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Abstrakt 

Moje bakalářská práce je zaměřená na vývoj a implementaci ukázkové logické deskové 

hry určené pro operační systém Android, která je určena pro jednoho nebo dva hráče. Hra je 

podporována pro Android verzi 2.2 a vyšší. Laděná byla na telefonech značky Samsung i9100 

Galaxy S2 a Vodafone 945. Převážná část bakalářské práce popisuje význam herních 

frameworků pro programování her. Dále popisuje návrh, pravidla hry, cestu, kterou jsem při 

vývoji hry prošel a řešení, které jsem pro hru vybral. Hra byla napsána v programovacím jazyku 

Java. 
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Abstract 

My bachelor thesis is focused on the development and implementation of a 

demonstrative logical board game designed for the operating system Android. The game is 

designed for one or two players. The game is supported for Android version 2.2 and higher. 

Application was tested on two phones Samsung i9100 Galaxy S2 and Vodafone 945. Major part 

of the bachelor thesis describes the importance of game frameworks for game programming. 

Next part describes layout and rules of the game. Last part of the bachelor thesis describes the 

way I went through the development of the game and the solution I chose for the game. The 

game was written in the Java programming language. 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka Význam 

Sprite  Malý 2D obrázek, který je integrován do větší scény 

OpenGL ES Grafická knihovna pro vykreslování 2D a 3D grafiky 

OpenAL Knihovna starající se o 3D zvuk 

Peer-to-Peer Typ počítačové sítě, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti 

RTS Real-time strategy, druh žánru strategických her 

Lobby Místo, kde se hráči připojují před začátkem hry 

API Application Programming Interface, rozhraní pro programování aplikací 

Unicode Tabulka znaků všech existujících abeced 

Box2D Knihovna pro práci s fyzikou 

APK Application package file, souborový formát slouží k instalaci aplikací 

IRC Internet Relay Chat, slouží ke komunikaci v reálném čase po internetu 

MIT Massachusetts Institute of Technology, licence svobodného softwaru 

GUI Graphical User Interface, umožňuje ovládat PC pomocí interaktivních 

grafických prvků 

Widget Část GUI, které umožňuje komunikovat s aplikací a operačním systémem 

AMQP Advanced Message Queuing Protocol, protokol pro posílání zpráv přes 

internet 

STOMP Simple Text Orientated Messaging Protocol, jednoduchý protokol pro 

komunikaci přes internet 

Broker Zprostředkovatel pro posílání zpráv přes síť 
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1 Úvod 

Výsledkem bakalářské práce je funkční hra mankala, která běží na operačním systému 

Android. Operační systém Android jsem si vybral pro jeho otevřenost, dominantnost na trhu a 

variabilitu. V několika větách bych rád vystihnul jeho historii, zajímavosti a konkurenční 

výhody. 

Operační systém Android je fenomén dnešní doby. Jedná se o open-source platformu 

založenou na linuxovém jádru, kterou vyvíjí konsorcium Open Handset Alliance. Díky 

otevřenosti systému a marketingové strategii Googlu se operační systém Android stal 

nejpoužívanější platformou pro chytré mobilní zařízení - PDA, mobilní telefony, tablety, 

navigace. V současné době se odhaduje cca 80% podíl na trhu s chytrými telefony.   

Díky otevřenosti sytému může psát mobilní aplikace více programátorů, úspěch má i u 

open-source komunity, kterou přímá konkurence jako firma Apple nebo Microsoft odrazují 

uzavřeností systému, různými licenčními poplatky a omezeními. Pro uživatele či výrobce 

telefonů není problém používat například grafické nadstavby uživatelského rozhraní a odlišit se 

tak od konkurenčních značek se stejným operačním systémem. Díky otevřenosti systému si 

můžeme z Google marketu stáhnout nepřeberné množství rozmanitých aplikací, které nám 

můžou významně pomoci, pobavit, něco naučit nebo si jen zahrát hru. 

V bakalářské práci popisuji vývoj ukázkové hry pro operační systém Android. Druhá 

kapitola bakalářské práce je zaměřena na popis a nezastupitelnost herních frameworků. Třetí 

kapitola popisuje hru mankala, pravidla hry a její návrh. Ve čtvrté kapitole je popsána struktura 

projektu, implementace samotné hry, konfigurace serveru a testování. Poslední kapitola 

popisuje výsledek této práce. 
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2 Herní frameworky 

2.1 Co a k čemu jsou herní frameworky? 

Herní frameworky usnadňují vývojářům práci nad úkoly, které je potřeba udělat při 

psaní hry. Umožňují napsat hru tak, aby fungovala na více platformách jako je kromě Androidu 

iOS, Windows Mobile, ale také i Linux a Windows. Poskytují velký počet pomocných funkcí, 

které pomáhají s vytvořením hry mnohem rychleji a s menšími obtížemi. Například, budeme 

chtít zobrazit obrázky na obrazovku (v herní terminologii, obrázek, který je zobrazen na 

obrazovku se nazývá sprite), navrhnout menu nebo text, uspořádat některé sprity, tak, aby se 

zobrazovaly jeden za druhým, přehrát zvuk při dotyku prstu na obrazovku, naprogramovat 

umělou inteligenci, pracovat se sítí a mnoho dalšího. Hry často využívají fyziku při 

srážce objektů nebo při pádu, kdy na ně působí gravitace [1].  

2.2 Načtení spritu 

Ve frameworku Cocos2D-x, který patří mezi nejpoužívanější frameworky si ukážeme, 

jak se načítá sprite do hry. 

CCSprite * sprite = [CCSprite spriteWithFile:@"sprite.png"]; 

sprite.position = cpp(100, 100); 

[game addChild: sprite]; 

Tento kód načte sprite ze souboru png, nastaví jeho pozici na (100, 100) a pak ho přidá 

do hry. Teď se podíváme co se děje na pozadí. 

Cocos2D-x zkontroluje, jestli jméno souboru není null, zkontroluje, jestli stejný obrázek 

nebyl už předtím načten (jestli byl dříve načten, pak se automaticky načte dříve uložená 

textura), převede obrázek na texturu, která může být vykreslena pomocí grafické karty (jen tento 

krok je dlouhý přes 100 řádků kódu), provádí opravy pro určité typy obrazových souborů a 

určitých Android, iOS verzí, vytvoří pole, které grafická karta potřebuje pro reprezentaci 

obrázku, převede pole pomocí OpenGL ES (nízkoúrovňová grafická knihovna pro vykreslování 

2D a 3D grafiky) tak, aby to bylo v zadaných souřadnicích a pak konečně přidá obrázek do hry. 

Jak můžeme vidět Cocos2D-x dělá hodně věcí, které nevidíme, a nám stačí napsat 

pouze 3 řádky kódu. Z tohoto důvodu se doba vývoje a složitost kódu výrazně snižuje. Lidé, 

kteří tohle napsali, jsou experti. Pomocí herního frameworku využíváme odborné znalosti z celé 

komunity expertů. Což znamená, že se můžeme zaměřit na herní design, než na složitosti 

programování grafiky. 

Ještě pro porovnání si ukážeme, jak se sprite načítá ve frameworku AndEngine. První 

řádek nám říká v jaké složce je umístěn sprite. Druhým řádkem vytvoříme atlas textur. Třetím 

řádkem umístíme sprite do atlasu textur. Čtvrtý řádek načítá atlas textur do paměti. 

BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.setAssetBasePath("gfx/"); 
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mBitmapTextureAtlas = newBitmapTextureAtlas(activity.getTextureM

anager(), 100, 100, TextureOptions.BILINEAR); 

mTextureRegion = 

BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(this.mBit

mapTextureAtlas, this, sprite.png, 0, 0); 

mBitmapTextureAtlas.load(); 

 

 

Obrázek 2.1:  Ukázka spritů 

2.3 Grafika 

Jak bylo vysvětleno dříve, herní frameworky pomáhají s vykreslováním spritů na 

obrazovku. Běžně, ale není efektivní načítat obrázky do hry jeden po jednom. Nejlepší je 

přesunout všechny obrázky do jednoho velkého obrázkového listu a pak načítat pouze ten. Když 

bude potřeba použít jeden z těchto obrázků, tak může být jednoduše vytažen z listu. Tohle by 

bylo velice obtížné naimplementovat, ale dobré frameworky jako AndEngine, Cocos2D-x, 

LibGDX to mají již naimplementované. Také umožňují vytvořit animaci z tohoto sprite listu 

snímek po snímku. Pokud budeme mít ve hře postavu a budeme chtít, aby chodila, vytvoříme 

obrázky této postavy ve všech fázích chůze. Herní framework poté z těchto obrázků vytvoří 

animaci chůze [1]. 

Herní frameworky také pomáhají s uspořádáním kódu. Můžeme vytvořit scény, které 

obsahují vrstvy. Každá úroveň může být reprezentována jednou scénou a pozadí může být v jiné 

vrstvě pro naši postavu. Tohle pomáhá udržet hru uspořádanou a snižuje se složitost kódu. 
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Obrázek 2.2:  Grafika populární hry Angry Birds 

2.4 Zvuk 

Zvuk je nedílnou součástí dobré hry. Zvukové efekty při určení, kdy hráč do něčeho 

narazí nebo hudba hrající na pozadí, která se mění po každém úspěšném projití úrovně, vytváří 

výbornou atmosféru. Herní frameworky nám usnadňují práci se zvukem tím, že nemusíme vědět 

jak vypadá a funguje např. základní implementace hardwarové knihovny OpenAL (knihovna 

starající se o 3D zvuk) [1].  

Ve frameworku Cocos2D-x se přehraje zvuk následovně: 

[[SimpleAudioEngine sharedEngine] playEffect:@"boomSound.caf"]; 

 

Ve frameworku LibGDX je to následovně: 

Sound boom = 

Gdx.audio.newSound(Gdx.files.internal("BoomSound.wav")); 

boom.play(1); 

 

Další velmi užitečnou funkcí je možnost streamování zvuku. Pro hudbu na pozadí by 

nebylo moc efektivní načíst 5MB soubor do paměti. Streamováním můžeme přehrávat hudbu na 

pozadí kousek po kousku a ušetřit tím paměť.  

V Cocos2D-x to lze provést pomocí jednoho řádku: 

[[SimpleAudioEngine sharedEngine] 

playBackgroundMusic:@"background-music-aac.caf"]; 
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Můžeme zde vidět, že práce se zvukem je v herním frameworku snadná. 

2.5 Fyzika 

Všechny dobré herní frameworky umí pracovat s fyzikou. Fyzika je pojem, který 

zahrnuje širokou škálu funkcí včetně detekce kolizí, působení sil a rychlosti objektů. Použitím 

fyzikálního enginu si můžeme nadefinovat různé obrazce a sledovat, že se chovají stejně jako by 

se chovaly skutečné obrazce. Je možné vytvořit padající kapku vody na zem, viklající se most, 

točící se hroty a mnohem více. Naimplementovat tyhle věci sám by bylo velice obtížné a 

vyžadovalo by minimálně zájem o obor matematika a fyzika. Naštěstí stačí použít již vytvořený 

fyzikální engine, kde se o nic nemusíme starat a řešíme pouze vytváření hry. Například hra 

Angry Birds se spoléhá výhradně na fyziku [1]. 

Hodně používaným fyzikálním enginem je Box2D. Je naimplementován jak pro 

Android, tak i iPhone a je součástí všech herních frameworků. Výhoda je, že při přechodu z 

Androidu na iPhone a naopak se nemusíme znovu učit, jak se pracuje s fyzikálním enginem. 

 

Obrázek 2.3:  Ukázka stékání vody ze hry Thomas Was Alone 

2.6 Emitory částic 

Emitory částic (neboli Particles Emitters) umožňují vytvářet velké množství efektů pro 

naši hru. Můžeme vytvořit výbuchy, oheň, efekty vody (jako je například vodopád), kouř, 

jiskry, padající listí, mraky, mlhu, sníh, prach a mnoho dalších efektů. Je to vlastně proud 

barevných spritů, které mají svoji vlastní rychlost, směr, životnost a barvu, která se může měnit. 

Lepší herní frameworky ho mají v sobě zabudovaný. Pomocí programu jako je například 

Particle Designer 2.0, který ovšem není zdarma, můžeme vytvářet částicové efekty a uložit je do 

souboru [1].  
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Ty se pak importují například do Cocos2D-x pouze dvěma řádky kódu: 

system = 

[CCParticleSystemQuadparticleWithFile:@"particle_def.plist"]; 

[game addObject:system]; 

 

Obrázek 2.4:  Ukázka efektů sněhu, kouře, jisker a ohně 

2.7 Uživatelské rozhraní 

Herní frameworky poskytují jednoduchý způsob jak vykreslit skóre a vytvořit herní 

menu. Bez použití frameworku by vykreslení textu bylo docela komplikované. Museli bychom 

načíst velký sprite, obsahující všechny znaky, které potřebujeme a pak ručně mapovat každý 

znak na souřadnici znaku v sprite listu. Naštěstí se o to stará za nás. Načte font a pak umožní 

zvolit barvu a velikost písma, které se zobrazí na obrazovce. V Cocos2D-x pak můžeme 

animovat text pomocí vestavěných funkcí [1].  

V Cocos2D-x můžeme vykreslit vlastní text následovně: 

CCLabelTTF _score = [CCLabelTTF labelWithString:@"0" 

fontName:@"score_font" fontSize:50]; 

_score.color = ccc3(255, 0, 0); 

_score.position = cpp(100, 100); 

[game addChild: _score]; 
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Pak můžeme automaticky vytvořit menu s vlastním textem, které se aktivuje, když na 

něj uživatel klikne. 

 

Obrázek 2.5:  Ukázka menu ze hry Radiant Defense 

2.8 Síťování 

Tvorba a hraní her je zábava, ale ještě větší zábava je, když si můžeme zahrát hru 

společně s přáteli, třeba i na druhé straně zeměkoule. Dva a více hráčů sdílí svoje zážitky přes 

síť, jako by skutečně byli společně ve stejném virtuálním světě. Tohle, ale vyžaduje mnoho 

znalostí kolem komunikace s různými servery a s klientskými zařízeními, což je úplná noční 

můra psát od základů. My to nemusíme řešit, jelikož frameworky zaměřující se na práci se sítí, 

nabízí mnoho předdefinovaných funkcí, které dělají většinu práce za nás [2]. 

2.8.1 Peer-to-Peer 

Na začátku byly hry zasíťovány jako peer-to-peer, každý počítač si vyměňoval 

informace mezi sebou v plně připojené topologii sítě. Tenhle model můžeme stále vidět z 

nějakého důvodu v RTS hrách (druh žánru strategických her), možná proto, že to byl první 

způsob sdílení. 

Základní myšlenkou je rozdělit hru na řadu tahů a sadu příkazových zpráv, které jsou 

zpracovány na začátku každého tahu a řídí vývoj hry. Například pohyb jednotky, útok jednotky, 

nebo postavení budovy. Vše, co je potřeba k přenášení těchto stavů, je spustit přesně stejnou 

sadu příkazů a tahů na každém zařízení, které začínají od společného počátečního stavu. 
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Samozřejmě toto je příliš zjednodušené vysvětlení a přehlíží mnoho bodů, ale 

dostaneme základní představu o tom, jak síťování funguje. Více o tomto modelu si můžete 

přečíst zde [3]. 

 

Obrázek 2.6:  Model Peer-to-Peer 

Výhody tohoto modelu oproti modelu klient-server jsou, že při sdílení informací selhání 

jednoho počítače nemá vliv na ostatní počítače. Pokud spadne server v případě klient-server 

modelu, tak spadne celá síť. Další výhoda je, že čím více uživatelů sdílí, tím se zvětšuje 

přenosová rychlost. 

Zdá se, že je to jednoduché a efektivní řešení, ale bohužel zde existuje několik omezení. 

Za prvé je mimořádně obtížné zajistit, že hra je plně deterministická - že každý tah se hraje 

stejně na každém zařízení. Například jedna jednotka by mohla mít mírně odlišnou cestu na dvou 

zařízeních, na jednom zařízení by přišla dříve do bitvy a vyhrála ji, zatímco na druhém by přišla 

později a prohrála. Jeden malý rozdíl má za následek úplnou nesynchronizaci času. 

Dále, aby se zajistilo, že se hra hraje stejně na všech zařízeních, je nutné počkat, dokud 

všechny příkazy hráče pro určitý tah nejsou obdrženy. To znamená, že každý hráč má čekací 

dobu rovnající se nejvíce zpožděnému hráči. RTS hry tohle skrývají přehráním nějakého zvuku 

nebo krátké animace. 

Poslední omezení se týká způsobu, jakým se hra synchronizuje. Odesílají se pouze 

příkazové zprávy, které mění stav hry. A aby to fungovalo, je nutné, aby všichni hráči začali hru 

ze stejného počátečního stavu. Obvykle to znamená, že každý hráč se musí připojit do tzv. 

lobby před zahájením hry. 
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Obrázek 2.7:  Ukázka lobby ze hry StarCraft 

2.8.2 Klient-Server 

U modelu klient-server již hráči nekomunikují přímo mezi sebou, ale každý hráč se 

stává klientem a všichni komunikují pouze s jedním počítačem, který se nazývá server. Zde již 

není potřeba, aby hra byla deterministická na všech zařízeních, protože hra existuje jen na 

serveru. 

Všechny naše vstupy, jako například zmáčknutí klávesy, pohyb myši se posílají na 

server. Server aktualizuje stav naší postavy a odpoví paketem, který obsahuje stav naší postavy 

a všech hráčů. Tohle byl velký krok vřed. Kvalita her závisí na spojení mezi klientem a 

serverem, namísto opožděného peer-to-peer. Hráči se můžou připojovat i v polovině hry. 

 

Obrázek 2.8:  Model Klient-Server 
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2.9 Vstup 

Uživatel bude chtít určitě se hrou nějakým způsobem pracovat. Na to slouží vstupní 

modul. Na většině operačních systémů, vstupní události, jako dotyk obrazovky nebo stisknutí 

klávesy jsou odesílány do okna, se kterým se právě pracuje. Tohle okno pak dále předává 

událost uživatelskému rozhraní. Všechno, o co se musíme starat, je získat události z 

uživatelského rozhraní. API uživatelského rozhraní poskytují mechanismus, jak se připojit k 

těmto událostem, abychom je mohli zaznamenávat. Připojování k událostem a jejich 

zaznamenávání je hlavní účel vstupního modulu [4]. 

Jsou dva způsoby, co můžeme udělat se zaznamenanými událostmi. 

Tabulka 2.1: Co můžeme udělat se zaznamenanými událostmi 

  

Polling Jen kontrolujeme aktuální stav vstupních zařízení. Všechny 

stavy mezi aktuální a poslední kontrolou budou ztraceny. 

Tento způsob je vhodný pro kontrolu věcí jako například, jestli 

se uživatel dotkne konkrétního tlačítka. Není vhodný k 

zadávání textu, protože se neukládá pořadí událostí. 

Event-based Handling Poskytuje nám úplnou chronologickou historii událostí, k nimž 

došlo od doby, co jsme je naposledy kontrolovali. Je to vhodné 

k zadávání textu, nebo jakýkoli jiný úkol, který se opírá o 

pořadí událostí. Také je to užitečné ke zjištění, když se prst 

poprvé dotknul obrazovky a když se zdvihl. 

 

Na Android zařízení máme tři hlavní vstupní metody. Mezi ně patří dotyková 

obrazovka, klávesnice a akcelerometr.  

2.9.1 Dotyková obrazovka 

Dotyková obrazovka může vytvářet tři události. 

Tabulka 2.2: Události dotykové obrazovky 

  

Položení prstu Stane se, když se prst dotkne obrazovky 

Zdvihnutí prstu Stane se, když se prst zdvihne z obrazovky 

Táhnutí prstem Stane se, když se prstem táhne po obrazovce, před táhnutím je 

vždy událost položení prstu 
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Každá dotyková událost nese další informace, jako pozici relativní k počátku 

komponent uživatelského rozhraní a ukazatel použitý ve vícedotykovém prostředí k identifikaci 

a sledování více prstů. 

2.9.2 Klávesnice 

Klávesnice může vytvářet dvě události. 

Tabulka 2.3: Události klávesnice 

  

Stisknutí Stane se, když je stisknuta klávesa 

Puštění Stane se, když se klávesa pustila. Tahle událost se vždy 

provede až po události stisknutí 

 

Události kláves také nesou další informace. Událost stisknutí uchovává kód stisknuté 

klávesy. Událost puštění uchovává kód klávesy a momentální Unicode znak. Rozdíl mezi 

kódem klávesy a Unicode znakem generovaný událostí puštění je, že v druhém případě je i stav 

ostatních kláves brán v potaz, jako například klávesa Shift. Takže dostáváme malá i velká 

písmena. S událostí stisknutí víme jen, že byla stisknuta určitá klávesa. Nemáme žádné 

informace o tom, jaký znak se skutečně vygeneruje. 

Ve frameworku LibGDX můžeme ověřit, jestli byla klávesa stisknuta jedním příkazem: 

boolean isPressed = Gdx.input.isKeyPressed(Keys.A); 

2.9.3 Akcelerometr 

Akcelerometr měří zrychlení způsobené gravitací naší planety. Používá k tomu tři osy 

nazývané x, y, z. Obrázek 1.9 znázorňuje orientaci každé osy. Zrychlení na každé ose se 

vyjadřuje v metrech za sekundu na druhou ( ). Objekt se bude zrychlovat přibližně rychlostí 

9,8 , když se bude pohybovat volným pádem. V případě, že osa směřuje od středu Země, 

působí na ni maximální zrychlení. Jestli osa směřuje do středu Země, dostaneme záporné 

maximální zrychlení. Například pokud budeme telefon držet ve svislé poloze, osa y nám ukáže 

zrychlení 9,8 . Na obrázku 1.9 osa z bude hlásit zrychlení 9,8  a osy x a y budou 

hlásit nulové zrychlení. 

 

Obrázek 2.9:  Znázornění os akcelerometru 
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2.10 Čtení a zápis souborů 

Čtení a zápis souborů je nezbytné pro vývoj hry. Slouží k tomu instance InputStream 

a OutputStream, které se v Javě běžně používají pro čtení a zápis do nebo ze souboru. 

Případy, kdy pracujeme se čtením souborů, které si zabalíme s hrou, jsou například soubory 

úrovní, obrázků a zvuku. Zapisujeme soubory obvykle, pokud chceme změnit nejvyšší skóre, 

herní nastavení, nebo uložit stav hry, takže si uživatel může vybrat pozici přesně tam, kde 

skončil [4]. 

Návrh jednoduchého rozhraní pro práci se soubory: 

import java.io.IOException;  

import java.io.InputStream;  

import java.io.OutputStream;  

  

public  interface  FileIO {  

public InputStream readAsset(String fileName) throws 

IOException;  

public InputStream readFile(String fileName)  throws 

IOException;  

public OutputStream writeFile(String fileName)  throws 

IOException;  

} 

Zadáme jméno souboru a vrátí se nám Stream. Jak obyčejně v Javě, umístíme výjimku 

IOException, v případě, že by něco selhalo. Odkud a kam čteme a zapisujeme soubory, záleží 

na implementaci. Zdroje se budou číst z APK souboru naší hry a soubory se budou číst a 

zapisovat na SD kartu. Jakmile skončíme s používáním streamů InputStream a 

OutputStream, tak je musíme uzavřít. 

2.11 Skripty 

Poslední částí herních frameworků jsou skripty, které se mohou spojovat s objekty 

herního světa. Většina herních frameworků mají v sobě skripty pro zahájení hry s hráčem v 

určité pozici, přidávání a pohyb kamer, manipulaci se světly, spouštění událostí, kdy hráč přejde 

do jiné místnosti a mnoho dalších funkcí.  

Umělá inteligence je velkou částí skriptů. Dává nám prostředky, které určují, jak se 

bude určitý objekt chovat a reagovat. Tyhle skripty většinou obsahují stovky řádků kódu, které 

my nemusíme psát. Skripty nám pomáhají napsat hru rychleji, ale může nastat problém, pokud 

budeme chtít udělat něco mimo poskytované funkce. 

 



 

Herní frameworky 

- 13 - 

 

2.12 Přehled herních frameworků 

2.12.1 AndEngine 

AndEngine je soubor knihoven napsaných Nicolasem Gramlichem a slouží k vývoji 2D 

her pro Android zařízení za použití technologie OpenGL ES 1.0 a 2.0. Patří mezi 

nejpopulárnější open source herní frameworky a je tedy zdarma. Je to jeden z několika 2D 

frameworků pro Android platformu, který je využíván k vytvoření stylových a zábavných her, 

ať už nezávislými nebo profesionálními vývojáři, a dokonce byl použit v některých z 

nejúspěšnějších her na trhu k dnešnímu dni [5].  

AndEngine má spoustu rozšíření např. Physics Box2d, SVG, které se přidají k projektu 

jako pluginy a dále se vyvíjí jako jakákoliv běžná aplikace pro Android. Taktéž se chlubí velkou 

komunitou ať už na oficiálním fóru AndEngine nebo na fóru StackOverflow. Samozřejmé má i 

nevýhody. Především nemá dokončenou dokumentaci, ale na internetu nebo přímo na 

oficiálním fóru lze najít mnoho velmi dobře zpracovaných návodů. Dále má neaktuální 

knihovny, které nemůžou nebo neumí pracovat s verzí Javy 1.7, a tedy musíme nastavit 

používání verze 1.6. Také jedna z volitelných knihoven, která má na starosti multidotikové akce 

je nestabilní a tedy plně nefunguje. Tohle, ale řeší upravená knihovna napsaná fanouškem 

„RealMayo“. 

 

Obrázek 2.10:  Hra Farm Tower HD vyvíjená v AndEngine 

2.12.2 LibGDX 

LibGDX je multiplatformový herní framework napsaný v Javě, lze v něm vyvíjet hry 

jak ve 2D, tak i ve 3D a je zdarma. V současné době podporuje Android (od verze 2.2), iOS, 

BlackBerry, Windows, Linux a Mac OS X. Umožňuje nám psát kód jen jednou, který je 



 

Herní frameworky 

- 14 - 

 

spustitelný na všech z výše uvedených platformách bez jakékoliv změny. Používá své vlastní 

API, které pomáhá s běžnými úkoly, jako vývoj uživatelských rozhraní, přehrávání zvukových 

efektů, matematické výpočty a práce s XML. Největší výhoda tohoto frameworku je, že 

testování probíhá na PC a není potřeba k němu připojovat zařízení, pro které je hra vyvíjena a 

čekat než se hra zkompiluje. Kromě toho LibGDX poskytuje všechny zvukové a grafické 

funkce, které by měl dobrý herní framework obsahovat [6].  

LibGDX má oficiální IRC kanál, což se může hodit, když si lámeme hlavu nad řešením 

komplikovanějšího problému. Stačí se k němu připojit a živě nad problémem diskutovat 

s komunitou. Jako nevýhody bych viděl, že v něm nemůžeme udělat pohybující se tapety pro 

mobilní telefon (lze v AndEngine) a podobně jako u AndEngine je strohá dokumentace, takže se 

i zde hledání na internetu nevyhneme. 

 

Obrázek 2.11:  Hra Bus Jumper vyvíjená v LibDGX 

2.12.3 Cocos2D-x 

Cocos2D-x je 2D herní framework, který je open source pod licencí MIT, takže je 

zdarma a jsou k němu k dispozici zdrojové kódy. Používá se k vývoji her, aplikací a ostatních 

multiplatformových GUI založených interaktivních programů. Cocos2D-x umožňuje vývojářům 

využít jejich znalosti C++, Lua a Javascriptu (bohužel ne Javy) pro práci s Androidem, iOS, 

Windows Phone, Mac OS X, Windows a Linux. Cocos2D-x je rychlý, snadno ovladatelný a 

nabitý mnoha výkonnými funkcemi [7]. Umí pracovat s fyzikou, zvukem, 2D grafikou, widgety 

i se sítí. 

V dnešní době mnoho z her vyvíjených v Cocos2D-x je na špici žebříčků na Google 

Play a AppStore. Vývojáři z Googlu, Microsoftu, ARM, Intelu a BlackBerry jsou aktivně 
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zapojeni do Cocos2D-x komunity. Ta je velmi velká, jelikož fórum čítá deseti tisíce témat, 

přibližné číslo ale není zveřejněno. Dokumentace je poměrně solidní a tutoriálů je také dost. 

Dokonce existuje i kniha s názvem Learning Cocos2D [8]. 

 

Obrázek 2.12:  Velmi úspěšná hra BADLAND vyvíjená v Cocos2D 

2.12.4 Unity3D 

Unity3D patří mezi profesionální frameworky, obsahuje uživatelsky přívětivé prostředí 

pro vývoj interaktivního 2D a 3D obsahu, který zahrnuje renderování, fyzikální engine a 

skriptovací rozhraní pro vývoj interaktivního obsahu. Uživatelské prostředí je velmi dobře 

organizované a panely lze plně přizpůsobit tažením. Umí pracovat s 3D modely, s texturami, 

zvukem, skripty, fyzikou a různými vychytávkami, jako je zaostřování scény a bloom. Mezi 

podporované programovací jazyky patří C#, JavaScript a Boo, Java mezi nimi není. Podporuje 

vývoj pro obrovské množství platforem, jako jsou Android, iOS, Playstation 4, Xbox One, 

BlackBerry, Windows, Windows Phone, Mac OS X, Linux, Adobe Flash a Wii.  

Je nabízen ve dvou verzích. Unity3D, která je zdarma a Unity3D Pro, která je za 

poplatek $1500. Rozdíl mezi těmito verzemi je, že bezplatná verze neobsahuje realtime stíny, 

zvukové filtry, přehrávání videa, nemůžeme si nastavit vlastní úvodní obrazovku a neumožňuje 

programovat aplikace pro iPhone, BlackBerry i Android zařízení. Dokumentace je úplná a 

zpracována výborně. Unity komunita je obrovská, má zaregistrováno skoro pět set tisíc členů. 

Unity má také svůj vlastní IRC kanál. Je určen spíše těm, co už mají nějakou napsanou hru za 

sebou nebo herním společnostem, začátečníkům bych tento framework nedoporučil [9], [10], 

[11]. 



 

Herní frameworky 

- 16 - 

 

 

Obrázek 2.13:  Uživatelské prostředí Unity3D 

2.12.5 Corona 

Corona je další multiplatformový profesionální herní framework, který vytvořil Walter 

Luh, zakladatel společnosti Corona Labs. Je zaměřen na 2D tvorbu aplikací, her nebo i psaní 

elektronických knížek pro Android a iOS zařízení. Programuje se v něm v jazyce Lua, C++ a 

OpenGL. Používá vykreslovací engine OpenGL ES, který používá k vykreslení aplikací 

grafický čip místo procesoru. Corona má svou vlastní rozsáhlou API, která nabízí spoustu 

možností jako je práce se zvukem, grafikou, fyzikou, kryptografií, sítí nebo s komponenty 

zařízení jako jsou kamera, GPS a akcelerometr.  

Corona obsahuje multiplatformový simulátor. Ten nesimuluje iOS nebo Android 

zařízení, ale simuluje zařízení, které podporuje API Corony. To znamená, že píšeme aplikaci do 

API, ne pro platformu, pro kterou chceme psát. Simulátor pak spustí kód okamžitě [12], [13]. 

Komunita je menší než v případě Unity3D, ale není malá. Dokumentace je kompletní a 

přehledná. Nevýhodu má v tom, že není zdarma a platí se měsíčně, podle funkcí, které chceme 

využívat. 

2.12.6 jPCT 

JPCT patří k méně známým bezplatným 3D herním frameworkům. Je zaměřen pouze 

pro zařízení Android. Podobně jako v případě AndEnginu si stáhneme soubor knihoven, které se 

přidají k projektu. K vykreslování můžeme použít engine OpenGL ES 1.0 i OpenGL ES 2.0. 

Hry je možné psát i pro starší verze Androidu, konkrétně od verze 1.5. Není tak obsáhlý jako 

předchozí zmiňované frameworky, ale za zmínku funkcí stojí podpora anti-aliasingu, detekce 

kolizí, práce se světly, načítání grafických modelů, textur, shaderů i animací. Nemá přímou 

podporu fyzikálního enginu, ale lze použít různé knihovny, například JBullet. Dokumentace 
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patří k lepším, třídy jsou popsány srozumitelně, ale není kompletní. Komunita patří k menším, 

na fóru je registrováno necelých dva tisíce uživatelů a registrovaných témat jsou necelé čtyři 

tisíce [14], [15]. 

2.12.7 RabbitMQ 

RabbitMQ je zprostředkovatel zpráv. V podstatě lze říci, že přijímá a rozesílá zprávy 

mezi aplikacemi. Podporuje mnoho platforem jako Windows, distribuce Linuxu Ubuntu a 

Debian, Mac OS X a Solaris. Také podporuje mnoho protokolů pro posílání zpráv. Mezi 

nejpoužívanější patří AMQP a STOMP. Také umožňuje přenášet zprávy přes HTTP [18]. 

• AMQP - je bezpečný a spolehlivý protokol pro posílání zpráv. AMQP se od ostatních 

liší tím, že určuje, které zprávy budou přijímány a odkud. Aby se klient spojil se 

serverem, je potřebné na straně klienta nastavit ip adresu serveru, port v rámci TCP, a 

protože protokol používá ověřovací mechanismus, tak i informace pro ověření, které 

se skládají ze jména a hesla. 

• STOMP - je textově orientovaný protokol s důrazem na jednoduchost. Umožňuje málo 

možností z pohledu posílání zpráv, ale je snadný na implementaci [17]. 
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3 Návrh hry 

3.1 Pravidla hry mankala 

Hra mankala patří mezi logické deskové hry s velmi dlouhou historií. Hra je známá ve 

většině zemí světa, nejvíce v Africe a Asii, dokonce ji hráli již staří Egypťané. Nejznámějšími 

zástupci jsou hry Oware (někdy též známé pod jménem awele, warri), Kalaha, Omweso, Bao, a 

Toguz kumalak (Toguz korgool). Jako hrací soupravy slouží dřevěné desky s vyřezanými 

jamkami a barevné kameny, dá se hrát i venku - do písku se vyhrabou jamky a nasbírají se 

kameny nebo semena rostlin [16]. 

 

Obrázek 3.1:  Hrací deska hry mankala 

Mankala je hra pro 2 hráče. Před začátkem hry se umístí hrací deska mezi hráče dlouhou 

stranou směrem k hráčům. Deska má dvě řady po šesti jamkách s dlouhými základnami na 

každém konci. Každý hráč vlastní jednu řadu s šesti jamkami, která je k němu nejblíže a jeho 

základna je na pravé straně. Každá jamka na začátku hry obsahuje čtyři kameny s výjimkou 

základen. Hra obsahuje celkem 48 kamenů. V mé hře nejsou základny zobrazeny tak, jako na 

obrázku 3.1, kvůli mobilním telefonům s menším displejem, na kterých by byla zobrazená herní 

plocha velmi malá, a jsou nahrazeny textem skóre. 

Není předem dáno, který hráč bude začínat, ale hráči se většinou rozhodují hodem mincí 

nebo hráč, který v minulé hře prohrál, tak začne, anebo klasicky kámen, nůžky, papír. Hráč, 

který je na tahu vezme všechny kameny z jedné jamky (hráč si vybere jakoukoli z 6 jamek) z 

vlastní řady, čímž vyprázdní jamku a rozmístí kameny jeden po jednom do následujících jamek 

proti směru hodinových ručiček. Hráči umisťují kameny i do vlastní základny, ta se počítá jako 

jamka, ale nesmí umisťovat kameny do základny soupeře. Když je kámen v základně, hráč získá 

jeden bod. Hráči také umisťují kameny do jamek jejich soupeře. Tohle se opakuje, dokud hráč 

už nemá v ruce žádné kameny, pak hraje soupeř. 

Pokud, při umisťování kamenů do jamek hráč umístí poslední kámen, co drží v ruce do 

základny, získá další tah navíc. Dále pokud hráč umístí poslední kámen do prázdné jamky ve 

své řadě, vezme všechny kameny v témže sloupci, tzn. svůj kámen a kameny soupeře, které jsou 

umístěny ve stejném sloupci, a přidá si je do své základny. S kameny, které jsou v základně, se 

už nemanipuluje. Hra končí, když jeden hráč už nemůže táhnout a druhý mu nemůže dát žádné 
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kameny. Hráči spočítají kameny ve svých základnách a ten, kdo získal více kamenů, vyhrává 

hru. 

Pokud hrajeme první, tak dobrá strategie je vzít všechny kameny z jamky, která je 5 

jamek od vlastní základny. Získáme tím další tah navíc. Když soupeř po našem druhém tahu 

vezme kameny z jamky, která je jednu nebo dvě jamky před jeho základnou, vezmeme kameny 

z jamky, která je 6 jamek od naší základny. Zase získáme další tah navíc.  

3.2 Návrh 

Než začneme psát hru, musíme si promyslet, co vlastně od hry čekáme, jak bude hra 

vypadat, jak se bude ovládat atd. Popíšeme si nejdůležitější prvky: 

• Myšlenka 

• Vzhled 

• Ovládání 

• Zvuk 

• Mód hry 

Nejdříve si musíme rozmyslet, co za hru chceme naprogramovat, jaký je její princip a 

cíl hry. V mém případě to je logická hra mankala. Hra se bude skládat z herní desky, kamenů a 

bude obsahovat menu. Cílem hry je získat více kamenů, než soupeř. Dále si musíme uvědomit, 

jak chceme, aby naše hra vypadala. Rozlišujeme dva typy zobrazení - dvourozměrné a 

trojrozměrné. Jakmile jsme rozhodnutí, který typ zobrazení bude naše hra používat, tak začneme 

řešit, z jakého směru se bude hra zobrazovat, neboli z jakého pohledu uživatel uvidí hru. U 

dvojrozměrného zobrazení můžeme kameru umístit shora nebo z boku. V případě 

trojrozměrného zobrazení může být kamera umístěna z pohledu očí nebo je kamera umístěna 

nad herní objekt, nebo taktéž shora, možností je spousta. Pro moji hru jsem zvolil dvojrozměrné 

zobrazení s pohledem shora. Podle knihy [4] je velmi vhodné si herní plochu nejdříve nakreslit 

na papír a zjistit, jestli to, co si představujeme v hlavě, půjde realizovat a případně to pak 

navrhnout jinak nebo ještě domyslet další prvky. Herní plochu jsem si tedy načrtl. 

 

Obrázek 3.2:  Návrh herní plochy 
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Dále si musíme uvědomit, jakým způsobem se bude hra ovládat. Můžeme k tomu použít 

dotykovou obrazovku mobilního zařízení, klávesnici nebo pomocí akcelerometru pohybovat 

telefonem do stran. Některé hry využívají pro pohyb objektů ovládání hlasem. Moje hra 

umožňuje ovládání pomocí dotykové obrazovky a klávesnice. Konkrétně dotykem prstu na 

displej přesouvám kameny do jamek a klávesou menu spouštím menu nebo při běhu hry funguje 

tlačítko jako pauza.  

Většina moderních her obsahuje různé zvukové efekty. V mém případě byla nejdříve 

zvolena písnička, která hrála na pozadí při startu hry a opakovala se. Jenže, čím déle jsem hru 

hrál, tím více mi píseň byla na obtíž a rozhodl jsem se ji odstranit. Dále jsem pak přemýšlel, 

jestli nastavit nějaký zvuk při dotyku na obrazovku, když se vyjímají kameny z jamky, ale 

jelikož nemám rád zvuky či vibrace při dotyku obrazovky nebo stisknutí klávesy například, 

když píšu zprávu, tak jsem se rozhodl neimplementovat zvuky do mojí hry. Navíc u logických 

her je potřeba soustředění. Posledním prvkem, který je potřeba zvážit, je mód hry. Každá hra má 

pravidla, která určují, kolik hráčů ji může hrát. Existují hry pro jednoho hráče například tetris, 

miny, solitaire a další a také existují hry pro více hráčů jako šachy, dáma, lodě. Moje hra 

obsahuje tři módy hry. První je mód reálného hráče proti umělé inteligenci počítače, dále je zde 

mód reálný hráč proti reálnému hráči na jednom mobilním zařízení a posledním módem je 

reálný hráč proti reálnému hráči na dvou mobilních zařízeních komunikujících přes internet. 

3.3 Popis hry 

Po spuštění hry se nám uprostřed obrazovky objeví menu se třemi tlačítky, které se 

ovládá dotykem prstu na obrazovku: 

• Single Player 

• New Game 

• Quit 

První tlačítko s názvem Single Player nastavuje hru na mód reálný hráč proti umělé 

inteligenci a dále slouží k přepínání módů hry. To znamená, že po stisknutí tlačítka Single 

Player se text tlačítka změní na Multiplayer Local. To nám říká, že hra je nastavena na mód 

reálný hráč proti reálnému hráči na jednom mobilním zařízení. Po stisknutí tlačítka Multiplayer 

Local se jeho text opět změní na Multiplayer Remote. Při tomto nastavení je hra nastavena na 

mód reálný hráč proti reálnému hráči a hraje se na dvou mobilních zařízeních, které komunikují 

přes internet. 

Tlačítko New Game slouží ke spuštění herního módu, který jsme si před tím nastavili. 

Spustí se hra a můžeme hrát. Jakmile hráč umístí kámen do svojí základny, přičte se v jeho 

políčku skóre jeden bod. V průběhu hry máme možnost pozastavit hru pomocí tlačítka menu na 

klávesnici mobilního zařízení. Opakovaným stiskem klávesy menu hra pokračuje. Na konci hry 

se nám zobrazí informace, říkající, jestli jsme vyhráli či prohráli a dále se zobrazí menu, kde 

můžeme zvolit, jestli chceme hrát tentýž mód znovu, popřípadě vybrat jiný nebo hru ukončit. 

Tlačítko Quit slouží pro ukončení hry. 
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Obrázek 3.3:  Diagram scénáře hry 
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4 Implementace hry 

Na základě znalostí z předchozích kapitol této práce byla naimplementována ukázková 

hra mankala. Hra byla napsána pro platformu Android v programovacím jazyce Java. Z herních 

frameworků byl vybrán AndEngine, protože jsou k němu k dispozici velmi dobře zpracované 

návody a je zdarma. Framework je popsán v kapitole 2.12. Pro síťovou komunikaci hry přes 

internet byl použit RabbitMQ popsaný též v kapitole 2.12 a protokol AMQP ze stejného 

důvodu, jako u AndEngine. Hra je podporována pro Android zařízení od verze 2.2. 

4.1 Struktura projektu 

Projekt s hrou je rozdělen do dvou balíčků pro lepší orientaci. Projekt dále obsahuje 

potřebné třídy AndEnginu, JAR knihovny RabbitMQ a složku, ve které jsou uloženy sprity. 

První balíček obsahuje třídy, týkající se nastavení hry, vykreslení obrazovky, umělé inteligence 

a logiky hry.  

• MancalaActivity.java - stará se o aktivity a vykreslení herní obrazovky. 

• GuiManager.java - stará se o obnovování obrazovky, dokud nenastane konec hry. 

• MancalaManager.java - reprezentuje chování a vlastnosti hry. 

• SettingsGame.java - reprezentuje nastavení hry. 

• MultiplayerStateMachine.java - slouží k vyhledávání hráčů z fronty a k 

zobrazování Toast zpráv. 

Druhý balíček obsahuje třídy, které se starají o síťovou komunikaci mezi hráči po 

internetu. 

• MessageParser.java - stará se o parsování zpráv. 

• RabbitConsumer.java - stará se o přijímání zpráv. 

• RabbitPublisher.java - stará se o posílání zpráv. 

4.2 Vykreslení obrazovky 

Třída MancalaActivity dědí z třídy BaseGameActivity a implementuje 

rozhraní IOnMenuItemClickListener. Obsahuje metody, které nastavují kameru, 

vytvářejí a nastavují zdroje, vytváří a vykreslují scénu a reagují na vstup hráče. V metodě 

onCreateEngineOptions() je vytvořen objekt camera třídy Camera, který má čtyři 

parametry (final float pX, final float pY, final float pWidth, 

final float pHeight) a slouží k nastavení pozice obrazovky hry. Metoda onCreate- 

Resources() slouží k načtení zdrojů. V našem případě se jedná o textury pozadí, kamenů, 

tlačítek menu a o fonty. Třídě BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory pouká-

žeme na složku, kde jsou umístěny textury. Dále vytvoříme atlas textur. Atlas textur si lze 
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představit jako mapu, která obsahuje mnoho různých textur. Jakmile máme vytvořený atlas 

textur, tak vytvoříme TextureRegion objekty a umístíme je do určité lokace v rámci 

BitmapTextureAtlas textury. Dále opět použijeme třídu BitmapTextureAtlas- 

TextureRegionFactory, která pomáhá s vázáním PNG obrázků do určitého Texture- 

Region objektu. Nakonec se načtou TextureRegion objekty do paměti. Podobně je tomu u 

fontů, akorát se použije třída FontFactory. Další metoda createMenuScene() vytváří 

scénu menu. V ní řekneme OpenGL 2.0, jak sloučit vykreslené menu se zbytkem scény. Dále 

zde voláme metody buildAnimations() a setBackgroundEnabled(), které 

zajišťují, aby se scéna zobrazila, tak jak potřebujeme a metoda onMenuItemClicked(), 

která se provede, když uživatel klikne na tlačítko v menu. Je to řešeno příkazem switch, který 

používá ID pro identifikaci každého tlačítka v menu. Tlačítko, kterým se vybírá herní mód má 

ID 0, tlačítko, kterým spouštíme hru má ID 1 a tlačítko pro ukončení hry má ID 2. Metoda 

onKeyDown() kontroluje, zda uživatel stiskl tlačítko menu. Pokud bylo tlačítko menu 

stisknuto, tak se zobrazí menu hry. Další metoda onCreateScene() pak vytváří kompletní 

scénu hry. Vytvářejí se zde mimo pozadí hry jamky pro umístění kamenů a skóre hráčů. Pro 

každou jamku (je jich 12) se nastaví pozice, na které se budou vyskytovat. Dále, abychom mohli 

přesouvat kameny z jamek pomocí dotyku prstu na obrazovku, tak byla použita metoda se 

čtyřmi parametry onAreaTouched(final TouchEvent pSceneTouchEvent, 

final float pTouchAreaLocalX, final float pTouchAreaLocalY). Účel 

parametrů není třeba vysvětlovat. Také se zde volá metoda createMenuScene(), která je 

popsána výše. V metodě onDestroy() se uvolňují všechny zdroje, které už nejsou potřeba, 

aby nezabírali zbytečně místo v paměti. 

4.3 Hlavní smyčka 

Hlavní smyčka hry se provádí ve třídě GuiManager. Hlavní smyčka se používá v 

drtivé většině her. Je to vlastně hlavní bod, ve kterém se spouští různé části hry. Probíhá v 

nekonečném cyklu, dokud není hra ukončena. Provádí se zde načtení vstupu uživatele, 

aktualizace herní logiky a aktualizace herní obrazovky. 

4.4 Herní logika 

Logika hry se odehrává ve třídě MancalaManager. Jelikož tahle třída obsahuje 

mnoho metod, tak budu popisovat jenom ty nejdůležitější. Metoda initTable() naplňuje 

jamky hráčů kameny. Metody meTurn(int position) a opponentTurn(int 

position) kontrolují, který hráč je na tahu. Metoda switchActiveTable() slouží k 

přepínání řad hrací desky. Metoda canTurn(int position) kontroluje, jestli hráč může 

hrát, tedy jestli jedna řada herní desky není prázdná a nenastal konec hry. Metoda 

switchPlayer() slouží k přepínání hráčů a pokud je herní mód zvolen Singleplayer, tak se 

bude volat metoda turnPC(), která má na starost tah počítače. Metoda switchGame-

Type() slouží k přepínání módu hry. Metoda turn(int position) má na starosti tah 

hráče. Nejprve pomocí metody canTurn(int position) se zjistí, jestli hráč může 
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táhnout. Dále získáme počet kamenů v jamce a uložíme do proměnné stones. Odebereme 

všechny kameny z jamky. Nyní v cyklu for procházíme proměnnou s počtem kamenů 

stones a přidáváme je do dalších jamek. Dále se zde kontroluje, jestli kameny nenarazily na 

soupeřovu základnu a pokud ano, tak se soupeřova základna přeskočí. A pokud poslední kámen 

byl umístěn do prázdné jamky ve své řadě, vezmou se všechny kameny v témže sloupci čili svůj 

kámen a kameny soupeře, a přidají se do základny. Na konci se zkontroluje, jestli poslední 

kámen padl do základny a pokud ano, tak hráč může táhnout znovu. 

Tah počítače neboli tah umělé inteligence se provádí v metodě turnPC(). Nejdříve se 

zkontroluje, jestli jde o mód Singleplayer a jestli je na tahu počítač. Pokud ano, tak se spustí 

vlákno. V něm se v bloku try provede vizuální pauza mezi tahy, konkrétně jednu sekundu          

a v případě selhání se provede výjimka v bloku catch. Následně se náhodně vybere číslo od 1 

do 6 a uloží se do proměnné pcTurn. Ta se pak předá jako parametr a provede se tah pomocí 

metody turn(pcTurn). Můžeme si všimnout, že počítač není moc chytrý, ale kdo by chtěl 

být porážen počítačem. 

4.5 Komunikace se serverem 

Než začnu popisovat implementaci multiplayeru, tak si ukážeme, jak probíhá síťová 

komunikace v RabbitMQ. RabbitMQ používá tři termíny [19]. 

• Publishing/Producing - neznamená nic jiného než odesílání. Program, který 

odesílá zprávy, se nazývá odesílatel. 

• Consuming - znamená přijímání zpráv. Program, který čeká na příjem zprávy,            

se nazývá příjemce. 

• Queue - je něco jako poštovní schránka, taktéž ji můžeme nazývat fronta. Slouží         

k ukládání zpráv. Fronta není vázána žádnými limity a můžeme do ní uložit libovolný 

počet zpráv. Odesílatelé posílají zprávy do fronty a spotřebitelé je z ní získávají. 

4.5.1 Odesílání 

Odesílatel se připojí k RabbitMQ serveru, pošle zprávu a uzavře spojení. K odesílání 

zpráv slouží metoda sendMessage() ve třídě RabbitPublisher. Vytvoříme připojení k 

serveru. Nejdříve otevřeme spojení, nastavíme ip adresu serveru, uživatelské jméno, heslo a pak 

vytvoříme kanál. Kanál slouží k posílání AMQP příkazů do RabbitMQ. V našem případě je to 

deklarování fronty. Jakmile máme frontu deklarovanou tak do ní pošleme zprávu. Nakonec 

uzavřeme kanál a spojení. 

4.5.2 Přijímání 

Přijímání zpráv probíhá v třídě RabbitConsumer a slouží k tomu metody 

connect() a consume(). Kroky jsou stejné jako u odesílatele. Otevřeme spojení, 

nastavíme ip adresu serveru, uživatelské jméno, heslo, vytvoříme kanál a deklarujeme frontu. 

Jméno fronty musí být stejné jako v případě odesílatele. Nyní se chystáme říct serveru, aby nám 



 

Implementace hry 

- 25 - 

 

poskytl zprávy z fronty. Jelikož nám bude poskytovat zprávy asynchronně, tak vytvoříme objekt 

consumer třídy QueueingConsumer, který bude sloužit jako buffer zpráv, dokud je 

nebudeme chtít použít. 

 

Obrázek 4.1:  Diagram komunikace mezi odesílatelem a příjemcem 

4.6 Multiplayer 

Princip je takový, že na serveru je fronta požadavků hráčů, kteří chtějí hrát. Jakmile se 

spustí mód hry přes internet, tak se do fronty nahlídne, stáhne se první požadavek a pokusí se    

s daným telefonem spojit. Pokud hráči telefon odpoví, tak se spojí a můžou hrát. Pokud 

neodpoví, tak si bere z fronty dalšího a zkouší to, dokud někoho nenajde. Pokud nikoho 

nenajde, dá do fronty sám sebe a čeká, až si ho někdo vyzvedne. 

Metoda init() kontroluje, jestli se vybral mód hry Multiplayer Remote, pokud ano, 

zavolá se metoda findRemotePlayer(), která vyhledává hráče z fronty. V metodě 

findRemotePlayer() se první zavolá metoda showMessage(String msg). Ta slouží 

k zobrazování toast zpráv. Toast zprávy informují uživatele aplikace o nějaké změně nebo 

události. Je zobrazena v šedém obdélníku bílím textem po určitou dobu. V tomto případě se 

zobrazí zpráva „Trying to find remote player…“. Dále se spustí vlákno, ve kterém se připojíme 

k serveru metodou connect(), nahlídneme do fronty a pokud do pěti nedostaneme žádnou 

zprávu, tak se metodou dispose() zruší načítání z fronty, protože je pravděpodobně prázdná. 

Poté pošleme do fronty sami sebe, zobrazí se toast zpráva „No remote player ready now :( 

Waiting…“ a čekáme, až si nás někdo vyzvedne. Jestliže nám do pěti sekund protihráč 

odpověděl, zavolá se metoda gotMessage(String message) a hráči se spojí. Na 

telefonech se zobrazí zpráva „Players connected!“. Dále se zde kontroluje, jestli se hráč 

neodpojil v průběhu hry. Pokud ano, zobrazí se zpráva „Remote player left the game!“ a zavolá 

se metoda showMenu(), která zobrazí menu. 

4.7 Konfigurace serveru 

Aby se hráči vůbec mohli se sebou přes internet spojit, je potřeba nastavit server.          

K tomu potřebujeme stáhnout, nainstalovat a nastavit serverovou část RabbitMQ, která je 

dostupná na oficiálních webových stránkách [20]. Podle toho, na jakém operačním systému běží 

server, vybereme instalační balíček. Na mém serveru běží linuxová distribuce Ubuntu 12.04. 

Instalaci provedeme pomocí příkazu: 

sudo apt-get install rabbitmq-server 

Poté musíme vytvořit uživatele a uživatelské heslo. Ve výchozím nastavení má 

RabbitMQ vytvořeného uživatele guest a heslo guest. Tyhle přihlašovací údaje se dají 
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použít pouze v případě, pokud se chceme spojit v lokální síti, což není náš případ. Proto 

potřebujeme tyhle údaje smazat a vytvořit své vlastní. Slouží k tomu příkazy:  

rabbitmqctl delete_user guest 

rabbitmqctl add_user mancala ZSh9aNvQe9Gx 

Nyní, když už máme vytvořeného uživatele, stačí RabbitMQ zapnout následujícím 

příkazem: 

service rabbitmq-server start 

Server je nyní nastaven a můžeme začít hrát přes internet. Jak si můžeme všimnout, 

server je velice jednoduchý ke konfiguraci, což je také jeden z důvodů, proč jsem si vybral 

RabbitMQ. 

4.8 Postup vývoje a testování 

Nejdříve jsem si hru patřičně navrhl. Postup, jak navrhnout hru, je velmi dobře popsán v 

knize [4], ze které jsem čerpal informace. Jakmile byla hra řádně navržena, přešel jsem do fáze 

implementace hry. Implementace hry probíhala ve frameworku AndEngine. Pro práci s 

frameworkem AndEngine mi posloužila kniha [21] a materiály z internetu. Potom již bylo 

potřeba jen vyřešit komunikaci přes internet. K tomu posloužil broker RabbitMQ, který používá 

protokol AMQP. Výsledkem byla funkční logická hra mankala. 

Hru nebylo možné ladit v Android emulátoru, protože nepodporuje OpenGL ES 2.0.    

K ladění hry jsem měl k dispozici dva mobilní telefony: Samsung i9100 Galaxy S2 a Vodafone 

945, jejichž specifikace jsou uvedeny v tabulkách. 

Tabulka 4.1: Samsung i9100 Galaxy S2 

  

Rozlišení 800x480 

Velikost displeje 4.3" 

Operační systém  Android 4.1 Jelly Bean 

Procesor 1.2 GHz Dual Core 

 

Tabulka 4.2: Vodafone 945 

  

Rozlišení 400x240 

Velikost displeje 3.2" 

Operační systém  Android 2.3 

Procesor 600 MHz Single Core 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo vymyslet a napsat funkční ukázkovou hru pro operační systém 

Android. Zadání jsem splnil a vyvinutá hra je funkční. Můžeme hrát proti hráči na druhém 

zařízení nebo proti virtuálnímu soupeři. Základním předpokladem je mobilní zařízení se 

systémem Android verze 2.2 a vyšší, v případě hry proti hráči i internetové připojení obou 

zařízení.  

V bakalářské práci byl popsán význam herních frameworků, možnosti grafiky, fyziky, 

zvuku, uživatelského rozhraní a dalších modulů potřebných pro běh hry. Dále byly popsány 

pravidla hry, její návrh a implementace. 

Tvorba hry mi pomohla proniknout do tajemství tvorby her, významně mi rozšířila 

pohled na programování her pro operační systém Android a pomohla zlepšit se v programování. 

Zjistil jsem, že mnoho věcí není tak jednoduchých, jak se zdá a některé návrhy nebylo možno 

udělat bez dodatečných kompromisů nebo změn. 

Během vývoje hry mě napadaly různé možnosti vylepšení, která jsem však nestihnul 

implementovat. Nejvíce by hře pomohla implementace lepší umělé inteligence a možnost 

výběru různých stupňů obtížnosti. Dalo by se hrát zajímavěji a zábavněji v módu proti 

virtuálnímu soupeři. Dále bych rád vložil více uživatelských nastavení, například vybrat si 

z více barevných možností vzhledu hracího pole, možnost sledovat své statistiky a jak si hráč 

stojí mezi ostatními.  
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