
Uživatelská příručka 

1 Instalace aplikace 

Pro otevření zdrojových souborů je zapotřebí využít vývojového nástroje MS Visual Studio 2010 (a 

novější). Zpětná kompatibilita není ověřena. Po otevření projektu je zapotřebí přilinkovat hlavičkové 

soubory a potřebné knihovny. 

Statické knihovny jsou umístěny v adresáři src/include/lib/ 

Hlavičkové soubory jsou umístěny v adresáři src/include/headers/ 

Dynamické knihovny jsou umístěny v adresáři src/include/dll/ 

Na každém projektu je zapotřebí zvolit adresář pro přidané knihovny vždy, podle daného umístění na 

pevném disku (Configuration Properties -> Linker -> General -> Additional Library Directories). 

Dále je nutné zvolit adresář pro hlavičkové soubory obdobně, jako v předchozím případě 

(Configuration Properties -> C/C++ -> General -> Additional Include Directories).  

 

  



2 Manuál 

Zde jsou popsány základní ovládací prvky hry (spuštění hry a ovládání). 

2.1 Spuštění hry 

Hra se spouští pomocí konzole. Každá operace je podrobně popsána. Pro ukončení hry postačí zavřít 

okno s právě hranou hrou. 

Po spuštění aplikace se zobrazí následující dotaz: 

Write command 'client' or 'c' for CLIENT, 'server' or 's' for SERVER: 

Pro start serveru stačí zadat příkaz „s“ případně „server“ a potvrdit stiskem klávesy „Enter“. Pro start 

klienta stačí zadat příkazy „c“ nebo „client“. 

2.1.1 Server 

Po spuštění serveru je spuštěna vývojová konzole, kde se zapisují zápisy do logu. Pro ukončení 

serveru stačí uzavřít toto okno. 

2.1.2 Klient 

Po startu klienta se objeví instrukce pro zadání informací o uživateli. 

Write your name: 

Po zobrazení tohoto příkazu zadejte své jméno, pod kterým budete reprezentováni ve hře. 

Choose color:  

Z nabídky barev vyberte jednu podle zadaného čísla. Pokud zadáte jiné číslo, než je na výběr, bude 

Vám přidělena základní bílá barva. 

Please enter the IP address of the host: 

Zde je nutné zadat IP adresu, na kterém běží server (viz. 2.1.1). Je nutné, aby byl nejprve spuštěný 

server, poté se lze přihlásit na tento server pod danou IP adresou. 

Po úspěšném zadání všech informací budete přihlášení k serveru a hra započne. 

2.2 Ovládání 

Hra se ovládá pomocí klávesnice a myši. 

Klávesy: 

 „A” – pohyb vpravo 

 „D“ – pohyb vlevo 

 „mezerník“ – výskok 

Myš: 

 „Levé tlačítko“ - výstřel 


