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Abstrakt 

Obsahem této práce je návrh aplikace slouţící jako herní server, na který se můţe připojit více 

klientů současně. Server jim následně dovolí hrát současně proti sobě. V následujících kapitolách si 

probereme jednotlivé technologie potřebné pro realizaci aplikace. Obsahuje popis těchto technologií a 

samozřejmě zdůvodnění, kterou technologii bude nejvhodnější pouţít. U vybraných technologií pak 

popisujeme pouţití těchto technologií. Popisujeme tedy postupy a algoritmy, které byly 

implementovány. V neposlední řadě testování funkčnosti celého systému. V závěrečné kapitole 

sumarizujeme výsledky a poznatky získané během implementace. 
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Společenské hry na internetu, Prší, programovací jazyk JAVA,  

Remote Method Invocation (RMI), JavaServer Pages (JSP), Apache Tomcat,  

Concurrent Versions Systém (CVS) 

Abstract 

In this work the application is designed as a gaming server, which can connect multiple clients 

simultaneously. The server then allows them to play games with each other against each other. The 

chapters gradually discuss technology needed to implement. It contains a description of these 

technologies and, of course, a justification that technology will be most appropriate to use for 

implementation. In chosen technologies desripes, how they be uses. We desripes procedures and 

algorithms that were implemented. Last but not least, testing the functionality of the system. In the 

final chapter summarizes the results a knowledge, which we get during implentatiton. 
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1 Úvod 
Hra Prší je společenskou kartovou hrou, rozšířenou po celém světě. Hra vznikla někdy v 

poválečných letech, a to pod názvem Mau-Mau (název byl odvozen od jména ozbrojeného křídla 

národně osvobozeneckého hnutí v Keni, zaloţeného v roce 1952). Ve střední Evropě se prosadila pod 

nejobvyklejším názvem Prší nebo někde téţ Pony. 

Rozhodl jsem se tuto hru implementovat, neboť je mezi lidmi velmi rozšířená a je určena pro 

širokou věkovou hranici. Pro potřeby této karetní hry, pro dva aţ čtyři hráče, je potřeba realizovat 

vhodné a intuitivní prostředí, ve kterém mohou hráči komunikovat a předvádět své schopnosti ve 

zvládání této hry. 

V následujících kapitolách budu popisovat jaké technické i uţivatelské poţadavky budou na 

hru obecně kladeny. Taky popíšu moţné technologie a prostředky, které by byly pouţitelné pro 

implementaci. Nakonec rozeberu celou implementaci a postupy, které jsem pouţil. 

Bude teda potřeba navrhnout rozhraní pro implementaci některých společenských her, v týmu 

čítajícím tři členy. V této práci se proto vyskytnou odkazy na bakalářské práce mých kolegů  

a naopak jejich články mohou odkazovat na mé níţe uvedené kapitoly. 

Rozdělení společenských her a jejich řešitelé: 

Prší – Radek Zmeškal 

Člověče, nezlob se – David Souček [1]. 

Dostihy a sázky – Petr Řezníček [2]. 



- 2 - 

 

2 Požadavky, které budou na hru obecně kladeny 
Dnes je jiţ zastoupeno mnoho společenských her ve verzích pro internet. Cílem našeho týmu 

bude nalézt a vyuţít dostupné technologie pro vytvoření podobného hráčského serveru. Bude potřeba 

zváţit veškeré poţadavky kladené na provoz serveru. Nezbytným faktorem je snadná 

konfigurovatelnou a přenositelnost. Dalším poţadavkem je uţivatelsky přívětivé rozhraní hráče, 

klientské části našeho serveru. 

2.1 Technické požadavky 

Neţ začneme programovat aplikaci, potřebujeme vybrat správné technologie, pro co nejlepší 

funkčnost systému. Tyto technologie by nám měli samozřejmě ulehčit práci a zlepšit funkčnost. 

2.1.1 Práce v týmu - sdílení 

Poněvadţ navrhujeme rozhraní pro implementaci našich her v týmu několika lidí, musíme 

vyřešit otázku jak sdílet zdrojové soubory mezi spolupracovníky. Nesmí nastat situace, ţe bychom si 

navzájem přepisovali vlastní soubory. Mělo by být patrné, co kdo ve kterém zdrojovém souboru 

vytvořil, smazal nebo změnil. Práce v týmu totiţ obnáší také pomoc ostatním spolupracovníkům. 

Pokud si nebudu vědět rady, tak poprosím jiného spolupracovníka o pomoc. Na druhý den se podívám 

na změny souboru a zjistím, ţe problém byl vyřešen spolupracovníkem. Totéţ platí v opačném 

případě. 

2.1.2 Komunikace klient - server  

Náš projekt je zaměřen na hraní online her mezi dvěma aţ čtyřmi hráči, coţ znamená, ţe 

budeme potřebovat vyřešit komunikaci mezi klientem a serverem. 

2.1.3 Databázový systém 

Pokud si bude chtít nějaký hráč zahrát určitou hru, budou po něm vyţadována jeho základní 

data jako přezdívka. Toto se dá vyřešit registrací a přihlašováním na webových stránkách. Z toho 

vyplývá potřeba ukládat login a heslo potřebné k přihlášení. Nejlepší volbou bude pouţití 

databázového systému. 

2.1.4 Programovací jazyk 

Hráč bude hrát hry přes herního klienta. Tento klient musí být někde zobrazený, ideální je 

webová stránka, jelikoţ se bude jednat o online hru. Teď musíme zvolit, jen v jakém programovacím 

jazyku bude náš klient vytvořen. Klient teda bude umístěn na webových stránkách a taktéţ bude muset 

správně komunikovat se serverem.  

Všechny tyto poţadavky podrobně rozebereme v následujících kapitolách naší bakalářské práce. 
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2.2 Uživatelské požadavky 

Z pohledu uţivatele, musí být systém navrţen tak, aby bylo ovládání co nejjednodušší a 

intuitivní. Jedná se totiţ o online hru na internetu, která bude být přístupná široké veřejnosti. Čím 

sloţitější hra a její ovládání, tím se tento okruh lidí zmenší. 

Bylo by dobré taky zajistit, aby hráč měl moţnost se znovu připojit do hry, protoţe se můţe 

stát, ţe nastane přerušení spojení se serverem. U většiny internetových her, vás odpojí ze hry při 

poruše spojení. Potom uţ hru nemůţete hrát. Musíte zaloţit novou hru a hrát od začátku. Tím se 

znepříjemňuje poţitek ze hry hráče, jelikoţ kdyţ má hráč hru slušně rozehranou a přeruší se připojení, 

nezbývá vám nic jiného neţ hrát tu stejnou hru od začátku. 

2.2.1 „Herní komfort“ 

Pro zlepšení poţitku ze hry musíme zavést do našeho projektu tzv. „Herní komfort“.  

Pod tímto pojmem si představme mnoţinu vlastností, které mají hráčům poskytovat 

zpříjemnění hraní hry. 

První takovou vlastností bude navrácení do hry. Jestliţe se klientovi přeruší spojení se 

serverem nebo si nechtěně zavře okno s danou hrou, bude mít moţnost se vrátit do rozehrané hry. Ale 

pouze do té hry, kterou opustil.  Nebude muset zakládat novou hru, ale bude moci pokračovat 

v rozehrané a dohrát ji snad do vítězného konce. 

Druhou vlastností je určení času pro jeden tah hráče, který bude na řadě. Tímto ošetříme 

nepřítomnost hráče u hry. Můţe totiţ nastat, ţe hráč, který je na tahu, odejde od počítače na dlouhou 

dobu a ostatní hráči by museli čekat, neţ přijde a odehraje svůj tah. To prodluţuje hru a z hlediska co 

nejlepší hratelnosti je to nepřijatelné, aby se na tah čekalo hráče třeba hodinu. 

Další vlastnost vyplývá z předcházejících. Co se stane s hráčem, kterému vyprší časový limit 

nebo se mu přerušilo spojení? Tomuto hráči bude umoţněno se připojit znovu do hry, pokud mu to 

ostatní hráči umoţní. Ostatní hráči budou mít na výběr, jestli budou chtít hráče odpojit ze hry nebo na 

něj počkat. V nejhorším případě zrušit hru. Jestliţe aspoň jeden hráč zvolí moţnost odpojit tak se hráč 

vyřadí ze hry a jeho karty se vrátí do talónu. Pokud se hráč připojí, neţ bude vyřazen, tak hra můţe 

pokračovat dále. 
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2.3 Rozbor pravidel 

Hra Prší má mnoho modifikací pravidel. Pro odzkoušení schopností našeho serveru postačuje 

základní pravidlo popsané níţe. 

Na začátku hry server rozdá kaţdému hráči po pěti kartách a jednu kartu doprostřed stolu. 

Zbytek balíku tvoří talón, ze kterého si hráči dobírají karty. Hráč, který je na tahu smí odhodit buď 

kartu vyloţené barvy, nebo kartu stejné číselné hodnoty. Nemůţe-li nebo nechce-li hráč odhodit kartu, 

musí vzít kartu z talónu. Shodí-li hráč poslední kartu tak se stává vítězem dané hry. 

Musíme dále zajistit pravidla výjimečných karet.  

 Svršek můţe být vyloţen na libovolnou kartu (vyjma sedmičky a esa), zároveň hráč, který tuto 

kartu vynes, určuje, v jaké barvě bude pokračovat hra. 

 Sedma, je-li právě shozena, nutí hráče, který je na řadě vzít dvě karty z talónu, aniţ by nějakou 

kartu sám odhodil. Má-li však ve svém listu také sedmu můţe ji shodit a následující hráč jiţ 

musí brát z talónu čtyři karty.  

 Eso je-li shozeno následující hráč ho přebít pouze jiným esem. Jestliţe eso nemá, nemůţe 

shodit ţádnou jinou kartu a ani nedobírá ţádnou kartu z talónu. Pošle hru dalšímu hráči.  

 Podle mezinárodních pravidel Mau-Mau má tuto funkci osmička.  
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3 Analýza 

3.1 Práce v týmu 

Součástí řešení bakalářské práce je týmová práce. Veškerá implementace se řešila ve spolupráci 

dvou, výše zmíněných, kolegů. Z těchto důvodů byl vyuţit ke správě verzí projektu systém CVS. 

Blíţe se k tomuto tématu vyjadřuje kolega Petr Řezníček [2] v kapitole 3.5. 

V souvislosti s prací v týmu, mi bylo přiřazeno navrhnutí a implementace serverové aplikace. 

3.2 Rozdělení systému 

Z předchozího rozboru jsme rozdělili bakalářskou práci na tři větší části. Kaţdá část bude 

částečně samostatná a zodpovídat sama za sebe. 

 

 

3.2.1 Herní server 

Herní server bude spustitelná aplikace umoţňující vzájemnou vazbu a komunikaci mezi 

jednotlivými hrami.  

3.2.2 Webová aplikace 

Webová aplikace bude slouţit hlavně jako vizuální aplikace a také jako prostředník mezi 

serverem a databází. Tato aplikace bude mít moţnost registrace. Při registraci se data odešlou do 

databáze. Po úspěšné registraci, uţivatel bude mít moţnost přihlásit se na stránky a začít hrát 

jakoukoliv hru. Při přihlášení se zkontrolují data z databáze.  

Webová aplikace mu bude poskytovat informace o právě hraných hrách a počtu připojených 

hráčů na hru jejich maximální počet. Tyto údaje se budou zobrazovat proto, aby uţivatel věděl, do 

které se můţe připojit. 

Herní server 

Webová aplikace 

Databáze 

Obrázek 1: Základní rozdělení systému 
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3.2.3 Databáze 

Databáze bude slouţit především pro uloţení (při registraci) a kontrolu (při přihlášení) 

hráčových údajů. 

3.3 Výběr implementační technologie aplikace 

Známe-li rozloţení aplikací, přistupujeme k fázi, kdy zvolíme technologie podle jejich výhod, 

nevýhod a moţností, které nám poskytují. Pro naše potřeby je potřeba zváţit, ve kterém 

programovacím jazyku či sluţbě bude implementována kaţdá z částí systému. 

3.3.1 Výběr programovacího jazyka serveru 

Programovací jazyk pro implementaci herního serveru musí být vybrán s ohledem na to, ţe 

budeme potřebovat hlavně paralelní zpracovávání dat a dobrou podporu komunikace po síti. 

C# 

C# je jednoduchý, moderní, objektově orientovaný programovací jazyk odvozený z jazyka C a 

C++. Tento jazyk byl vyvinutý firmou Microsoft zároveň s platformou .NET Framework. První verze 

byla vydaná v roce 2002 společně s .NET Frameworkem 1.0. Momentálně se vyvíjí verze 4.0 pod 

názvem C#4.0 

Důleţité vlastnosti jsou vlastnosti jako: robustnost, trvanlivost a programátorská produktivita. 

Jazyk je vhodný pro vývoj softwarových komponent distribuovaných v různých prostředích. Další 

důleţitou vlastností je přenositelnost zdrojového kódu je velmi důleţitá, obzvláště pro ty 

programátory, kteří jsou obeznámeni s C a C++.  

C# je navrţen pro psaní aplikací jak pro zařízení se sofistikovanými operačními systémy, tak 

pro zařízení s omezenými moţnostmi.  

Java 

Java je objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinula firma Sun Microsystems a 

představila 23. května 1995. Momentální verze Javy je 1.6.  

Java je jedním z nejpouţívanějších programovacích jazyků na světě. Díky své přenositelnosti 

je pouţíván pro programy, které mají pracovat na různých systémech počínaje čipovými kartami 

(platforma JavaCard), přes mobilní telefony a různá zabudovaná zařízení (platforma Java ME), 

aplikace pro deskoptové počítače (platforma Java SE) aţ po rozsáhlé distribuované systémy pracující 

na řadě spolupracujících počítačů rozprostřené po celém světě (platforma Java EE). 

Jazyk Java je objektově orientovaný, distribuovaný a dynamický. 

Nejdůleţitější vlastností je, ţe je přenositelný, ale jen v rámci jedné platformy. 

javascript:void(0)
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Zhodnocení 

Pro implementaci serveru jsme zvolili jazyk Java. Má dobrou podporu na většině 

internetových serverů. Hlavní výhodou je ale pořizovací cena produktu. Celá podpora Javy se dá volně 

stáhnout ze stránek firmy Sun Microsystems. 

3.3.2 Výběr technologie klientského rozhraní 

Při výběru technologie klientského rozhraní musíme zváţit jakou technologii pouţít. Tato 

technologie by především měla být spustitelná na webových stránkách. Podle toho zvolíme také 

příslušný jazyk. Výběr jsme omezili na dvě technologie Adobe Flash a Java Applet. 

Adobe Flash 

Flash je grafický vektorový program, momentálně ve vlastnictví společnosti Adobe (dříve 

Macromedia). Pouţívá se především pro tvorbu (převáţně internetových) interaktivních animací, 

prezentací a her. Pracuje s vektorovou grafikou, nikoliv bitmapovou, coţ má za důsledek, ţe flashové 

animace bývají malé, avšak o to více zaměstnávají procesor počítače, na kterém animace běţí. 

Vektorová grafika nakreslené objekty počítá, kdeţto bitmapová si je prostě pamatuje jako celek, 

většinou bod vedle bodu. Samotná animace můţe být ovlivňována ActionScript (jazyk podobný 

JavaScriptu).  

Nevýhoda Adobe flashu  je, klienty je třeba obsluhovat v reálném čase. Napsat vlastní XML 

Socket Server není v takovém případě jednoduché, proto si lze vybrat z mnoha placených produktů. 

Kaţdý z nich nabízí bezplatné připojení současně připojených hráčů do určitého počtu. Jako příklad 

můţeme uvést XML Socket Multiuser Server – eClever od Studio dmm, který nabízí zdarma jen 

pět připojených klientů současně. Nastává tedy problém při zvyšující se finanční náročnosti, která se 

odvíjí podle počtu současně připojených hráčů.  

Java Applet 

Java Applet je jak uţ název napovídá zaloţen na jazyce Java. Applety byly představeny přímo 

v první verzi jazyka vydaného v roce 1995.  

Java Applet můţe běţet na jakékoliv platformě, která má nainstalovanou podporu jazyka Java 

to znamená mít nahraný JRE (Java Runtime Environment). Toto prostředí obsahuje virtuální stroj 

JVM (Java Virtual Machine) a sadu základních knihoven (Java Core Api). Většina dnešních 

prohlíţečů podporuje spuštění Appletu bez problému. 

Spuštění Appletu na stránkách neprobíhá přímo (jako aplikace), nýbrţ otevřením dokumentu, 

kde je na něj umístěn odkaz pomocí speciální značky <APPLET>. 

Blíţe se k tématu Java Applet vyjadřuje kolega Petr Řezníček [2] v kapitole 3.2. 
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Zhodnocení 

Pro implementaci klientského rozhraní jsme vybrali Java Applet. Jednak pro jednodušší 

implementaci v Javě a jednak Javu uţ pouţíváme pro implementaci serveru. Tím máme zajištěnou 

kompatibilitu mezi těmito aplikacemi. Další výhodou je to, ţe je můţeme tvořit v jednom vývojovém 

prostředí. 

3.3.3 Výběr nástroje pro tvorbu webové aplikace 

Pro vytvoření webové aplikace jsme měli na výběr opět několik moţností. Mezi ně patřily 

například PHP nebo JSP.  

Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických 

internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, 

coţ lze vyuţít při tvorbě webových aplikací. PHP lze pouţít i k tvorbě konzolových a desktopových 

aplikací. 

Výhody PHP jsou snadná tvorba webové aplikace. Vyuţívá podpory mnoha databázových 

systémů. Zaručuje multiplatformnost, zvláště Windows a Linux. Také má obrovskou podporu na 

hostingových sluţbách. PHP je fakticky standardem, který najdeme všude 

Nevýhody při tvorbě v tomto jazyku jsou, ţe se vytvářejí nepřehledné kódy. Jazyk PHP není 

nikde definován, je popsán pouze jeho implementací, tím pádem je mírně nekonzistentní. To si sebou 

PHP nese dosud (někdy často měnící se příkazy atd.). Po zpracování poţadavku neudrţuje kontext 

aplikace, vytváří jej vţdy znovu (oslabuje výkon).  Tudíţ je nevhodný pro implementaci serverové 

části naší aplikace. Je tedy lepší pouţít jiný programovací jazyk. 

Java Server Pages (JSP)  

Java Server Pages (dále jen JSP) jsou nástroj pro psaní dynamických HTML stránek zaloţený 

na jazyce Java, funkčností velmi podobný PHP. Jedná se vlastně o HTML stránky, do kterých je 

pomocí speciálních značek vloţen kód v Javě, který se provádí při vyřizování dotazu na straně 

serveru. 

Na rozdíl od PHP, který nemá téměř ţádnou typovou kontrolu, JSP má silnou typovou 

kontrolu z Javy. Druhou hlavní odlišností je kompilace stránek do tzv. servletů, coţ jsou speciální 

třídy v jazyce Java, které pak komunikují s Web serverem. JSP by se tedy daly také charakterizovat 

jako nástroj na psaní servletů.  

Protoţe servlety jsou třídy v jazyce Java, mohou vyuţívat další třídy, které nebyly psány 

pomocí JSP a pochopitelně také - jako v celé Javě - jednoduše pouţívat jiţ dříve napsaných tříd. To 

umoţňuje rychlý vývoj aplikací a částečně také oddělení designu od výkonného kódu.  

JSP také umoţňují pouţívání "sessions", tedy moţnost uchování dat konkrétního uţivatele 

mezi více HTTP poţadavky na Web serveru.  
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Běh webové aplikace můţe být přenesen na libovolný software. Jedny z nekomerčních 

aplikačních serverů jsou například Apache Tomcat, GlassFish a JBoss. 

Zhodnocení 

Pro implementaci jsme si vybrali Java Server Pages, pro jeho velkou kompatibilitu s jazykem 

Java, v kterém budeme implementovat jak server, tak i klienta. 

3.3.4 Databázová část 

Databázová část systému tvoří jen okrajovou sluţbu pro dlouhodobé uchovávání registračních 

údajů hráče, proto nemusí splňovat široké poţadavky. V databázi stačí uchovávat jen login hráče a 

jeho heslo. 

Jelikoţ k přístupu k databázi budeme pouţívat jazyk Java, na jehoţ základu bude postavena 

webová aplikace. Ta bude jako jediná komunikující s databází. Pro naši implementaci vyuţijeme 

nejčastěji pouţívaný MySQL server spolu s JDBC ovladačem, zaloţeném na jazyce Java pro přístup 

do databáze. 

3.3.5 Výběr komunikační ho protokolu 

U kaţdé internetové aplikace musíme zajistit komunikaci mezi klientem, serverem a 

webovými stránkami pomocí komunikačního protokolu. Pro náš server je potřeba důkladně zváţit jaký 

protokol pouţijeme, protoţe od něj se bude odvíjet celá struktura aplikace. Jelikoţ jsem dostal na 

starost implementaci herního serveru, tak podrobně rozeberu všechny moţné pouţitelné protokoly. 

BSD Socket 

Informace o DBS socketu jsem se dočetl v referátu „Komunikace pomocí Socketu“ [13]. 

BSD Socket se poprvé objevil v produktu BSD Unix v. 4.1, vyvinutém na University of 

California, Berkeley, kolem roku 1982 pro počítač DEC VAX-11. Od té doby doznalo značného 

rozšíření a obliby a stalo se de facto standardním aplikačním rozhraním k protokolům rodiny TCP/IP. 

Koncepty tohoto rozhraní byly dokonce přejaty aplikačními rozhraními řady dalších platforem, 

zejména ve světě PC.  

Socket je mechanismus, kterým je moţno zprostředkovat lokální či vzdálenou komunikaci 

dvou uzlů, která má charakter klient/server. Druhý fakt je stěţejní, do jisté míry je manipulace se 

socketem obdobná meziprocesové komunikaci pomocí roury, ta však nijak striktní neodlišuje strany, 

které komunikují. 

Komunikaci zahajuje strana serveru. Na počátku si vyţádá pomocí systémového volání nový 

volný socket. Na socket je moţné se odkazovat pomocí deskriptoru, který je v systému UNIX 

principiálně podobný například deskriptoru souboru. Novému socketu je přiřazena adresa. Tvar a 

specifikace adresy je uţ ale přímo závislá na pouţité socketové doméně. 

Příchozí zprávy od klienta jsou na serveru řazeny ve frontě, server je obvykle cyklicky 

obsluhuje. Pokud se server rozhodne přijmout příchozí připojení, vytvoří se pro něj nový socket, který 
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je odlišný od původního, tento socket se pouţívá ke komunikaci s daným klientem. Koncepce socketu 

tedy principiálně umoţňuje připojení několika klientů k jednomu serveru. 

Činnost klienta je o mnoho průhlednější. Klient vytvoří nový socket, kterému je posléze 

přiřazena adresa serveru. Potom se klient můţe pokusit o komunikaci se serverem. Po ukončení 

komunikace by měly obě strany uzavřít spojení pomocí volání jádra close(). Komunikace klient/server 

pomocí socketu je obousměrná. 

Na následujícím obrázku číslo 2. vidíme schéma postupu komunikace mezi serverem a 

klientem pomoci DBS Socketu. 

 

Obrázek 2: komunikace Klient/Server pomocí BSD Socketu z [14] 

RPC (Remote Procedure Call) 

První popis RPC spadá jiţ do roku 1976, do normy RFC 707. První kdo RPC vyuţíval, byl 

Xerox pod jménem 'Kurýr' (Courier) v roce 1981. První masově vyuţívané nasazení přišlo aţ se 

systémem Unix, konkrétně šlo o ON RPC. 

RPC je technologií dovolující programu vykonat proceduru, která můţe být uloţena na jiném 

místě, neţ je umístěn sám volající program. Příkladem budiţ výpočet funkce na jiném počítači v síti. 

Spojení probíhá způsobem, ţe nejprve proběhne jednoduché zabalení parametrů a 

identifikátorů procedury do formy vhodné pro přenos mezi počítači (tzv. marshalling). Tento balíček 

se poté pošle na server. Sever tento balíček rozbalí, zjistí se, o jakou proceduru jde (tzv. 

unmarshalling). 

Provede se samotné zavolání procedury. Výsledek se opět zabalí a odešle zpět klientovi. 

Klient výsledek opětovně rozbalí. Přijatá hodnota se předá proceduře. 
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XML-RPC (Extensible Markup Language  - Remote Procedure Call) 

Jedná se o jednu z variací protokolu RPC. Je protokol, s jehoţ pomocí lze velice jednoduše 

provádět vzdálené volání procedur. XML-RPC nepřineslo do světa vzdáleného volání procedur novou 

technologii. Jedná se totiţ o soubor pravidel, které pouze říkají, jak pouţít jiţ funkční a dokonce 

standardizované technologie pro potřeby RPC.  

Data jsou zapouzdřena pomocí značkovacího jazyka XML a přenášena díky protokolu HTTP. 

Taková koncepce umoţňuje aplikacím, napsaných v různých programovacích jazycích, komunikaci 

mezi různými počítačovými architekturami a jejich operačními systémy. Tato komuninace je 

znázorněna na obrázku číslo 3. 

Komunikace probíhá na bázi klient-server. Klient odešle serveru poţadavek na vykonání 

činnosti, server poţadavek zpracuje a zpět klientovi vrátí buď odpověď, nebo chybu. Kaţdá ze zpráv, 

které si mezi sebou klient se serverem vyměňují, se skládá z hlavičky a samotného těla zprávy. 

Hlavička se skládá z informací o druhu dotazu, umístění XML-RPC serveru (tzv. URI), verzi 

protokolu (pro potřeby XML-RPC se pouţívá „HTTP/1.0“), druhu odesílaných dat (musí mít vţdy 

hodnotu „text/xml“) a délku dokumentu. 

Tělo poţadavku je pak psáno mocí protokolu XML.  

Náhled těla požadavku. 

<methodCall> 

 <methodName>trida.jmenoMetody</methodName> 

 <params> 

  <param> 

   <value><int>250</int></value> 

  </param> 

 </params> 

</methodCall> 

 

Obrázek 3: Komunikace typu Klient/Server pomocí XML-RPC z [16] 
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SOAP (Simple Object Access Protocol) 

Formát SOAP tvoří základní vrstvu komunikace mezi webovými sluţbami a poskytuje 

prostředí pro tvorbu sloţitější komunikace. 

Existuje několik různých druhů šablon pro komunikaci na protokolu SOAP. Nejznámější z 

nich je RPC šablona, kde jeden z účastníků komunikace je klient a na druhé straně je server. Server 

ihned odpovídá na poţadavky klienta. 

SOAP je nástupce XML-RPC, ačkoliv si zapůjčuje jeho způsob přenosu dat a další vlastnosti. 

Obálka, hlavička a tělo komunikace je ale pravděpodobně z WDDX. 

SOAP specifikace je momentálně drţena XML skupinou tvořící internetové protokoly z W3C 

konsorcia. 

Pro přenos se dají pouţít HTTP i SMTP, jako aplikační vrstva pro protokol SOAP. Ale HTTP 

dosáhl daleko většího pouţití. Je to především proto, ţe HTTP je prakticky základ pro dnešní 

Internetovou infrastrukturu. Díky tomu můţe SOAP jednoduše procházet přes firewall. To je hlavní 

výhoda oproti jiným distribuovaným protokolům, které jsou většinou na firewallu zakázány. 

XML formát byl zvolen jako standard pro přenos SOAP zpráv pro jeho rozšířenost a 

dostupnost vývojových nástrojů nabízených jako opensource nebo freeware a tedy volně k pouţívání. 

Zdlouhavá syntaxe XML má své výhody i nevýhody. Je jednoduše čitelná pro člověka, ale 

počítač ji musí sloţitě parsovat a stojí to hodně procesorového času a operační paměti. Na druhou 

stranu vývoj počítačů jde rychle dopředu a přestává to být na obtíţ. Byla jiţ vytvořena i binární forma 

XML. 

CORBA (Common Object Request Broker Architekture) 

CORBA je mechanismus v software pro normalizování method-call sémantikou mezi 

aplikačními objekty, které spočívají v kterémkoli buď stejného adresového prostoru (aplikace) nebo 

vzdáleném adresním prostoru (stejném hostu, nebo vzdáleném hostiteli na síti). První verze protokolu 

1.0 byla vydána v říjnu 1991. 

Základní funkcí architektury CORBA je podpora jazykově neutrálního transparentního pouţití 

distribuovaných objektů. Klient můţe pouţívat dostupné objekty bez ohledu na to, v jakém jazyce jsou 

implementovány, kde a na jakém počítači běţí a jakým komunikačním protokolem jsou dostupné. 

Objektem se přitom rozumí identifikovatelná, zapouzdřená entita, která poskytuje nějaké služby. 

Klient přistupuje k těmto sluţbám zasíláním požadavků. Forma generování poţadavků závisí na 

jazyce, ve kterém je klient napsán. V objektově orientovaném jazyce to můţe být volání metod 

zástupného objektu, zatímco v klasických programovacích jazycích volání vygenerovaných funkcí 

(stubs). 
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CORBA se skládá z několika komponent: 

Object Request Broker (ORB) 

Je to softwarový prostředek, který zajišťuje komunikaci mezi objekty. Za pomoci ORB můţe 

klient transparentně volat metody jiných objektů tím přistoupit na poţadované sluţby. Volané objekty 

mohou sídlit na stejném počítači jako klient nebo kdekoliv v síti.  

Interface Definition Language (IDL) 

IDL je jazyk pouţívaný pro definici interfaců mezi komponentami. Kaţdá komponenta má 

svůj interface popsán v jazyce IDL. IDL není jazyk pro psaní funkcí objektů, pouze specifikuje 

interface komponent, proto není moţné napsat aplikaci v IDL.  

Celkovou komunikaci, která vyuţívá obě komponenty, můţeme vidět na obrázku číslo 4.   

 

 

Obrázek 4: Schéma komunikace Klient/Server pomocí protokolu CORBA z [19] 

DCOM (Distributed Component Object Model) 

DCOM  je zaloţen na nejrozšířeněji pouţívané technologii COM. Jediný rozdíl je v tom ţe 

umoţňuje sdílení komponent přes internet, coţ umoţňuje instalace potřebného software na dálku z 

centrálního umístění. DCOM je nízkoúrovňové rozšíření COM, hlavního prvku MicroSoft ActiveX.  

Protoţe DCOM je ActiveX technologie, pracuje nativně s technologiemi jako je Java, TCP/IP, 

HTTP, coţ umoţňuje obchodním aplikacím pracovat přes internet.  

DCOM je otevřená technologie, pracující na více platformách. Microsoft prodává své licence 

tak, ţe se tento standart rozšířil i pro pouţití v UNIXových strojích.  

DCOM se vyvinul z Microsoftí objektové technologie, která vznikla v minulém desetiletí z 

DDE (Dynamic Data Exchange), OLE (Object Linking and Embeding), COM (Component Object 

Model) a ActiveX (COM rozšířený o podporu internetu).  
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Aplikace postavené nad tímto modelem jsou mnohem jednodušeji opravitelné a upravitelné, 

neţ obrovské monolitické systémy dřívější doby.  

ActiveX komponenty jsou jazykově neutrální, tzn., ţe komponenta napsaná nad Javou bude 

spolupracovat s komponentou napsanou ve Visual Basicu, nebo s jinou v COBOLu. 

DCOM je postaven na DCE - Distributed Computing Enviroment. Tato technologie je open 

source a je základním prvkem na stavbu DCOM komponent.  

RMI (Remote Method Invocation)  

Informace o RMI jsem se dočetl ve skriptech „Skripta 383 – RMI“ [25]. 

RMI umoţňuje objektu na jedné Java Virtual Mashine(JVM) jednoduše spustit metodu jiného 

objektu na vzdálené JVM.  

Při volání vzdálené metody získává klient referenci na vzdálený objekt prostřednictvím 

jmenné sluţby poskytované RMI.  

RMI pouţívá objektovou serializaci pro posílání parametrů metod a návratových hodnot, tj. 

posílají se objekty, u kterých je moţno vyuţít všech jejich vlastností včetně polymorfismu.  

Vzdálené volání metod má tu samou syntaxi jako volání metod lokálních objektů.  

RMI poskytuje podporu pro dynamické stahování kódu.  

Veškeré třídy, rozhraní a nástroje pro vytvoření a spuštění RMI aplikace jsou součástí J2SE. 

Třídy a rozhraní pro RMI jsou obsaţeny ve více balíčcích. Nejpouţívanější jsou balíčky java.rmi a 

java.rmi.server.  

Funkční RMI systém má několik částí  

Rozhraní definující vzdálené služby – vzdálené rozhraní.  

Vzdáleně mohou být volány pouze metody deklarované v tzv. vzdáleném rozhraní. Vzdálené 

rozhraní je potomkem rozhraní java.rmi.Remote. V tomto rozhraní deklarujeme vzdáleně volané 

metody. Kaţdá metoda musí vyhazovat výjimku java.rmi.RemoteException. Parametry a návratové 

hodnoty mohou být jakéhokoli typu, který je moţno serializovat. Primitivní datové typy je moţno 

pouţívat bez problémů.  

Implementace vzdálené služby – vzdálený objekt  

Je třeba vytvořit implementaci vzdáleného rozhraní, tj. třídu, která bude součástí serveru. Tato 

třída bude implementovat rozhraní definující vzdálené sluţby a musí mít konstruktor vyhazující 

výjimku java.rmi.RemoteException. Třída můţe obsahovat jakékoli další metody, ty však nebude 

moţno volat přímo přes RMI.  

V metodě main třídy serveru (můţe to být třída implementující vzdálené rozhraní nebo 

samostatná třída) je nutné:  
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Vytvořit instanci rozhraní, které definuje vzdálené sluţby. A to tak, ţe vytvoříme instanci třídy 

implementující toto rozhraní a přetypujeme ho na jeho typ.  

Zaregistrovat se u jmenné sluţby RMI rmiregistry  

Registrace se provede pomocí třídy java.rmi.Naming. Tato třída má několik metod třídy, které 

si nyní objasníme.  

 static void bind(String name, Remote obj) zaregistruje sluţbu se zadaným jménem a převezme 

odkaz na objekt, který ji reprezentuje. Parametr obj je tedy instance vzdáleného rozhraní. 

Pokud jiţ sluţba tohoto jména existuje, vyhodí výjimku java.rmi.AlreadyBoundException.  

 static void rebind(String name, Remote obj) od metody bind se liší tím, ţe pokud jiţ sluţby 

tohoto jména existuje, je její registrace přepsána touto novou.  

 static Remote lookup(String name) vrací referenci na stub objektu, který je asociován s daným 

jménem sluţby. I třída stubu implementuje vzdálené rozhraní, je ji tedy moţno přetypovat na 

java.rmi.Remote. V případě, ţe sluţba tohoto jména není na daném počítači registrována je 

vyhozena výjimka java.rmi.NotBoundException  

 static void unbind(String name) zruší registraci sluţby daného jména.  

Jméno sluţby je stringová hodnota s následující strukturou: //host:port/jméno  

 host:port udávají počítač a port, na kterém jsou spuštěny RMIregistry  

 pokud není uveden host, bere se localhost  

 pokud není určen jiný port, pouţije se implicitní hodnota 1099  

 jméno je jednoznačné jméno sluţby  

Stuby  

Při vzdáleném volání metod pouţívá RMI pro komunikaci instance stubů. Instance stubu 

odpovídající volanému vzdálenému objektu je poslána na klienta, klient volá metodu na stubu. Na 

straně serveru je vytvořena instance stubu a tyto dvě instance mezi sebou komunikují pomocí socketů. 

Stub na straně klienta převezme poţadavek na volání metody a převede jej do streamů, pro převod 

všech parametrů je pouţita serializace (tzv. marshalování). Poţadavek je přes TCP/IP komunikaci 

přenesen na server, kde je instance stubu (případně skeletonu) převede za pomoci serializace zpět do 

podoby volání metody. Metoda je pak spuštěna a vrátí návratovou hodnotu stubu, který ji marshaluje 

na klienta. Stub na klientovi provede demarshalování a předá výsledek metody klientskému objektu.  

Kód stubu je generován pomocí nástroje rmic. Tento nástroj na základě implementace 

rozhraní vytvoří vlastní zdrojový kód stubu a přeloţí jej. Pokud neuvedete jinak, tento zdrojový kód 

odstraní. Pokud pouţíváte Javu verze 1.4, není třeba vytvářet skeletony. Nová verze protokolu 1.2 je 

jiţ nevyţaduje.  

Jmenná služba RMIregistry  

Pro registraci RMI má Java jednoduchou registrační sluţbu RMIregistry. Tuto sluţbu je moţné 

spustit dvěma způsoby: 
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 Z příkazového řádku pomocí příkazu rmiregistry. Tuto sluţbu musíte mít spuštěnou před 

samotným spouštěním serveru a klienta. Pokud nechceme pouţívat standardní číslo portu pro 

RMI tj. 1099, uvedeme číslo portu jako parametr při spuštění. Tuto sluţbu je třeba spouštět v 

jiném adresáři, neţ je adresář serveru.  

 Na serveru pomocí statické metody java.rmi.registry.LocateRegistry.createRegistry(int port), 

která má jako parametr číslo portu. V této variantě je třeba uvádět i implicitní číslo portu 

1099. Tuto metodu voláme v metodě main serveru před registrací vzdálené sluţby.  

Klient  

Při tvorbě klienta na rozdíl od lokálního spouštění metody musíme nejdříve získat referenci na 

stub vzdáleného objektu. Tato činnost se provádí pomocí metody lookup() třídy Naming.  

Pokud pouţíváme dynamické stahování kódu, je také vyţadováno vytvoření instance třídy 

java.rmi.RMISecurityManager a nastavení odpovídajících bezpečnostních politik pro přístup k 

jednotlivým souborům či portům.  

Komunikaci mezi jednotlivými objekty vidíme na obrázku číslo 5. Je zde názorně zobrazeno, 

které části patří k jednotlivým úsekům komunikace. 

 

Obrázek 5: komunikace Klient/Server pomocí protokolu RMI z [24] 
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Zhodnocení  

 Jak komunikační protokol jsme zvolili Java RMI, protoţe je zaloţen na Javě, na které máme 

zaloţenou většinu celé aplikace. Další důleţitou vlastností je ta, ţe je to protokol komunikující na 

vysoké úrovni. 

3.4 Nástroje pro vlastní tvorbu 

Jako nejvhodnějším vývojovým prostředím programovacího jazyka Java jsme zvolili aplikaci 

NetBeans IDE 6.5. Tato aplikace je nabízena firmou Sun Microsystems jako freeware, tedy zdarma a 

je k dispozici pro všechny platformy (Windows, Linux, Mac atd.). Taktéţ se pouţívá na naší fakultě. 

3.4.1 NetBeans 

NetBeans je úspěšný Open Source projekt s velmi rozsáhlou uţivatelskou základnou, rostoucí 

komunitou vývojářů a téměř 100 partnery po celém světě. Firma Sun Microsystems zaloţila Open 

Source projekt NetBeans v červnu 2000 a je zároveň hlavním sponzorem celého projektu.  

Vývojový prostředí NetBeans je nástroj, pomocí kterého programátoři mohou psát, překládat, 

ladit a distribuovat aplikace.  Existuje rovněţ velké mnoţství modulů, které toto vývojové prostředí 

rozšiřují. 

Jeho další výhodou je, ţe integruje veškeré potřebné nástroje. Pro nás důleţitý aplikační server 

Apache Tomcat a nástroj pro správu verzí CVS. 

3.5 Návrh datového modelu 

Pro uloţení dat na serveru musíme provést analýzu uloţení informací o hráči na databázovém 

serveru. K databázovému serveru bude v našem případě pouze přistupovat webová aplikace. 

V databázi budeme ukládat pouze login a heslo. Další údaje jsou pro nás nepodstatné. Tyto nám 

stačí pro přístup na webové stránky a rozlišení hráče ve hře. Dalších údaje jako jméno, příjmení, 

adresa, email jsou redundantní. Budeme navíc zasahovat do zákona o ochraně osobních dat. Další 

důvodem je ten, ţe stejně jen málo nově registrovaných uţivatelů zadá pravdivé osobní informace. 

Pro uloţení těchto dvou informací nám bude stačit databáze s jednou entitou (objektem), kterou 

nazveme hráč. 

Do databáze přeneseme tedy pouze jednoznačnou přezdívku hráče (dále jen login) a 

přihlašovací heslo. Pro organizační funkce, slouţící pro systém řízení báze dat, budeme evidovat 

automaticky generované číslo uţivatele (hráče).  

Dalším faktem je zabezpečení hesla, aby jej nebylo moţno zneuţít. Pouţili jsme velmi 

rozšířenou hashovací funkci MD5 , která vytváří kontrolní součet velikosti 128bitů s otiskem. 
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3.5.1 Lineární zápis typů entit 

Tabulka Hrac: 

Hrac (id_hrac, login_hrac, heslo_hrac) 

Primární klíč je označen tučným podtrţeným písmem [primární klíč]. 

 

3.5.2 Datový slovník a zapsané významné integritní omezení 

Tabulka Hrac 

Název Datový typ (velikost) Klíč NULL Popis a integritní omezení 

id_hrac int(10) PK NE Automaticky generovaný unikátní klíč 

login_hrac varchar(20) NE NE Jednoznačná přezdívka 

heslo_hrac varchar(32) NE NE Přihlašovací heslo ve formátu MD5 

Obrázek 6: Datový slovník 

3.6 Analýza hráče na webovém serveru 

Uţivatel bude mít na serveru k výběru několik akcí. Tato akce musíme specifikovat, aby 

uţivatel nemohl provádět akce, které si budou navzájem odporovat. 
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3.6.1 DFD diagram funkcí pro hráče 

 

 

Funkce specifikované na obrázku 2.4 rozdělují základní metody, které budou implementovány 

v naší práci. V tomto případě vystupuje jediný aktér – hrac, kterému jsou umoţněny tyto funkce. Hrou 

je myšlen spuštěný Applet a herní server, na kterém běţí hra. 

Nejdůleţitějším rozdílem v prvních dvou funkcí od ostatních je příslušnost k databázové části 

systému (šedé ohraničení Evidence hráče). Budou tedy realizovány spolu s funkcemi 1.3 a 1.4 na 

webové aplikaci, ale výstupem bude akce v databázi. 

Rozbor funkcí: 

Funkce 1.1 – Registrace hráče:  Metoda, která zpracuje formulář, vypsaný novým uţivatelem. 

Výsledkem bude zaloţení nového záznamu do tabulky Hrac. 

Funkce 1.2 – Přihlášení hráče: Webová aplikace získá podle přihlašovací přezdívky heslo 

z databáze (tabulka Hrac) a porovná je s vyplněným přihlašovacím formulářem. 

Funkce 1.3 – Změna hesla hráče: Touto metodou se provede úprava záznamu v databázi a 

přepíše se heslo hráče na novou hash hodnotu. 

Evidence hráče 

1.1 

Registrace 

hráče 

1.3 

Změna hesla 

hráče 

Hrac 

Hrac 

1.4 

Zaloţení hry 

1.5 

Zapojení do hry 

Hra 

 

1.2 

Přihlášení 

hráče 

Obrázek 7: DFD diagram funkcí umožněné hráči 
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Funkce 1.4 – Zaloţení hry: V této metodě webová aplikace pošle hernímu serveru poţadavek 

na zaloţení hry. Ten provede potřebnou akci. 

Funkce 1.5 – Zapojení do hry: Webová aplikace v této metodě posílá poţadavek hernímu 

serveru. Ten následně provede rozhodnutí, zda se klient můţe do hry zapojit. 

Zmíněné funkce plní pouze všechny potřeby webové aplikace. Nejsou tedy mezi ně zahrnuty 

funkce vhodné pro komunikaci Java Appletu s herním serverem. 

3.7 Analýza stavů hráče během hry 

3.7.1 Akce serveru při připojení hráče 

Herní server obsluhuje hry a hráče, kteří se na něj připojují. Připojení je první událostí, která 

probíhá během spojení mezi klientem a serverem. Tento případ není triviální, neboť musí být 

stanoveny pravidla pro připojení hráče do hry. 

Herní server, po zaloţení hry, si ukládá název hry a maximální počet hráčů, kteří jej mohou 

hrát. Připojí-li se tedy hráč, server si uloţí jeho login do seznamu hráčů hry, které se chce účastnit. 

Pokud nastane případ, ţe se chce připojit třetí hráč do hry určené pro maximálně dva hráče. Musí náš 

server rozhodnout, jaká akce bude následovat. Po připojení tedy mohou nastat následující případy. 

1. Počet hráčů  =  Max. počet hráčů    Login není v seznamu (tzn. v dané hře dosud nehrál) 

2. Počet hráčů  <  Max. počet hráčů    Login není v seznamu (tzn. v dané hře dosud nehrál) 

3. Počet hráčů < = Max. počet hráčů    Login je v seznamu (tzn. návrat do hry) 

Z tohoto je patrné, ţe hráči je umoţněn přístup do hry jen v případech, kdy je počet hráčů menší 

neţ maximální počet hráčů. Pokud jiţ je login ve hře tak se chce vrátit do rozehrané hry (součást 

funkce hráčského komfortu). 

Pomocí stavového diagramu lze vyjádřit stavy určitého objektu a přechody mezi těmito stavy. 

Středem zájmu je popsat průběh stavů hráče v průběhu hry. 
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Obrázek 8: Stavy a přechody, jakými prochází hráč 

Jakmile se hráč připojí do hry, vstoupí do stavu Přihlášení hráče na hru. Dále dle uvedených 

pravidel není okamţitě jisté, ţe hned začne hrát. Při kaţdém připojení nového klienta je nutné 

zkontrolovat, jestli jiţ naplněný počet hráčů dané hry. To znamená, zjistit zdali platí tato rovnost: 

Počet aktuálních hráčů = Maximální počet hráčů 

Pokud tato rovnost platí server zašle všem klientům, ţe hra byla spuštěna. Pokud podmínka 

není splněna, klientovi se pošle zpráva, ţe musí počkat na zbytek hráčů. Tímto přejde do stavu Hráč 

čeká, až bude na řadě. 

Jakmile jsou přihlášeni všichni hráči a podmínka je splněna pošle se seznam karet hráčům a 

spustí hru. Počáteční tah se předá prvnímu hráči, který je na řadě. Ten přejde do stavu Hráč hraje. 

Tahy se pak postupně předávají mezi jednotlivými hráči. 

Průběh hry se děje přecházením mezi Hráč hraje a Hráč čeká, až bude na řadě. Jestliţe je hráč 

na tahu, přejde ze stavu Hráč čeká, až bude na řadě do stavu Hráč hraje. Po odehrání tahu se vrátí do 

stavu Hráč čeká, až bude na řadě. Stav Hráč vyhrál, nastane tehdy, kdyţ se hráč zbaví všech karet.  

Potřebujeme ošetřit výjimku, kdy se hráč odpojí nebo ukončí hru. Proto si udrţujeme stav hráče, 

zda je připojen k serveru. Je-li hráč odpojen, ostatní hráči přejdou do stavu Čekání na hráče a čekají, 

neţ se hráč znovu připojí do hry. 

Odpojený hráč má moţnost se znovu připojit znovu do hry. Pokud se bude chtít připojit, přejde 

ze stavu Hráč ukončil spojení se serverem do stavu Hráč se snaží znovu připojit. Jestli se mu podaří 

připojit na server, přejde hráč do jednoho ze stavů hry Hráč hraje nebo Hráč čeká, až bude na řadě, 
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podle toho kde se má nacházet. Jestliţe ho ostatní hráči vyřadí ze hry, musí přejít do stavu Hráč musí 

opustit hru. 

Můţe nastat speciální případ, kdy hráč přejde ze stavu Přihlášení hráče na hru přímo do stavu 

výhry. Ale to pouze kdy se vrátil do hry (hráčský komfort). 

3.7.2 Akce serveru při odpojení hráče a co může nastat 

Odpojení hráče můţe nastat ve třech případech. Ve stavovém diagramu obrázku 2.4 jsou 

zároveň koncovými stavy. Buď hráč vědomě opustil hru (Hráč ukončil hru). Nebo bylo přerušeno 

spojení mezi serverem a klientem (Hráč ukončil spojení se serverem). Poslední případ je, ţe hráč byl 

ostatními hráči odpojen ze hry (Hráč musí opustit hru). 

Součástí poţadavku na hráčský komfort je moţnost návratu do hry. I po přechodu hráče do 

stavu kdy je odpojen – offline, není vymazán ze seznamu hráčů dané hry. Je mu tak umoţněno se 

kdykoli vrátit zpět do této hry, viz 3). 
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4 Návrh rozhraní hry 

4.1 Návrh Serverového rozhraní 

Jak uţ jsme zmínili, server bude konzolová aplikace, tak nemusíme řešit grafickou podobu 

aplikace. 

4.2 Návrh webových stránek 

Webové stránky by měly být přehledné a vzhledově příjemné, protoţe člověk hodnotí většinou 

podle prvního dojmu a ten udává počáteční stránka.  

Na úvodní stránce by měly být základní informace o tom, čím se naše stránky zabývají. Bude tam 

tudíţ informace o tom, ţe se jedná o bakalářskou práci týkající se online her přes internet. Dále by tam 

měly být informace o autorech těchto stránek. Musíme také zajistit zobrazení formuláře k přihlášení.  

Po přihlášení by se měla uţivateli zobrazit přímo nabídka her. Uţivatel si pak vybere, kterou hru 

bude chtít hrát. Kliknutím na odkaz hry bude přesměrován na stránku konkrétní hry. Na této stránce by 

měly být zobrazeny informace o jednotlivých hrách jako pravidla hry a historie. 

Po kliknutí na odkaz by měla uţivateli najet stránka se seznamem hraných her. Na této stránce by 

uţivatel měl mít moţnost připojit se do hry, pokud je v ní volné místo. Chce-li zaloţit novou hru, tak 

by se mu měl zobrazit formulář, do kterého zadá parametry hry a to název hry a počet hráčů. 

Po přihlášení nebo zaloţení hry se uţivateli zobrazí nové okno s Appletem dané hry. 

4.3 Návrh herního rozhraní 

Herní rozhraní, které bude hráč ovládat, by mělo být co nejjednodušší. To zajistíme, pomocí 

kliknutím na kartu, kdyţ ji budeme chtít pouţít. Psaní příkazů do příkazové lišty by zbytečně 

zdrţovalo hru a bylo by z hlediska jednoduchosti sloţité. 

Herní rozhraní by se mělo skládat z náhledu aktuálního rozmístění karet. Musíme zajistit 

zobrazení karet oponentům a hráči, který hraje. Hráče rozmístíme klasicky okolo obvodu hrací plochy. 

Na těchto místech by se měly zobrazit jejich karty a přezdívky, aby hráč viděl, kdo má kolik karet. 

Uprostřed hrací plochy bude umístěn talón karet a plocha, na kterou se budou karty vykládat. 

Měly by se zde zobrazovat i informace o aktuálním stavu hry. Jestli je hráč na řadě, stojí nebo si má 

vzít karty z talónu. Potřebujeme taky zobrazit, na jakou barvu právě hrajeme, ta se můţe během hry 

měnit. 



- 24 - 

 

Nesmíme zapomenout na jednu důleţitou věc. Kaţdá hra po síti obsahuje chat pro vzájemnou 

výměnu názorů a poznatků ve hře. Proto tento chat musíme umístit také do naší hry. Ideální pozice 

bude pod hrací plochou. Pro naši potřebu bude stačit jednoduchý chat, který bude posílat zprávy všem 

hráčům ve hře. 
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5 Implementace 

5.1 Herní server 

Pro implementaci webové aplikace jsme pouţili vývojové prostředí NetBeans. NetBeans nám 

nabízí mnoho moţností k vytváření různých projektů. Pro naši serverovou aplikaci jsme si zaloţili 

konsolový Java projekt.  

Pro implementaci serverového rozhraní jsme vybrali jazyk Java. Komunikační protokol jsme 

zvolili Java RMI zaloţený na stejném jazyku Java. 

Je to jedna z nejdůleţitějších částí aplikace. Protoţe v něm zpřístupňujeme třídy potřebné pro 

běh jednotlivých her. 

5.1.1 Adresářová struktura webového projektu 

Pro přehlednost souborů se zdrojový kódy jsme tyto soubory rozdělili do balíčků podle her, ke 

které patří a podle funkcí které plní. 

Seznam tříd a jejich funkcí 

GameServer 

 ├ Client ┬ Clovece ─ zdrojové kódy appletu hry Člověče 

 │  ├ Dostihy ─ zdrojové kódy appletu hry Dostihy 

 │  └ Prsi ─ zdrojové kódy appletu hry Prší 

 ├ entites ┬ GameClovece ─ zdrojové kódy hry Člověče 

 │  ├ GameDostihy ─ zdrojové kódy hry Dostihy 

 │  └ GamePrsi ─ zdrojové kódy hry Prší 

 ├ gameserver ─  obsahuje třídu main která spouští server 

 └ ServerAddress ─ obsahuje třídu s adresami serverů pro jednotlivé hry 

 

Balíček klient 

V tomto balíčku jsou obsaţeny zdrojové kódy klientského programu. Byly zde umístěny proto, 

ţe budeme potřebovat pracovat se stejnými zdrojovými soubory pro komunikaci, jak na serveru, tak u 

klienta. Bylo by sloţité tyto soubory neustále kopírovat. 

Obsahuje tři balíčky kaţdý určený pro jednotlivé hry.  

Entites 

 Tento balíček obsahuje zdrojové kódy serveru. Obsahuje zdrojové kódy potřebné pro 

komunikaci mezi klientem a serverem. Dále taky zdrojové kódy potřebné pro běh jednotlivých her. 

 Zase obsahuje tři balíčky kaţdý určený pro jednotlivé hry.  
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gameserver 

 V tomto balíčku je obsaţený zdrojový kód serverové aplikace neboli taky obsahuje třída 

Main.java. Touto třídou spouštíme serverovou aplikaci. 

ServerAddress 

 Tento balíček obsahuje zdrojový kód, který načítá adresu serveru a port na, kterém má 

aplikace komunikovat. Tímto jsme omezili nutnost přepisovat zdrojové kódy při změně adresy nebo 

portu. Stačí to změnit jen na jednom místě. 

5.1.2 Spuštění a ukončení serveru 

Herní server je vytvořen jako konsolová aplikace pro jednodušší přenositelnost. Při spuštění 

serveru se musí zadat parametry spuštění, aby se rozlišilo, jakou hru chceme spustit. 

Parametry: 

- start – spustí všechny hry 

- -C – spustí část serveru určenou pro hru Člověče, nezlob se 

- -D – spustí část serveru určenou pro hru Dostihy a sázky 

- -P – spustí část serveru určenou pro hru Prší 

Po spuštění serveru bude aplikace běţet neustále. Ukončení serveru provedeme příkazem /quit 

který napíšeme do konzole serveru. 

Tímto příkazem se nám zastaví všechny sluţby serveru. Ukončí se spuštěné hry a uvolní porty 

a aplikace se ukončí. 

5.1.3 Princip funkčnosti serveru  

Načtení adres a portu 

Dále si server musí načíst parametry z properties serveru. To je soubor, kde jsou uloţené 

properties, se jmenuje gameserver.properties. V tomto souboru jsou uloţené parametry portRMI, který 

udává číslo portu, na kterém server komunikuje a hostRMI, který určuje adresu serveru.   

Z těchto parametrů se pak sloţí jednotlivé adresy her ve tvaru rmi://“adresa 

serveru“:“komunikační port“/“název hry“. 

Příklady adres her: 

- Adresa hry Prší:  rmi://linux456.vsb.cz:1099/Prsi 

- Adresa hry Dostihy a sázky: rmi://linux456.vsb.cz:1099/Dostihy 

- Adresa hry Člověče, nezlob se: rmi://linux456.vsb.cz:1099/Clovece 

Vytvoření registrů 

Před zaregistrováním tříd musíme vytvořit RMI registry na serveru.  

Příkaz pro založení registrů 

LocateRegistry.createRegistry(port); 
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Registrace rozhraní 

Kaţdý typ hry potřebuje vlastní třídu, ve které budeme udrţovat seznam her hraných na 

serveru. Dále se bude starat o přihlášení do hry a vytvoření nové hry. Tyto třídy jsou uloţeny pod 

názvem Conector+“typ hry“ (např. ConectorPrsi). Dále máme pro ni vytvořený interface. Pomocí toho 

interface se klient bude připojovat k třídě na serveru. Na název třídy interfacu je Con+“typ příslušné 

hry“ (např. ConPrsi).  

Příklad  

ConectorPrsi conPrsi; 

String adressPrsi = „rmi://linux456.vsb.cz:1099/Prsi“ 

conPrsi = new ConectorPrsi(); 

Naming.rebind(adressPrsi, conPrsi); 

Seznam her se skládá z listu třídy hry, tato třída má název Game+“typ hry“.  Třída her 

obsahuje všechny informace o aktuální hře. Tyto informace obsahují název hry, maximální počet 

hráčů a počet aktuálně hrajících hráčů. Dále obsahuje list tříd přihlášených hráčů. 

Třída hráče je uloţená pod názvem Player+“typ hry“. Jsou v ní uloţeny parametry hráče jako 

jeho login, aktuální stav a interface na třídu Appletu hráče. Tento interface je uloţen pod názvem 

ConectorClient+„typ hry“.  

Příklad poslaní zprávy chatu 

ConectorClientPrsi c = (ConectorClientPrsi)player.getConector(); 

c.sendChat(message); 

Registrace hry 

Pro kaţdou hru máme vytvořenou vlastní třídu, přes kterou budou komunikovat klienti. Této 

třídě pošleme pointer na třídu hry, kde jsou uloţeny všechny informace o hře. S těmito informace pak 

budeme pracovat. Tato třída je uloţená pod názvem ConectorGame+“typ hry“ (např. 

ConectorGamePrsi). 

 

Při vytvoření hry se zaregistruje tato třída na adresu dané hry. K této adrese přidáme „/“ a název 

hry (např. pro hru s názvem hra je adresa hry rmi://linux456.vsb.cz:1099/Prsi/hra). 

Příklad zrušení registrace hry 

GamePrsi g = new GamePrsi(gamename, count, cards); 

ConGamePrsi con = new ConectorGamePrsi(g); 

String adressPrsi = „rmi://linux456.vsb.cz:1099/Prsi“ 

String adressGame = adressPrsi +"/"+ gamename; 

Naming.rebind(adressGame, con); 

Při skončení hry se tato třída na adrese odregistruje z adresy. Zároveň se smaţe ze seznamu her 

v třídě druhu hry. Smazání hry neprobíhá jen jejím ukončením, ale server pravidelně prochází a 

zjišťuje, zdali se daná hra hraje nebo ne. Jestliţe najde „mrtvou hru“ tak opět ji odregistrujeme a 

smaţeme z listu her v třídě hry. 
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Zdrojové kódy jednotlivých balíčků. 

Pro lepší přehled všech souborů potřebných ke komunikaci 

GameServer 

 ├ GameClovece 

 │  ├ ConClovece.java ─ interface pro Člověče 

 │  ├ ConectorClientClovece.java ─ interface pro klienta hry Člověče 

 │  ├ ConectorClovece.java ─ zdrojové kódy pro Člověče 

 │  ├ ConectorGameClovece.java ─ zdrojové kódy hry Člověče 

 │  ├ ConGameClovece.java ─ interface pro hru Člověče 

 │  ├ GameClovece.java ─ zdrojové kódy hry 

 │  └ PlayerClovece.java ─ zdrojové kódy hráče Člověče 

 ├ GameDostihy 

 │  ├ ConDostihy.java ─ interface pro Dostihy 

 │  ├ ConectorClientDostihy.java ─ interface pro klienta hry Dostihy 

 │  ├ ConectorDostihy.java ─ zdrojové kódy pro Dostihy 

 │  ├ ConectorGameDostihy.java ─ zdrojové kódy hry Dostihy 

 │  ├ ConGameDostihy.java ─ interface pro hru Dostihy 

 │  ├ GameDostihy.java ─ zdrojové kódy hry   

 │  └ Hrac.java ─ zdrojové kódy hráče Dostihy 

 ├ GamePrsi 

 │  ├ CardPrsi.java.java ─ zdrojové kódy karty  

 │  ├ ConectorClientPrsi.java ─ interface pro klienta hry Prší 

 │  ├ ConectorGamePrsi.java ─ zdrojové kódy hry Prší 

 │  ├ ConectorPrsi.java ─ zdrojové kódy pro Prší 

 │  ├ ConGamePrsi.java ─ interface pro hru Prší 

 │  ├ ConPrsi.java ─ interface pro Prší 

 │  ├ GamePrsi.java ─ zdrojové kódy hry   

 │  └ PlayerPrsi.java ─ zdrojové kódy hráče Prší 

 ├ GamePrsi 

 │  └ ServerAddress.java ─ zdrojové kódy pro načtení properties 

 └ gameserver 

   └ Main.java ─ zdrojové kódy hlavní třídy 

5.1.4 Kompilace serveru  

Po kompilaci našeho herního serveru se nám vytvoří jar soubor a tento jar soubor musíme 

uloţit na dvě místa v našem webovém projektu: 

 První je knihovna (WEB-INF/lib), kde se na jar soubor odkazují zkompilované java třídy. 

 Další je kořenový adresář na úrovni JSP stránek, které integrují Java applet do internetové 

stránky. 

5.2 Webová aplikace 

Popis rozhraní webových stránek a komunikace s databází je uveden v bakalářské práci kolegy 

Davida Součka [1] v kapitole 4.2.  
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5.3 Klient Prší 

Vlastní hra je tvořena Javovským appletem. V následujících kapitolách popíšu tento applet. 

5.3.1 Struktura appletu 

Základní strukturu appletu tvoří třída java.applet.Applet, která definuje základní metody 

tvořící rozhraní mezi prohlíţečem a appletem. Program, který má fungovat jako applet, musí být 

potomkem této třídy. 

Applet běţí v grafickém kontextu, a jako takový je úzce spojen s "okenní" knihovnou 

AWT (Abstract Window Toolkit). Třída java.applet.Applet je potomkem třídy 

java.awt.Panel, která umoţňuje appletu vlastnit komponenty uţivatelského rozhraní, 

provádět grafický výstup a zachycovat události z klávesnice a myši. 

Ţivotní cyklus appletu závisí na prohlíţeči, který během své činnosti volá tyto metody 

appletu: 

 public void init() - při inicializaci,  

 public void start() - při spuštění,  

 public void stop() - při zastavení,  

 public void destroy() - při ukončení.  

5.3.2 Adresářová struktura 

Náš appplet se skládá ze tří tříd potřebných pro běh. 

ClientPrsi 

 ├ Cards ─ adresář s uloţenými obrázky karet 

 ├ Card.java ─ vlastní třída pro kartu 

 ├ GuiGamePlay.java ─ třída appletu 

 └ GuiGamePlayClass.java ─ třída pro zpětnou komunikaci ze serveru 

5.3.3 Grafické prostředí 

Při vytváření grafického prostředí byla snaha o vytvoření co nejjednoduššího vzhledu. Hráč by 

měl intuitivně vědět, jak hru hrát aniţ by si musel nutně přečíst návod, jak se hra ovládá. 

Hrací karta 

Pro hrací kartu mám vytvořenou vlastní třídu, která dědí z javax.swing.JLabel. Zachovává si 

všechny její vlastnosti. Tyto vlastnosti vyuţíváme při zobrazování karet.  

V této třídě máme uloţené vlastnosti karty, jako jsou pozice, barva a hodnota. Z těchto údajů 

zobrazujeme příslušný obrázek karty.  
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Hrací plocha 

Hrací plochu tvoří soustava javax.swing.JPanel-ů dále jen panel.  Tyto panely jsou rozděleny 

do 3 skupin. Tyto skupiny jsou panely hráčů, panely herního stolu a panel chatu. 

Panely hráčů 

 Jsou to čtyři panely určené pro kaţdého hráče. Jsou rozmístěny po okrajích okna. Ve spodním 

okraji je vţdy panel hráče.   

Do formuláře se přidávají podle počtu hráčů. Pokud hrají, jen dva hráči zobrazí se jen vrchní a 

spodní panel. Jestliţe tři, přidá se levý panel a pokud hrají 4 hráči, přidá se pravý panel. 

Kaţdý z těchto panelů obsahuje panel, do kterého se vkládají jednotlivé karty. 

Panely Stolu 

 Stůl je jeden panel uprostřed hrací plochy.  V něm jsou 3 panely. Levý panel je na talón karet, 

ve kterém se zobrazují karty. Prostřední panel slouţí k zobrazování informací ke hře. Pravý panel 

slouţí k vykládání karet na stůl. 

Panel Chatu 

Panel chatu je umístěn pod hrací plochou. Je v něm udělané jednoduché rozhraní pro chat. 

Obsluha karet 

V appletu pak máme pole karet typu Cards. Tyto karty pak zobrazujeme na hrací ploše. Kaţdá 

karta má dále k sobě přidaného posluchače, pomocí kterého pak s kartou manipulujeme. 

Karty se na hrací ploše přesouvají pomocí 2 jednoduchých příkazů add() a remove(). Tyto 

příkazy slouţí umísťování komponent na panely. Při kliku zjistíme, na jaké pozici se nachází. Pokud 

s ní budeme moci podle pravidel hýbat, tak kartu odebereme pomocí remove() z příslušného panelu. 

Po odebrání, kartu pomocí add() přidáme do jiného panelu.  

Tato operace se nám ale nezobrazí hned po vykonání. Musíme proto zavolat metodu 

validate(). Ta nám vykreslí změněný applet. 

5.3.4 Komunikace se serverem 

Jelikoţ je komunikace postavena RMI rozhraní, jsou připravena k dispozici rozhraní:  

- ConPrsi: komunikace od klienta na server (přihlášení ke hře) 

- ConGamePrsi: komunikace od klienta na server (obsluha hry) 

- ConectorClientPrsi: komunikace od serveru ke klientovi (obsluha hry) 
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Připojení ke hře 

Po spuštění appletu je navázáno udrţované spojení se serverem. V něm se připojíme pomocí 

interface na poţadovanou vzdálenou třídu serveru. 

ConPrsi conPrsi; 

conPrsi = (ConPrsi) Naming.lookup(addressGame); 

Prvním poţadavkem je, zda se můţe klient (hráč) zapojit do hry. 

conPrsi.getGame(nazevHry, this.login) 

 Server následně projde seznam her pomocí metody getGame třídy ConectorPrsi, aby nalezl 

poţadovanou hru podle názvu. Kaţdá hra má u sebe uloţen seznam hráčů, kteří se jí účastní. Do hry je 

hráč připojen pouze tehdy, kdyţ (viz kapitola 3.7.1): 

 Není v seznamu a ve hře je volné místo 

 Je v seznamu, ale odpojil se (ve stavu offline) 

Spuštění hry 

Pokud se do hry přihlásil poslední chybějící hráč, server odešle všem klientským appletům, 

pomocí rozhraní ConectorClientPrsi, informaci o započetí hry metodou startGame(). 

Následně server vybere hráče, který je první v pořadí a je zároveň ve stavu online. Tomu pošle 

metodou sendNext(), ţe je daný hráč na řadě a můţe hrát.  
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Obrázek 9: Volání metod při připojování ke hře 

Obrázek 10: Volání metod při spuštění hry 
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Průběh tahu 

Neţ hráč bude moct provést svůj tah, musí čekat, dokud hráč nepřijme metodou sendNext() ve 

třídě GuiGamePlayClass.java informaci, ţe je na řadě. Jakmile se tak stane, spustí se hráči časový 

limit, který je nastaven na 60 sekund. 

Poté hráč musí uskutečnit tah kliknutím na kartu. To musí stihnout v daném časovém limitu. 

Při kliku na kartu musíme rozlišit pozici karty, kde se karta vyskytuje a podle toho volit 

správnou akci na tento klik. 

Karta je v ruce hráče.  

Pokud se karta vyskytuje v ruce hráče. Musí zkontrolovat hodnota naposledy vyloţené karty a 

barvu, na kterou se vykládá. Musí se taky ohlídat, jestli hráč před ním hodil sedmu, tak mu povolit jen 

hodit sedmu. Pokud hodil eso tak mu povolit jen hodit eso. 

Pokud se splní tyto podmínky, zavolá se metoda sendMove(), která pošle tah karty na server. 

Server jej pošle všem ostatním hráčům.  Hned po ní se provede metoda sendNext(), která říká serveru, 

ţe můţe hrát další hráč, který je na řadě. 

Jestliţe v předchozím tahu bylo vyhozeno eso a hráč eso nemá, pošle hráč tah dalšímu pomocí 

tlačítka Next. Serveru se pošle jen sendNext() bez sendMove(). 

Karta je v talónu. 

Pokud se karta vyskytuje v talónu na hracím stole. Musí se zkontrolovat hodnota, jestli hráč 

nestojí. Dále musíme zkontrolovat, jestli budeme brát z talónu jednu nebo více karet. 
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Obrázek 11: Volání metod poslání tahu na server 

Obrázek 12: Poslání tahu kartou všem online hráčům a poté poslání hráči zprávu, že 

je na řadě 
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Bereme jednu kartu y talónu 

Pokud se splní podmínka esa, zavolá se metoda sendMove(), která pošle tah karty na server. 

Server jej pošle všem hráčům. Poté se zavolá metoda na získání nové karty na vršek talónu 

getPackCard(). Server poté provede poslání nové karty pomocí sendMove(). Hned potom se provede 

metoda sendNext(), která říká serveru, ţe můţe hrát další hráč, která má být je na řadě. 

Bereme více karet z talónu 

Pokud zase splníme podmínku esa, zavolá se metoda sendMove(), která pošle tah karty na 

server. Server jej pošle všem hráčům. Poté se zavolá metoda na získání nové karty talónu 

k getPackCards() s počtem karet k přenosu. Server poté provede v cyklu posílání karet mocí 

sendMove(), všem hráčům. Poté provede getPackCard(), aby nastavil novou kartu na vršek talónu.      

Tento tah se provede pomocí sendMove(). Po metodě getPackCards() se provede metoda sendNext(), 

která říká serveru, ţe můţe hrát další hráč, který je na řadě. 

ConectorGamePrsi GuiGamePlay 

ConGamePrsi 

skeleton stub RMI 

1) sendMove 

2) getPackCard 

3) sendNext 

 
se

rv
er

 

k
li

en
t 

GuiGamePlayClass 

ConectorClientPrsi 

ConectorGamePrsi 

skeleton stub RMI 

1) sendMove 

2) sendMove 

3) sendNext 

 

se
rv

er
 

k
li

en
t 

Obrázek 13:Volání metod poslání tahu na server 

Obrázek 14: Poslání tahu všem hráčům a poté poslání hráči zprávu, že je na řadě 
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Na straně klientského appletu je vţdy spuštěn výše zmíněný časovač, hlídající odehrání tahu. 

Jde o důleţitou funkci, s jejíţ pomocí nebudou ostatní protihráči čekat nekonečně dlouho. 

Pokud dojde na časovači čas, hra se pozastaví a ostatním hráčům se zobrazí, ţe se hráč odpojil.  

Výhra 

Při kaţdém takto odehraném tahu se kontroluje, jestli zbývají hráči ještě karty v ruce. Pokud ne 

pošle server všem hráčům sendVictory().  

Klientům se zobrazí výherce a nabídka, jestli chce hráč hrát znovu nebo ukončit hru. 

Obnova hry 

Kaţdému z těchto tlačítek odpovídá jiná metoda. Pro hraní znovu je to sendRetry(), ta pošle 

serveru, ţe hráč chce hrát znovu. U ukončení hry je to metoda sendExit(). Kdyţ server přijme 

sendRetry() tak si u hráče u konkrétního hráče uloţí, ţe chce hrát znovu. Pokud pošlou všichni hráči, 

ţe chtějí opakovat hru tak se hra spustí. A všem hráčům pošle startGame(). Jestliţe hráč pošle 

sentExit() tak server ukončí hru a všem klientům pošle sendExit(). 

Obnova připojení 

Pokud hráči vypadne připojení nebo dojde časový limit, server tento problém zachytí a odešle 

všem klientům sendWaitToPlayers(), aby čekali na hráče. Ti můţou volit, jestli ho chtějí odpojit nebo 
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Obrázek 16: Volání metod poslání tahu na server 

Obrázek 15: Poslání tahů všem hráčům a poté poslání hráči zprávu, že je na řadě 
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ukončit hru. Pokud nezvolí nic, hra čeká, neţ se hráč připojí. Pokud chtějí hráče odpojit, zavolá se 

metoda sendRemove(). Server přijme poţadavek a čeká na další hrající hráče. Pokud všichni hrající 

hráči ţe chtějí hrát bez hráče, server hráče smaţe ze seznamu hráčů a karty přiřadí na spodek talónu. 

Jestliţe hráč bude chtít ukončit hru, zavolá metodu sentExit(). Server potom ukončí hru a všem 

klientům pošle sendExit(). 

Akce nezávislé na hře 

Jedinou nezávislou událostí ve hře je hráčský chat. Ten přijímá a odesílá chatové zprávy. Chat 

reaguje na stisk klávesy Enter nebo tlačítka Posli. 

5.4 CVS – správa verzí (týmová práce) 

Popis rozhraní pro komunikaci a systémem CVS je uveden v bakalářské práci kolegy Petra 

Řezníčka [2] v kapitole 6.1. 
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6 Testování a přenesení do provozu 

6.1 Testování 

V první části vývoje a testování byly herní server i webová aplikace spouštěny ve vývojovém 

prostředí NetBeans. Velmi to urychlilo proces vývoje a případné nalezení chyby.  

6.1.1 Nastavování bezpečnostní politiky 

Bezpečnostní politika je v javě představována abstraktní třídou java.security.Policy.  Jelikoţ je 

server spouštěn na lokálním hostu, je appletu v prohlíţeči přerušeno spojení díky 

java.security.AccessControlException.  

Pro to abychom povolili privilegia appletu, musíme v souboru .java.policy povolit přístup. Je 

nutné, aby si uţivatel umístil tento soubor do svého domovského adresáře. 

grant { 

permission java.security.AllPermission; 

}; 

Jelikoţ pouţívám operační systém Windows XP, bylo nutné tento soubor nakopírovat na dvě 

místa a to: 

 C:\Documents and Settings\user\ 

 C:\Documents and Settings\LocalService\ 

Tímto se nastaví všechno od čtení systémových proměnných aţ po zápis na disk. 

Blíţe k tématu o bezpečnostním omezení Appletu se zmiňuje ve své práci kolega Petr 

Řezníček [2] v kapitole 3.2 Java Applet. 

6.2 Testování na zvoleném serveru 

Součástí této práce je také otestování aplikace na některém serveru. Zvolili jsme pro tento účel 

školní server linux456.vsb.cz. Tímto jsme rovněţ otestovali nezávislost na operačním systému. 

Zvolený programovací jazyk Java a aplikační server Apache Tomcat totiţ umoţňují běh systému na 

různých operačních systémech, jako je Windows a Linux. Kaţdá z částí systému však můţe být 

umístěna zvlášť na libovolný server. Podmínkou je moţnost komunikace přes RMI a JDBC ovladač, 

dle obrázku číslo 17. 
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Obrázek 17: Schéma umístění částí našeho systému 

6.3 Spouštění na serveru linux456.vsb.cz 

Pro veškeré úlohy, které se provádějí při spuštění serveru, jsme vytvořili čtyři skripty. Ty nám 

to ulehčily, ale hlavně urychlili práci. 

Jsou to tyto: 

 skript.sh  

o nastavení cest pro běh JRE a aplikačního serveru Tomcat 

o kompilace a vytvoření jar archivu GameServer.jar 

o kompilace java tříd webové aplikace  

 spustGameServer.sh 

o spuštění herního serveru 

 TomcatStart.sh 

o spuštění aplikačního serveru Apache Tomcat 

 TomcatStop.sh 

o vypnutí aplikačního serveru Apache Tomcat 

6.4 Výsledky 

Po spuštění a následném testování jsme zjistili, ţe soubor .java.policy, který jsme pouţívali při 

práci na localhostu, nebyl zapotřebí. 

Při testování z jiných sítí, byla pro spojení s linux456.vsb.cz vyţadováno VPN připojení. Toto 

připojení jsem uskutečnil pomocí Cisco System VPN Client, ani zde nebyla vyţadována přítomnost 

souboru java.policy v domovském adresáři. 
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7 Závěr 
Tato bakalářská práce mi pomohla seznámit se velkým mnoţstvím technologií a postupů. 

Přineslo mi to hodně nových zkušeností a poznatků. 

Důleţitý význam byl kladen na kolektivní práci. Jiţ během implementace jsme se snaţili 

v kolektivu přijít s co nejefektivnějším řešením za pouţitím dostupných technologií. Na základě 

poţadavků poloţených v analýze jsme rozdělili projekt do 3 částí. Herní server, webová aplikace a 

databáze. 

Mým hlavním úkolem v týmu byla implantace rozhraní pro komunikaci mezi aplikace 

klient/server. Zde jsem musel projít všechny moţné druhy komunikačních protokolů a získal jsem tím 

slušné vědomosti s této oblasti. Část těchto protokolů jsem musel vyzkoušet a otestovat jejich 

kompatibilu a vlastnosti. 

Hlavním pomocníkem při tvorbě této práce bylo vývojové prostředí NetBeans. Toto prostředí 

bylo všestranné. Důleţitá byla podpora CVS, které zjednodušilo práci v týmu. Občas se sice vyskytly 

chyby jako s nastavením práv Appletu. Další výhodou bylo ţe, se v něm nalézá aplikační server 

Apache Tomcat. 

Výsledkem toho vývoje je herní server společenských her psaných převáţně v Javě. Během 

toho vývoje byla prověřena většina mých programovacích dovedností a schopní a taky logického 

myšlení při tvorbě aplikace. Také byla prověřena schopnost se orientovat v příslušné literatuře.  
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9 Přílohy 

- CD-ROM 

Obsah CD-ROM: 

 Stavový diagram hráče 

 Bakalářské práce spolupracovníků 

 Zdrojové kódy 

 SQL skript pro vytvoření tabulky databáze 

 Aplikační server Apache Tomcat 6.0.18 

 Skripty pro kompilaci a spuštění aplikací, určené pro operační systém Linux 

Tento CD-ROM je jako příloha k bakalářské práci Společenské hry na internetu –Prší. 

Jsou zde implementovány hry Člověče, nezlob se, Dostihy a sázky a Prší. 


