Tutorial voor het programmeren van IF
Tutorial introductie
Voor het schrijven van IF (interactieve fictie) maken we gebruik van het programma Quest. Je hebt al
kennis gemaakt met Quest bij het spelen van A Hobbit Trek. Nu gaan we zelf wat proberen te
programmeren. We werken met Quest 5.6.2.

Over Quest
Quest is een heel geschikt instrument om IF mee te programmeren. We spreken van programmeren,
maar eigenlijk hoef je maar erg weinig in echte programmeertaal te schrijven: het meeste werkt gewoon
met ‘point-and-click’. In deze tutorial staat beschreven hoe je met Quest kunt werken om je eigen IF
game te maken.
Dikgedrukte tekst geeft opdrachten weer.

Het aanmaken van een game
Het maken van een nieuwe game
Open Quest 5.6.2. Je komt dan bij het scherm zoals is afgebeeld in Figuur 1. Linksboven klik je dan op
Create. Daarna klik je op ‘Create a new game’.

Figuur 1: Openingsscherm Quest.

Daarna kom je uit bij het scherm dat is afgebeeld in Figuur 2.
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Figuur 2: Aanmaken van een nieuwe IF game

Een andere naam voor een IF game is een text adventure. Kies voor Text Adventure.
Bij Language kies je voor Nederlands.
Bij Name typ je: Tutorial_Game_Naam1_en_Naam2(_en_Naam3). De namen zijn de namen van de
groepsleden met wie je deze tutorial volgt.
Zorg dat je hem opslaat op je USB stick! (Op een van de twee van je groep. Aan het einde van de tutorial
kun je hem ook nog opslaan op de andere.) Klik op Browse en selecteer je USB stick om de game op te
slaan. Klik op OK.
Je krijgt nu het scherm zoals is afgebeeld in Figuur 3. Hoewel we de taal op Nederlands hebben
ingesteld, zijn de menu’s nog steeds in het Engels. Je zult ook zien dat de tekst die de game produceert
niet altijd de correcte Nederlandse grammatica heeft.

Figuur 3: Eerste window van de nieuwe game.
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Aan de linkerkant van het scherm (zoals ook afgebeeld in Figuur 3) zie je een ‘boom’ waarin elk element
van de game staat. Op dit moment is ‘game’ geselecteerd, en daarom zie je aan de rechterkant ook de
submenu’s van de game [o.a. Setup, Features, Display, en Interface].
Quest heeft in de nieuwe game automatisch voor ons een kamer aangemaakt die ‘room’ heet. In die
kamer bevindt zich een object genaamd ‘player’. Hiermee kun je aangeven waar de hoofdrolspeler (of
de lezer) zich bevindt als het spel begint. In de kamer waar de ‘player’ staat, zal het spel beginnen.
Je kunt de game spelen/testen door op de ‘play-button’ (rechts bovenaan) te drukken. Wanneer je op F5
drukt, ga je de game ook spelen. Ga nu de game spelen.
Je ziet nu iets wat lijkt op de afbeelding in Figuur 4, en dat herken je waarschijnlijk van de eerste les,
waarin je de game ‘A Hobbit Trek’ speelde. Nu is je inventaris is leeg, je hebt nog niks bij plaatsen en
voorwerpen en je kompas geeft aan dat je nergens heen kunt.

Figuur 4: Play tutorial game.

Boven de prompt (het stuk waar je kunt typen) zie je staan: Je bent in een room.
Quest heeft zelf al voor jou bedacht, dat het stukje tekst je bent in een wordt gevolgd door de naam van
de kamer [room].
Typ nu in de prompt Inventaris (of i). Wanneer je deze commando’s in de prompt typt, merk je dat
Quest al wat automatische antwoorden heeft. Probeer ook eens ‘ga naar het noorden’.
Ga nu terug naar de editor. Dit kan door linksboven op ‘stop game’ te klikken. Dat kan ook door ‘stop’ in
de prompt te typen. Een derde optie is door op CTRL + F4 te drukken. Je komt dan weer in het editor
menu.
Voor nu kiezen we er voor om verder te werken in de ‘simple mode’, oftewel, simpele modus. Klik in het
menu op Tools en dan op Simple Mode. Wanneer je dit gedaan hebt zie je dat er veel opties
verdwijnen. Zowel uit het linkermenu (de boom) als aan de rechterkant. Het scherm ziet er dan uit zoals
in Figuur 5 is afgebeeld.
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Figuur 5: Simple mode.

Het maken van een kamer
Zoals we al zagen heeft de game op dit moment een kamer, genaamd ‘room’. We gaan nu deze naam
veranderen. We willen graag dat de game begint in de zitkamer. Klik in het linkermenu op de tekst
‘room’.
Je blijft in het submenu setup. Verander hier het woord ‘room’ in ‘zitkamer’. Verder veranderen we
hier niets. Tip: gebruik alleen kleine letters. Omdat het woord ‘zitkamer’ straks in een zin voorkomt
zoals: Je bent in een zitkamer, is het ongebruikelijk om voor hoofdletters te kiezen.
Vervolgens klik je op het submenu room. Hier mag je de zitkamer beschrijven. (Voor nu: gebruik
maximaal 20 woorden). Bijvoorbeeld: Dit is echt een oubollige zitkamer. Bloemetjesbehang,
bloemetjesgordijnen en een muffig groen tapijt. [Beschrijf nog geen objecten/meubels!]. Zie ook Figuur
6. Je hoeft nergens op opslaan te klikken, het programma onthoudt je beschrijving.

Figuur 6: Beschrijving van de zitkamer.
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Het maken van een nieuwe kamer
Nu hebben we de zitkamer gemaakt (je ziet dat de naam ook is veranderd in het linkermenu). We willen
nu een nieuwe kamer maken. Dit kan op drie manieren:
1. Klik in het hoofdmenu op Add en dan op Room.
2. Klik op de knop +Room in de taakbalk.
3. Klik met je rechtermuisknop in de boom (links) en kies voor ‘Add Room’.
Maak een nieuwe kamer aan. Kies de manier die jij het gemakkelijkst vindt. Je zult merken dat Quest nu
meteen vraagt om de naam van de nieuwe kamer. Noem de kamer: keuken.
Vervolgens ga je direct naar het omschrijvingsveld (description) van de keuken. Typ de omschrijving van
de keuken. Opnieuw niet meer dan 20 woorden en nog geen objecten beschrijven. Zie bijvoorbeeld
Figuur 7.

Figuur 7: Omschrijving van de keuken.
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Het maken van een uitgang / doorgang
Zoals we weten van A Hobbit Trek zijn sommige kamers met elkaar verbonden. We gaan nu een
verbinding tussen kamers maken.
Ga via het linkermenu naar de zitkamer. Klik hier op het submenu ‘Exits’. Je wil graag dat de keuken
ten zuiden komt te liggen van de zitkamer. Klik op het veld wat hierbij hoort (pijltje naar beneden). Aan
de rechterkant zie je nu ook ‘Zuid’ staan en ‘Create an Exit’. In het to-veld (aan de rechterkant) is een
drop-down menu. Selecteer hier de keuken.

Nadat je een keuze hebt gemaakt, druk je op de knop ‘Create exit’. Je ziet nu dat er in het linkermenu
een exit is gemaakt. En als je bij de keuken kijkt, zie je dat daar ook een uitgang is gemaakt naar het
noorden: naar de zitkamer.

Het toevoegen van objecten
We hebben eerder in deze tutorial kamers aangemaakt, en in deze kamerbeschrijvingen mochten we
geen objecten noemen. Nu gaan we deze objecten toevoegen.
Bij het toevoegen van objecten is het belangrijk dat je dat in de juiste kamer doet. Selecteer daarom
eerst de zitkamer in het linkermenu. We kunnen nu zelfs op vier manieren objecten toevoegen:
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1.
2.
3.
4.

Klik in het hoofdmenu op Add en dan op Object.
Klik op de knop +Object in de taakbalk.
Klik met je rechtermuisknop in de boom (links) en kies voor ‘Add Object.
Ga in het zitkamermenu naar het submenu Objects en klik op ‘Add’.

Kies de manier die je zelf het gemakkelijkst vindt en voeg een object toe.
Je krijgt dan direct een window waarin gevraagd wordt om het object een naam te geven. Laten we een
televisie toevoegen. Typ de naam van het object ‘televisie’ in het veld. Klik vervolgens op OK.
Zoals je je waarschijnlijk nog kunt herinneren van A Hobbit Trek, kon je met objecten altijd allerlei
handelingen uitvoeren. Een van die handelingen was: Look at. (Bekijken). Er volgde dan een omschrijving
van het object.
In het submenu Setup zie je het kopje ‘Description’. Kies bij “Look at object description” in het dropdown-menu voor ‘ Text’. Geef een objectbeschrijving in het veld. Bijvoorbeeld : Een gewone TV, geen
HD, geen Smart-TV. Niets bijzonders. Deze omschrijving krijg je nu te zien als je in de game typt: kijk naar
televisie.
In het submenu ‘Inventory’ kun je nu zien dat er standaard handelingen te zien zijn bij het object. De
standaard handelingen die er zijn zijn: take en drop. Dit kun je met elk voorwerp doen. Een televisie kan
eventueel wat groot zijn om mee te nemen. Vink bij ‘take’ de optie ‘object can be taken’ uit. Typ
vervolgens bij ‘take message’: Dit is veel te groot om mee te nemen. Vink vervolgens ‘Object can be
dropped’ook uit. Immers: als je een object niet op kunt tillen kun je het ook niet weer neerzetten/laten
vallen.
Als je alle instellingen hebt ingevoerd dan is je scherm zoals in Figuur 8.

Figuur 8: Zitkamer met televisie.

We gaan nu nogmaals de game spelen om te kijken of het allemaal werkt. Dit kon door op de ‘play-knop’
te drukken, door F5 in te toetsen of via File  play game. Speel de game.
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Voer de commando’s ’neem televisie’ en ‘kijk naar televisie’ in.
In het scherm in Figuur 9 zie je wat je zou moeten zien als je eerst het commando ‘neem televisie’
invoert (of aanklikt) en daarna het commando ‘kijk naar televisie’.

Figuur 9: Game spelen en onderzoeken van televisie.

Type stop/ verlaat de game-modus.

Toevoegen extra objecten.
We hebben nu twee kamers. In een van de kamers hebben we een object en in de andere kamer nog
niets. Om door te kunnen gaan met de rest van de tutorial is het belangrijk dat we even wat objecten
toevoegen. Het is nog niet nodig om al objectbeschrijvingen te maken.
In de keuken voeg je toe:
-

Een vork
Een loodgieter
Een lepel
Een oven

In de zitkamer voeg je toe:
-

Een oud vrouwtje
Een lekker stuk taart
Een sleutel

Wanneer je deze dingen toegevoegd hebt, ziet het er uit zoals in Figuur 10.
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Figuur 10: Game met toegevoegde objecten

Het maken van een puzzel
Het praten over de taart
Nu kunnen we beginnen met het maken van een puzzel. Wellicht lijkt het de hoofdpersoon wel wat om
dat lekkere stuk taart op te eten. Het is dan waarschijnlijk een goed idee om eerst met het oude
vrouwtje te praten.
We gaan daarom via de boom aan de linker kant naar het menu van ‘Oud vrouwtje’. Bij het submenu
‘verbs’ kies je voor add (het plusje). Je krijgt dan een balkje met rechts een pijltje waaruit een
dropdown-menu komt. Uit dit menu kies je: “praat tegen; vertel; zeg tegen; zeg”. Nu heb je het
werkwoord toegevoegd waarmee je straks in de game kunt zeggen: “Praat tegen oud vrouwtje”.
Je wilt graag wat tegen het oude vrouwtje zeggen over het stuk taart. Hierbij is het belangrijk dat het
vrouwtje wat anders tegen je zegt wanneer het stuk taart er nog ligt, dan wanneer het stuk taart weg is.
We gaan daarom werken met een script. Een script is typisch iets wat bij programmeren hoort. In Quest
is dit best eenvoudig. Je wilt eigenlijk het volgende programmeren:
Wanneer de hoofdpersoon het commando: “Praat tegen oud vrouwtje” geeft: Als (if) de taart er nog is
dan zegt de hoofdpersoon A en het vrouwtje X. Anders (else) dan zegt de hoofdpersoon A en het
vrouwtje Y.
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Klik op het werkwoord “praat tegen; vertel; zeg tegen; zeg”. Daaronder is een knop waarbij standaard:
print message staat. In dit drop-down menu verander je ‘print message’ in ‘run a script’.
Dan druk je op de knop: Add new script. Je krijgt dan het menu te zien zoals in Figuur 11. Binnen dit
menu kies je voor If… (Als…). En vervolgens klik je onderaan op add.

Figuur 11: Submenu add new script

Je komt dan in een nieuw scherm.
Achter het woordje if: zie je staan ‘Expression’. Dit is een dropdown menu. Onthoud dat we een andere
tekst wilden laten zien wanneer de taart er nog was. In het dropdown menu klik je daarom ook op:
‘object is visible’. Het volgende dropdown menu zet je op ‘object’ en het derde dropdown menu zet je
op ‘lekker stuk taart’.
Daaronder staat:
Then: print message.
Het scherm ziet er dan uit zoals in figuur 12.
Typ in het veld bij print message de volgende tekst: "Hallo mevrouw, hoe maakt u het?". "Goed," zegt
het vrouwtje al glimlachend. "Ik zag je al kijken naar dat stuk taart. Je mag het hebben hoor, ik heb zelf
diabetes en die man die hier net nog was heeft het laten staan." Je bedankt de vrouw vriendelijk.
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Figuur 12: Scherm gesprek oud vrouwtje

We hebben nu het stuk geprogrammeerd waarbij je praat met de vrouw als de taart er nog ligt. We gaan
er nog steeds vanuit dat je als hoofdpersoon de taart op gaat eten.
We gaan nu het tweede deel van het script maken. We hebben nu het “Als….” (If…) deel. Dan volgt nu
het “Anders…” (Else…) deel. Klik daarom nu op de knop: Add Else. (NIET Add Else If). Vervolgens druk je
op de knop: Add new script. Je krijgt dan opnieuw het menu uit figuur 11. Je kiest dan voor de
bovenste optie: Print a message. Vervolgens klik je op Add. In het witte veld kun je dan typen: "Hallo
mevrouw, hoe maakt u het?". "Nog steeds goed, dat gaat voorlopig ook niet veranderen mijn kind," zegt
de vrouw vriendelijk.
(Zie je, nu zegt ze niets meer over de taart.).

Het eten van de taart
Nu hebben we een tekst gemaakt die tevoorschijn komt als de taart er is, en als de taart er niet meer is.
Je zult nu zien dat de taart er eigenlijk altijd is. We weten uit de echte wereld dat de taart er niet meer is
als je deze opeet. In de game kun je de taart alleen opeten als je ook een vork hebt. En die ligt in de
keuken.
We gaan nu met een script programmeren dat je de taart alleen kunt eten als je een vork hebt.
Ga hiervoor naar het submenu van ‘lekker stuk taart’. Voeg bij ‘verbs’ een werkwoord toe, namelijk
‘eet’.
En ook voor deze handeling hebben we een script met If nodig (zie figuur 11). Want:
‘If’ je een vork hebt, ‘then’ kun je taart eten. ‘Else’ kun je de taart niet eten.
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In het dropdown menu met ‘expression’ kies je we nu dus: ‘player is carrying object’. De volgende
dropdown menu’s hebben: ‘object’ en ‘vork’.
Bij print message typ je: Ah lekker, een stuk taart. Komt die vork toch nog goed van pas.
Vervolgens klik je op ‘add a new script’. We hadden namelijk afgesproken dat je de taart niet meer kunt
zien als deze op is.
Met het menu uit figuur 11 kies je dan voor ‘make object invisible’. Achtereenvolgens selecteer je
‘object’ en ‘een stuk taart’.
Voor ‘else’ (in het geval je geen vork hebt) kies je alleen een message: “Het ziet er uit als een lekker
stuk taart. Je hebt alleen het juiste bestek nodig om het te kunnen eten.”
Op deze manier heb je nog niet verraden aan de speler dat hij/zij een vork nodig hebt. Zorg er daarom
voor dat in de keuken de objecten ‘vork’ en ‘lepel’ meegenomen kunnen worden. In het submenu bij
inventory vink je voor zowel de vork als de lepel aan ‘object can be taken’.

Nu ga je de game spelen.
Probeer de volgende dingen uit:
Praat tegen het oude vrouwtje.
Eet het stuk taart.
Ga zuid (naar de keuken).
Neem de vork.
Neem de lepel.
Ga noord (naar de zitkamer).
Eet het stuk taart (lekker he?).
Praat tegen het oude vrouwtje.
 Als je goed opgelet hebt is het in de game niet nodig om tegen het oude vrouwtje te praten. Je
kunt ook zonder overleg het stuk taart eten. Het is echter wel nodig om de vork te halen, want
zonder vork kun je het niet opeten.
Kijk.  als je nu naar de kamerbeschrijving kijkt, zie je dat het stuk taart niet meer genoemd wordt in de
omschrijving.

Einde van de tutorial
Als de les nog niet voorbij is kun je proberen wat er allemaal nog meer mogelijk is met Quest.
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