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Abstrakt  
 

Tato práce se zabývá vývojem herního serveru a mobilní aplikace s názvem On The Run 

využívající zjišťování polohy pomocí GPS. Server je naimplementován programovacím 

jazyce Java SE a mobilní aplikace v Java ME. Aplikace „On The Run“ čerpá z popularity 

dnešních GPS her a přináší nové herní principy. Návrh hry byl inspirován dvěma hrami, 

radioamatérskou hrou „hon na lišku“ a deskovou hrou „Fantom Staré Prahy“. Práce obsahuje 

také popis použitých technologií, návrh, realizaci serveru a mobilní aplikace využívající GPS a 

jejich vzájemné komunikace. 
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Abstract  
 

This work deals with the development of both a game server and a Java ME mobile game called 

On The Run, which makes use of GPS-based positioning. The server is implemented in Java SE 

programming language. The mobile component is written in Java ME. "On The Run" idea was 

derived from the popularity of current GPS games, and provides new gameplay rules. The game 

was inspired by two distinct games,  the game "HAM radio fox hunting" and the "Phantom of 

Old Prague" board game. The thesis also contains a description of used technologies, 

description of analysis, design and implementation of both the server and the mobile application 

their communication protocol. 
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JSR   Java Specification Request 

JVM   Java Virtual Machine  

KVM   Kilobyte Virtual Machine  

MIDP   Mobile Information Device Profile  

MMS    Multimedia Message Service 

NAT  Network address translation 
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SDK  Software Development Kit 
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1. Úvod 

 

V dnešní době je velký technologický pokrok, především v oblasti chytrých telefonů. Zájem o 

tyto zařízení neustále sílí a každým rokem jsou dosahovány prodejní rekordy. Proto se není 

čemu divit, že se čím dál víc vývojářů zabývá vývojem aplikací právě pro tyto zařízení. Tyto 

poznatky mě inspirovaly při výběru tématu bakalářské práce. 

Rozhodování pro jakou platformu má být aplikace vyvíjena, bylo celkem složité. Při současném 

pohledu na trh s mobilními telefony je patrný nárůst chytrých telefonů s novými mobilními 

operačními systémy jako je Android, iOS nebo WP7. Zpočátku jsem přemýšlel nad zvolením 

jednoho zvýše zmíněných systémů, ale nakonec jsem zvolil vývoj aplikace pro platformu Java 

ME. Především z důvodu kompatibility se staršími mobilními operačními systémy především 

Symbianu, WM (do verze 6.5), BlackBerry OS, které jsou osvědčené a tvoří celkem významnou 

část trhu.  

Při samotném návrhu aplikace je potřeba si uvědomit, že trh s aplikacemi je hodně zaplněný. 

Proto je potřeba myslet na to, aby byla aplikace originální, dokázala uživatele zaujmout a 

nebyla jen pouhou kopií s jiným uživatelským rozhraním. Aplikací, využívajících GPS modulu 

je spousta, především navigací pro dopravní prostředky i turistiku a další zjednodušené formy 

jako měření rychlosti, počet ujetých kilometrů, atd. Ale co se týče her, využívajících GPS není 

mnoho. Proto je návrh hry zaměřen právě tímto směrem. 

 V samotném návrhu hry mi byly inspirací 2 hry, radioamatérská hra „hon na lišku“ neboli 

rádiový orientační běh, kde se závodníci snaží pomocí svých rádiových přijímačů nalézt 

kontrolní body, které jsou v tomto případě reprezentovány rádiovými vysílači, dále pak desková 

hra známá v České republice jako „Fantom staré Prahy“  [15], ve které se skupina detektivů 

snaží dopadnout zločince, jehož poloha je známá jen občas. 

2. Použité technologie 

2.1 Java 

 

Java je programovací jazyk vyvinutý firmou Sun Microsystems, která jej představila v roce 

1995. Tento objektově orientovaný jazyk je v současné době jedním z nejpoužívanějších 

programovacích jazyků na světě. Velké popularity se jazyk dočkal především díky své skvělé 

přenositelnosti. Za několik málo let své existence prošla Java bouřlivým vývojem. Díky 

přenositelnosti je používaná pro programy, které mají pracovat na různých systémech počínaje 

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

aplikace pro desktopové počítače (Java SE), až po rozsáhlé distribuované systémy pracující na 

řadě spolupracujících počítačů rozprostřené po celém světě (Java EE) [5][7]. 

Pro Javu je navíc zdarma dostupné velké množství knihoven pro různorodé aplikační oblasti. K 

dispozici je také celá řada kvalitních vývojových prostředí jako například NetBeans, JBuilder, 



 3 

Eclipse nebo Visual Age for Java. Na obrázku č. 1 je zobrazená platforma Java, přehledně 

rozdělená podle edic a vnitřního uspořádání. 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Platforma Java, zdroj [6] 

 

2.2 Java SE 

 

Java Platform, Standard Edition nebo Java SE, je široce používanou platformou pro 

programování nejrůznějších aplikací pro desktopové počítače v jazyce Java. Jedná se o Java 

Platform používaná k nasazení přenosné aplikace pro všeobecné použití. V praxi to znamená, 

Java SE se skládá z virtuálního stroje, který musí být použitý ke spouštění programů v jazyce 

Java, společně se souborem knihoven nebo „balíčky“, které jsou nutné pro použití souborových 

systémů, sítí, grafického rozhraní v rámci těchto programů [5]. 
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2.2.1 Sockets komunikace 

 

V klient-server aplikacích, ve kterých vyžadujeme spolehlivou komunikaci, to znamená, že 

žádná data nemohou být vynechána a musí se dostavit na straně klienta ve stejném pořadí, v 

jakém je server poslal, použijeme TCP komunikaci [5]. 

V Javě se pro TCP komunikaci používají balíky ServerSocket na straně serveru a na straně 

klienta Socket. 

ServerSocket – reprezentuje socket pro spojově orientovanou komunikaci na straně serveru 

 

Socket: 

 reprezentuje socket pro spojově orientovanou komunikaci na klientské straně 

 metody třídy socket se používají pro přístup k I/O streamům a parametrům spojení, 

které jsou propojeny se spojeným socketem. 

 

Třída ServerSocket implementuje socket TCP serveru. Obsahuje tři konstruktory, které 

specifikují: 

 port, na kterém server naslouchá  

 volitelně – maximální délku fronty vstupních požadavků 

 volitelně – IP adresu. 

 

Zadání IP adresy dovoluje vytvářet multihomed hosts, tj. počítače s přiřazenými dvěma a více 

IP adresami, aby se omezil počet spojení na specifickém rozhraní. 

 

 

2.3 Java ME 

 

Java Platform, Micro Edition (Java ME), je taky někdy uváděna jako Java 2, Micro Edition 

(J2ME), je soubor technologií a specifikací, při jejichž použití je možné vytvořit kompletní 

Javovské prostředí ušité na míru jednotlivým malým zařízením. Java ME poskytuje kolekci 

nejrůznějších knihoven určených pro vývoj softwaru malých přístrojů s omezenými 

výpočetními prostředky. Jedná se o zařízení různých průmyslových odvětví od domácích 

spotřebičů po mobilní telefony. Pro tato zařízení byla edice Javy SE příliš složitá s ohledem na 

jejich omezenou paměť, výkon procesoru nebo velikost displeje. Proto společnost Sun vytvořila 

po boku Javy SE a Javy EE právě tuto třetí edici Javy pro nejmenší přístroje, které se na trhu 

začaly výrazně rozmáhat. 

U Javy SE se JDK nachází ve verzi 1.7, což Java ME vychází z JDK 1.3 a proto se aplikace liší 

někdy i v jazyku, ale především v dostupných aplikačních programových rozhraních (API). 

Zdrojový kód je přeložen do takzvaného byte codu a ten je dále překládán pomocí Java Virtual 
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Machine (JVM). Aplikace je distribuována v Java archivu (JAR). O nepoužívané objekty se 

stará Garbage collector. Java ME je tvořená třemi prvky, které obsahují různé úrovně knihoven. 

Jedná se o konfiguraci, profil a volitelné rozšiřující balíčky. Tyto prvky tvoří hierarchii a závisí 

na sobě. Nejníže je konfigurace, která ovlivňuje možné profily. Ty pak mohou být rozšiřovány 

dalšími přídavnými technologicky specifickými API [1][3][6].  

 

2.3.1 Konfigurace 

 

V dnešní době existuje mnoho různých druhů mobilních zařízení, které se od sebe hodně liší,  

nebylo možné vytvořit jedinou specifikaci Javy ME tak, aby byla funkční bez rozdílu na všech  

takovýchto zařízení. Bylo nutné rozdělit Javu ME na několik tzv. konfigurací a profilů. Každý  

profil resp. konfigurace pokrývá určitou skupinu zařízení a definuje přesně metody a funkce,  

které tato zařízení podporují. Jinak řečeno, konfigurace specifikuje potřebné vlastnosti  

zařízení a základní sadu knihoven, se kterou bude možné při programování pracovat [1]. Profil  

tyto parametry ještě dále upřesňuje a zužuje výběr podporovaných zařízení, jelikož má  

obvykle větší nároky na vlastnosti koncových zařízení. 

 

Existují dvě různé konfigurace: 

 

 The Connected Limited Device Configuration (CLDC) 

 Connected Device Configuration (CDC) 

 

 

CLDC  

Je určená pro přenosná zařízení s malou pamětí a výpočetním výkonem (mobilní telefony, PDA, 

atd.). CLDC neuvažuje o vstupu z klávesnice a výstupu na obrazovku, to zařizují až samotné 

profily. Dále používá redukovaný virtuální stroj KVM. V březnu 2003 vyšla specifikace CLDC 

1.1, která přinesla podporu čísel s desetinnou čárkou (reálných datových typů), umožňující lepší 

podporu zařízení s většími zdroji. Aplikace v CLDC konfiguraci se nazývají MIDlety.  

 

CDC 

Druhá konfigurace je určená pro vybavenější a výkonnější zařízení s rychlejšími procesory, 

větší pamětí a rychlým připojením k Internetu. K vývoji aplikací určených pro mobilní telefony 

se používá konfigurace CLDC. Proto se v dalším textu zaměřím na CLDC a konfigurací CDC 

se dále zabývat nebudu. 
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2.3.2 Virtuální stroj Kilobyte Virtual Machine (KVM)  

 

Po hardwarové stránce definuje CLDC minimální požadavky na výkon zařízení tak, aby cílové 

zařízení umožňovalo implementaci VM s redukovanými funkcemi v rámci jeho omezených 

prostředků. Vlastnosti samotného virtuálního stroje jsou pak popsány částmi úplné JVM, které 

tato konfigurace podporovat nemusí a zároveň částmi, na něž se vztahují různá omezení. 

Společnost Sun poskytuje jako referenční implementaci k této konfiguraci stroj známý jako 

KVM. Výrobci zařízení nejsou nuceni k tomu, aby na něm své produkty zakládali. Mohou 

použít jakýkoliv jiný virtuální stroj, který splňuje požadované funkce dle CLDC [3].  

Aby se maximalizoval počet hostitelských platforem, na které lze tuto konfiguraci 

implementovat, nejsou kromě požadavků na dostupnou pevnou paměť (ROM) kladeny téměř 

žádné paměťové nároky. Například vůbec není předpokládána přítomnost displeje, mechanizmu 

pro uživatelský vstup nebo paměti pro data samotné aplikace.  

 

2.3.3 Mobile Information Device Profile (MIDP) 

 

Aby vývojář, psal aplikaci pracující pouze s konfigurací CLDC není moc pravděpodobné, 

protože neobsahuje potřebné prvky, které by umožňovaly interakci s uživatelem. 

Účelem MIDP je poskytnutí základní vrstvy, na níž lze aplikovat řadu profilů poskytujících 

další programové prostředky. Je určen především pro mobilní telefony [1][6]. Momentálně je 

specifikována verze 3.0, ale většina dnešních telefonů podporuje MIDP ve verzi 2.1. 

 

MIDP 1.0 – přidává tyto knihovny: 

 javax.microedition.rms – úložiště dat 

 javax.microedition.midlet – správa průběhu aplikací 

 javax.microedition.io – obecné síťově připojení, především třída HttpConnection 

 javax.microedition.lcdui – třídy potřebné pro tvorbu uživatelského rozhraní 

 

MIDP 2.0  

Je zpětně kompatibilní z MIDP 1.0, přidává však podporu HTTPS, vlastní Media API pro práci 

s multimédii (jeho podmnožině Mobile Media API je určená pouze pro audio), rozšíření třídy 

javax.microedition.lcdui  pro lepší práci s formuláři a prvky, práci s RGB obrázky. Dále přináší 

sdílené úložiště dat mezi MIDlety, oproti MIDP 1.0 může jedna aplikace číst RMS záznamy 

jiné aplikace, game API (javax.microedition.lcdui.game) herní API zaměřené na jednoduché 2D 

hry, které umožňuje vykreslit hru přes celý displej a jiné funkce [1]. 
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MIDP 2.1 

Je další specifikací MIDP, nepřináší nové funkce a rozhraní, ale místo toho se zaměřuje na 

snížení rozdílnosti zařízení zadáním uceleného souboru Java technologií, které jsou přítomné v 

MIDP 2.1.  

 

MIDP 3.0 

V současné době byla veřejnosti poskytnutá finální specifikace. Přináší balík 

javax.microedition.event, který poskytuje prostředky pro komunikaci mezi aplikacemi navzájem 

a událostí reagující na systémové změny. Má přinést podporu více spuštěných MIDletů 

současně, běh MIDletů na pozadí, možnost automatického spuštění (například po zapnutí 

telefonu). Dále pak má být vylepšena podpora velkých displejů, možnost využívat i druhý 

displej, spolupráce s jinými funkcemi telefonu jako například MMS zprávy, paměťová média  

a jiné. Naprostá většina dnes prodávaných mobilních telefonů s podporou Javy ME, podporuje 

specifikaci MIDP 2.1, dostupnost mobilních telefonů s MIDP 3.0 je zatím velice malá. 

 

2.3.4 MIDlet 

 

MIDlet je aplikace, která používá MIDP. MIDlet používá pouze API definované MIDP a CLDC 

specifikacemi pro Java ME prostředí. Typické užití je u aplikací běžících na mobilních 

zařízeních a mobilních telefonech, které mají malé grafické displeje, jednoduché numerické 

klávesnice rozhraní a omezený přístup k síti přes protokol HTTP [3]. 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Diagramové znázornění životního cyklu MIDletu, zdroj [8] 

 

MIDlet je spravován manažerem softwarové aplikace zabudované do zařízení. Běžící aplikace 

může být kdykoliv přerušena vnějšími událostmi, jako je telefonní hovor.  
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V životním cyklu MIDletu, který je znázorněn na obrázku č. 2 existují tři možné stavy:  

1. Paused – MIDlet byl postaven a je neaktivní.  

2. Active – MIDlet je aktivní.  

3. Destroy – MIDlet byl ukončen.  

 

Správce aplikací vytváří MIDlety, obvykle v reakci na žádost uživatele. Po spuštění MIDletu 

změní jeho stav z paused na active. Když je MIDlet ukončen změní se jeho stav z active nebo 

paused na destroy. 

 

2.3.5 Nízkoúrovňové GUI 

 

Zde patří zejména třída Canvas, jenž slouží jako základ pro psaní aplikací, které potřebují řešit 

nízkoúrovňové GUI a předávat grafické výzvy pro kreslení na displej. 

Canvas poskytuje vývojáři metody, kterými jde ovládat hru, pomocí klávesových událostí a 

události dotykového displeje. Klávesové události jsou hlášeny s ohledem na klávesové kódy, 

které jsou přímo vázány na konkrétní tlačítka zařízení, jejichž použití může být překážkou 

v přenositelnosti aplikace. Proto je vhodné pro přenositelnost aplikace, aby používaly herní akce 

namísto klávesových kódů [9].  

Třída Canvas umožňuje využít plochu displeje, zjistit jeho rozměry (getWidth () a getHeight ()). 

V MIDP 2 je možné nastavit celoobrazový režim pomocí canvas.setFullScreenMode(true). 

V metodě paint() dochází k vykreslování obrazovky, chceme-li obraz překreslit, voláme metodu 

repaint(). Třída Canvas také obsahuje Key Evens metody, pomocí kterých lze zjistit zmačknutí 

keyPressed(), uvolnění keyReleased() a opakované zmačknutí  keyRepeated() klávesy telefonu. 

Kreslení do Canvasu umožňuje třída Graphics, která obsahuje metody s kterýmiž, je možné 

malovat čáry, obdélníky, oblouky, text a obrázky. Nastavit lze barvu, font, a zda má být 

kreslený objekt vyplněn [1][3]. 

Game Canvas je rozšířením Canvasu, zjednodušuje vývoj her a opravuje slabá místa z Canvasu. 

Použití GameCanvas usnadňuje kontrolu klávesových událostí a aktualizací obrazovky. Pro 

kontrolu klávesové události stačí použít metodu getKeyStates () namísto 3 metod (keyPressed, 

keyReleased keyRepeated) používaných v Canvasu, k aktualizaci obrazovky stačí použít 

metodu  flushGraphics (). 

 

2.3.6 Vysokoúrovňové GUI 

 

Jejich výhoda spočívá v nezávislosti na typu a velikosti displeje. Všechny konkrétní kreslení a 

definice vlastností, jako je např. velikost fontu nebo barva, řeší implementace Javy, programátor 
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je nemá možnost ovlivnit. Při využití vysokoúrovňových komponent je velkou výhodou 

bezproblémová přenositelnost programu [9]. Zde patří prvky List, TextBox, Alert, Form.  

 

 List – tato třída přidává na displej seznam možností, z kterých je možné vybírat 

              – každá volba má přidružený řetězec a mohou obsahovat ikonu 

                     – seznam možností může být vytvořen jako jeden ze tří typů: exclusive, multiple      

                        and implicit 

 

 TextBox – pomocí třídy TextBox umožníme uživateli zadat a upravit text na obrazovce 

               – nastavit lze maximální délku textu a jaký typ textu může být vkládán 

 

 Alert – třída Alert umožňuje informovat uživatele pomocí zprávy na obrazovce např.           

                          o chybě, správném uložení, atd.  

                       – délku a typ zobrazované zprávy lze nastavit 

 

 Form – slouží jako šablona, která může obsahovat různé kombinace položek Strings,                        

                    Images TextFields, DateFields, Gauges a ChoiceGroups 

 

 
 

Obrázek č. 3 – Vysokoúrovňové prvky GUI zleva: List, TextBox, Alert, Form 

 

 

2.3.7 Location API 

 

Java Location API pro Javu ME je určená pro provoz na malých klientských zařízeních, jako 

jsou mobilní telefony a PDA. Slouží k zjištění informace o současné poloze zařízení. Umístění 

API bylo vyvinuto v rámci Java Community Process jako JSR 179. Nokia je hlavním autorem a 

správcem tohoto JSR. JSR 179 vyžaduje Connected Device Configuration (CDC) nebo CLDC  

ve verzi 1.1 CLDC 1.0 není adekvátní, protože nepodporuje reálné datové typy, které využívá 

rozhraní API a reprezentuje souřadnice, rychlost a další informace [5]. 
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Location API objektový model se skládá z 11 tříd a dvou rozhraní, vše je obsaženo v 

javax.microedition.location balíčku. Z 11 tříd, jsou dvě vyjímkové třídy (LocationException a 

LandmarkException) a další čtyři (AddressInfo, Criteria, Orientation, QualifiedCoordinates) 

jsou především hodnoty objektů (rychlost, nadmořská výška, atd.). Mnohé z vlastností těchto 

objektů mohou být v praxi k dispozici.  

2.4 Google Maps API 

 

Společnost Google, Inc. je Americká společnost založena 4. září 1998 a známá je především 

díky svému internetovému vyhledávači. V současnosti nabízí neskutečné množství různých 

webových, desktopových a mobilních aplikací. Do jeho portfolia patří i Google Maps.  

 

Google Maps  

Je internetová mapová aplikace. Služba nabízí mapy ulic, plánovač tras pro cestování pěšky, 

automobilem nebo veřejnou dopravou a polohu podniků v mnoha zemích po celém světě. Dále 

nabízejí satelitní snímky ve vysokém rozlišení mnoha městských oblastí ve velkých zemích. 

 

Google Maps API  

Nám umožní vložit robustní funkčnost a každodenní použitelnost Google Map na své vlastní 

internetové stránky nebo svých aplikací. Momentálně Google Maps nabízí tyto API: Maps 

JavaScript API, Maps JavaScript API, Google Earth API, Static Maps API, Web Services. 

Ve výsledné aplikaci jsem použil Static Maps API, proto bude upřena pozornost na něj. 

 

Google Maps Static API 

Pracuje na principu vrácení obrázku (buď GIF, PNG nebo JPEG) v reakci na zadaný požadavek 

HTTP pomocí URL. Pro každý požadavek, můžete určit polohu na mapě, velikost obrazu, 

měřítko, typ mapy, a umístění volitelných značek v místech na mapě. Můžete si navíc vložit 

štítek vašeho umístění na mapě pomocí markerů a přidělit mu nějaký z alfanumerických znaků. 

Google Maps API Statická adresa URL musí být v následující podobě: 

http://maps.google.com/maps/api/staticmap?Parameters 

Ke zvýšení bezpečnosti můžeme použít přístup přes HTTPS pokud požadavky obsahují citlivé 

informace o uživateli [11]. 
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URL parametry: 

Parametry umístění:  

 center - definuje bod, který bude středem mapy (WGS84 souřadnice nebo řetězec 

adresy) 

 zoom – určuje úroveň zvětšení na mapě, tento parametr má číselnou hodnotu 

 

Parametry mapy: 

 size – vymezuje obdélníkové rozměry obrazu mapy, parametr je ve formě hodnotaY x                 

hodnotaX 

 format – definuje formát výsledného obrazu, je možné zvolit GIF, JPEG nebo PNG 

 maptype – určuje, v jakém výsledném mapovém typu bude obraz vykreslen, na výběr 

máme roadmap , satellite , hybrid a terrain 

 

Charakteristické parametry: 

 markers  – umožňuje vložení jedné nebo více značek k obrazu na určených místech, 

znak roury ( | )se používá k definici barvy, popisku  

 path – tímto parametrem lze propojit více bodů pomocí jedné cesty, doplňující 

parametry jako barva a tloušťka jsou odděleny znakem roury ( | ) 

 visible – specifikuje jedno nebo více míst, která by měla zůstat viditelná na mapě, 

ačkoli v jiných parametrech nejsou uvedeny 

 style – můžeme si definovat vlastní styl a změnit v obrázku specifický rys (silnice, park, 

atd.) na mapě. Lze, zadat více stylů přidáním dalších style parametru  

 

Parametry hlášení 

 sensor – specifikuje, zdali aplikace požadující statické mapy používá senzor k určení 

polohy, tento parametr je požadován pro všechny žádosti  

 

Ukázka URL adresy, která vrátí obrázek centrovaný na Ostravu 17. Listopadu se zvětšením 16 

s rozměry 600x300 pixelů, bez senzoru: 
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http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=Ostrava,17listopadu&zoom=16&size=600x

300&maptype=hybrid&sensor=false

 

Obrázek č. 4 – Ukázka vykreslení mapy s Google Static API, zdroj [11] 

 

2.5 GPS  

 

Systém GPS neboli Globální navigační systém je pasivní dálkoměrný systém pro určení polohy 

a času na Zemi. U dnes používaných GPS přijímačů lze očekávat přesnost určení polohy cca. 

5m, v určení nadmořské výšky je přesnost řádově nižší. GPS používá geocentrický souřadný 

systém WGS84. Mezi nevýhody GPS patří především nemožnost měřit v podzemí, v budovách. 

V husté zástavbě či porostu je potřeba počítat se sníženou přesností a to z důvodu nutnosti 

přímé viditelnosti mezi GPS přijímačem a satelity [12][13]. 

Systém GPS se skládá ze tří základních segmentů: kosmický, řídící a uživatelský. 

 

Kosmický segment  

Skládá z 32 satelitů na šesti oběžných drahách. Družice obíhají ve výšce cca 20 200 km, doba 

oběhu je přibližně 12 hodin. Tímto je zajištěno, že prakticky všude v jakýkoliv okamžik jsou 

nad obzorem minimálně 4 viditelné družice. V praxi může být těchto viditelných družic až 12. 

V České republice je běžně k dispozici okolo 7 - 8 družic v daný okamžik. 

  

Řídící segment 

Má za úkol monitorovat běh družic a v případě problémů tyto problémy řešit. Jsou umístěny na 

pozemních stanicích podél rovníku (Kwajalein, Diego Garcia, Ascensinon, Cape Canaveral, 

Hawai) a hlavní řídící stanicí v Colorado Springs. 
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Uživatelský systém 

Je tvořen klasickými přijímači a přijímači zabudovaných do dalších zařízení (PDA, telefony a 

další), které poskytují údaje o poloze, rychlosti a čase uživatelům v nejrůznějších aplikacích. 

Většina přijímačů je pasivní (tedy pouze přijímají, nikoliv vysílají). 

 

Princip GPS 

Každá družice vysílá informace o své poloze, přesný čas z atomových hodin a dále přibližné 

polohy ostatních družic. Přijímač, který musí mít přímou viditelnost na oblohu, pak pro výpočet 

polohy využívá časového rozdílu mezi okamžikem vyslání a okamžikem přijmutí dat. Pokud 

takto získá a zpracuje data ze tří družic, dokáže určit zeměpisnou šířku a délku (tzv. 2D poloha). 

Pro výpočet nadmořské výšky je potřeba signál aspoň ze čtyř satelitů (tzv. 3D poloha). Díky 

ostatním satelitům se výpočet více zpřesňuje. K uvedenému výpočtu je nutné, aby i v přijímači 

byl přesný čas, ten se při načítání informací o družicích upraví. Pokud by byl čas rozdílný byť 

jen o jednu tisícinu vteřiny, chyba v určení polohy by byla řádově stovky kilometrů. 

2.6 GPS hry  

 

Významem této kapitoly je seznámení s GPS hrami, které se nachází na trhu a popis jejich 

funkčnosti. 

  

Geocaching 

Je v současnosti nejpopulárnější GPS hra, je velice rozšířená, hraje se prakticky všude kolem 

nás. Princip hry spočívá v hledání „pokladu“ neboli tzv. cache pomocí přístroje s GPS, jejíž 

souřadnice je zveřejněná na příslušných internetových serverech. Cache bývá, většinou plastová 

schránka, která je vodovzdorná. V obsahu této schránky nesmí chybět logbook (návštěvní kniha, 

slouží k zaznamenání a tím i důkazu její fyzické návštěvy), případně se může v obsahu nacházet 

psací potřeba, někdy i malý dárek. Každá cache má svoje ID, které si po nalezení hráč opíše a 

posléze vloží na příslušný server, kde mu je připsána na konto. 

Takových schránek mají hráči k dispozici milióny po celém světě a pořád přibývají. Tato hra je 

oblíbená zejména z důvodu, že dostane hráče na zajímavá místa, na která by se za normálních 

okolností nedostali. Běžné vycházky ven pak dostanou vyšší smysl, mají konkrétní cíl. 

Aplikace Geocaching pro chytré telefony s GPS existuje pro všechny dostupné mobilní operační 

systémy.  

 

Geodashing 

Jedná se o hru, ve které jde především o body. Hrát je možno samostatně nebo ve skupinách po 

pěti, jejich cílem je navštívit co nejvíce náhodně vybraných lokalit, z nichž každá je vybrána 

Geodashing počítačem. 
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Pokud se hráč dostane 100 metrů k zadanému umístění, skóruje, ale pouze v případě, může-li 

hráč dostatečně podrobně popsat cílový bod, aby prokázal, že tam byl nebo ještě lépe, mít 

fotografii daného bodu. Každé kolo této hry má omezenou dobu. Navštívení bodu mimo této 

doby se nepočítá [14].  

 

Waymarking 

Hlavním cílem této hry je objevování nových míst na této planetě a přidávání jejich lokace do 

internetové databáze spolu s jejich geografickými souřadnicemi. Vznikla jako nástupce 

zrušených „Virtuálních cache” hry Geocaching na serveru Geocaching.com. 

Hráč si ze serveru waymarking.com stáhne souřadnice pro něho zajímavých míst a následně je 

hledá s použitím GPS přístroje [14]. Pokud hráč uspěje a nalezne vybrané místo může si ho 

přidat do seznamu svých nálezů. Každý hráč může zároveň přidávat i místa k hledání a sledovat 

své statistiky, statistiky jiných hráčů i jednotlivých míst. 

 

3. Upřesnění zadání 

 

On The Run je GPS hra určená pro mobilní telefony s GPS přijímačem a podporou Javy. 

Hlavním cílem této hry je chycení fantoma, kterého stíhají detektivové. Může ji hrát 2 a více 

hráčů. Každý z těchto hráčů si bude moci vytvořit účet na serveru, se kterým se bude 

přihlašovat k vybrané hře. Zakládající hráč může nastavit hře tyto parametry: název hry, 

minimální a maximální počet hráčů, délku jedné hry, vzdálenost v jaké bude uznán fantom za 

chyceného a v jakých časových intervalech se má zasílat poloha fantoma. Každý hráč si může 

zvolit, zda bude figurovat ve hře jako fantom nebo detektiv, ale v rámci jedné hry může být 

pouze jeden fantom. Po založení hry a připojení minimálního počtu hráčů jsou všichni 

informováni, že hra může být spuštěna. Hru může spustit pouze fantom. Detektivové obdrží po 

spuštění hry polohu a vzdálenost fantoma od nich, tyto informace se budou měnit v předem 

nastavených časových intervalech. Fantom má od detektivů výhodu v tom, že vidí aktuální 

polohu detektivů bez přidaného zpoždění, díky čemuž může včas reagovat na blížící se 

detektivy. 

Hra končí v okamžiku vypršení časového limitu (vyhrává fantom) nebo při dosažení nastavené 

vzdálenosti, ke které se musí přiblížit detektiv k fantomovi, aby byl uznán za chyceného 

(vyhrávají detektivové). 
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4. Analýza a návrh 

 

Po zjištění požadavků, které jsou kladeny na funkčnost této hry, bylo jasné, že návrh bude 

rozdělen na klienta a server, kteří spolu budou komunikovat přes jednotný protokol. Proto bylo 

nutné, nastudovat problematiku klient-server aplikací a her na platformě Java ME. Musely se 

také zvážit, jaké možnosti poskytuje Java ME v oblasti síťové komunikace a přizpůsobit se jim. 

4.1 Návrh serveru 

 

V začátcích návrhu jsem vybíral ze dvou variant, jak by mohl server pracovat. V první variantě 

měl server obdržet souřadnice od klientů a následně stáhnout obrázek na server a poté odeslat 

zpět klientům. Zato v druhé, nakonec zvolené variantě příjme server souřadnice od klientů a 

zpět odešle polohu všech hráčů ve hře a každý klient si stáhne obrázek sám. 

Při analýze serveru bylo potřeba uvážit požadavky, které jsou kladené na hru a pro kolik 

uživatelů bude server určen.  

Požadavky kladené na hru: současný provoz více her, možnost vytvoření nového uživatele, 

zasílání souřadnic všem hráčům ve hře, výpočet vzdálenosti fantoma od detektiva, ověřování 

přihlašovacích údajů, zasílání souřadnic fantoma v předem zadaných intervalech, oznámení 

konce hry hráčům a jejich bezpečné odebrání.  

Aby server plnil tyto požadavky, bylo nutné promyšlení jednotlivých tříd, zdali bude použita 

UDP nebo TCP komunikace, případně navrhnout vhodný komunikační protokol. 

 

 

 

Obrázek č. 5 – Ukázka vytvoření socket serveru na portu 4444 
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Pro komunikaci byla použita TCP komunikace, která je v Javě reprezentována pomocí Sockets. 

Aby byl schopen server komunikovat s více klienty najednou, bylo potřeba zvolit Multiclient 

komunikaci, která je běžně realizována Multithreaded serverem. Tento server čeká v cyklu na 

nového klienta, kterému po připojení vytvoří nové vlákno, jehož instanci si uloží do předem 

určené datové struktury.  

 

 
 

Obrázek č. 6 – Finální UML diagram serveru 
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4.2 Návrh klienta 

 

Při pohledu na problematiku her na platformě Javy ME, bylo jasné, že pro vykreslování obrázků 

mapy bude použit Canvas. Aplikace bude komunikovat se serverem hry a mapovým serverem, 

proto bude muset obsahovat dvě vlákna, aby bylo možné zajistit současnou komunikaci s těmito 

servery. Hra má nabídnout hráči možnosti v nastavení, které ovlivní celkovou obtížnost hry. 

Dále přívětivé uživatelské rozhraní s logickým uskupením prvků v menu. Po uvážení všech 

těchto požadavků, jsem došel k závěru, že je možné rozdělit hru na tři hlavní komponenty, které 

jsou:   

 jádro aplikace  

 GUI aplikace  

 herní plocha   

 

Jádro aplikace 

U jádra aplikace, bylo potřeba uvážit, jaké požadavky budou vhodné provádět ještě na serveru a 

které na klientovi, tak, aby nedocházelo k přetěžování jednoho z nich. Aby byla usnadněná 

výsledná implementace, probíhá výpočet vzdálenosti detektiva od fantoma na serveru. V návrhu 

bylo nutné počítat, že aplikace bude komunikovat s herním a Google Maps serverem. Poté 

proběhlo vhodné navržení třídního diagramu, podle kterého probíhala výsledná implementace 

(obrázek č. 7).  

 

Herní plocha 

Herní plochu bude mít hráč na displeji většinu času, když bude aplikace spuštěna, proto by 

neměla hráče vyrušovat zbytečnými informacemi nebo nevhodným zvolením barev. Měla by 

hráči nabídnout přehledné uspořádání informací o probíhající hře, tak, aby nepřekážely a mohl 

z nich vyčíst potřebné údaje.  

GUI aplikace 

Základní nabídka aplikace neboli menu je jakýsi souhrn možností, které aplikace nabízí 

uživateli. Zpřístupňuje veškeré uživatelsky dostupné funkce aplikace jako je její nastavení, 

prvky pro vkládání dat, příkazy pro přechody mezi stavy aplikace a různé doplňkové informace, 

například o původu aplikace a jejím autorovi. Proto před návrhem menu je potřeba se důkladně 

zamyslet nad jeho položkami a věnovat mu maximální péči, tak, aby jednotlivé prvky, z kterých 

se bude výsledné prostředí skládat, bylo logicky uspořádáno a nabídlo uživateli snadnou 

orientaci v aplikaci bez větších problémů, a aby využil možnosti, které mu aplikace poskytuje. 

Rozhraní je potřeba také přizpůsobit podle typu aplikace. V potaz je nezbytné určit, pro jaké 

typy zařízení bude výsledná aplikace určená. Tím je myšleno přizpůsobení velikosti obrázku 

nebo ikon v menu. 
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Obrázek č. 7 – UML diagram mobilní aplikace 

 

Způsobů, jak vytvořit menu v mobilní aplikaci, je hned několik. Základní rozdělení je možné 

provést podle použitých komponent, a to na vysokoúrovňové a nízkoúrovňové. 

V mém případě jsem zvolil především vysokoúrovňové komponenty, i když nenabízejí takové 

možnosti nastavení jako nízkoúrovňové. Na druhou stranu mají sice méně možností v nastavení, 

ale není třeba se obávat toho, že by něco nefungovalo korektně nebo byly zádrhely v pohybu 

v menu 
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Obrázek č. 8 – Návrh GUI hry On The Run 

4.3 Komunikační protokol 

 

Po zjištění, že bude použita TCP komunikace bylo potřebné sestavit komunikační protokol, 

podle kterého budou posílány zprávy mezi klientem a serverem. Poté se bylo potřeba zamyslet, 

která data budou zaslány pouze jednou a která vícekrát, aby nedocházelo ke zbytečnému toku 

dat. 

V mém případě nebyl komunikační protokol navržen hned celý, ale v průběhu implementace 

došlo k jeho úpravám. Na obrázku č. 9 je konečný sekvenční diagram komunikačního 

protokolu, který používá výsledná aplikace.  
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Klient Server Google Maps server
::Hráč

Požadavek na spojení

Navázaní spojení

Vytvoření nového hráče

Autentizace

Založení hry

Hra založena

Autentizace - OK

Zaslaní herních dat

Spuštění hry

Vykreslení informací

URL požadavek

Zaslaní obrázku mapy

 

Obrázek č. 9 – Komunikační protokol aplikace 

 

Na začátku komunikace požádá klient o spojení s předem spuštěným serverem, který naslouchá 

na portu 4444 s předem známou IP adresou, kterou mobilní aplikace zná, tudíž ji uživatel nemá 

možnost změnit. Po navázání spojení může dojít ke třem způsobům komunikace se serverem: 

 

I. Vytvoření nového hráče 

Klient zašle požadavek s cílem vytvoření nového hráče na server, který ověří, zdali hráč s tímto 

názvem už existuje a výsledek zpracování je poslán zpět klientovi, který informuje 

prostřednictvím informativní zprávy o úspěšném či neúspěšném vytvoření. 

 

II. Autentizace hráče, který zároveň zakládá hru 

Z klienta na server je zasláno uživatelské jméno a heslo. Na serveru proběhne ověření těchto 

údajů a výsledek vyhodnocení je odeslán klientovi. V případě neúspěšné autorizace je uživatel 

upozorněn výstražnou zprávou. Naopak v případě úspěšné autorizace jsou na server odeslány 

údaje potřebné k založení hry. Poté proběhne kontrola, zdali hra s tímto názvem už existuje. 

Pokud existuje, uživatel je opět informován o neúspěšném založení. V případě, že neexistuje, je 

založena, následuje výměna herních informací a posléze dochází k navázání spojení mezi 

klientem a severem Google Maps, jenž odpoví na URL požadavek vrácením obrázku mapy. 
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III. Autentizace hráče, který se připojuje k předem vytvořené hře 

Autorizace přihlašovacích údajů probíhá stejně jako u hráče, který zakládá hru. Po úspěšné 

autorizaci, pošle klient jméno hry, do které se chce přihlásit. Na serveru proběhne ověření, zdali 

hra, do které se chce hráč přihlásit, existuje, není-li už plná a v případě přihlašování fantoma 

ověření zda už není přítomen ve hře. Následuje odeslání informace o výsledku ověření hry 

klientovi, který v případě neúspěchu zvolí vhodnou informační zprávu, kterou upozorní 

uživatele na příčinu neúspěšného přihlášení do hry. Pokud bylo přihlášení úspěšné, tak 

proběhne výměna herních informací a poté naváže klient spojení s Google Maps servem, který 

vrátí obrázek mapy, kterému odpovídá zaslaný URL požadavek od klienta. 

 

Vytvoření nebo přihlášení hráče

Zaslaní dat k založení hry

Vytvoření hry

Výměna herních dat

URL požadavek – Google Maps

Vykreslení obrázku

Start aplikace

Ukončeni aplikace
 

 

Obrázek č. 10 – Stromový diagram komunikačního protokolu 
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5. Implementace 
 

5.1 Implementace serveru 

 

Při implementaci jsem se snažil držet UML diagramů, ale během realizace došlo k jejich 

rozšíření (finální UML diagramy se nacházejí na obrázcích č. 6 a 7). Poté co jsem věděl, že 

budu využívat TCP komunikaci, ke které Java používá balík Sockets bylo potřebné zprovoznit 

základní komunikaci mezi klientem a serverem. V počáteční fázi byl realizován jednoduchý 

server s klientem. Kdy server pouze odeslal zprávu a klient na ni odpověděl a poté byla 

komunikace ukončena, vše probíhalo výpisem do konzole. Aby mohla komunikace proběhnout 

vícekrát, byl přidán do kódu klienta i serveru cyklus, který by prováděl cyklickou výměnu dat. 

Aby mohlo docházet k výměně informací mezi serverem a více klienty zároveň, bylo nutné najít 

řešení, které spočívá ve využití vláken. Server čeká v cyklu na připojení klienta. Po navázání 

spojení je vytvořeno nové vlákno, v němž dochází ke komunikaci s daným klientem, jak je 

viditelné na obrázku č. 11.  

 

 

Vlákno – klient 1 Klient 1

Server Klient 2Vlákno – klient 2

Vlákno – klient 3 Klient 3

 

 

Obrázek č. 11 – Vytvoření vlákna pro každého připojeného klienta 

 

Následovala implementace vytvoření nového hráče a jeho autorizace, tyto informace jsou 

zasílány pouze jednou, pak se čeká na jejich vyhodnocení, proto nejsou implementovány v 

cyklu odesílaní zpráv. Cyklus odesílání zpráv je spuštěn poté, kdy proběhne úspěšná autorizace. 

Pokud klient zašle požadavek s vytvořením nového hráče, je na serveru volána metoda 

writeNewPlayer(String name,String pass), která pokud hráč s tímto jménem neexistuje, vytvoří 

nového hráče a vloží ho do souboru na serveru. K autorizaci slouží metoda checkLoginData 

(String name, String pass), ve které dojde k otevření souboru obsahující již vytvořené hráče 

a jejich hesla. Následuje kontrola přihlašovacích údajů a zpětnému odeslání výsledku autorizace 

klientovi.  
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V dalším kroku bylo vyřešeno, aby každý s připojených klientů odeslal zprávu na server a ten 

jim zaslal informaci obsahující zprávy všech připojených klientů včetně zprávy klienta, který 

zaslal zprávu na server. Tento způsob je v aplikaci využíván k odesílání, jména, typu a 

souřadnic hráče na server, který mu odpoví zprávou, obsahující výše zmíněné informace od 

všech hráčů ve hře. Aby byla tato zpráva na klientovi snáze zpracovatelná, byl zvolen 

následující formát zprávy: jméno hráče $$ typ hráče ## souřadnice %%, kterou na klientské 

straně zpracovává metoda processedInformation (String str). Dalším důležitým prvkem 

byla realizace vytváření samostatných herních „komor“, které budou na sobě nezávislé. Objekt 

připojeného hráče je dočasně vložen do ArrayListu listClients, kde přebývá do doby než je 

provedena autorizace a kontrola herních dat (např. zdali hra vůbec existuje, není-li plná), 

v případě neúspěchu je klientovi zaslána zpráva o typu neúspěchu, na kterou reaguje odpojením 

od serveru a objekt tohoto připojeného klienta je vymazán z ArrayListu listClients. V případě 

úspěšné autorizace a kontroly herních informací dojde k vložení nové instance hry (GameList) 

s požadovanými parametry do HashMap<String (název hry), GameList (typ objektu hry)> a 

poté dojte ke zkopírování objektu připojeného hráče z  ArrayListu listClients do ArrayListu 

playerList, který se nachází v GameListu. Po zkopírování dojde k odebrání objektu připojeného 

hráče z  ArrayListu listClients. 

K časování hry slouží třída TimerGamePhantom, která importuje balíky Timer a TimerTask, 

pomocí nichž lze provádět spuštění úloh, které budou provedeny jednou nebo vícekrát v 

pravidelných intervalech. Na serveru se nacházejí dva časovače, které jsou spuštěny v okamžiku 

startu hry. První časovač provádí změnu souřadnic fantoma, v předem zadaných časových 

intervalech, druhý provede změnu stavu hry, po uplynutí časového úseku, který znamená 

nastavenou dobu trvání hry.   

Aby mohla být vypočtená vzdálenost mezi fantomem a detektivem, byl nutný převod souřadnic 

z WGS84 na UTM. K tomuto převodu slouží třída WGS84toUTM. V metodě 

pythagoreanTheorem (Point2D p, Point2D d), dochází k výpočtu vzdáleností mezi fantomem a 

detektivem pomoci Pythagorovy věty. Pokud je tato vzdálenost menší než povoluje daná hra je 

změněn stav hry (fantom chycen). 

 

5.2 Implementace klienta 

 

V počáteční fázi implementace komunikace se serverem probíhalo vše bez grafických prvků, 

výsledky komunikace byly sledovány ve výpisech do konzole. Až poté, kdy byl zvolen vhodný 

formát zprávy a potřeba autorizace, proběhla implementace základních prvků GUI. Nejprve 

byla realizována obrazovka s možností zadání přihlašovacích údajů a poté obrazovka pro 

vykreslení mapy. Aby mohlo docházet ke komunikaci se serverem (pomocí Sockets) a zároveň 

s Google Maps serverem (pomocí HttpConnection), bylo nutné použití vláken. Po zadání 

přihlašovacích údajů dojde ke spuštění vlákna, které naváže spojení s herním serverem a 
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posléze dojde k výměně informací. Pokud proběhla autorizace úspěšně, je spuštěno další vlákno 

komunikující s Google Maps. K ukládání přihlašovacích údajů a možnost zvolení 

celoobrazového režimu byl použit RMS, který slouží jako persistentní uložení dat 

 

5.3 Implementace GUI a herní obrazovky 

 

Při implementaci GUI jsem postupoval podle předem zvoleného návrhu. Pro základní menu, 

byla použita komponenta List, ta umožňuje vytvářet seznamy položek s možností volby. 

Způsoby výběru jsou tři:  

 

 MULTIPLE - výběr libovolného počtu položek ze seznamu  

 EXCLUSIVE - je možné vybrat právě jen jednu položku ze seznamu  

 IMPLICIT - položka je vybrána v okamžiku, kdy je označená kurzorem 

 

Pro tvorbu menu pomocí třídy List byl použit způsob výběru IMPLICIT. Do jednotlivých 

položek v menu byly přidány obrázky odpovídající danému tématu položky.  Pro každou sekci 

je vytvořená vlastní třída pro přehlednost kódu. Sekce New game a Settings jsou vytvořeny 

pomocí komponenty Form, do které byly následně vkládány další komponenty jako text field a 

choice group, tak aby odpovídaly logickému upořádání. V New game sekci je implementován 

ItemStateListener, který v případě změny stavu příslušného prvku provede námi požadovanou 

změnu. V této aplikaci je použit k vytvoření text fieldu pro vložení ověřovacího hesla, v případě 

kdy uživatel zvolí možnost vytvoření nového hráče.  

Při vytváření sekci Help a About bylo použito nízkoúrovňové GUI, Canvas. Z důvodu 

atraktivnějšího grafického prostředí, které Canvas poskytuje. Na druhou stranu je potřeba 

optimalizace pro různé rozlišení displeje, tak, aby nedocházelo např. k vykreslování textu nebo 

obrázků mimo displej.  

K informování uživatele pomocí zpráv na displeji jsou implementovány dva typy upozornění 

(Alerts) časový (délka zobrazení je nastavitelná) a forever (zůstává zobrazen, dokud uživatel 

nestiskne požadovanou klávesu). Konečná aplikace obsahuje 10 různých upozornění. 

5.4 Problémy při implementaci 

 

Během implementace serveru, tak i mobilní aplikace jsem se setkal s nejrůznějšími problémy. 

Některé z nich byly závažnější a zdržely mě delší dobu, některé byly méně závažného 

charakteru. V následujícím textu jsou uvedeny některé problémy, se kterými jsem se setkal, a 

jejich případné řešení. 
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Komunikace 

V úvodu implementace komunikace mezi serverem a klientem jsem chtěl k odesílání a příjímání 

zprávy použít balík PrintStream, ale vyskytl se problém spočívající na straně klienta.  Java ME 

neumožňuje čtení „po řádcích“ (readLine()), proto bylo uzpůsobeno odesílání na serveru a 

přijímaní u klienta.   

Na serveru se k odesílání používá metoda SendMsg(DataOutputStream out, String str), která 

převede požadovaný String do pole bytů.  Odesílání probíhá ve dvou krocích, v prvním je 

odeslána délka tohoto pole a v druhém proběhne odeslání samotné zprávy. Na klientovi je pak 

v metodě String ReceiveMsg(InputStream is) vytvořeno pole bytů o předem zaslané velikosti a 

posléze je převedeno na String, s kterým se dále pracuje. 

 

Ukončení hry 

Po ukončení času hry nebo chycení fantoma změnil server stav hry a uplynutí nastaveného času 

zrušil hru, při výměně informací klient zjistil ukončení hry, které reagoval odpojením a 

vykreslením příčiny ukončení. V tomto způsobu docházelo situacím, kdy klient neobdržel 

informaci o ukončení hry, protože server už tuto hru odstranil. Zvyšování časového úseku, za 

který by server zrušil hru, by tento problém zcela nevyřešilo.  

Problém byl vyřešen následujícím způsobem, server změní stav hry, klient v dalším cyklu 

obdrží zprávu o ukončení hry, reaguje odpojením od serveru a vykreslením příčiny ukončení. 

Server čeká na odpojení všech hráčů ve hře a poté hru odstraní. 

 

Obrázky v menu (v komponentě List) 

V seznamu položek v menu po přidání obrázků 32x32 bylo v emulátoru Wireless Toolkit 

zobrazeno vše korektně. Když byla aplikace spuštěna na mobilním zařízení Samsung S8000Jet, 

tak obrázky byly pro položky v menu příliš velké, byla zobrazena pouze výseč obrázku. 

Řešení spočívalo ve zjištění podporovaného rozlišení obrázku v položce menu pro konkrétní 

zařízení, které se provádí pomocí volání metody getBestImageHeight () a vytvoření více 

rozlišení těchto obrázků (16x16, 32x32, 64x64). Při startu aplikace je volána výše zmíněná 

metoda, která vrátí podporovanou velikost obrázku a podle této velikosti je zvolená správná 

sada obrázků. 

 

Vykreslení textu v položce Help a About 

Text v uvedených položkách byl vykreslován tak, aby se vešel na displej emulátoru a nebyl 

vykreslován mimo displej. Délka vykreslovaného Stringu byla pevně definována, tak aby 

nepřesahovala displej. Když však byla aplikace spuštěna v menším rozlišení, docházelo 

k vykreslování mimo displej. Problém byl vyřešen pomocí pole Stringů a zjištění počtu písmen 

na řádek. Nejprve jsou jednotlivá slova vloženy do pole Stringů, dojde k vydělení šířky displeje 

šířkou jednoho písmena a tím ke zjištění kolik písmen může být vloženo do jednoho řádku.  

Následně v cyklu dochází k přidávání slov do předem vytvořeného Strigu, pokud jeho délka 
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přesáhne počet písmen na řádek, je String vykreslen. Takto dochází k vykreslování, dokud není 

vykresleno celé pole Stringů.  

 

Vykreslování mapy a bodů hráčů 

Když bylo vykreslování obrázků mapy na mobilním zařízení pomocí URL požadavků na 

Google Maps funkční, bylo v úmyslu vykreslovat body jednotlivých hráčů přímo do Canvasu a 

dále aby nedocházelo ke zbytečnému přenosu dat, mělo docházet ke stažení mapy pouze 

v případě, kdy už některý s hráčů přesahoval oblast aktuálně stažené mapy.  

Aby bylo možné tyto požadavky aplikovat, musela by být zjištěná oblast souřadnic, která náleží 

obrázku mapy. Použité statické API Google Maps tyto informace neposkytuje, proto byla 

hledána alternativa ve formě různých výpočtů. Avšak z důvodů časové náročnosti této 

alternativy, bylo stávající řešení nezměněno.  

 

6. Testování 

 

Během vývoje aplikace byly jednotlivé verze testovány v emulátorech Java Wireless Toolkit 

2.5.2 a Java platform ME sdk 3.0 device emulator, až v pokročilejší fázi, byla aplikace 

testována na mobilních telefonech NOKIA E60 a Samsung S8000 Jet. I když aplikace běžela 

v emulátorech bezproblémově, na skutečných mobilních telefonech docházelo k chybnému 

zobrazení textu v položkách About a Help, které bylo z části vyřešeno – viz kapitola 5.3 

problémy při implementaci. 

 

Reálné testování 

Poté kdy se aplikace blížila finální verzi, došlo k testu aplikace v reálném prostředí. Aby se 

mohl připojit klient na server odkudkoliv, bylo nutné nastavit NAT na Routeru. Následně byla 

IP adresa serveru vložena do mobilní aplikace, zkompilována a nainstalována do testovaných 

mobilních telefonů (BlackBerry Storm 2, HTC HD2, NOKIA E60, Samsung S8000 JET). 

Když byla aplikace spuštěna na všech testovaných mobilních telefonech, proběhlo porovnání 

grafických rozdílů v zobrazení menu aplikace obrázek č. 12. 
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Obrázek č. 12 – Grafické rozdíly v zobrazení menu aplikace zleva BlackBerry Storm 2,                                                         

HTC HD2, NOKIA E60, Samsung S8000 JET 

 

Následovalo založení hry a připojení hráčů na server. Tento proces trval delší dobu, než když 

byla hra testována v rámci lokální sítě z důvodu připojování klientů pomocí mobilního 

internetu.  

Testování probíhalo cca 40 minut, za kterou byly odehrány dvě hry. V průběhu této doby nebyly 

zaznamenány problémy, které by ovlivnily průběh hry. Během testování došlo také k měření 

přenesených dat.  

 

Telefon Rozlišení displeje Přenesená data za 10 min.  

BlackBerry Storm 2 320x480 16894Kb 

HTC HD2 480x800 33665Kb 

Nokia E60 352x416 15692Kb 

Samsung S8000 Jet 480x800 33233Kb 

 

Tabulka č. 1 – Srovnání přenesených dat na jednotlivých telefonech za 10min provozu  

 

Jak je z tabulky č. 1 patrné, aplikace je datově velmi náročná, je to způsobeno především 

z důvodu načítání celého obrázku mapy v časových intervalech. Kdyby docházelo ke stažení 

obrázku mapy pouze při spuštění hry, a poté jen když se některý z hráčů nachází mimo oblast 

stažené mapy, byly by datové nároky o poznání menší – viz kapitola 5.3 problémy při 

implementaci. Při srovnání testovaných mobilních telefonů, podle tabulky č. 1 je vidět jak má 

na velikost přenesených dat vliv rozlišení displeje.  
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7. Závěr 

 

Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolil oblast, která je mi blízká, a to mobilní technologie.  

Programování v jazyce Java ME a Java SE pro mě nebylo novou oblastí, ale co týče          

server-klient aplikace, se jednalo o zcela novou oblast, do které jsem ještě příliš nenahlédl. 

Proto jsem musel nastudovat tuto problematiku, aby byl použit vhodný způsob komunikace. 

Během implementace jsem se setkal s řadou problémů, které se ve většině případů podařilo 

odstranit, některé však nikoliv. 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření herního serveru a mobilní aplikace, využívající 

zjišťování polohy pomocí GPS, což se ve výsledku podařilo. Do této práce jsem vstupoval 

s určitým nadšením a představami jak by výsledná hra měla vypadat. Mělo se jednat o hru, která 

bude originální a bude určená pro specifickou skupinu hráčů.  Při pohledu na finální aplikaci 

byla část mých záměrů splněna. Pokud by se hra měla více rozšířit, musel by být vytvořen 

webový server, který by umožňoval registraci hráčů, sledovat statistiky her, záznam trasy, atd. 

Dále by musela být vyřešena vysoká datová náročnost aplikace, která byla během testování 

naměřena. 

Kdybych tuto hru vyvíjel znovu, zvolil bych jako cílovou platformu Android OS nebo iOS 

z důvodu větších možností API těchto OS a především lepší perspektivy to budoucna. Celkově 

hodnotím toto téma jako velmi přínosné, s velkým potenciálem do budoucna, kde plánuji 

portaci této hry na moderní mobilní platformy, spuštění webového serveru a především vyřešení 

problému s vysokou datovou náročností aplikace na přenesená data.  
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A. Uživatelská příručka 

 

Spuštění serveru 

Ke spuštění aplikace serveru, je nutné mít na PC nainstalovanou Javu Runtime Environment, jež 

je potřebná ke spuštění aplikací, které vyžadují ke své funkci rozhraní Java. Aby server běžel na 

veřejné IP adrese a byl dostupný i mimo lokální síť, je nutné na routeru správně nastavit NAT. 

V OS Windows spusťte příkazový řádek. Zadejte příkaz java –jar cesta k souboru\ 

Server_On_The_Run.jar. Tento soubor se nachází na CD v adresáři \Aplikace\Server. Pokud 

je server úspěšně spuštěn, do konzole je vypsán řádek Server running.  

 

Spuštění mobilní aplikace 

 

a) na mobilním telefonu 

 

 Datový kabel – soubor JAR je nahrán na paměťové úložiště telefonu, kde po   

                                jeho spuštění dojde k instalaci aplikace  

                                                 – soubor JAR je nainstalován do telefonu pomocí PC softwaru 

 

 Bluetooth – aby mohl proběhnout přenos JAR souboru, je potřebné aktivovat   

                          Bluetooth zařízení na počítači i telefonu a poté provést spárování  

                          počítače a mobilního telefonu pomocí číselného kódu zvoleného na 

                        začátku komunikace 

 

Před samotným spuštěním aplikace je nutné zapnout GPS na mobilním telefonu, aby mohla být 

zjištěna poloha mobilního telefonu. 

 

b) na PC 

Ke spuštění aplikace na PC, je potřeba nainstalovat Wireless Toolkit (JWT_2.5.2_01.exe), který 

se rovněž nachází na CD v adresáři \Emulátor. 

Po spuštění Wireless Toolkit přejděte do nabídky File \ Create project from JAD/JAR file 

vyberte soubor On_The_Run.jad (CD adresář Aplikace\Klient) a poté klikněte na tlačítko Open, 

dojde k přidání této aplikace do projektů. Následně lze aplikaci spustit kliknutím na tlačítko 

Run. Aby mohla být simulována poloha bodu, je nutné vložení požadovaných souřadnic do 

emulátoru tak, že po spuštění simulace přejdete do nabídky MIDlet, klikněte na položku 

External evens a v tomto okně nastavte položky Latitude a Longitude (Zeměpisná šířka a délka) 

(obrázek A. 1), které reprezentují polohu bodu v souřadnicovém systému WGS84. 
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Obrázek A.1 – Nastavení souřadnic simulovaného bodu 

 

Popis aplikace 

 

Jakmile se aplikace spustí, je zobrazeno hlavní menu (Obrázek A.1 – A).   

V menu lze vybrat následující položky:  

 

• New Game – Výběrem této položky přejdete do okna přihlašování, zadáte                                                                                                                                                        

přihlašovací údaje a  zvolíte, zdali chcete založit novou hru, poté  postupujte podle 

obrázku A.2 v krocích ABC, nebo pokud se chcete připojit k již založené hře postupujte 

podle obrázku A.2 v krocích ABD. Případně můžete vytvořit nového hráče zatrhnutím 

políčka Create new player. 

 

•  Settings – umožňuje nastavení celoobrazového režimu a uložení přihlašovacích údajů 

•  Help –  pravidla hry 

•  About  – informace o autorovi aplikace 

•  Quit –  ukončí aplikaci 
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Obrázek A.2 – Založení nové hry nebo připojení k založené hře 
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Popis herní plochy 

 

 
 

Obrázek A.3 – Popis herní plochy 

 

Vysvětlivky: 

1. Počet připojených hráčů 

2. Čas do konce hry 

3. Dosažen min. počet hráčů (fantom může 

spustit hru) 

4. Spuštění hry (pouze fantom) 

5. Všichni hráči na mapě 

6. Přiblížení mapy 

7. Oddálení mapy 

8. Hybridní mapa 

9. Silniční mapa 

10. Vzdálenost od fantoma (pouze detektiv) 

11. Konec hry - Fantom chycen - vyhráli 

detektivové 

12. Konec hry  - Čas vypršel - vyhrál 

fantom 
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B. Obsah přiloženého CD  

 

Na přiloženém médiu naleznete následující složky, které obsahují:  

 

Aplikace\Klient – zkompilované soubory On_The_Run.jad a On_The_Run.jar  

Aplikace\Server – zkompilované soubory Server_On_The_Run.jar  

Emulátor – Sun Java Wireless Toolkit 2.5.2  - emulátor mobilního zařízení 

Javadoc\Klient – standardně vygenerovaná dokumentace programového kódu klienta 

Javadoc\Server – standardně vygenerovaná dokumentace programového kódu serveru 

JDK – soubor základních nástrojů pro vývoj aplikací pro platformu Java 

Projekt\Klient – zkomprimovaný projekt aplikace On The Run z IDE NetBeans  

Projekt\Server – zkomprimovaný projekt serveru aplikace On The Run z IDE NetBeans  

Text BP – text bakalářské práce ve formátu pdf 

Vývojové prostředí – vývojové prostředí NetBeans IDE 6.9.1 

 

 


