30.12.2016) 

0.6.4 

(12.6.2016) 
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4 PYGLET 

 

Pyglet on OpenGL:ään perustuva ja peliohjelmointiin tarkoitettu Python-multimediakirjasto. 

Tässä kappaleessa tutustutaan Pygletin rakenteeseen ja toiminnallisuuksiin sekä varsinaiseen 

Pyglet-ohjelmointiin 2D-peliohjelmoinnin näkökulmasta.  

 

4.1 Asennus 

 

Alex Holknerin (2015) kirjoittaman dokumentaation mukaan Pygletin käyttöönottamiseksi 

riittää pelkästään sen lähdekoodikansion liittäminen oman ohjelman lähdekoodikansioon, 

sillä Pyglet ei käytä ulkoisia kirjastoja (Holkner, 2015, s. 3). Pygletin asentaminen tai 

käyttöönotto voidaan suorittaa myös Pyglet-lähdekoodin setup.py-tiedoston kautta tai niin 

sanottujen paketinhallintajärjestelmien avulla kuten easy_install tai pip. 

 

4.1.1 Asentaminen setup.py-tiedoston avulla 

Komentotulkilla siirrytään purettuun Pyglet-lähdekoodikansioon ja kirjoitetaan 

komentotulkkiin komento: 

python setup.py install 

 

Linux- ja macOS-käyttöjärjestelmillä tarvitaan sudo-oikeus: 

sudo python setup.py install 

 

4.1.2 Asentaminen paketinhallintajärjestelmien avulla 

Pip-paketinhallintajärjestelmällä: 

pip install pyglet 

 

easy_install-paketinhallintajärjestelmällä: 

easy_install -U pyglet 

 

Linux- ja macOS-käyttöjärjestelmillä tarvitaan easy_installin kohdalla sudo-oikeus: 

sudo easy_install -U pyglet 
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4.2 Window-luokka ja yksinkertaisen sovelluksen tekeminen 

 

Pygletin Window-luokka vastaa käyttöjärjestelmän tarjoamaa itsenäistä sovellusikkunaa ja 

se muodostaakin Pyglet-sovelluksen selkärangan, jota muut osat hyödyntävät. Luomalla 

Window-olion, Pyglet luo uuden sovellusikkunan. Window-olio voidaan luoda seuraavasti: 

import pyglet 

window = pyglet.window.Window() 

 

Window-luokan parametrit on listattuna liitteessä 1. Tämän kandidaatintyön kannalta 

tärkeimmät ovat vsync, fullscreen, width ja height. Oletusarvoina Window-luokan vsync on 

tosi, fullscreen epätosi, width 640 ja height 480. Mikäli fullscreen-parametri on tosi, width- 

ja height-parametreillä ei ole vaikutusta. Esimerkiksi 1280x960-kokoisen sovellusikkunan 

luominen ilman pystytahdistusta onnistuu seuraavanlaisesti: 

window = pyglet.window.Window(width=1280, height=960, vsync=False) 

 

Kokoruututilassa olevan sovellusikkunan luominen ilman pystytahdistusta: 

window = pyglet.window.Window(fullscreen=True, vsync=False) 

 

Varsinainen Pyglet-sovellus luodaan lisäämällä app.run()-komento Window-olion 

luomisen jälkeen: 

import pyglet 

window = pyglet.window.Window() 

pyglet.app.run() 

 

4.3 Tapahtumankäsittely  

 

Pygletin window-, media-, app- ja text-moduulit käyttävät laajasti erilaisia tapahtumia 

(events) hyödykseen. Pygletin tapahtumat ovat listattuna liitteessä 2 ja tässä työssä niistä 

esitellään on_draw, on_key_release, on_key_press, on_mouse_motion sekä 

on_mouse_press. Window-oliolla on oma tapahtumanlähettäjänsä (event dispatcher), 

jota ei tarvitse erikseen luoda. Window-olion tapahtumankäsittely onnistuu lisäämällä 
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tapahtumankäsittelijäfunktion eteen @window.event, missä window on luotu 

sovellusikkunamuuttuja. 

 

4.3.1 on_draw 

Tehokkuuden ja suorituskyvyn kannalta on suositeltavaa, että kaikki grafiikkarenderointi 

toteutetaan on_draw-tapahtumankäsittelijäfunktion sisällä. on_draw-funktio kutsutaan 

aina kun sovellusikkunassa on uutta piirrettävää. Seuraavassa esimerkissä on_draw-

tapahtumankäsittelijä-funktio suorittaa Window-olion clear()-komennon, joka tyhjentää 

sovellusikkunan sisällön:  

import pyglet 

window = pyglet.window.Window() 

@window.event 

def on_draw(): 

    window.clear() 

pyglet.app.run() 

 

4.3.2 on_key_release ja on_key_press 

Seuraava esimerkki taas tulostaa painettujen näppäinten pyglet.window.key-numeroarvot 

sekä muunninarvot (modifiers) komentotulkkiin: 

import pyglet 

window = pyglet.window.Window() 

@window.event 

def on_key_press(symbol, modifiers): 

    print(symbol, modifiers) 

pyglet.app.run() 

 

Huomionarvoista edellisestä esimerkistä on se, että Pygletin kirjainten numeroarvot eivät 

täysin perustu mihinkään merkistöön, kuten esimerkiksi ASCII-merkistöön. Kirjainten 

numeroarvot ovat pyglet.window.key-moduulin vakioita ja niitä kutsutaan seuraavanlaisesti: 

import pyglet 

window = pyglet.window.Window() 

@window.event 

def on_key_press(symbol, modifiers): 
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    #Tulostaa "Painoit A!", mikäli a-näppäintä painetaan 

    if (symbol == pyglet.window.key.A): 

        print ("Painoit A!") 

pyglet.app.run() 

 

Joidenkin tapahtumankäsittelijäfunktioiden vastaanotettavat muunninarvot (modifiers) ovat 

pyglet.window.key-moduulin muunninarvovakioiden bittioperaatioita, joiden avulla 

pystytään tarkistamaan mahdolliset painetut toimintonäppäimet, kuten esimerkiksi shift, ctrl, 

alt tai caps lock: 

import pyglet 

window = pyglet.window.Window() 

#Tulostaa "A" jos shift on alhaalla painaessa a-näppäintä 

#muutoin tulostaa "a" 

@window.event 

def on_key_press(symbol, modifiers): 

    if (symbol == pyglet.window.key.A): 

        if (modifiers & pyglet.window.key.MOD_SHIFT): 

            print ("A") 

        else: 

            print ("a") 

pyglet.app.run() 

 

4.3.3 on_mouse_motion ja on_mouse_press 

Poiketen PyGamen ja monen muun pelimoottorin xy-koordinaatistoista, Pygletin xy-

koordinaatistossa y on ylöspäin kasvava. Kuvassa 2 on esitettynä Pygletin xy-koordinaatisto. 

 

Kuva 2. Pygletin xy-koordinaatisto. (Holkner, 2015, s. 41) 
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on_mouse_motion-tapahtumankäsittelijäfunktio kutsutaan aina kun hiirtä liikutetaan 

Pyglet-sovellusikkunan sisäpuolella. Sen parametrit ovat x- ja y-paikkasijainnit 

sovellusikkunan sisäpuolella sekä näiden paikkasijaintien delta-erotukset: 

import pyglet 

window = pyglet.window.Window() 

@window.event 

def on_mouse_motion(x, y, dx, dy): 

    print("x:{}, y:{}, dx:{}, dy:{}".format(x,y,dx,dy)) 

pyglet.app.run() 

 

on_mouse_press-tapahtumankäsittelijäfunktion parametrit taas ovat x- ja y-

paikkasijainnit, painettu näppäin hiiressä sekä mahdolliset muunninarvot: 

import pyglet 

window = pyglet.window.Window() 

@window.event 

def on_mouse_press(x, y, button, modifiers): 

    if (button==pyglet.window.mouse.LEFT): 

        print("Vasen klikkaus! x:{}, y:{}".format(x,y)) 

    elif (button==pyglet.window.mouse.RIGHT): 

        print("Oikea klikkaus! x:{}, y:{}".format(x,y)) 

pyglet.app.run() 

 

4.4 Grafiikka 

Pyglet käyttää OpenGL-grafiikkaohjelmointirajapintaa, joka mahdollistaa tehokkaan 

grafiikkarenderoinnin. Pyglet tukee suoraan OpenGL-toimintoja sellaisinaan, ja niitä 

voidaankin käyttää esimerkiksi uuden grafiikan luomisessa. Tässä kandidaatintyössä ei 

käsitellä OpenGL-ohjelmointia tarkemmin, sillä se ei ole välttämätöntä Pyglet-

peliohjelmoinnissa Pygletin toimiessa korkeamman tason ohjelmointirajapintana 

OpenGL:lle. Esimerkkipelissä käytetään OpenGL:n glEnable-funktiota GL_BLEND-

parametrillä, mikä mahdollistaa laskettujen väriarvojen osasten yhdistämisen väripuskurissa 

olevien arvojen kanssa. GL_BLEND-parametrin asettamista tarvitaan, kun halutaan 
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renderoida eri grafiikkakuvia samalla kerralla. Myös OpenGL:n glBlendFunc-funktiota 

käytetään GL_SRC_ALPHA- ja GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA-parametreilla, jotta 

läpinäkyvien kuvien renderoiminen ja hallinnoiminen onnistuisi ilman ongelmia. 

 

4.4.1 Kuvan lataaminen ja esittäminen blit-funktiolla 

Pyglet mahdollistaa kuvien lataamisen monella eri tavalla. Yksi tapa on image-moduulin 

load-funktio ja toinen mahdollinen keino on resource-moduulin image-funktio. Pyglet 

pystyy lataamaan kuvadataa myös PIL:stä. Resource-moduulin käyttäminen on 

suositeltavaa, sillä se mahdollistaa kuvien lataamisen muista hakemistoista kuin sovelluksen 

suoritushakemistosta sekä se on optimoitu sprite-tyylisten kuvien lataamiseen muistiin. 

Ladattu kuva voidaan esittää esimerkiksi blit-komennolla, joka ottaa vastaan x- ja y-

paikkakoordinaatit sovellusikkunan sisällä: 

import pyglet 

window = pyglet.window.Window() 

@window.event 

def on_draw(): 

    window.clear() 

    img.blit(50,100) 

pyglet.gl.glEnable(pyglet.gl.GL_BLEND) 

pyglet.gl.glBlendFunc(pyglet.gl.GL_SRC_ALPHA, 

pyglet.gl.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA) 

img = pyglet.resource.image('images/cup.png') 

pyglet.app.run() 

Käyttäessä edellä olevassa esimerkissä seuraavaa images-kansiossa sijaitsevaa lähdekuvaa: 

 

Kuva 3. cup.png (Liberated Pixel Cup Asset List) 

 

Saadaan näkymä, missä cup.png renderoidaan koordinaatissa (50,100): 
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Kuva 4. Kappaleen 4.4.1 esimerkkikoodin tuottama näkymä. 

 

4.4.2 ImageGrid 

Sprite-kuvaruudukon (spritesheet) yksittäisiä spritejä voidaan esittää Pygletin image-

moduulin ImageGrid-kuvaruudukko-luokan avulla. ImageGrid on sprite-kuvaruudukon 

kuvista muodostettu lista, jota käyttämällä voidaan valita halutut spritekuvat. ImageGrid-

luokan parametreja ovat image eli ladattu kuva, rows eli rivit, columns eli sarakkeet, 

item_width eli sarakkeen leveys, item_height eli rivin korkeus: 

import pyglet 

window = pyglet.window.Window() 

@window.event 

def on_draw(): 

    window.clear() 

    imgGrid[0].blit(50,50) 

    imgGrid[5].blit(200,400) 
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    imgGrid[8].blit(500,200) 

pyglet.gl.glEnable(pyglet.gl.GL_BLEND) 

pyglet.gl.glBlendFunc(pyglet.gl.GL_SRC_ALPHA, 

pyglet.gl.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA) 

imgGrid = pyglet.image.ImageGrid( 

image=pyglet.resource.image('images/char.png'), rows=1, 

columns=10, item_width=32, item_height=32) 

pyglet.app.run() 

Käyttäessä edellisessä esimerkissä seuraavaa images-kansiossa sijaitsevaa lähdekuvaa: 

 

Kuva 5. char.png 

Saadaan seuraavanlainen näkymä: 

 

Kuva 6. Kappaleen 4.4.2 esimerkkikoodin tuottama näkymä. 
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Mikäli halutaan käyttää kaksiuloitteista sprite-kuvaruudukkoa, täytyy ottaa huomioon 

Pygletin ylöspäin kasvava y-akseli. Tämän takia kaksiuloitteiset ImageGrid-oliot 

noudattavat kuvan kaltaista kaavaa: 

 

Kuva 7. Abstraktio kaksiuloitteisesta ImageGrid-kuvaruudukosta. Alkioita voidaan kutsua 

joko järjestysnumerolla, esimerkiksi 7 tai 11, tai koordinaateilla, kuten esimerkiksi (0, 2).  

 

4.4.3 Sprite-luokka 

Sprite on näytöllä esitettävän kuvan instanssiluokka, joka sisältää paikkakoordinaatit, 

skaalauksen, läpinäkyvyyden sekä rotaation. Käytettäessä pelkästään Sprite-luokkia, ei 

tarvita erikseen OpenGL-parametrien asettamista. Seuraava esimerkki asettaa cup.png-

lähdekuvasta tehdyn sprite-olion (300,300)-koordinaattipisteeseen, kääntää sitä 45 asteella, 

skaalaa sen kaksinkertaiseksi ja muuttaa läpinäkyvyyden, eli RGBA-värimallin alfakanavan, 

puoleen maksimiarvosta: 

import pyglet 

window = pyglet.window.Window() 

@window.event 

def on_draw(): 

    window.clear() 

    img.draw() 

img = pyglet.sprite.Sprite( 

      pyglet.resource.image('images/cup.png'),x=300,y=300) 

img.scale=2 

img.rotation=45 

img.opacity=127 

pyglet.app.run() 

Käyttäessä edellisessä esimerkissä lähdekuvana Kuvaa 3, saadaan seuraavanlainen näkymä: 
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Kuva 8. Kappaleen 4.4.3 ensimmäisen esimerkkikoodin tuottama näkymä. 

 

Sprite-luokka voi esittää tavallisten kuvien lisäksi myös animaatioita Pygletin image-

moduulin Animation-luokalla. Seuraavassa esimerkissä luodaan Sprite-animaatio 

syöttämällä Sprite-luokkaan Animation-olio, joka on koostettu kappaleessa 4.4.2 esitetystä 

ImageGrid-oliosta Animation-luokan from_image_sequence-funktion avulla: 

import pyglet 

window = pyglet.window.Window() 

@window.event 

def on_draw(): 

    window.clear() 

    coinAnimationSprite.draw() 

coinSpritesheet = pyglet.resource.image( 'images/coin_gold.png' ) 

coinGrid = pyglet.image.ImageGrid( image=coinSpritesheet, rows=1, 

columns=8, item_width=32, item_height=32 ) 
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coinAnimation = pyglet.image.Animation.from_image_sequence( 

sequence=coinGrid, period=0.2 ) 

coinAnimationSprite = pyglet.sprite.Sprite(coinAnimation) 

pyglet.app.run() 

Kun edellä olevan esimerkin lähdekuvana käytetään images-kansiossa sijaitsevaa 

coin_gold.png-tiedostoa lähdekuvana: 

 

Kuva 9. coin_gold.png (Clint Bellanger, 2012) 

Saadaan kolikko-animaatio, joka pyörii 0,2 sekunnin päivitysnopeudella sovellusikkunan 

vasemmassa alakulmassa. 

 

4.4.4 Batch 

Tehokkuuden kannalta on suositeltavaa, että yhdellä draw-komennolla renderoidaan 

mahdollisimman monta verteksilistaa (vertex list) kuin mahdollista. Verteksilista sisältää 

verteksejä ja niiden attribuutteja, mitkä OpenGL 1.5-versiosta lähtien on tallentanut suoraan 

näytönohjaimen muistiin. Pyglet luo automaattisesti verteksilistoja uutta grafiikkaa 

luodessaan tai ladatessaan, ja uusi grafiikka voidaan lisätä Pygletin grafiikkamoduulin 

Batch-luokkaan. Batch-luokka on verteksilistojen joukko, joka mahdollistaa useiden 

verteksilistojen renderoimisen yhdellä draw-komennolla. OrderedGroup-luokalla voidaan 

järjestellä Batch-olion sisällä olevia kuvia, mutta tässä kandidaatintyössä ei esitellä 

OrderedGroup-luokkaa. Seuraavassa esimerkissä luodaan Batch-joukko ja lisätään siihen 

100 Sprite-oliota, joiden x- ja y-koordinaatit ovat satunnaisesti arvottuja väleiltä x=[0,600] 

sekä y=[0,400]: 

import pyglet 

import random 

window = pyglet.window.Window() 

@window.event 

def on_draw(): 

    window.clear() 

    batch.draw() 

batch = pyglet.graphics.Batch() 

resourceImg = pyglet.resource.image('images/cup.png') 

sprites = [] 
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for i in range(100): 

    x = random.randint(0,600) 

    y = random.randint(0,400)  

    sprites.append(pyglet.sprite.Sprite(resourceImg, x=x, y=y, 

batch=batch)) 

pyglet.app.run() 

Käytettäessä Kuvan 3 cup.png:tä lähdekuvana, saadaan seuraavanlainen näkymä: 

 

Kuva 10. Kappaleen 4.4.4 esimerkkikoodin tuottama näkymä. Kuvien sijainnit ovat 

satunnaisgeneroituja. 

 

4.4.5 PIL-kuvadatan tuominen Pyglettiin 

Pyglet pystyy image-moduulin ImageData-funktiolla luomaan AbstractImage-olioita 

PIL-kuvadatasta, ja luotuja olioita voidaan tällöin käyttää myös Pygletissä. ImageData-

funktiolle syötetään kuvan leveys, korkeus, formaatti sekä kuvan tavudata. PIL-

yhteensopivuus auttaa kuvankäsittelyssä Pygletillä, kun PIL:n toiminnallisuuksia ja 
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ominaisuuksia voidaan käyttää myös Pygletin tukena. Tässä kandidaatintyössä käytetään 

PIL:n Pillow-nimistä forkkia, jonka asentaminen onnistuu pip-paketinhallintajärjestelmällä 

Windows- ja macOS-käyttöjärjestelmillä: 

pip install pillow 

 

Pillowin asentaminen easy_install-paketinhallintajärjestelmällä Windowsilla: 

easy_install Pillow 

 

Linux-käyttöjärjestelmillä Pillowin asennustapa riippuu käyttöjärjestelmästä. Pillow taas 

kutsutaan samalla tavalla kuin PIL eli import PIL -komennolla. 

 

Esimerkkipelissä Pillowin toiminnallisuuksista käytetään Image-moduulin open-, new-, 

paste-, crop-, transpose- ja tobytes-toimintoja. open-funktio lataa 

olemassaolevan kuvan ja se ottaa vastaan parametrinä avattavan kuvatiedoston nimen 

(Kasurinen, s. 17). new-funktio taas luo uuden tyhjän kuvan ja se tarvitsee parametreinä 

formaatin, esimerkiksi "RGBA", sekä kuvan koon muodossa (leveys, korkeus) (s. 35-36). 

paste-toiminnolla voidaan liittää haluttu kuva kyseisen kuvan päälle haluttuun pisteeseen, 

ja sille syötetään ladattu lähdekuva ja vapaaehtoisesti koordinaattipiste tai alue sekä maski 

(s. 56). Pillowia käytettäessä on otettava erityiseen huomioon se, että Pillowin y-koordinaatti 

on alaspäin kasvava eli päinvastainen Pygletin y-koordinaatin kanssa. crop-funktio palauttaa 

kuvasta leikatun suorakulmiokuvan ja sille syötetään alue, jossa ovat vasemman yläreunan 

sekä oikean alareunan koordinaatit muodossa (x1, y1, x2, y2) (s. 56). Tuodessa Pillow-kuva 

Pyglettiin, täytyy kuva ensiksi kääntää pystysuunnassa johtuen Pygletin ja Pillowin 

käänteisestä tavasta laskea y-koordinaatin arvo. Pillowilla kuvan pystysuuntainen 

kääntäminen onnistuu syöttämällä transpose-funktiolle Pillowin Image-moduulin 

FLIP_TOP_BOTTOM-arvo (s. 23-24). Pygletin ImageData-funktion tarvitsema kuvan 

tavudata saadaan kutsumalla Pillow-kuvan tobytes-komento, joka palauttaa kuvan 

tavudatan. Seuraavassa esimerkissä luodaan uusi kartta, missä pohjana käytetään 

grass.png:stä tuotua vihreää spriteä ja sen päälle maalataan dirt.png:ssä sijaitsevaa aluetta, 

ja lopuksi tuodaan muodostettu kuva Pyglettiin: 

import pyglet 

from PIL import Image 
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window = pyglet.window.Window() 

@window.event 

def on_draw(): 

    window.clear() 

    pygletImage.blit(0,0) 

width, height, tilesize = 8, 8, 32 

newImage = Image.new("RGBA", (width*tilesize, height*tilesize)) 

grassImage = Image.open("images/grass.png") 

dirtImage = Image.open("images/dirt.png") 

#Tehdään vihreä pohjakerros käyttämällä grass.png:n (32,96)-

pisteessä sijaitsevaa 32x32-kokoista spriteä 

greenTile = grassImage.crop((32,96,32+tilesize,96+tilesize)) 

for i in range(width): 

    for j in range(height): 

        newImage.paste(greenTile,(i*tilesize, j*tilesize)) 

#Maalataan sen päälle dirt.png:ssä sijaitseva alue (0,64,96,128) 

dirtTiles = dirtImage.crop((0, 64, 96, 160)) 

newImage.paste(dirtTiles, (tilesize, tilesize), 

dirtTiles.convert("RGBA")) 

#Käännetään kuva pystysuunnassa 

flippedImage = newImage.transpose(Image.FLIP_TOP_BOTTOM) 

#Tuodaan tavudata 

bytedata = flippedImage.tobytes() 

#Luodaan Pyglet-kuva 

pygletImage = pyglet.image.ImageData( width*tilesize, 

height*tilesize, 'RGBA', bytedata) 

pyglet.app.run() 

  

Käyttämällä edellisessä esimerkissä seuraavia kuvia: 
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Kuva 11. Kappaleen 4.4.5 

koodiesimerkissä käytetty grass.png-

lähdekuva (Liberated Pixel Cup Asset List) 

Kuva 12. Kappaleen 4.4.5 

koodiesimerkissä käytetty dirt.png-

lähdekuva (Liberated Pixel Cup Asset List) 

 

Saadaan seuraavanlainen näkymä: 

 

Kuva 13. Kappaleen 4.4.5 koodiesimerkin tuottama näkymä. 
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4.5 Äänet 

4.5.1 AVbin 

Pyglet käyttää äänentoistamiseen käyttöjärjestelmästä riippuen joko DirectSoundia 

(Windows), OpenAL:ia (macOS, Windows, Linux) tai Pulseaudiota (Linux), mitkä tukevat 

rautakiihdytettyä (hardware-accelerated) miksaamista ja 3D-asemoimista. Pakatun äänen 

dekoodaamiseen Pyglet tarvitsee AVbin-dekoodauskirjaston, jonka Pyglet-sovelluksen 

käyttäjän pitää asentaa tai ladata erikseen (Holkner, s. 70). AVbin on saatavilla Windows-, 

Linux- ja macOS-käyttöjärjestelmille osoitteesta 

http://avbin.github.io/AVbin/Download.html. Käytännöllisyyden kannalta saattaa olla 

parempi jakaa AVbinin jaettua kirjastoa (esimerkiksi avbin.dll) sovelluksen kansion mukana 

kuin vaatia jokaista sovelluksen käyttäjää erikseen asentamaan AVbinin. Windows-

käyttöjärjestelmälle avbin.dll-tiedoston saa suorittamalla AVbinin Windows 32-bittisen 

asennusohjelman, hakeutumalla Windowsin System32-kansioon ja paikantamalla sieltä 

avbin.dll-nimisen tiedoston. Kun kyseinen avbin.dll lisätään Pyglet-sovelluksen 

suorituskansioon, voidaan AVbin tuoda Pyglettiin Pygletin lib-moduulin load_library-

komennolla, jonka jälkeen Pygletin have_avbin-totuusmuuttuja muutetaan todeksi: 

import pyglet 

pyglet.lib.load_library('avbin') 

pyglet.have_avbin=True 

 

4.5.2 Äänentoisto 

Äänitiedostoa voidaan Pygletillä toistaa kahdella eri tavalla, riippuen kyseisen äänitiedoston 

käyttötarkoituksesta. Äänitiedosto ladataan Pyglettiin media-moduulin load-funktiolla, 

johon voidaan syöttää streaming-parametri epätotena, mikäli halutaan äänen 

dekoodauksen tapahtuvan ja säilytettävän muistissa suoraan levyltälukemisen sijaan. Tällä 

vältetään toiston viivettä, kun äänitiedosto voidaan lukea muistista suoraan, ja sitä on 

suotavaa käyttää erityisesti ääniefektien toistamiseen. Mikäli äänitiedosto on suuri eikä 

lyhyellä viiveellä ole väliä, voidaan streaming-parametri jättää syöttämättä kokonaan 

load-funktiolle. Parametrin tyhjäksijättäminen tai todeksiasettaminen on suotavaa 

esimerkiksi toistaessa taustamusiikkia, ja tällöin kyseinen tiedosto on syötettävä media-

moduulin Player-olioon sen queue-funktion avulla. 

http://avbin.github.io/AVbin/Download.html
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Esimerkkipelin sounds-kansiossa sijaitsevan coin_pick.mp3-nimisen ääniefektin 

toistaminen Pygletissä onnistuu seuraavalla tavalla: 

import pyglet 

pyglet.lib.load_library('avbin') 

pyglet.have_avbin=True 

window = pyglet.window.Window() 

coinSound = pyglet.media.load("sounds/coin_pick.mp3", 

streaming=False) 

coinSound.play() 

pyglet.app.run() 

 

Musiikin toistamisessa taas on luotava ensin Player-olio, johon sen queue-funktiolla 

voidaan syöttää äänitiedostoja jonoon. Player-olion avulla äänitiedosto toistetaan kutsumalla 

play-toiminto ja seuraavaan äänitiedostoon vaihtaminen onnistuu next_source-

komennolla: 

import pyglet 

pyglet.lib.load_library('avbin') 

pyglet.have_avbin=True 

window = pyglet.window.Window() 

mediaPlayer = pyglet.media.Player() 

mediaPlayer.queue(pyglet.media.load("sounds/forest.mp3")) 

mediaPlayer.queue(pyglet.media.load("sounds/menumusic.mp3")) 

mediaPlayer.play() 

#Ohitetaan forest.mp3-tiedoston toistaminen 

mediaPlayer.next_source() 

pyglet.app.run() 

 

4.6 Pyglet-sovelluksen pääsilmukka ja kuvataajuus 

Pyglet-sovelluksen pääsilmukka toteutetaan clock-moduulin joko schedule- tai 

schedule_interval-funktiolla. schedule kutsuu päivitysfunktiota niin usein kuin 

mahdollista, kun taas schedule_interval kutsuu päivitysfunktion halutun ajankeston 

välein. Oletusarvoisesti Pygletin sovellusikkuna on pystytahdistettu, eli mikäli 

kuvataajuuden (frames per second, FPS) halutaan olevan korkeampi kuin näytön 
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päivitystaajuus, täytyy Window-olion pystytahdistus määrittää epätodeksi. Esimerkiksi 60 

kertaa sekunnissa suoritettavan funktion kutsuminen onnistuu seuraavalla tavalla: 

import pyglet 

def update(dt): 

    print (dt, "s") 

pyglet.clock.schedule_interval(update,1/60.0) 

pyglet.app.run()  

 

Kuvataajuuden maksimointi ja näyttäminen taas onnistuvat seuraavan koodin mukaisesti: 

import pyglet 

def update(dt): 

 pass 

window = pyglet.window.Window(vsync=False) 

@window.event 

def on_draw(): 

    window.clear() 

    fps_display.draw() 

fps_display = pyglet.clock.ClockDisplay() 

pyglet.clock.schedule(update) 

pyglet.app.run() 

 

Edellisessä esimerkkikoodissa on huomionarvoista se, että Pyglet vie yhden ytimen 

suoritinkäytöstä 100 % maksimoidakseen päivitystaajuuden. Tämän takia schedule-

funktion käyttämistä pääsilmukkana voi useimmissa käyttötapauksissa olla suotavaa välttää 

(Holkner, s. 83). 

 

4.7 Käyttöliittymä 

Yksi Pygletin heikkouksista on sen rajallinen määrä käyttöliittymäwidgettejä; Pyglet-

kirjastosta puuttuu esimerkiksi kokonaan painike-luokka (Button). Tämän vuoksi onkin 

peliohjelmoinnin näkökulmasta välttämätöntä joko luoda oma käyttöliittymäkirjasto tai 

käyttää kolmannen osapuolen tekemää käyttöliittymäkirjastoa. Tässä kandidaatintyössä 

esitellään joitakin vaihtoehtoisia kolmansien osapuolten tekemiä Pyglet-

käyttöliittymäkirjastoja, joista yhtä käytetään esimerkkipelissä. Esiteltävät 
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käyttöliittymäkirjastot on etsitty eri Github-repositorioista ja valittu perustuen niiden 

suosioon ja laajuuteen. 

 

4.7.1 Kytten 

Conrad Wongin ohjelmoima Kytten on yksi vanhimmista ja kattavimmista 

käyttöliittymäkirjastoista Pygletille. Sen kehittäminen on kuitenkin lopetettu vuonna 2011 

ja Kyttenistä on tehty päivitettyjä forkkeja, minkä vuoksi sen käyttäminen 

käyttöliittymäkirjastona ei ole suositeltavaa.  

 

4.7.2 simplui 

Tristam MacDonaldin tekemä simplui on Kyttenin ohella yksi vanhimmista 

käyttöliittymäkirjastoista Pygletille. Sen kehittäminen on käytännössä lopetettu, eikä sitä 

myöskään sen rajallisuuden takia suositella peliohjelmointiin.  

 

4.7.3 nwidget 

nwidget on sekä Pyglet- että Cocos2D-yhteensopiva käyttöliittymäkirjasto, joka on 

kattavasti testattu ja dokumentoitu. Se kuitenkin on riippuvainen ulkoisista fonttools- ja 

numpy-kirjastoista ja sen viimeinen päivitys on tehty 2013, minkä vuoksi sen käyttämistä 

käyttöliittymäkirjastona voi olla suotavaa välttää.  

 

4.7.4 glooey 

Kale Kundertin ja Alex Mitchellin tekemä glooey on yksi uusimmista 

käyttöliittymäkirjastoista Pygletille, ja sen kehittäminen on aktiivista. glooeyn 

toimintaperiaate on olla mahdollisimman olioperustainen ja tehokas käyttöliittymäkirjasto. 

Sen tämänhetkinen - versio 0.1:n - käyttöliittymäwidgettien määrä on kuitenkin melko 

rajallinen, eikä glooey:tä ole vielä dokumentoitu, minkä vuoksi sitä ei käytetä 

esimerkkipelissä. 

 

4.7.5 pyglet-gui 

Tässä kandidaatintyössä käytettävä käyttöliittymäkirjasto on pyglet-gui 0.1. Pyglet-gui on 

Jorge Leitãon tekemä ja ylläpitämä forkki Kytten-kirjastosta, ja se on yksi kattavimmista, 

dokumentoiduimmista ja testatuimmista käyttöliittymäkirjastoista Pygletille. Se sisältää 
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laajasti erilaisia käyttöliittymäwidgettejä sekä esimerkiksi mahdollisuuden kustomisoida 

niitä omilla kuvilla. Pyglet-guissa widgetit lisätään Container-säiliöluokkiin, joita ovat 

HorizontalContainer (vaakasuuntainen säiliö) ja VerticalContainer (pystysuuntainen säiliö). 

Luotu Container lisätään content-parametrina Manager-luokkaan, joka sisältää myös oman 

tapahtumanlähettäjäluokkansa. Toinen vaihtoehtoinen tapa on lisätä yksittäisiä widgettejä 

suoraan content-parametrina Manager-luokkaan, jolloin luotu Manager-olio sisältää vain 

yhden, kyseisen widgetin. Manager-olioita voidaan sijoittaa sekä (x, y)-

paikkakoordinaateilla että anchor-ankkuriparametrilla eri puolille Window-oliota. Manager-

olion luonnin yhteydessä pitää myös määritellä sen käyttämä Theme-teemaolio, joka sisältää 

Managerissa käytettävän teeman eri ominaisuudet kuten fontin sekä kuvaspritet. 

Esimerkkipelissä käytetään pyglet-gui:n theme-kansiossa sijaitsevia oletusteemaa ja kuvia. 

Pyglet-gui:n yksi keskeisimmistä heikkouksista on Manager-olioiden huomattava 

resurssinsyönti suorituskyvystä, joten niiden määrä on suotavaa pitää pienenä. 

 

4.7.5.1 Teeman luominen pyglet-gui:ssa 

Esimerkkipelissä uusi teema luodaan seuraavanlaisella koodilla, missä funktiolle syötettävä 

parametri 'theme' on teema-kansion nimi: 

from pyglet_gui.theme import ThemeFromPath 

theme =  pyglet_gui.theme.ThemeFromPath('theme') 

 

Edellinen koodi lataa theme.json-nimisen teematiedoston suoraan theme-nimisestä 

kansiosta. Toinen vaihtoehtoinen tapa on luoda teema itse. Seuraavassa esimerkissä luodaan 

uusi teema, missä ollaan määritelty fontin nimi, fontin koko, fontin väri, painikkeiden down- 

ja up-ominaisuudet sekä teemakansion sijainti. Painikkeiden down- ja up-ominaisuudet 

ottavat vastaan käytettävän kuvaspriten ja sen ominaisuudet, kuten kehyksen (frame) ja 

pehmusteen (padding), sekä mahdolliset yksilölliset teema-ominaisuudet, kuten fontin 

ominaisuudet: 

from pyglet_gui.theme import Theme 

theme = Theme({ 

    "font": "Lucida Grande", 

    "font_size":14, 

    "text_color":[255,128,0,255], 

    "button": { 
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        "down": { 

            "image": { 

                "source": "button-down.png", 

                "frame":[6,6,3,3], 

                "padding":[12,12,4,2] 

            }, 

            "text_color":[0,0,0,255] 

        }, 

        "up": { 

            "image": { 

                "source": "button.png", 

                "frame":[6,6,3,3], 

                "padding":[12,12,4,2] 

            } 

        } 

    } 

}, resources_path="theme") 

 

4.7.5.2 Widgettien ja Managerin luominen pyglet-gui:ssa 

Tässä kappaleessa esitellään pyglet-gui:n Button-, Label- ja Manager-luokkien luomista ja 

käyttämistä. Pyglet-gui:n buttons-moduulin Button-painikeolio ottaa parametreina vastaan 

painikkeen tekstin, painettaessa suoritettavan funktion nimen (on_press) sekä is_pressed-

totuusarvon, joka kertoo onko painike painettu jo valmiiksi vai ei. Label-tekstioliota voidaan 

muotoilla parametreillä, joita näytettävän tekstin lisäksi ovat myös lihavointi (bold), 

kursivointi (italic), fontin nimi (font_name), fontin koko (font_size), väri (color) ja 

teematyyli (path). Manager-luokan vastaanottavat parametrit ovat listattuna liitteessä 3 ja 

niistä tärkeimmät ovat sisältö, sovellusikkuna, teema, batch, ankkuri sekä etäisyys 

ankkuripisteestä. Seuraavassa esimerkissä luodaan ensin teema kappaleen 4.7.5.1 

ensimmäisen koodiesimerkin mukaisesti, minkä jälkeen luodaan painike- ja tekstiwidgetit, 

jotka sijoitetaan HorizontalContainer-säiliöolioon. Luotu säiliöolio syötetään parametrina 

Manager-olioon, jota renderoidaan on_draw-funktiossa luodun Managerin batchin avulla: 

from pyglet_gui.theme import ThemeFromPath 

from pyglet_gui.buttons import Button 

from pyglet_gui.containers import HorizontalContainer 
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from pyglet_gui.manager import Manager 

from pyglet_gui.gui import Label 

from pyglet_gui.constants import ANCHOR_TOP 

import pyglet 

import random 

window = pyglet.window.Window() 

batch = pyglet.graphics.Batch() 

@window.event 

def on_draw(): 

    window.clear() 

    batch.draw() 

def onButtonPress(arg): 

    print("Button is down:", arg) 

theme =  ThemeFromPath('theme') 

button = Button(label="Hello!", on_press=onButtonPress) 

label = Label("Press this:") 

container = HorizontalContainer(content=[label, button]) 

mainManager = Manager(container, 

                    window=window, 

                    theme=theme, 

                    batch=batch, 

                    anchor=ANCHOR_TOP) 

pyglet.app.run() 

 

Suorittamalla edellämainittu koodi käyttämällä pyglet-gui:n version 0.1 theme-kansiota, 

saadaan seuraavanlainen näkymä, missä käyttöliittymä on ankkuroitu yläreunaan:   
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Kuva 14. Kappaleen 4.7.5.2 koodiesimerkin tuottama näkymä.  
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5 PYGLET-DEMOPELI 

Tässä luvussa esitellään tämän kandidaatintyön yhteydessä toteutettua yksinkertaista 

demopeliä ja joitakin sen esimerkkikoodeja sekä kartan tekemistä. Demopelin tarkoitus on 

esitellä konkreettinen, joskin pelkistetty ja suppea, esimerkki Pygletillä toteutetusta 2D-

pelistä ja vastata tutkimuskysymykseen "Kuinka tehdä 2D-peli Pygletillä?". Pelissä on 

alkuvalikko sekä varsinainen peliskene, jossa pelaaja voi kävellä kartalla ja poimia kolikoita. 

Näppäimiä ovat WASD ja Esc. Käyttöliittymässä käytetään pyglet-gui:n Button-, Label-, 

Frame-, Container- ja Manager-luokkia. Peli on tehty suorituskyvyn maksimointi mielessä 

ja käyttäen eri Pygletin ominaisuuksia, ja se tarjoaa rungon, esimerkin, jonka laajentaminen 

mahdollistaa laajemman pelin rakentamisen. Peli ei kuitenkaan välttämättä noudata kaikkia 

hyvän ohjelmoinnin alkeita; se esimerkiksi sisältää joitakin globaaleja muuttujia, joita on 

suotavaa välttää laajemmissa projekteissa, ja koodi on kokonaan itsekommentoivaa. Tämän 

takia demopeliä on pidettävä pitkälti vain esimerkkinä pienehköstä Pyglet-pelistä, eikä sen 

sisältämää koodityyliä tule noudattaa fundamentaalisesti. Kuvissa 15 ja 16 esitellään pelin 

aloitus- ja peliskenejä.   

 

Kuva 15. Pelin aloitusruutu. 
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Kuva 16. Esimerkkipelin peliskene. 

5.1 Pelissä käytetyt materiaalit ja kirjastot 

Esimerkkipeli käyttää PIL-, Pyglet ja Pyglet-gui-kirjastoja. Niiden asentaminen ja 

käyttöönotto on kuvailtu aikaisemmissa luvuissa. Peli käyttää myös AVbin-moduulia, jonka 

käyttöönottamisesta kerrotaan kappaleessa 4.5.1. Peli käyttää myös erilaisia sprite- ja 

äänitiedostoja, joista suurin osa on kolmansien osapuolten tekemiä. Esimerkkipelin 

lähdekoodi, spritet ja äänitiedostot ovat saatavilla projektin Github-repositorystä: 

https://github.com/sakkee/Simple-2D-rpg-engine-for-Pyglet . 

5.2 Kartan tekeminen 

Esimerkkipelin kartta on tehty Tiled-karttaeditorin versiolla 0.17.2. Luodusta 

karttatiedostosta koostetaan PIL:n avulla varsinainen kuvadata, joka voidaan tuoda 

Pyglettiin. Pelin Tiled-kartta koostuu kuudesta tasosta (layer): Layer 1, Layer 2, Layer 

Fringe, Blocks, Coins ja NPCs. NPCs-taso on oliotaso (Object Layer) ja muut tasot ovat 

https://github.com/sakkee/Simple-2D-rpg-engine-for-Pyglet
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tiilitasoja (Tile Layer). Kartta sisältää neljä images-kansiosta tuotua spritesheettiä: dirt.png 

(ks. Kuva 11), grass.png (ks. Kuva 10), grassalt.png sekä cup.png (ks. Kuva 3). Layer 1 ja 

Layer 2 muodostavat pelissä kartan pohjakerroksen, ja Layer Fringe muodostaa hahmojen 

päälle menevän kerroksen. Blocks- ja Coins-tasoja ei käytetä pelissä grafiikkatasoina, vaan 

demopelin koodi lisää kyseisiin kohtiin kartassa joko esteen (Blocks) tai kolikon (Coins) 

mikäli niiden arvo on muu kuin 0 eli tyhjä. NPCs-oliotason yksittäiset oliot siirretään 

haluttavien tiilien kohdille karttaeditorissa. Olioiden asettaminen täsmälleen oikeisiin 

kohtiin on esimerkkipelin koodin takia tärkeää, sillä koodi lataa NPC-hahmojen 

ilmestymiskohdat käyttämällä lattiafunktiota. Peli lataa esimerkiksi kohdassa (128, 96) 

olevan NPC-olion tiilelle (128//32, 96//32) eli (4, 3). NPCs-olioilla on neljä lisäominaisuutta 

(custom properties): charsprite (kokonaisluku), direction (kokonaisluku, x=[0,3]), name 

(merkkijono) ja shirtsprite (kokonaisluku). Näiden tietojen avulla voidaan luoda uusia NPC-

hahmoja, joilla on omat vaatetuksensa, hahmonsa, nimensä ja aloitussuuntansa. Kuvassa 17 

on esimerkkinäkymä Tiled-karttaeditorista. 

 

Kuva 17. Tiled-karttaeditorin esimerkkinäkymä 

 

Kartta tallennetaan JSON-tiedostoksi, joka toimii myös Tiled-projektitiedostona. 

Käytännössä Tiledillä tehty JSON-tietorakenteinen kartta noudattaa seuraavaa periaatetta: 
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{ 

"mapproperty1":"mapproperty2", 

"tilesets":[ tileset1, tileset2, tileset3 ], 

"layers": [ layer1, layer2, layer3 ] 

} 

 

Kartan muuttujia ovat esimerkiksi height, width, tileheight ja tilewidth. Tilesettien eli 

tiilikuvaruudukkojen ominaisuuksia ovat muun muassa image, firstgid, imageheight, 

imagewidth ja tilecount. Tasojen ominaisuuksia taas ovat esimerkiksi data, height, name ja 

width. Tiilikuvaruudukkojen firstgid- ja tilecount-muuttujia tarvitaan määrittäessä tasojen 

data-listan alkioista oikea tiilikuva. Esimerkiksi, kun tason data-lista on seuraavanlainen: 

"data":[29, 35, 35, 11] 

Ja tiilikuvaruudukojen muuttujia ovat esimerkiksi seuraavat:  

"tilesets": 

[{ 

    "firstgid":1, 

    "tilecount":18, 

}, 

{ 

    "firstgid": 19, 

    "tilecount: 18 

}] 

Saadaan selville yhtälöllä (alkio >= firstgid && alkio < firstgid + 

tilecount), että ensimmäiset kolme data-alkiota viittaavat jälkimmäiseen 

tiilikuvaruudukoon ja neljäs viittaa ensimmäiseen tiilikuvaruudukkoon. Huomionarvoista on 

se, että Tiledissä y-akseli on alaspäin kasvava, kuten esimerkiksi PIL:ssä. Eli toisin kuin 

kappaleessa 4.4.2 esitetyssä Pygletin ImageGrid-luokassa, muodostuu Tiledin 

kuvaruudukko kuvassa 18 esitetyllä tavalla. 
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Kuva 18. Esimerkki Tiled-kuvaruudukosta, missä firstgid on 1 ja tilecount on 9. 

 

Myös itse tasot muodostetaan samalla periaatteella kuin kuvaruudukot. Tasojen data-listat 

ovat vain yksiuloitteisia listoja, joten kunkin data-alkion sijainti listassa kertoo kyseisen 

alkion (x, y)-koordinaattipisteen tasolla. Koordinaattipisteen X on sama kuin data-alkion 

sijainnin ja tason leveyden eli width:n välisen jakolaskun jakojäännös (i%width), ja 

koordinaattipisteen Y on sama kuin data-alkion sijainnin ja tason leveyden välisen 

lattiafunktion tulos (i//width): 

width = 3 

data = [5, 11, 3, 2, 5, 11, 23, 10, 1] 

for i in range(len(data)): 

    print("x:{}, y:{}".format(i%width, i//width)) 

 

Esimerkkipelin karttatiedosto "examplemap.json" on liitteessä 4. 

 

5.2.1 Tiled-kartan piirtäminen PIL:llä ja tuominen Pyglettiin 

JSON-tiedostorakenteinen Tiled-kartta voidaan ladata Pythonin välimuistiin käyttämällä 

json-kirjaston load-funktiota. Esimerkkipelissä Tiled-kartan karttaominaisuuksista otetaan 

talteen leveys, korkeus, tiilenkoko, tilesetit sekä tasot. Tileseteistä otetaan talteen kuvan 

sijainti, firstgid, sarakkeet (columns) sekä tilecount. Tileset-kuvat avataan PIL:n Image-

moduulin open-funktiolla kappaleen 4.4.5 esimerkin mukaisesti, ja luodaan tyhjät pohja- ja 

päällystekarttakuvat PIL:n Image-moduulin new-funktiolla. Luotujen pohja- ja 

päällystekarttakuvien koot ovat Tiled-kartan leveys kerrottuna tiilenleveydellä sekä Tiled-

kartan korkeus kerrottuna tiilenkorkeudella. Tasot "Layer 1" ja "Layer 2" piirretään 

pohjakarttakuvaan ja "Layer Fringe" piirretään päällystekarttakuvaan. Piirtäminen onnistuu 
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käyttämällä PIL:n crop-funktiota, edellisen kappaleen koodiesimerkkejä ja PIL:n paste-

funktiota. Liitteessä 5 gamelogic.py-tiedostossa funktioissa loadMap ja 

getTileTexture ladataan ja piirretään kartat.  

 

5.3 Demopelin toteutus 

Tässä kappaleessa esitellään demopelin koodiesimerkkejä ja rakennetta. Koko 

esimerkkipelin koodia ei käsitellä, vaan pitkälti vain joitakin toteutusratkaisuja, joihin pelin 

rakentamisessa ollaan päädytty. Pelin keskeisin moduuli on Engine-luokka, ja se käyttää 

pelin viittä päämoduulia: UIManager, ScreenManager, MusicManager, SpriteManager ja 

Window. Gamelogic-moduuli sisältää globaaleja funktioita, constants-moduuli sisältää 

pelissä käytettäviä globaaleja vakioita, ja globalvars sisältää globaaleja muuttujia.  

 

5.3.1 Pelimoottori 

Pelin moottorina toimii Engine-luokka, joka sisältää päämoduulioliot ja update-funktion. 

Enginen initGame-funktio alustaa pelin luomalla uuden sovellusikkunan, batch-oliot ja 

päämoduulioliot, asettamalla GL_BLEND-arvon ja kutsumalla ChangeGameState-

funktiota GAMESTATE_MENU-vakiolla. Pelissä käytetään Pygletin clock-moduulin 

schedule-funktiota FPS:n maksimoimiseksi, mutta laajemmissa projekteissa voi olla 

kannattavampaa käyttää schedule_interval-funktiota. update-funktio päivittää 

millisekunttimuuttujan current_millitime:n, jota käytetään useissa laskutoimituksissa, kuten 

esimerkiksi kuvien siirtämisessä. current_millitime on millisekunnin tarkkuudella laskettu 

pelissä käytettävä aikamuuttuja perustuen Pythonin time-moduulin time-funktioon, mikä 

auttaa esimerkiksi animaatioiden ja siirtymisten hallinnassa. update-funktio päivittää 

myös pelaajien, karttakuvien ja kolikoiden sijainnit. 

 

Varsinainen sovellusikkuna löytyy engine.py-tiedoston Window-luokasta, joka käyttää 

pyglet.window.Window-luokkaa absktraktiluokkana. Se sisältää kolme Pyglet-tapahtumaa: 

on_key_release, on_key_press ja on_draw.  
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5.3.2 Valikkorakenteet ja käyttöliittymä 

Pelin käyttöliittymää hallinnoi UIManager-luokka (liite 14). Se sisältää esimerkiksi listan, 

mitä käyttöliittymäikkunoita pidetään auki (states), escWindow-, menuWindow- ja 

statsWindow-muuttujat, ja funktiot kyseisten ikkunoiden sulkemiseen ja avaamiseen. 

Ladattaessa ensimmäisen kerran UIManager, ladataan pyglet-gui:n teema muistiin theme-

kansion theme.json-tiedostosta. Kaikki pyglet-gui-Manager-oliot on lisätty osaksi guiBatch-

luokkaa, jolloin koko käyttöliittymän renderointi onnistuu yhdellä komennolla (kappale 

4.4.4). EscWindow, MenuWindow ja StatsWindow (liite 15) ovat luokkia, jotka perustuvat 

pyglet-gui:n Manager-luokkaan. Luvun alussa esitetyssä kuvassa 15 on MenuWindow-

valikko, ja kuvassa 16 on StatsWindow-teksti peliskenen ylälaidassa. Kuva 20 esittää 

EscWindow-ikkunaa. 

 

Kuva 20. Pelaaja on avannut Esc-valikon. 

 



 

 

 

39 

5.3.3 Skenet sekä niiden hallinta ja vaihtaminen 

Skenen vaihtaminen tapahtuu gamelogic-moduulissa olevan ChangeGameState-funktion 

avulla, joka ottaa parametrina vastaan gamestate-vakion ja joka hallinnoi ScreenManager-

moduulin käyttämistä. ScreenManager sisältää menuScreen- ja ingameScreen-muuttujat, 

sekä funktiot niiden avaamiseen ja sulkemiseen. MenuScreen ja IngameScreen sijaitsevat 

screenstateTemplates-moduulissa, ja IngameScreen sisältää oman draw-funktionsa, joka 

piirtää peliskenen graafisen sisällön Window-sovellusikkunaan. 

 

5.3.4 Liikkuminen 

Hahmon liikuttaminen tapahtuu WASD-näppäimiä käyttämällä. on_key_press- ja 

on_key_release-tapahtumankäsittelyfunktiot tarkastavat, onko painettu näppäin 

WASD-näppäin perustuen constants-moduulin MOVEBINDINGS-muuttujaan (liite 9). 

Liikkumisnäppäintä painettaessa on_key_press kutsuu gamelogic-moduulista move-

funktiota, joka taas määrittää hahmon seuraavan suunnan (nextDir). move-funktio tarkistaa 

myös että uudelle tiilelle voidaan liikkua ja siirtää hahmo uudelle sijainnille mikäli hahmo 

ei ole jo valmiiksi liikkumassa. update-funktio taas tarkistaa hahmon sijainnin 

checkPlayerMovement-funktiolla, joka laskee hahmon pikselietäisyyden tiilestä 

(xOffset, yOffset) ja, kun yhden tiilen kävelemiseen vaadittava aika on kulunut 

(MOVETIME), tarkistaa jatkaako pelaaja kulkua (toStop on epätosi) ja mihin suuntaan 

(nextDir) vai pysähtyykö (toStop on tosi). Pikselietäisyyden laskeminen tiilestä tapahtuu 

seuraavalla laskukaavalla: 

offset = TILEWIDTH - TILEWIDTH * (g.gameEngine.gameTick - 

player.moveTick)/MOVETIME 

 

Hahmon pysäytysfunktio stopMove muuttaa hahmon toStop-muuttujan todeksi, jolloin 

checkPlayerMovement-funktio seuraavan kerran suoriutuessa lopettaa hahmon 

liikkumisen, kun hahmo on astunut määränpäähän. Hahmon astuessa määränpäähän 

tarkistetaan pickCoin-funktiolla onko kyseisessä kohdassa kolikkoa ja jos on, niin 

poimitaan se. 
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5.3.5 Äänet ja musiikki 

MusicManager-luokka hallinnoi pelissä käytettävää musiikkia ja ääntä, ja se sisältää sekä 

pygletin Player-olion (kappale 4.5.2) että ääniefektit. Pelissä käytetään kahta eri 

taustamusiikkikappaletta: toinen aloitusvalikossa ja toinen peliskenessä. Näitä käytetään 

kappaleessa 4.5.2 toisen esimerkin mukaisesti. Taustamusiikki vaihtuu, kun suoritetaan joko 

IngameScreen-skenen LoadMap-funktio tai MenuScreen-skenen openMenuScreen-

funktio. Peli myös käyttää ääniefektejä kappaleen 4.5.2 ensimmäisen esimerkin mukaisesti, 

ja ääniefektit ladataan pelin käynnistyessä MusicManager-olion soundEffects-muuttujaan 

perustuen constants-moduulin SOUNDEFFECTNAMES-muuttujaan. Pelissä käytetään on 

vain yksi ääniefekti ja se toistetaan kun kolikko poimitaan. 

 

5.3.6 SpriteManager 

SpriteManager hallinnoi pelissä käytettäviä spritejä - kartan piirtämiseen käytettäviä tileset-

kuvia lukuun ottamatta – ja sitä käytetään, kun uusia hahmoja piirretään (esimerkiksi 

ladattaessa kartan NPC-hahmot) tai kun lisätään kolikkoanimaatioita.  

 

5.3.7 Grafiikan renderointi 

Jokaisella Window-luokan on_draw-funktion suoriutumiskerralla renderoidaan gamelogic-

moduulin drawGraphics-funktiolla sekä skenen grafiikka että guiBatch, joka sisältää pelin 

pyglet-gui-käyttöliittymäwidgetit. MenuScreen-skene sisältää images-listan, joka pitää 

muistissa kyseisessä skenessä käytettäviä kuvia screenBatch-luokkaan lisättyinä Sprite-

olioina. Tämän toteutusmallin takana on ajatus, että kyseiseen aloitusskeneen voidaan 

myöhemmin lisätä muitakin kuvia, jolloin niiden renderointi tapahtuisi tehokkaasti yhden 

batch-luokan draw-funktion avulla. Peliskenen oma draw-funktio taas piirtää ensin kartan 

pohjakuvan, jonka jälkeen pelaajat, kolikot ja viimeiseksi kartan päällystekuvan. Sekä 

karttakuvat että pelaajat piirretään blit-funktion avulla. Tämä ei ole kuitenkaan kovin 

tehokas tapa, sillä nämä eivät ole osa batch-luokkaa. Pygletin ImageGrid-oliota ei pysty 

suoraan lisäämään batch-olioon, minkä takia pelaajien hahmojen renderointi tapahtuu 

erikseen blit-funktion avulla. Tehokkuuden maksimoimiseksi tämä muodostaakin yhden 

melko keskeisen jatkokehityssuunnan, että koko peliskenen grafiikka pystyttäisiin 

renderoimaan saman batchin draw-komennolla.  
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Kuvassa 21 on esitetty tasojen renderointijärjestys esimerkkipelissä. PIL muodostaa "Layer 

1"- ja "Layer 2"-kuvista yksittäisen tason tehokkuuden maksimoimiseksi.   

 

Kuva 21. Hahmotelma tasojen renderointijärjestyksestä. 

 

5.4 Esimerkkipelin mahdollinen jatkokehitys 

Vaikka esimerkkipelin tarkoitus on esitellä eri Pygletin ominaisuuksia, voisi sen koodin 

suoriutumista tehostaa. Esimerkkipeli on hyvin prosessoripainoitteinen ja vain yhtä 

prosessoria käyttävä. Lisäksi se ei hyödynnä kokonaan batch-luokkia ja 

käyttöliittymäkirjaston widgetit vievät melko huomattavan määrän tehosta. Mahdollisia 

tehostusideoita voisivat olla muun muassa ohjelman monisäikeistäminen, näytönohjaimen 

laskentatehon hyödyntäminen, blit-funktioiden korvaaminen täysin batch-luokan draw-

funktiolla ja kevyemmän käyttöliittymäkirjaston käyttäminen tai kehittäminen. Lisäksi 

pelissä ei käytetä ollenkaan Pygletin group-luokkia, joilla voidaan esimerkiksi hallita batch-

olioiden verteksilistojen renderointijärjestystä. Myöskään hiiren tapahtumankäsittelyä ei 

käytetä kuin välillisesti käyttöliittymäkirjaston kautta. Mahdolliset käyttäjän omat asetukset 

tai tallennukset ovat tärkeitä pelinkehityksessä, joten ne olisivat yksi kehitysmahdollisuus 

tulevaisuudessa. 
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6 TULOKSET, YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

Työn tavoitteina oli esitellä Pygletin erilaisia ominaisuuksia 2D-peliohjelmoinnin 

näkökulmasta ja tarkastella Pygletin soveltuvuutta 2D-peliohjelmointiin pelikirjastoja 

vertailemalla, tutkimalla Pygletin ominaisuuksia ja toteuttamalla pohdinnassa 

hyödynnettävän konkreettisen esimerkkipelin. Kandidaatintyö toteutus tapahtui pääosin 

alkuraportin suunnitelman mukaisesti, joskin tässä työssä keskityttiin lisäksi pyglet-gui-

käyttöliittymäkirjastoon ja Tiled-karttaeditoriin, joita ei mainittu alkuraportissa. Tiled ja 

pyglet-gui otettiin tähän työhön mukaan, jotta alkuperäiseen tutkimuskysymykseen "Kuinka 

tehdä 2D-peli Pygletillä?" voitiin vastata.  

 

Kandidaatintyön tuotoksena syntynyt esimerkkipeli on pelkistetty pienimuotoinen peli, joka 

esittelee erilaisia Pygletin ominaisuuksia tehokkuuden kannalta. Vaikka esimerkkipeli 

todistaa Pygletillä tehdyn pelin suoriutuvan tehokkaasti ja Pyglet-ohjelmoinnin olevan 

melko yksinkertaista, tavoite todistaa Pygletin soveltuvuus laajempaan, kaupalliseen 2D-

peliohjelmointiin saavutettiin vain osittain; 1) Pygletin OpenGL-versio ei tue 

mobiilikehitystä, 2) Pygletille ei ole olemassa yksittäistä kattavaa ja tehokasta 

käyttöliittymäkirjastoa, 3) Pygletin dokumentaatio on melko rajoittunut, 4) Pyglet vaatii 

osaksi ulkopuolisten kirjastojen ja moduulien, kuten esimerkiksi PIL:n ja AVbin:n, 

käyttämistä, 5) kaikkea grafiikkaa, kuten esimerkiksi ImageGrid-olioita, ei voida 

vaivattomasti lisätä batcheihin, 6) Pyglet ei sisällä suoraa tukea monisäikeistämiselle ja 7) 

Pygletin suosio hiljalleen hiipumassa tai ei ainakaan kasvamassa. Vajavaisuuksista 

huolimatta todettakoon, että Pyglet on Python-pelikirjastoista hyvä valinta peliohjelmointiin 

ja se sopii Pythonin vaivattomuuden takia esimerkiksi aloitteleville ohjelmoijille. Lisäksi 

nämä vajavaisuudet eivät välttämättä estä laajempaa pelinkehitystä; esimerkiksi omien 

käyttöliittymäkirjastojen kirjoittaminen saattaa olla yleistä demopeliä isommissa 

peliprojekteissa.  

 

Johtopäätöksenä todettakoon, että Pyglet-pelikehitys on melko vaivatonta ja sopii 

ohjelmoinnin perusteet taitavalle ohjelmoijalle varsinkin pienimuotoisiin peliprojekteihin. 

Pyglet on huomattavasti tehokkaampi kirjasto kuin suosittu PyGame, mutta 

ominaisuuksiltaan Pyglet saattaa jäädä KivEnt-kirjaston varjoon. Mahdollinen 
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tarkempi vertailu Pygletin ja KivEntin välillä olisikin jatkossa tarpeen selvittääkseen 

kummalla kirjastolla Python-peliohjelmointi onnistuisi paremmin ja tehokkaammin.  
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LIITE 1.  Window-luokan parametrit 

 

Parametrin tyyppi Parametrin nimi Kuvaus 

merkkijono caption Otsikko 

pyglet.gl.Config config GL-konfiguraatio 

pyglet.gl.Context context OpenGL-konteksti 

pyglet.window.Display display Display-olio, joka sisältää näytöt ja 

sovellusikkunat 

totuusarvo fullscreen Määrittää, onko sovellusikkuna 

kokoruututilassa 

kokonaisluku height Sovellusikkunan korkeus pikseleinä 

totuusarvo resizable Määrittää, voiko sovellusikkunan kokoa 

muuttaa 

pyglet.window.Screen screen Näyttö, jolla sovellusikkuna sijaitsee. 

Toimii vain kokoruututilassa.  

kokonaisluku style Sovellusikkunan tyyli. Vaihtoehdot: 

WINDOW_STYLE_BORDERLESS, 

WINDOW_STYLE_DEFAULT, 

WINDOW_STYLE_DIALOG ja 

WINDOW_STYLE_TOOL. 

Ovat osa pyglet.window.Window-luokkaa. 

totuusarvo visible Määrittää, onko sovellusikkuna näkyvä 

totuusarvo vsync Määrittää, onko pystytahdistus käytössä 

kokonaisluku width Sovellusikkunan leveys pikseleinä 

 

Lähde: Holkner (2015) 



 

 

 

 

LIITE 2. Pygletin tapahtumat (events) 

Tapahtuman nimi Tapahtuman 

parametrit 

Tapahtuman kuvaus 

on_activate  Sovellusikkuna luotiin. 

on_close  Sovellusikkuna on yritetty sulkea. 

on_context_lost  Sovellusikkunan GL-konteksti menetettiin. 

on_context_state_lost  Sovellusikkunan GL-kontekstin tila 

menetettiin. 

on_deactivate  Sovellusikkuna deaktivoitiin. 

on_draw  Sovellusikkunan sisältö pitää uudelleenpiirtää. 

on_expose  Osa sovellusikkunasta pitää uudelleenpiirtää. 

on_key_press symbol, 

modifiers 

Näppäimistön näppäintä painettiin alas. 

on_key_release symbol, 

modifiers 

Näppäimistön näppäin vapautettiin. 

on_mouse_drag x, y, dx, dy, 

buttons, 

modifiers 

Kursoria liikutettiin samalla kun vähintään 

yksi hiiren nappi oli alhaalla. 

on_mouse_enter x, y Kursori siirtyi sovellusikkunan sisälle. 

on_mouse_leave x, y Kursori poistui sovellusikkunasta. 

on_mouse_motion x, y, dx, dy Kursoria liikutettiin ilman, että yhtäkään 

hiiren nappia painettiin samanaikaisesti. 

on_mouse_press x, y, button, 

modifiers 

Hiiren nappia painettiin. 

on_mouse_release x, y, button, 

modifiers 

Hiiren nappi vapautettiin. 

on_mouse_scroll x, y, scroll_x, 

scroll_y 

Hiiren rullaa vieritettiin. 

on_move x, y Sovellusikkunaa liikutettiin. 

on_resize width, height Sovellusikkunan kokoa muutettiin. 

on_show  Sovellusikkuna näytettiin. 



 

 

 

 

LIITE 2. (jatkuu) 

 

on_text text Käyttäjä syötti tekstiä. 

on_text_motion motion Käyttäjä liikutti tekstinsyöttökursorin 

paikkaa. 

on_text_motion_select motion Käyttäjä liikutti tekstinsyöttökursorin paikkaa 

laajentaakseen tekstivalintaa. 

 

Lähde: Holkner (2015) 

  



 

 

 

 

LIITE 3. Pyglet-gui:n Manager-luokan parametrit 

 

Parametrin tyyppi Parametrin 

nimi 

Kuvaus 

pyglet_gui.core.Viewer content Sisältö eli widgetti tai Container-olio 

pyglet_gui.theme.Theme theme Theme-olio, jonka avulla määritellään 

widgettien ulkoasut 

pyglet.window.Window window Window-olio, johon manageri kuuluu 

pyglet.graphics.Batch batch Batch-olio, johon manageri lisätään 

pyglet.graphics.OrderedGroup group Mahdollinen järjestyssijainti Batch-

olion sisällä.  

totuusarvo is_movable Määrittää, voiko manageria liikuttaa 

monikko anchor Määrittää managerin ankkurisijainnin 

sovellusikkunan sisällä. Vaihtoehdot: 

ANCHOR_TOP_LEFT, 

ANCHOR_TOP_RIGHT, 

ANCHOR_TOP_RIGHT, 

ANCHOR_LEFT 

ANCHOR_CENTER, 

ANCHOR_RIGHT, 

ANCHOR_BOTTOM_LEFT, 

ANCHOR_BOTTOM ja 

ANCHOR_BOTTOM_RIGHT. 

Vaihtoehdot ovat osa 

pyglet_gui.constants-moduulia. 

monikko offset (x, y)-koordinaatit, jotka määrittävät 

managerin etäisyyden 

ankkurisijainnista  

 

Lähde: Leitão (2015)  



 

 

 

 

LIITE 4. examplemap.json 

{ "height":15, 

 "layers":[ 

        { 

         "data":[29, 29, 29, 29, 35, 35, 29, 36, 36, 29, 11, 11, 11, 11, 

11, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 36, 29, 11, 11, 11, 11, 11, 29, 29, 

29, 29, 29, 29, 34, 29, 29, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 29, 29, 29, 29, 29, 

34, 34, 29, 29, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 29, 29, 29, 29, 34, 34, 29, 29, 

29, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 29, 29, 29, 35, 34, 29, 29, 29, 29, 29, 11, 

11, 11, 11, 11, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 11, 11, 11, 11, 

11, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 11, 11, 11, 11, 11, 29, 29, 

29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 11, 11, 11, 11, 11, 29, 29, 29, 29, 29, 

29, 29, 29, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 

11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 

11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 

11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 

11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11], 

         "height":15, 

         "name":"Layer 1", 

         "opacity":1, 

         "type":"tilelayer", 

         "visible":true, 

         "width":15, 

         "x":0, 

         "y":0 

        },  

        { 

         "data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 51, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 41, 45, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 50, 51, 0, 0, 56, 0, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 

50, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 56, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 12, 

0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 

         "height":15, 



 

 

 

 

         "name":"Layer 2", 

         "opacity":1, 

         "type":"tilelayer", 

         "visible":true, 

         "width":15, 

         "x":0, 

         "y":0 

        },  

        { 

         "data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 

         "height":15, 

         "name":"Layer Fringe", 

         "opacity":1, 

         "type":"tilelayer", 

         "visible":true, 

         "width":15, 

         "x":0, 

         "y":0 

        },  

        { 

         "data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 



 

 

 

 

         "height":15, 

         "name":"Blocks", 

         "opacity":1, 

         "type":"tilelayer", 

         "visible":true, 

         "width":15, 

         "x":0, 

         "y":0 

        },  

        { 

         "data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0], 

         "height":15, 

         "name":"Coins", 

         "opacity":1, 

         "type":"tilelayer", 

         "visible":true, 

         "width":15, 

         "x":0, 

         "y":0 

        },  

        { 

         "draworder":"topdown", 

         "height":15, 

         "name":"NPCs", 

         "objects":[ 

                { 

                 "height":32, 

                 "id":4, 

                 "name":"", 

                 "properties": 



 

 

 

 

                    { 

                     "charsprite":0, 

                     "direction":0, 

                     "name":"NPC 1", 

                     "shirtsprite":0 

                    }, 

                 "propertytypes": 

                    { 

                     "charsprite":"int", 

                     "direction":"int", 

                     "name":"string", 

                     "shirtsprite":"int" 

                    }, 

                 "rotation":0, 

                 "type":"", 

                 "visible":true, 

                 "width":32, 

                 "x":128, 

                 "y":96 

                },  

                { 

                 "height":32, 

                 "id":7, 

                 "name":"", 

                 "properties": 

                    { 

                     "charsprite":0, 

                     "direction":2, 

                     "name":"NPC 2", 

                     "shirtsprite":2 

                    }, 

                 "propertytypes": 

                    { 

                     "charsprite":"int", 

                     "direction":"int", 

                     "name":"string", 

                     "shirtsprite":"int" 

                    }, 

                 "rotation":0, 



 

 

 

 

                 "type":"", 

                 "visible":true, 

                 "width":32, 

                 "x":224, 

                 "y":352 

                }], 

         "opacity":1, 

         "type":"objectgroup", 

         "visible":true, 

         "width":15, 

         "x":0, 

         "y":0 

        }], 

 "nextobjectid":8, 

 "orientation":"orthogonal", 

 "renderorder":"right-down", 

 "tileheight":32, 

 "tilesets":[ 

        { 

         "columns":3, 

         "firstgid":1, 

         "image":"images\/dirt.png", 

         "imageheight":192, 

         "imagewidth":96, 

         "margin":0, 

         "name":"dirt", 

         "spacing":0, 

         "tilecount":18, 

         "tileheight":32, 

         "tilewidth":32 

        },  

        { 

         "columns":3, 

         "firstgid":19, 

         "image":"images\/grass.png", 

         "imageheight":192, 

         "imagewidth":96, 

         "margin":0, 

         "name":"grass", 



 

 

 

 

         "spacing":0, 

         "tilecount":18, 

         "tileheight":32, 

         "tilewidth":32 

        },  

        { 

         "columns":3, 

         "firstgid":37, 

         "image":"images\/grassalt.png", 

         "imageheight":192, 

         "imagewidth":96, 

         "margin":0, 

         "name":"grassalt", 

         "spacing":0, 

         "tilecount":18, 

         "tileheight":32, 

         "tilewidth":32 

        },  

        { 

         "columns":1, 

         "firstgid":55, 

         "image":"images\/cup.png", 

         "imageheight":64, 

         "imagewidth":32, 

         "margin":0, 

         "name":"cup", 

         "spacing":0, 

         "tilecount":2, 

         "tileheight":32, 

         "tilewidth":32 

        }], 

 "tilewidth":32, 

 "version":1, 

 "width":15 

} 

  



 

 

 

 

LIITE 5. gamelogic.py 

import globalvars as g 

from constants import * 

from objects import * 

from PIL import Image 

import json 

import pyglet 

import random 

 

def getTileTexture(tilevalue): 

    for tilesetName,tileset in 

g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.tilesets.items(): 

        if tilevalue>=tileset.gid and 

tilevalue<tileset.gid+tileset.tilecount: 

            posX = ((tilevalue-tileset.gid)%tileset.columns)*TILEWIDTH 

            posY = ((tilevalue-tileset.gid)//tileset.columns)*TILEWIDTH 

            box = (posX, posY, posX + TILEWIDTH, posY + TILEWIDTH) 

            return tileset.tileset.crop(box) 

 

def loadMap(mapname, npcs, coins): 

    with open(mapname) as data_file:     

        data = json.load(data_file) 

        g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.mapWidth=data["width"] 

        g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.mapHeight=data["height"] 

        g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.tilesets.clear() 

        for tileset in data["tilesets"]: 

            

g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.tilesets[tileset["image"]] = 

TilesetClass(Image.open(tileset["image"]),tileset["firstgid"],tileset["co

lumns"],tileset["tilecount"]) 

        npcs[:]=[] 

        coins[:]=[] 

        tmpMapImage = Image.new("RGBA", (getMapWidth()*data["tilewidth"], 

getMapHeight()*data["tileheight"])) 

        tmpMapFringe = Image.new("RGBA", 

(getMapWidth()*data["tilewidth"], getMapHeight()*data["tileheight"])) 

        g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.Map[:] = [[TileClass() 

for i in range(getMapHeight())] for i in range(getMapWidth())] 



 

 

 

 

        for layer in data["layers"]: 

            if layer["name"]=="NPCs": 

                for npc in layer["objects"]: 

                    

npcs.append(loadPlayer(npc["properties"]["charsprite"], 

npc["properties"]["shirtsprite"], npc["properties"]["direction"], 

npc["x"]//TILEWIDTH, npc["y"]//TILEWIDTH, npc["properties"]["name"])) 

            else: 

                for i in range(len(layer["data"])): 

                    X = i%getMapWidth() 

                    Y = i//getMapWidth() 

                    if layer["name"]=="Layer 1" or layer["name"]=="Layer 

2" and layer["data"][i]!=0: 

                        tileTexture = getTileTexture(layer["data"][i]) 

                        

tmpMapImage.paste(tileTexture,(X*TILEWIDTH,Y*TILEWIDTH),tileTexture.conve

rt('RGBA')) 

                    elif layer["name"] =='Layer Fringe' and 

layer["data"][i]!=0: 

                        tileTexture = getTileTexture(layer["data"][i]) 

                        

tmpMapFringe.paste(tileTexture,(X*TILEWIDTH,Y*TILEWIDTH),tileTexture.conv

ert('RGBA')) 

                    elif layer["name"]=="Blocks": 

                        if layer["data"][i]!=0: 

                            

g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.Map[getMapHeight()-Y-

1][X].tileType=TILETYPE_BLOCK 

                    elif layer["name"]=="Coins": 

                        if layer["data"][i]!=0: 

                            

g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.Map[getMapHeight()-Y-

1][X].tileType=TILETYPE_COIN 

                            

coins.append(Coin(pyglet.sprite.Sprite(g.gameEngine.spriteManager.coinAni

mation,batch=g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.coinBatch),X,Y)) 

        map = tmpMapImage.transpose(Image.FLIP_TOP_BOTTOM) 

        raw_data = map.tobytes() 

        fringeMap = tmpMapFringe.transpose(Image.FLIP_TOP_BOTTOM) 



 

 

 

 

        raw_fringedata = fringeMap.tobytes() 

        return 

pyglet.image.ImageData(getMapWidth()*data["tilewidth"],getMapHeight()*dat

a["tileheight"],'RGBA',raw_data), 

pyglet.image.ImageData(getMapWidth()*data["tilewidth"],getMapHeight()*dat

a["tileheight"],'RGBA',raw_fringedata) 

 

def loadPlayer(charsprite, shirtsprite, direction, x, y, name): 

    characterImage = Image.new("RGBA", (TILEWIDTH*SPRITECOLUMNS, 

TILEWIDTH), (0,0,0,0)) 

    characterSprite = 

g.gameEngine.spriteManager.getSprite('char',charsprite,SPRITECOLUMNS) 

    shirtSprite = 

g.gameEngine.spriteManager.getSprite('shirt',shirtsprite,SPRITECOLUMNS) 

    

characterImage.paste(characterSprite,(0,0),characterSprite.convert('RGBA'

)) 

    characterImage.paste(shirtSprite,(0,0),shirtSprite.convert('RGBA')) 

     

    char_img_data = 

characterImage.transpose(Image.FLIP_TOP_BOTTOM).tobytes() 

    charTmpImg = 

pyglet.image.ImageData(TILEWIDTH*SPRITECOLUMNS,TILEWIDTH,'RGBA',char_img_

data) 

    return Player(pyglet.image.ImageGrid(charTmpImg,1,SPRITECOLUMNS), x, 

y, direction, name) 

     

def blitPlayer(player,myPlayer=False): 

    if myPlayer: 

        x = int((g.gameEngine.SCREEN_RESOLUTION[0]-TILEWIDTH)/2) 

        y = int((g.gameEngine.SCREEN_RESOLUTION[1]-TILEWIDTH)/2) 

    else: 

        x = int((player.x-

getMyPlayer().x)*TILEWIDTH+(g.gameEngine.SCREEN_RESOLUTION[0]-

TILEWIDTH)/2+player.xOffset-getMyPlayer().xOffset) 

        y = int((player.y-

getMyPlayer().y)*TILEWIDTH+(g.gameEngine.SCREEN_RESOLUTION[1]-

TILEWIDTH)/2+player.yOffset-getMyPlayer().yOffset) 

    player.sprite[player.facing].blit(x,y) 



 

 

 

 

     

def calculateMapOffset(): 

    

g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.mapOffsetX=int((g.gameEngine.SCRE

EN_RESOLUTION[0]-TILEWIDTH)/2-getMyPlayer().x*TILEWIDTH - 

getMyPlayer().xOffset) 

    

g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.mapOffsetY=int((g.gameEngine.SCRE

EN_RESOLUTION[1]-TILEWIDTH)/2-getMyPlayer().y*TILEWIDTH - 

getMyPlayer().yOffset) 

     

def positionCoins(): 

    for coin in g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.coins: 

        x = int((coin.x-

getMyPlayer().x)*TILEWIDTH+(g.gameEngine.SCREEN_RESOLUTION[0]-

TILEWIDTH)/2-getMyPlayer().xOffset) 

        y = int((coin.y-

getMyPlayer().y)*TILEWIDTH+(g.gameEngine.SCREEN_RESOLUTION[1]-

TILEWIDTH)/2-getMyPlayer().yOffset) 

        coin.sprite.set_position(x,y) 

def getMyPlayer(): 

    return g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.myPlayer 

def getGameState(): 

    return g.gameEngine.gameState 

def drawGraphics(): 

    if getGameState() == GAMESTATE_MENU: 

        g.screenBatch.draw() 

    elif getGameState() == GAMESTATE_INGAME: 

        g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.draw() 

     

    if g.guiBatch: 

        g.guiBatch.draw() 

 

def checkPositionChange(direction): 

    changeX = 0 

    changeY = 0 

    if direction == DIR_DOWN: 

        changeY = -1 

    elif direction == DIR_UP: 



 

 

 

 

        changeY = 1 

    elif direction == DIR_LEFT: 

        changeX = -1 

    elif direction == DIR_RIGHT: 

        changeX = 1 

    return [changeX,changeY] 

 

def checkOffset(player): 

    player.yOffset=0 

    player.xOffset=0 

    if player.moving: 

        offset = TILEWIDTH - TILEWIDTH * (g.gameEngine.gameTick-

player.moveTick)/MOVETIME 

        if offset<=0: 

            return 

        if player.direction==DIR_UP: 

            player.yOffset=-offset 

        elif player.direction==DIR_DOWN: 

            player.yOffset=+offset 

        elif player.direction==DIR_LEFT: 

            player.xOffset=+offset 

        elif player.direction==DIR_RIGHT: 

            player.xOffset=-offset 

         

def move(direction,player): 

    player.toStop=False 

    player.nextDir=direction 

    posChange = checkPositionChange(direction) 

     

    if player.y+posChange[1]>=getMapHeight() or player.y+posChange[1] < 0 

or player.x+posChange[0] >= getMapWidth() or player.x+posChange[0] < 0: 

        stopMove(player,direction) 

    elif 

g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.Map[player.y+posChange[1]][player

.x+posChange[0]].tileType==TILETYPE_BLOCK: 

        stopMove(player,direction) 

     

    elif not player.moving: 

        player.direction=direction 



 

 

 

 

        player.moveTick=g.gameEngine.gameTick 

        player.facing=FACING[player.direction]["step_first"] 

        player.moving=True 

        player.x+=posChange[0] 

        player.y+=posChange[1] 

        checkOffset(player) 

def getMapWidth(): 

    return g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.mapWidth 

def getMapHeight(): 

    return g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.mapHeight 

def stopMove(player,direction): 

    player.toStop=True 

    if not player.moving: 

        player.direction=direction 

        player.facing=FACING[player.direction]["standing"] 

def checkPlayerMovement(player,NPC=False): 

    if player.moving: 

        checkOffset(player) 

        if g.gameEngine.gameTick-player.moveTick>=MOVETIME: 

            if not NPC: 

                onTileEnter() 

            player.moving=False 

            player.stepChanged=False 

            if NPC: 

                player.toStop=True 

            if player.toStop: 

                player.facing=FACING[player.direction]["standing"] 

            else: 

                move(player.nextDir,player) 

        elif not player.stepChanged and g.gameEngine.gameTick-

player.moveTick>=MOVETIME/2: 

            player.facing = FACING[player.direction]["step_second"] 

            player.stepChanged=True 

def checkPlayerMovements(): 

    processNpcMovements() 

    checkPlayerMovement(getMyPlayer(),NPC=False) 

    for npc in g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.NPCs: 

        checkPlayerMovement(npc,NPC=True) 

         



 

 

 

 

def processNpcMovements(): 

    for npc in g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.NPCs: 

        if g.gameEngine.gameTick-npc.moveTick>=NPC_WALK_DELAY: 

            direction = 

random.choice([DIR_DOWN,DIR_LEFT,DIR_UP,DIR_RIGHT]) 

            move(direction,npc) 

             

def exitGame(): 

    pyglet.app.exit() 

 

def initBatches(): 

    g.guiBatch = pyglet.graphics.Batch() 

    g.screenBatch = pyglet.graphics.Batch() 

 

def initNewGame(): 

    g.coins=0 

    g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.myPlayer = 

loadPlayer(DEFAULTCHARSPRITE,DEFAULTCHARSHIRT,START_DIRECTION,START_X,STA

RT_Y, "My Player") 

    changeGameState(GAMESTATE_INGAME) 

def unloadGame(): 

    g.gameEngine.uiManager.closeStatsWindow() 

    g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.UnloadMap() 

     

def changeGameState(gamestate): 

    if gamestate==GAMESTATE_MENU: 

        g.gameEngine.screenManager.menuScreen.openMenuScreen() 

    elif gamestate==GAMESTATE_INGAME: 

        g.gameEngine.screenManager.openIngameScreen(DEFAULTMAP) 

    if getGameState()==GAMESTATE_MENU: 

        g.gameEngine.screenManager.menuScreen.closeMenuScreen() 

    elif getGameState()==GAMESTATE_INGAME: 

        unloadGame() 

    g.gameEngine.gameState=gamestate 

         

def getCoinOnPosition(x,y): 

    for coin in g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.coins: 

        if coin.x == x and coin.y == y: 

            return coin 



 

 

 

 

    return None 

def pickCoin(x,y): 

    coin = getCoinOnPosition(getMyPlayer().x,getMyPlayer().y) 

    if coin is not None: 

        g.coins+=1 

        coin.sprite.delete() 

        g.gameEngine.screenManager.ingameScreen.deleteCoin(coin) 

        g.gameEngine.musicManager.playSoundEffect("coin_pick") 

        g.gameEngine.uiManager.statsWindow.updateCoinText(g.coins) 

def onTileEnter(): 

    pickCoin(getMyPlayer().x,getMyPlayer().y) 

 

     

 

  



 

 

 

 

LIITE 6. engine.py 

import pyglet 

from gamelogic import * 

from constants import * 

from spritemanager import SpriteManager 

from screenManager import ScreenManager 

from musicManager import MusicManager 

import globalvars as g 

import time 

import UIManager 

 

class Window(pyglet.window.Window): 

    def __init__(self, engine): 

        super().__init__(vsync=False) 

        self.engine=engine 

    def on_key_release(self,symbol,modifiers): 

        if self.engine.gameState==GAMESTATE_INGAME: 

            if symbol in MOVEBINDINGS and 

MOVEBINDINGS[symbol]==getMyPlayer().nextDir: 

                stopMove(getMyPlayer(),MOVEBINDINGS[symbol]) 

    def on_key_press(self,symbol,modifiers): 

        if self.engine.gameState==GAMESTATE_INGAME: 

            if symbol in MOVEBINDINGS: 

                move(MOVEBINDINGS[symbol],getMyPlayer()) 

            elif symbol == OPEN_ESC_WINDOW: 

                self.engine.uiManager.openEscWindow() 

                return True 

    def on_draw(self): 

        self.clear() 

        drawGraphics() 

        self.engine.fps_display.draw() 

         

class Engine: 

    current_millitime = lambda self: int(round(time.time() * 1000)) 

    fps_display = pyglet.clock.ClockDisplay() 

    gameTick=0 

    gameState=None 

    screenManager=None 



 

 

 

 

    musicManager=None 

    uiManager=None 

    spriteManager=None 

    def update(self, dt): 

        self.gameTick = self.current_millitime() 

        if self.gameState==GAMESTATE_INGAME: 

            checkPlayerMovements() 

            calculateMapOffset() 

            positionCoins() 

    def initGame(self): 

        self.window=Window(self) 

        self.SCREEN_RESOLUTION = (self.window.width,self.window.height) 

        initBatches() 

        self.screenManager = ScreenManager() 

        self.spriteManager = SpriteManager() 

        self.musicManager = MusicManager() 

        self.uiManager=UIManager.UIManager() 

        pyglet.gl.glEnable(pyglet.gl.GL_BLEND) 

        changeGameState(GAMESTATE_MENU) 

     

g.gameEngine = Engine() 

g.gameEngine.initGame() 

pyglet.clock.schedule(g.gameEngine.update) 

pyglet.app.run() 

LIITE 7. spritemanager.py 

from PIL import Image 

from constants import * 

import pyglet 

class SpriteManager: 

    def __init__(self): 

        self.characterSprite = Image.open(IMAGEFOLDER+'char.png') 

        self.shirtSprite = Image.open(IMAGEFOLDER+'shirt.png') 

        coinRes = pyglet.resource.image(IMAGEFOLDER+'coin_gold.png') 

        coinGrid = pyglet.image.ImageGrid(coinRes, 

coinRes.height//TILEWIDTH, coinRes.width//TILEWIDTH, TILEWIDTH, 

TILEWIDTH) 



 

 

 

 

        self.coinAnimation = 

pyglet.image.Animation.from_image_sequence(coinGrid.get_texture_sequence(

), 0.2, True ) 

    def getSprite(self,spritetype,spritevalue,spritecolumns): 

        box = 

(0,spritevalue*TILEWIDTH,spritecolumns*TILEWIDTH,(spritevalue+1)*TILEWIDT

H) 

        if spritetype == "char": 

            return self.characterSprite.crop(box) 

        elif spritetype=='shirt': 

            return self.shirtSprite.crop(box) 

  



 

 

 

 

LIITE 8. musicManager.py 

import pyglet 

from constants import * 

pyglet.lib.load_library('avbin') 

pyglet.have_avbin=True 

 

class MusicManager: 

    soundEffects={} 

    musicPlayer=None 

    def __init__(self): 

        self.loadSoundEffects() 

        self.musicPlayer = pyglet.media.Player() 

        self.musicPlayer.eos_action = pyglet.media.Player.EOS_LOOP 

    def loadSoundEffects(self): 

        for name in SOUNDEFFECTNAMES: 

            self.soundEffects[name] = 

pyglet.media.load(SOUNDFOLDER+SOUNDEFFECTNAMES[name], streaming=False) 

    def playSoundEffect(self,name): 

        self.soundEffects[name].play() 

    def playMusic(self,musicname): 

        

self.musicPlayer.queue(pyglet.media.load(SOUNDFOLDER+MUSICNAMES[musicname

])) 

        while len(self.musicPlayer._groups)>1: 

            self.musicPlayer.next_source() 

        if not self.musicPlayer.playing: 

            self.musicPlayer.play() 

  



 

 

 

 

LIITE 9. constants.py 

import pyglet.window.key 

 

DEFAULTMAP='examplemap.json' 

IMAGEFOLDER='images/' 

SOUNDFOLDER='sounds/' 

TILETYPE_WALK=0 

TILETYPE_BLOCK=1 

TILETYPE_COIN=2 

TILEWIDTH=32 

DEFAULTCHARSPRITE=0 

DEFAULTCHARSHIRT=1 

SPRITECOLUMNS=10 

DIR_DOWN=0 

DIR_RIGHT=1 

DIR_UP=2 

DIR_LEFT=3 

 

FACING = { 

    DIR_DOWN: {"standing":0, "step_first":1, "step_second":2}, 

    DIR_RIGHT: {"standing":3, "step_first": 4, "step_second": 3}, 

    DIR_UP: {"standing":5, "step_first":6, "step_second": 7}, 

    DIR_LEFT: {"standing":8, "step_first":9, "step_second": 8} 

} 

 

START_DIRECTION=DIR_DOWN 

START_X=4 

START_Y=5 

MOVETIME=640 #millisekunneissa 

MOVE_DOWN=pyglet.window.key.S 

MOVE_LEFT=pyglet.window.key.A 

MOVE_RIGHT=pyglet.window.key.D 

MOVE_UP=pyglet.window.key.W 

OPEN_ESC_WINDOW=pyglet.window.key.ESCAPE 

 

MOVEBINDINGS = { 

    MOVE_DOWN : DIR_DOWN, 

    MOVE_LEFT : DIR_LEFT, 



 

 

 

 

    MOVE_UP : DIR_UP, 

    MOVE_RIGHT : DIR_RIGHT 

} 

 

NPC_WALK_DELAY=5000 #millisekuntteja 

 

ESCWINDOW_OPENED=1 

MENUWINDOW_OPENED=2 

STATSWINDOW_OPENED=3 

 

GAMESTATE_INGAME=0 

GAMESTATE_MENU=1 

 

SOUNDEFFECTNAMES = { 

    "coin_pick":"coin_pick.mp3" 

} 

MUSICNAMES = { 

    "title_screen":"menumusic.mp3", 

    "ingame":"forest.mp3" 

} 

  



 

 

 

 

LIITE 10. globalvars.py 

guiBatch = None 

theme=None 

screenBatch=None 

coins=0 

gameEngine=None 

 

  



 

 

 

 

LIITE 11. objects.py 

from constants import * 

class TilesetClass: 

    def __init__(self,tileset,gid,columns,tilecount): 

        self.tileset = tileset 

        self.gid=gid 

        self.columns=columns 

        self.tilecount=tilecount 

class TileClass: 

    def __init__(self,tileType=TILETYPE_WALK): 

        self.tileType=tileType 

class Coin: 

    def __init__(self,sprite,x,y): 

        self.sprite=sprite 

        self.x=x 

        self.y=y 

class Player: 

    def __init__(self,sprite,x=0,y=0,direction=DIR_DOWN, name=None): 

        self.x=x 

        self.y=y 

        self.name=name 

        self.facing=FACING[direction]["standing"] 

        self.direction=direction 

        self.sprite=sprite 

        self.moving=False 

        self.xOffset=0 

        self.yOffset=0 

        self.moveTick=0 

        self.toStop=False 

        self.stepChanged=False 

        self.nextDir=direction 



 

 

 

 

LIITE 12. screenManager.py 

from screenstateTemplates import MenuScreen, IngameScreen 

 

class ScreenManager: 

    menuScreen=None 

    ingameScreen=None 

    def __init__(self): 

        self.menuScreen=MenuScreen() 

        self.ingameScreen=IngameScreen() 

    def openMenuScreen(self): 

        self.menuScreen.openMenuScreen() 

    def closeMenuScreen(self): 

        self.menuScreen.closeMenuScreen() 

    def openIngameScreen(self,mapname): 

        self.ingameScreen.openIngameScreen(mapname)  



 

 

 

 

LIITE 13. screenstateTemplates.py 

import pyglet.sprite 

import pyglet.resource 

import globalvars as g 

from constants import * 

from objects import * 

from gamelogic import * 

from PIL import Image 

import json 

 

class MenuScreen: 

    images=[] 

    def openMenuScreen(self): 

        g.gameEngine.musicManager.playMusic("title_screen") 

        bgImage = 

pyglet.resource.image(IMAGEFOLDER+'menu_background.jpg') 

        bgImage.width, bgImage.height=g.gameEngine.SCREEN_RESOLUTION 

        

self.images.append(pyglet.sprite.Sprite(bgImage,x=0,y=0,batch=g.screenBat

ch)) 

        g.gameEngine.uiManager.initStartUI() 

    def closeMenuScreen(self): 

        for sprite in self.images: 

            sprite.delete() 

        self.images[:]=[] 

        g.gameEngine.uiManager.closeStartUI() 

         

class IngameScreen: 

    mapbaseImage=None 

    mapfringeImage=None 

    myPlayer=None 

    coinBatch=pyglet.graphics.Batch() 

    NPCs=[] 

    coins=[] 

    mapOffsetX=0 

    mapOffsetY=0 

    tilesets={} 

    Map=[] 



 

 

 

 

    mapWidth=0 

    mapHeight=0 

    def openIngameScreen(self,mapname): 

        self.LoadMap(mapname) 

        g.gameEngine.uiManager.initStatsWindow() 

    def LoadMap(self,mapname): 

        self.mapbaseImage, self.mapfringeImage = loadMap(mapname, 

self.NPCs,self.coins) 

        g.gameEngine.musicManager.playMusic("ingame") 

    def UnloadMap(self): 

        self.NPCs[:]=[] 

        for coin in self.coins: 

            coin.sprite.delete() 

        self.coins[:]=[] 

    def draw(self): 

        self.mapbaseImage.blit(self.mapOffsetX,self.mapOffsetY) 

        for npc in self.NPCs: 

            blitPlayer(npc,myPlayer=False) 

        blitPlayer(getMyPlayer(),myPlayer=True) 

        self.coinBatch.draw() 

        self.mapfringeImage.blit(self.mapOffsetX,self.mapOffsetY) 

    def deleteCoin(self,coin): 

        self.coins.remove(coin)  



 

 

 

 

LIITE 14. UIManager.py 

from constants import * 

from gamelogic import * 

import globalvars as g 

from pyglet_gui.manager import Manager 

from pyglet_gui.gui import Frame 

from pyglet_gui.containers import VerticalContainer 

import pyglet_gui.theme 

import pyglet.graphics 

import UITemplates 

 

class UIManager(): 

    states = [] 

    escWindow=None 

    menuWindow=None 

    statsWindow=None 

    def __init__(self): 

        g.theme =  pyglet_gui.theme.ThemeFromPath('theme') 

     

    def initStartUI(self): 

        if MENUWINDOW_OPENED not in self.states: 

            self.states.append(MENUWINDOW_OPENED) 

            self.menuWindow=UITemplates.MenuWindow() 

    def closeStartUI(self): 

        if MENUWINDOW_OPENED in self.states: 

            self.states.remove(MENUWINDOW_OPENED) 

            self.menuWindow.delete() 

    def initStatsWindow(self): 

        if STATSWINDOW_OPENED not in self.states: 

            self.states.append(STATSWINDOW_OPENED) 

            self.statsWindow = UITemplates.StatsWindow() 

    def closeStatsWindow(self): 

        if STATSWINDOW_OPENED in self.states: 

            self.states.remove(STATSWINDOW_OPENED) 

            self.statsWindow.delete() 

    def openEscWindow(self): 

        if ESCWINDOW_OPENED in self.states: 

            self.closeEscWindow() 



 

 

 

 

            return 

        self.states.append(ESCWINDOW_OPENED) 

        self.escWindow=UITemplates.EscWindow() 

    def closeEscWindow(self): 

        if ESCWINDOW_OPENED not in self.states: 

            return 

        self.states.remove(ESCWINDOW_OPENED) 

        self.escWindow.delete() 

  



 

 

 

 

LIITE 15. UITemplates.py 

from constants import * 

from gamelogic import * 

import globalvars as g 

from pyglet_gui.manager import Manager 

from pyglet_gui.gui import Frame, Label 

from pyglet_gui.containers import VerticalContainer, Spacer 

from pyglet_gui.buttons import Button 

from pyglet_gui.constants import ANCHOR_TOP 

 

class EscWindow(Manager): 

    def __init__(self): 

        quitButton = Button(label="Exit Game",on_press=self.quitGame) 

        closeButton = Button(label="Return",on_press=self.close) 

        Manager.__init__(self, 

            Frame(VerticalContainer(content=[quitButton,closeButton])), 

            window=g.gameEngine.window, 

            batch=g.guiBatch, 

            theme=g.theme, 

            is_movable=False) 

    def close(self,event): 

        g.gameEngine.uiManager.closeEscWindow() 

    def quitGame(self,event): 

        g.gameEngine.uiManager.closeEscWindow() 

        changeGameState(GAMESTATE_MENU) 

         

class MenuWindow(Manager): 

    def __init__(self): 

        newgameButton=Button(label="New Game", on_press=self.newGame) 

        quitButton=Button(label="Quit Game", on_press=self.quitGame) 

        Manager.__init__(self, 

            

VerticalContainer(content=[newgameButton,Spacer(0,20),quitButton]), 

            window=g.gameEngine.window, 

            batch=g.guiBatch, 

            theme=g.theme, 

            is_movable=False) 

    def newGame(self,event): 



 

 

 

 

        initNewGame() 

    def quitGame(self,event): 

        exitGame() 

         

class StatsWindow(Manager): 

    coinsText=None 

    def __init__(self): 

        self.coinsText = Label("Coins: 0") 

        Manager.__init__(self, 

            self.coinsText, 

            window=g.gameEngine.window, 

            batch=g.guiBatch, 

            theme=g.theme, 

            is_movable=False, 

            anchor=ANCHOR_TOP, 

            offset=(0,-25)) 

    def updateCoinText(self,coinAmount): 

        self.coinsText.set_text("Coins: %s" % str(coinAmount)) 


