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Abstrakt 

Tématem mé bakalářské práce je vytvoření internetové verze hry Carcassonne. Hra je implementována 

v jazyce Java s využitím technologie RMI pro komunikaci se serverem a technologii Java WebStart 

pro její spouštění. Práce je rozdělena do několika hlavních částí. V první části se věnuji popisu 

pravidel hry, dále popisu zvolených technologií a pak popisu funkcí aplikace. Poslední část je 

věnována samotné implementaci aplikace a popisu problému při implementaci. Má práce navazuje na 

již existující sadu bakalářských prací, řešících hraní her v internetu. 

Klíčová slova: Bakalářská práce, on-line hra, Carcassonne, Remote Method Invocation 

(RMI), Java web start (JWS), programovací jazyk Java 

Abstract 

The theme of my bachelor thesis is creating an internet version of the game Carcassonne. The game is 

implemented in Java using RMI technology to communicate with the server and Java WebStart 

technology for its execution. The work is divided into several main parts. In the first part I describe the 

rules of the game, then description of the selected technologies and then description of functions of the 

application. The last part is dedicated to the implementation of application and description of the 

problém of implementation. My work builds on an existing set of bachelor thesis, solving gaming on 

the internet. 

Keywords: Bachelor thesis, on-line game, Carcassonne, Remote Method Invocation (RMI), 

Java web start (JWS), programming language Java 

  



 

 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

 GUI  Graphical User Interface 

IDE  Integrated Development Environment 

JAR archivní soubor pro jazyk Java 

JNLP Java Network Launching Protocol  

JRE Java Runtime Enviroment 

JVM Java Virtual Machine 

JWS  Java Web Start 

RMI Remote Method Invocation 

 UML Unified Modeling Language 
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1 Úvod 

Carcassonne je moderní společenská hra německého typu. Jejím autorem je Klaus-Jürgen Wrede. 

Jde o stolní hru pro 2 až 6 hráčů založenou na postupném přikládání jednotlivých kartiček. Tím vzniká 

krajina s cestami, městy, kláštery a loukami, kterou si hráči obsazují svými figurkami. Hra získala v 

roce 2001 první místo v anketě Spiel des Jahres (Hra roku) a Deutscher Spiele Preis (Hra německé 

veřejnosti). Podrobnější pravidla popíši dále.  

Rozhodl jsem se implementovat tuto hru především proto, že mi přišla zajímavá, i když ne tolik 

známá jako jiné společenské deskové hry. Dále mne zaujala možnost širokého výběru různých 

rozšíření a volby strategií, které dokáží hru okořenit. Bohužel se momentálně nemohu věnovat všem 

možným rozšířením. V této bakalářské práci jsem se zaměřil především na funkčnost základní hry a 

prvního rozšíření Kupci a stavitelé.  

V následujících kapitolách se budu zabývat důvody pro zvolené technologie a jejich podrobný 

popis, které byly použity při tvorbě aplikace. Dále popis aplikace, implementační metody a s nimi 

spojené problémy a jejich úskalí. 

Při tvorbě aplikace jsem se snažil dodržet hlavně přehlednost zdrojových kódů a jeho rozumné 

dělení na menší celky. U GUI části  aplikace zase přehlednost, jednoduchost a intuitivnost ovládání 

hry. 
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2 Pravidla hry 

„Jihofrancouzské město Carcassonne je pověstné svým jedinečným opevněním, které se vyvíjelo 

od římských dob až po časy rytířů. Hráči se vydávají se svou družinou na cesty a louky, do měst a 

klášterů, aby hledali štěstí v okolí Carcassonne. Vzhled krajiny je v jejich rukou a strategické 

rozmístění družiníků, ať už sedláků, lupičů, mnichů nebo rytířů, určuje cestu k úspěchu.“ Převzato 

z oficiálního textu pravidel. [1] 

2.1 Průběh hry 

Informace o pravidlech jsem čerpal z [1]. Hra se skládá z hracích karet a figurek. Hráči 

postupně vykládají karty na hrací plochu, tak aby navazovaly na již vyložené karty. Např. město 

k městu, cesta k cestě atd. Může nastat i možnost, že karta nebude moci být vyložena nikam na hrací 

plochu v rámci pravidel, proto bude odstraněna z balíčku a hráč dostane kartu novou. Poté se na 

aktuální kartu vykládají figurky různých typů. Typy figurek se liší dle zvoleného rozšíření. Např. 

základní figurka (sedlák, mnich,…), stavitel, prasátko atd.   

 

Obrázek 1: Ukázka kartiček krajiny z [1] 

 

 V průběhu hry se započítávají body za uzavřená města, louky a kláštery. Po vyložení poslední 

karty z balíčku nastává čas, pro započítání bodů za neuzavřená města a cesty (pro rozšíření Hostince a 

katedrály jsou dodatečná pravidla). Úplně na konec hry se vyhodnocují louky. Vyhrává hráč, který má 

nejvíce bodů. Každý typ rozšíření má svá dodatečná pravidla, avšak každé z nich musí splňovat tyto 

základní pravidla. 
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Obrázek 2: Přikládání karet z [1] 

2.2  Umístění figurky 

Při umísťování figurky musí hráč vždy dodržet základní pravidlo, a to takové, že pokud již 

v určité oblasti (město, louka atd.) již stojí nějaká figurka, není možné ji tam položit.  

 

Obrázek 3: Pokládání figurek z [1] 

 

Pokud hráč vyloží všechny své figurky, nezbývá mu nic jiného než čekat až se uzavře nějaká oblast a 

vrátí se mu zpět.  

2.3 Bodování uzavřených cest, měst a klášterů 

Vlastníkem jakékoliv oblasti je vždy ten, kdo v ní má převažující počet figurek. Pokud oblast 

nemá žádnou figurku, není vlastníkem nikdo. Při stejném počtu figurek, jsou vlastníci všichni dotyční 

hráči. 

Město je považováno za uzavřené pouze tehdy, když v něm není žádná otevřená část, kam by 

šla přiložit další jeho část. Vlastník města za něj dostane 2 body za každou kartu, z které se skládá plus 

další dva body za část města s erbem. Město, které má pouze dvě karty, přinese vlastníkovi 2 body. 

Stejné pravidlo platí i pro cestu. Ta musí být na obou stranách uzavřena křižovatkou, městem nebo 

klášterem s cestou. Následně vlastník cesty dostane 1 bod za každou kartu s cestou. Uzavření klášteru 

spočívá v tom, že musí být ohraničen ze všech stran kartou. Tzn. 8 karet okolo plus karta s klášterem. 

To přináší vlastníkovi 9 bodů.  
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                                   Obrázek 4: Uzavření cesty z [1] 

Zvláštním případem oblasti je louka. Figurka na louce zůstává až do konce hry, kdy se vyhodnotí. U 

ostatních oblastí platí to, že po uzavření se všechny její figurky vrací ke svým majitelům. Ti je pak 

v dalším tahu mohou opět použít.  

2.4 Závěrečné hodnocení 

Po vyložení poslední karty přichází na řadu závěrečné vyhodnocení. Nejprve vyhodnotíme 

neuzavřené města, cesty a kláštery. I zde platí pravidlo o vlastníkovi oblasti. Každý vlastník dostane za 

každou kartu oblasti 1 bod, za erb taktéž 1 bod. U kláštera vlastník dostane 1 bod za každou kartu, 

která ho obklopuje, plus bod za kartu s klášterem. 

Nyní je čas na vyhodnocení luk. Každá louka, která sousedí s uzavřeným městem, přidá vlastníkovi 

další body. A to za každé takové město 3 body.  

 

                                           Obrázek 5: Konečné bodování z [1] 
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2.5 Popis zvolených rozšíření 

Zde popíší změny oproti základní verzi hry. Rozšíření nejdou hrát samostatně, pouze jako 

přídavek k základní verzi. Každé z nich přidává do hry další pravidla, ale dříve zmíněné pravidla musí 

platit neustále. 

Kupci a stavitelé: 

 Přidáno 24 kartiček krajiny 

 Části města se zbožím (víno, obilí, látka). Hráči, který město uzavřel, bez ohledu na vlastníka 

přidá jeden bod určitého zboží. Ten, kdo má na konci hry nejvíc bodu určitého zboží dostane 

10 bodů. 

 Nová figurka stavitel. Tu lze postavit do města nebo na cestu pouze tehdy, když už v dané 

oblasti hráč figurku má. Zaručuje tak hráči možnost dvojitého tahu, pokud k oblasti se 

stavitelem přidá další kartu. Při dvojitém tahu může kartu položit na libovolné místo. 

Následně na ni pak i figurku. Neexistuje ovšem řetězová reakce přikládání karet. Po uzavření 

oblasti se vrací k hráči spolu s ostatními figurkami. 

 Nová figurka prasátko. Pravidla pro přiložení jsou stejná jako u stavitele. Rozdíl je ovšem 

v tom, že prasátko lze položit jenom na louku. Takže stejně jako ostatní figurky na louce 

zůstávají do konce hry. Při konečném hodnocení prasátko přináší za uzavřené město 4 body, 

namísto 3 ze základní verze. 

                                                        

Obrázek 6: Uzavření města se zbožím z [1] 

        

Hostince a katedrály: 

 Přidáno 18 kartiček krajiny 

 Možnost hry pro 6 hráčů 

 Velká figurka. Má význam jako obyčejná figurka, pouze při určování vlastníka se počítá za 

dvě figurky. 

 Cesta s hostincem. Po uzavření takové cesty přináší vlastníkovi za každou kartu 2 body. 

Pokud při konečném hodnocení nebude tato cesta uzavřena, nebudou za ni uděleny žádné 

body. 

 Katedrála ve městě. Pokud bude město s katedrálou uzavřeno, každá karta bude ohodnocena 3 

body a erb také. Stejně jako u hostince na konci hry nebudou za takové neuzavřené město 

žádné body.  

  



 

6 

 

3 Zvolené technologie 

Než začneme s programováním, musíme zvolit technologie pro co nejefektivnější řešení všech 

níže uvedených problémů. 

3.1 Programovací jazyk 

3.1.1 Java 

Java je objektově orientovaný programovací jazyk. V raných 90. letech byla vytvořena týmem 

vedeným Jamesem Goslingem pro firmu Sun Microsystems. Původně byla vyvíjena pro mobilní 

zařízení. Když byla pro veřejnost vydána Java 1.0 v roce 1996, její hlavní zaměření se přesunulo pro 

využití na internetu. To dodalo vývojářům možnost vytvářet více interaktivní, animované webové 

stránky. Po několik dalších let se Java vyvinula v úspěšný programovací jazyk. Podle [3] Javu používá 

přes 9 milionů vývojářů. Nyní se používá v každém větším segmentu průmyslu a má zastoupení v celé 

řadě zařízení, počítačů a sítí. 

Java byla navržena s několika základními principy: 

Jednoduchost:  Základy Javy pochází z jazyka C++. I když je C++ silný jazyk, jeho syntaxe je velice 

složitá a neadekvátní pro všechny požadavky Javy. Java je postavena a zdokonalila nápady C++, aby 

přinesla programovací jazyk, který je silný a zároveň jednoduchý při vyvíjení. 

Spolehlivost: Java potřebovala zredukovat pravděpodobnost fatálních programátorských chyb. S touto 

myšlenkou bylo představeno objektově orientované programování. Když byly data a manipulace 

s nimi zabaleny pohromadě na jednom místě, zvýšilo to robustnost jazyka. 

Bezpečnost:  Jelikož byla původně zaměřena na mobilní zařízení, tak byla vytvořena s vysokou 

úrovní zabezpečení.  

Nezávislost na platformě: Programy potřebovaly pracovat bez ohledu na stroji, kde jsou spouštěny. 

Java byla napsána jako přenosný jazyk, který se nemusí zajímat o operační systém nebo hardware 

počítače, na kterém je spuštěn. To je jedna z jeho největších předností. [2] 

3.1.2 Zhodnocení 

Pro implementaci serveru jsem zvolil jazyk Java. Především pro jeho nezávislost na 

architektuře, přenositelnosti a eleganci. Tím mám na mysli, že se v něm velice dobře pracuje, je i 

snadno čitelný a v dnešní době nejrozšířenější. V neposlední řadě z důvodu návaznosti na předchozí 

bakalářské práce, na které navazuji. 
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3.2 Výběr technologie klientského rozhraní 

Základem pro rozhodnutí, kterou technologii použiji ke tvorbě klientského rozhraní bylo to, že 

pro server jsem jako programovací jazyk zvolil Javu. Abych zajistil oboustrannou kompatibilitu, mezi 

GUI a serverem, rozhodl jsem se pro GUI založené také na Javě.  

3.2.1 Java Web Start (JWS) 

Java Web Start umožňuje stahování a spouštění Java aplikací z webu. Stačí pouze jedno 

kliknutí na odkaz nebo obrázek na stránkách. Zaručuje to, že si uživatel spustí vždy nejnovější verzi. 

Dále pak eliminuje nutnost instalace. 

  JWS je obsažena v JRE od verze Java 5.0. To znamená, že při instalaci Javy se automaticky 

nainstaluje i JWS. JWS je spouštěna automaticky, když je Java aplikace (používající JWS) poprvé 

stažena. JWS uloží celou aplikaci na lokální počítač. Pokaždé když je aplikace spuštěna, JWS 

zkontroluje na webu, zda není dostupná nová verze, pokud ano, tak ji stáhne a spustí. Možnosti 

spuštění jsou kliknutí na link webové stránky nebo pro častější použití je možno umístit zástupce na 

plochu. 

Nasazení JWS aplikace spočívá v kompilaci JAR souboru. Aplikace jsou spouštěny pomocí 

Java Network Launch Protokol (JNLP), který je vlastně XML soubor s nastaveními (místo kde je JAR 

soubor dostupný, verze Javy atd.). Pokud v počítači není nainstalovaná potřebná verze Javy, tak je 

automaticky stažena potřebná verze. JWS má tu výhodu, že dědí bezpečnostní pravidla Java 

platformy. Standardně mají aplikace omezený přístup na lokální disk a síť. Uživatelé mohou spouštět 

aplikace i z nedůvěryhodných zdrojů. [4] [5] 

 

3.2.2 Zhodnocení 

Java Web Start jsem zvolil především pro jednoduchost distribuce i implementace. Pro mé 

potřeby GUI implementovaného ve swingu bude JWS ideální. Hlavně možnost spouštět aplikaci např. 

z pracovní plochy je příjemná a užitečná pro uživatele. 

3.3 Výběr technologie pro komunikaci klient-server 

Jelikož jsem zatím každou technologii vybíral pro Java platformu, u komunikace klient-server 

tomu nebude jinak. Proto jsem zvolil technologii RMI (Remote Method Invocation) implementovanou 

v Javě. Další důležitou vlastností je ta, že je to protokol, komunikující na vysoké úrovni. Tato část je 

pro správné fungování aplikace klíčová, protože se jedná o víceuživatelskou aplikaci.  
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3.3.1 RMI (Remote Method Invocation) 

RMI aplikace často zahrnuje dva oddělené programy, server a klient. Serverový program 

vytvoří několik vzdálených objektů a reference na tyto objekty zpřístupní. Poté čeká na klienta, až 

zavolá některou metodu těchto objektů. Klientský program obvykle získá vzdálenou referenci na 

objekty na serveru a spustí na nich metody. RMI poskytuje mechanismus, pomocí kterého server a 

klient komunikuje a předávají si informace. Taková aplikace je někdy označována jako distributed 

object application. Distribuovaný objekt znamená to, že objekt odešle zprávu pomocí sítě nebo jiným 

procesem v počítači do vzdáleného objektu. Poté je výsledek odeslán zpět objektu kdo požadavek 

zaslal. 

Distributed objekt applications musí provést následující: 

 Lokalizovat vzdálené objekty: Aplikace může použít různé varianty pro získání referencí na 

vzdálený objekt. Například může zaregistrovat vzdálené objekty pomocí RMI jmenné služby, 

RMI registry. 

 Komunikovat se vzdálenými objekty: detailní komunikaci mezi objekty zajišťuje právě RMI. 

Pro programátora se vzdálená komunikace jeví jako lokální volání metod. 

 Načíst definice tříd pro objekty, které se posílají přes RMI: Protože RMI umožňuje to, že jsou 

objekty přenášeny, poskytuje mechanismus pro načtení definic tříd objektů stejně tak jako pro 

přenášená data objektu  

                             

    Obrázek 7: Získání reference na vzdálený objekt [6] 

Na obrázku 7 je znázorněno jak distribuovaná aplikace pomocí RMI získá referenci na vzdálený 

objekt. Server zavolá rmiregistry, na něj si zaregistruje distribuovaný objekt podle jeho jména. Klient 

nahlédne na rmiregistry a podle jména si vybere objekt a spustí jeho metodu.  

Výhody dynamického načítání kódu: 

Jednou z hlavních výhod RMI je možnost stáhnout definici tříd objektu, když třída není definována 

v příjemcově JVM. Všechny typy a chování objektu, předtím dostupné pouze v jednom JVM, mohou 

být přeneseny na jiný JVM (ten může být vzdálený). RMI posílá objekty podle jejich aktuálních tříd, 

takže chování objektu není změněno, když je odeslán do jiné JVM.  

Vzdálené rozhraní, objekty a metody: 

Stejně jako jiná Java aplikace, tak i distribuované aplikace jsou tvořeny pomocí rozhraní a tříd. 

V distribuovaných aplikacích některé implementace mohou být pouze v určitých JVM, ale ne v jiných. 

Objekty s metodami, které mohou být volány skrze přes několik JVM se nazývají vzdálené objekty. 
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Objekt se stává vzdáleným tehdy, když implementuje remote interface (vzdálené rozhraní), které 

splňuje tyto charakteristiky. Vzdálené rozhraní musí dědit z java.rmi.Remote a každá jeho metoda 

musí deklarovat výjimku z třídy java.rmi.RemoteException. 

RMI zachází se vzdálenými objekty jinak než s lokálními když prochází z jedné JVM do jiné. Než aby 

vytvářel kopii objektu v příjímací JVM, RMI posílá vzdálený stub pro vzdálený objekt. Stub se chová 

jako lokální reprezentace vzdáleného objektu. Pro klienta se chová jako vzdálená reference. Klient 

zavolá metody na lokální stub, který je zodpovědný za volání metod na vzdálené objektu. Stub pro 

vzdálený objekt implementuje stejné vzdálené rozhraní jako ty, které implementuje objekt. Tato 

vlastnost umožňuje, aby byl stub zavolán z jakéhokoliv rozhraní, které objekt implementuje. Avšak 

pouze tyto metody jsou přístupné pro volání z přijímající JVM. [6][7] 

3.4 Nástroje pro vlastní tvorbu 

Jako nejvhodnějším prostředím pro tvorbu aplikací v Javě jsem si zvolil aplikaci NetBeans IDE 

7.1. Tato aplikace je nabízena firmou Sun Microsystems jako freeware a je k dispozici pro všechny 

platformy (Windows, Linux, Mac atd.). Dále především pro to, že v tomto prostředí vyvíjím veškeré 

mé aplikace.  

3.4.1 NetBeans 

NetBeans je vývojové prostředí pro vývoj aplikací v jazycích Java, PHP, JavaFX, C/C++, 

Javascript  atd. Dále pak umožňuje pohodlnou práci s různými frameworky. V červnu 2000 z něj 

udělala společnost Sun Microsystems open-source a zůstala sponzorem projektu až do roku 2010, kdy 

se stala dceřinou společností Oracle. [8] 

3.4.2 Violet UML Editor 

Pro tvorbu všech diagramů jsem použil UML editor Violet. Především kvůli možnosti stažení 

zdarma. Umožňuje jednoduchou tvorbu různých UML diagramů (sekvenční, třídní, stavové diagramy 

atd.). Je napsán v Javě.  
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4 Analýza serveru při připojení hráče 

V této části jsem se zaměřil především na to, aby měl hráč co nejlepší komfort. Jako první věc 

jsem se snažil vyřešit, bylo to, aby se hráč mohl znovu vrátit do rozehrané hry. Ať už z důvodu ztráty 

připojení nebo že zrušil aplikaci. Samotné připojení je první událost, která probíhá během spojení mezi 

klientem a serverem. Proto jsem musel stanovit určitá pravidla pro připojování hráčů do hry. 

Herní server si po založení hry ukládá jednoznačný název hry a maximální počet hráčů. Připojí-

li se hráč, server si uloží jeho login do seznamu hráčů pro hru. Pokud nastane to, že se bude chtít 

připojit třetí hráč do hry pro maximálně dva hráče, server se musí rozhodnout, jak se zachová. Pro 

připojení mohou nastat tyto 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. počtu hráčů ˄ Login je v seznamu (tzn. návrat do hry) 

Z tohoto je patrné, že hráč se může do hry připojit pouze tehdy, když je počet hráčů menší než 

maximální počet hráčů. Pokud je již login ve hře, tak to znamená, že se chce připojit do rozehrané hry, 

ze které se odpojil. Následujícím stavovým diagramem popíši stavy určitého hráče. 

 

Obrázek 8: Stavy a přechody, jakými prochází hráč 
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Jakmile se hráč připojí do hry, vstoupí do stavu Přihlášení hráče na hru. Dle uvedených 

pravidel není jisté, že se hráč může hned připojit do hry. Při každém připojeni musí server 

zkontrolovat, zda je naplněna kapacita hry. Pokud ano, server odešle všem hráčům zprávu, že hra 

může začít a byla spuštěna. Pokud ne, tak se pošle novému hráči zpráva, že musí počkat na připojení 

všech hráčů. Tím hráč přejde do stavu hráč čeká, až bude na řadě.  

Jakmile jsou přihlášeni všichni hráči, server pošle každému stav hry, počáteční tah se předá 

prvnímu hráči, který je na řadě. Ten přejde do stavu hráč hraje. Tímto způsobem se hráči střídají a 

předávají si tah. Během hry hráč přechází ze stavu hráč čeká, až bude na řadě do stavu hráč hraje 

stále dokola. Hra končí, až nejsou v balíčku žádné karty a má nejvíce bodů. Tím se dostane do stavu 

hráč vyhrál.  

Dále potřebuji ošetřit výjimku, když se hráč odpojí. Proto server udržuje stav hráče, zda je 

připojen k serveru. Je-li hráč odpojen, ostatní hráči přejdou do stavu čekání na hráče a čekají než se 

hráč znova připojí. Odpojený hráč má samozřejmě možnost se znovu připojit do hry. Pokud se bude 

chtít připojit, přejde ze stavu hráč ukončil spojení se serverem do stavu hráč se snaží znovu připojit. 

Jestli mu podaří připojit na server, přejde do jednoho ze stavů hry hráč hraje nebo hráč čeká, až bude 

na řadě. 
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5 Rozhraní hry a popis funkcí 

5.1 Serverové rozhraní 

Jelikož bude server pouze konzolová aplikace, tak nemusím řešit jeho grafickou podobu. 

5.2 Herní rozhraní 

Při tvorbě rozhraní jsem se snažil dodržovat především jednoduchost a intuitivnost ovládání 

aplikace. Aby se nestalo to, že by musel hráč složitě vyhledávat postup v pravidlech. Nebo aby se 

nedostal do situace, kdy neví, co po něm aplikace požaduje.  

Výše zmíněné zajišťuje ovládání myší, což je v dnešní době povinný standart všech her. Nikdo 

by nehrál hru, kde by psal příkazy do konzole. Z toho vyplívá, že hra bude ovládána sadou tlačítek a 

klikáním myši na herní plochu. Největší část rozhraní zabírá náhled herní plochy pro vykreslování 

karet a figurek. Tento náhled se aktualizuje pokaždé, když nějaký hráč přidá novou kartu. Na pravé 

straně zobrazuji novou kartu a sadu tlačítek pro ovládání hry. Popisem jednotlivých funkcí celé 

aplikace se budu zabírat níže. 

5.3 Popis funkcí aplikace 

Aplikace se skládá ze dvou vizuálních částí. První je přihlašovací okno, to slouží pro založení 

hry a připojení. Druhá je hra samotná. 

5.3.1 Přihlašovací okno 

Po spuštění jnlp souboru se hráči zobrazí přihlašovací aplikace. Na první pohled si všimneme 

spodní části, kde je zobrazeno, zda je server on-line. Pokud není, jsou všechna tlačítka nepřístupná. 

Jediné tlačítko, které je povoleno při stavu serveru off-line je Refresh. Tím se pokoušíme obnovit stav 

serveru, dokud není on-line.  

Nyní může hráč využít dalších možností. První z nich je založení nové hry. Tato funkce je 

velice jednoduchá. Stačí zadat jméno hry (pokud bude v názvu mezera, nahradí se podtržítkem), pro 

kolik hráčů bude hra a jako poslední zda budeme hrát základní hru nebo i rozšíření. Nyní stiskem 

tlačítka Založit novou hru spustíme hru, která bude čekat na připojení všech hráčů. Ihned po založení 

je seznam her aktualizován. Seznam obsahuje název hry a počet přihlášených/maximální hráčů. 

Když si hráč založí hru, má nyní na výběr, zda bude hrát proti hráčům nebo proti počítači (UI). 

Obě možnosti jsou možné. Do vytvořené hry může hráč přidat libovolný počet UI hráčů. Klidně dva 

normální hráči a tři UI hráči, záleží na tom, jak se hráč rozhodne. Přidání UI hráče opět není nic 

složitého. Zvolíme mu jméno (po přidání do hry mu aplikace přidá mu sufix _(PC)) a vybereme hru, 

do které ho chceme přidat. Až je hra naplněna hráči, může začít. 
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Obrázek 9: Přihlašovací aplikace 

5.3.2 Hra 

 

Obrázek 10: Grafické rozhraní hry 
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 Rozhraní hry se skládá z plochy pro vykládání karet a z části, která obsluhuje hru. Ta obsahuje:  

 plochu, kam se vykreslí nová karta 

 tlačítko Otoč Kartu 

 tlačítko Prasátko 

 tlačítko Stavitel 

 tlačítko Velká 

 tlačítko Normální figurku 

 plochu pro výpis informací o hře s rozšířeními 

 tlačítko Dvojitý tah 

 tlačítko Odlož kartu 

 tlačítko Další Hráč 

 plocha pro výpis informací o hře 

 tlačítko Pořadí 

Okno aplikace na horní liště obsahuje adresu hry a název hráče.  

Nyní se budu věnovat popisu jednotlivých částí. 

Tlačítka Otoč Kartu 

 Když je hráč na řadě, automaticky dostane novou kartu z balíčku. Na hrací ploše vykreslí 

možné polohy pro položení karty a zpřístupní se mu další tlačítko Otoč Kartu. Jak už název napovídá, 

slouží pro otočení karty o 90°. Při každém stisku se překreslí i možné polohy pro položení karty. 

 

Obrázek 11: Možné polohy pro položení kartičky 

Poté musí kartu položit na hrací plochu. A to tím, že pouze klikne na pozici možného tahu, 

který se mu právě vykreslil. Pokud ji chtěl položit na místo, kde to není v rámci pravidel možné, 

nebude mu to umožněno. Po správném položení karty se kartě zobrazí možné polohy pro figurku.  

Tlačítko Prasátko, Stavitel a Velká figurka 

 Po stisku jednoho z tlačítek se na kartu vykreslí možné polohy pro jednotlivé figurky. Po 

položení figurky se automaticky předá tah dalšímu hráči. Tím jsem chtěl ulehčit ovládání.  
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Obrázek 12: Pozice, pro položení figurky 

Tlačítko Odlož Kartu 

 Toto tlačítko je přístupné pouze tehdy, když karta vybrána z balíčku nemůže být přiložena 

nikam na herní plochu. V tomto případě bude aktuální karta odložena ze hry a hráči získá novou. Pak 

znovu provádí tah. 

Tlačítko Normální figurka 

 Tímto tlačítkem překreslím polohy figurky po té, co hráč kliknul na stavitele nebo prasátko. 

Tlačítko Dvojitý tah 

 Pokud má hráč dle pravidel nárok na dvojitý tah, zpřístupní se mu toto tlačítko, po jeho 

zmáčknutí dostane hráč další kartu, kterou může dle libosti přiložit dále.  

Informativní plocha hráče 

 Na tomto místě jsou zobrazeny informace o hráči. Počet zbývajících karet v balíčku, jméno 

hráče, barva jeho figurek, počet bodů a počet zbývajících figurek. To se samozřejmě aktualizuje po 

každém tahu.  

Tlačítko Pořadí 

 Smyslem tohoto tlačítka je to, aby kterýkoliv hráč v průběhu tahu měl možnost zjistit aktuální 

stav bodů a figurek u ostatních hráčů. 
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Obrázek 13: Okno aktuálních výsledků 

 

Tlačítko Další Hráč 

 Je zpřístupněno hned po úspěšném položení karty na hrací plochu. Pokud není aktivní tlačítko 

dvojitého tahu, tak se se tah předá i po přidání jakékoliv figurky. Po jeho stisknutí hráč končí svůj tah 

a ten předává dalšímu v pořadí. V tomto okamžiku hra vyhodnocuje situaci, zda nebylo uzavřeno 

město, cesta nebo klášter. Pokud ano, aplikace ohlásí jméno toho, kdo něco uzavřel a kolik dostal 

bodů. Potom ohlásí, že aktuální hráč dokončil tah a zároveň aktuální počet bodů. Nyní se hráči 

znepřístupní všechny tlačítka až do doby, než bude opět na řadě. Jediné co zůstává aktuální, je herní 

plocha. Ta zobrazuje karty po přiložení jiných hráčů. 

 Hra končí tehdy, až nejsou v balíčku žádné karty. Poté aplikace vyhodnotí hru a zobrazí se 

vyhodnocení. 
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6 Implementace 

V této části se budu zabývat postupy, které jsem zvolil při tvorbě aplikace. Dále bych tuto část 

rozdělil do dvou hlavních částí. Implementace hry a implementace herního serveru. Vše jsem 

implementoval ve vývojovém prostředí NetBeans IDE.  

Adresářová struktura projektu: 

      

Obrázek 14: Adresářová struktura aplikace 

Balíček Client 

Tento balíček obsahuje zdrojové kódy klientského programu. Umístil jsem je do jednoho 

projektu společně se serverem, abych se tak vyhnul zbytečnému kopírování souborů, protože klient 

využívá stejné zdrojové kódy pro komunikaci jako server. 

Balíček Rules 

 Zde jsou umístěny statické metody, které řídí průběh tahu, přidávání figurek, vyhodnocování. 

Umístil jsem je zvlášť jak kvůli přehlednosti, tak kvůli přidávání dalších pravidel, které plynou 

z implementace dalších rozhraní. 

Balíček Entites 

 V tomto balíčku jsou obsaženy kódy serveru, zajišťující komunikaci mezi klienty a serverem. 

Také kódy pro běh her na serveru. 

Balíček ServerAddress 

Obsahuje třídu, která načítá adresu a port ze souboru gameserver.properties. To je vhodné pro 

to, když změníme adresu, na které bude spuštěn server. Stačí přepsat pouze tento soubor. 

  



 

18 

 

Balíček Gameserver 

 Obsahuje třídu Main.java, která slouží pro spuštění serveru.  

Balíček Resource 

 Obsahuje soubor gameserver.properties.  

Balíček Kartičky 

Tento balíček obsahuje jpg soubory, které jsou potřebné pro vizuální stránku aplikace.  

6.1 Implementace hry Carcassonne 

Jako výchozí nastavení hry jsem nastavil hostRMI=127.0.0.1 (localhost) a portRMI=3232. 

6.1.1 Entitní třídy hry 

Nyní podrobně popíši postup, který sem zvolil při implementaci hry. Nejdřív jsem vytvořil třídu 

Card, která reprezentuje jednotlivé hrací kartičky. Každá karta má svoji souřadnici x, y. Dále pak 

pozice north, east, south a west. Ty reprezentují to, co je na dané kartičce zobrazeno. Podle těchto 

souřadnic řeším přikládání karet. Dále jsem kartu rozdělil na oblasti. Tzv. RegionOnCard. Ten 

obsahuje informace o tom, zda je daná oblast ještě otevřená a zda obsahuje nějaký speciální význam 

(erb ve městě, klášter, atd.). Dále pak informaci o tom, zda je v daném region figurka. To je důležité 

později, při vyhodnocování uzavřeného města a pokládání nových figurek. Poslední proměnou na 

kartě je imgLink. Zde má každá karta uložena odkaz na jpg soubor, který daný objekt reprezentuje. 

Dalším logickým krokem bylo vytvořit třídu Figure. Ta obsahuje své souřadnice x a y. Dále pak 

informace o barvě, pozici, typ a vlastníka. Typ slouží pro zjištění, v jaké roli (sedlák, rytíř, lupič nebo 

mnich) bude figurka na kartu položena.  

Teď už chybí jenom třída pro hráče, abych mohl přikročit k tvorbě GUI a pravidel. Třída Player 

obsahuje informace o daném hráči. A to jméno, počet bodů, počet figurek, speciální figurky a barvu. 

V této fázi jsem ještě neřešil komunikaci se serverem. Poté se tato třída přesune do balíčku Entites, 

protože o vytvoření instance se pak bude starat serverová část. Zároveň se pak musí rozšířit o svůj 

Conector a status zda je on-line. [10] 

6.1.2 Tvorba GUI 

Pro vývoj GUI jsem se rozhodl použít technologii java.swing. Tato třída dědí ze třídy JFrame. 

To nám zajistí vizuální stránku aplikace. [9] 

Vizuální stránka hry se skládá ze tří komponent  JPanel. Herní plochu tvoří větší z nich a 

slouží pro vykreslování karet. Druhý JPanel je pro tlačítka. Ten obsahuje i třetí JPanel pro zobrazení 

nové karty. Dále pak tři tlačítka, jedno pro otočení karty, druhé pro odložení karty. Pod nimi se 

nachází JLabel pro výpis informací o hráči. Počet zbývajících karet v balíčku, barvu figurek hráče, 

počet bodů a počet zbývajících figurek. Jako poslední herní komponenta je tlačítko pro dalšího hráče. 
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Ke každému tlačítku je přidán ActionListener pro odchytávání signálu od hráče při stisku 

tlačítka. Dále jsem pak přidal panelům MouseListener po kliknutí myši. To je přístupné pouze tehdy, 

když je hráč na tahu. Nyní, když jsem měl kostru GUI, jsem se začal zaobírat tvorbou pravidel hry.   

6.1.3  Tvorba pravidel hry 

Nyní jsem si musel řádně rozmyslet, jakým způsobem budu vyhodnocovat požadavky z třídy 

Gui a jakým způsobem je budu zpracovávat. Pro uchovávání aktuálního stavu hry jsem použil soubor 

proměnných typu java.util.List. Procházení, přidávání i odebírání je velice jednoduché. Dalším 

důvodem je typová bezpečnost, která zaručuje, že do daného List<Card> nevložím třeba hráče. Pokud 

by se o to někdo pokusil, prostředí by zahlásilo chybu už při kompilaci.  

Pro základní funkčnost potřebuji listy pro balíček karet, použité karty a seznam hráčů ve hře. 

V průběhu implementace jejich počet naroste.  

Nyní jsem vytvořil pomocnou třídu Init pro inicializaci balíčku karet (v pozdější fázi toto 

obstarává server). Dále jsem se rozhodoval, jakým způsobem budu řešit vykreslení karet a figurek. 

Vykreslování je řešeno tak, že herní plocha se skládá z jLabel komponent. Pro rychlejší vykreslování 

se po tahu vykreslí pouze nová karta. Figurku vykresluji taktéž na výše zmíněné jLabel komponenty. 

Také platí to, že se vykreslují pouze změny. Každý objekt kartičky má v sobě proměnou imgLink, 

který pomocí ImageIO.read(getClass().getResource(imgLink) nastavím do proměnné. Toto při startu 

hry obstarává třída InitResources, z důvodu abych při každém požadavku nemusel vytahovat image 

znovu. Díky tomu mám obrazy karet neustále načtené.  

V tomto okamžiku jsem při implementaci postupoval tak, jak v časovém sledu probíhá tah 

hráče.  

NextCard 

 Pomocí funkce Math.Random, získám náhodnou kartu z balíčku, nastavím ji do proměnné 

selectedCard a její obraz do proměnné newCardImage. S touto proměnnou pak manipuluji v každé 

další metodě.  

Rotate 

 Tato metoda zajišťuje otočení karty o 90° doprava. Přehodí souřadnice north-west na kartičce 

tak i v oblastech. Do proměnné rotateCount objektu kartičky uloží počet otočení. Zároveň otáčí i 

obrázek kartičky. To je důležité při vykreslování na herní plochu. 

isPossible 

 Tvorbou této metody jsem došel k závěru, že budu potřebovat novou třídu pro možné polohy 

figurek se souřadnicemi x, y. Tím pádem i další list pro vykreslování. Metoda má parametr (Card c) a 

volám ji pro každou z vyložených karet. Prochází sousedící vyložené karty, a pokud k sobě sedí dle 

pravidel hry, do listu possibleCards přidáme možné polohy. Při otočení karty se metoda provede 

znovu. 

addCard 

 V této metodě realizujeme přidání karty na herní plochu. Z parametru získáme souřadnice x a 

y, projdeme list possibleCards zda obsahuje možnou kartu pro tyto souřadnice. Pokud ano, přidáme 

kartu do listu usedCards vrátí true. Pokud ne, tak vrátí false. Dále pak vytvořím nový jLabel a ten 

přidám na herní plochu. 
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possibleFigure 

 Pokud chce hráč položit na kartu figurku, musím nejdřív zjistit, kam by se vůbec figurka dala 

položit. Každá instance třídy Card obsahuje list, do kterého v této metodě přidávám pozice, kam je 

možné položit figurku. Tato metoda je volána automaticky po přiložení karty. Ulehčuje to čas a 

zbytečné klikání. Metoda vrací pouze volné pozice, kam lze umístit daný typ figurky. 

addFigure 

 Z parametru metody opět získáme souřadnice x, y. Po úspěšném přiložení karty se v daném 

RegionOnCard vytvoří nová instance figurky a přikreslí se na hrací plochu. 

vyhodnocování tahu 

 Zde řeším celou logiku hry. Každá herní plocha se skládá z instancí třídy RegionOnBoard. Ta 

se skládá z objektů RegionOnCard. Po přidání nové karty přidáme všechny jeho RegionOnCard do již 

existujících RegionOnBoard. Dále pak sloučím regiony, které se mohly přidáním nové karty spojit. 

Navíc každý RegionOnBoard má proměnné closed (udává, zda byl region uzavřen), rated(zda byl 

ohodnocen) a freeEdges udává počet volných hran. Když je počet volných hran roven 0, je město 

uzavřeno. Nyní není nic lehčího než zjistit vlastníka oblasti, za nově uzavřenou oblast připsat body 

hráčům a předat tah dále.   

 

Obrázek 15: Entitní vazby logiky hry 
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Souhrn 

 Jelikož tato třída ke konci implementace, včetně různých pomocných metod, obsahovala téměř 

tři tisíce řádků kódu, rozhodl jsem se jí rozdělit na menší funkční celky. Určitě by nebylo příjemné pro 

někoho hledat určitou metodu, věc, řešení v takovémto bloku kódu. Navíc jsem se snažil dodržet 

čistotu kódu a přehlednost. 

 

Obrázek 16: UML diagram tříd pro balíček Client 

6.1.4 Komunikace pravidel a GUI 

Když už máme implementováno GUI i pravidla hry, můžeme zajistit komunikaci mezi nimi. 

Třída Gui obsahuje instanci třídy pravidel. Tím pádem může používat metody této třídy. Pokud je hráč 

na řadě, pomocí stisku tlačítek, kliknutím myši na JPanel, provádí všechny akce, a zároveň hráč 

nastavuje boolean proměnné, které jsou obsaženy v třídě pravidel. Ty jsou důležité pro posloupnost 

tahu, kdy a co může provést. Zároveň slouží při vykreslování hrací plochy. To obstarávají metody pro 

vytvoření nového jLabel, kterému nastavíme image kartičky (figurky). Časový sled vykreslování je 

řízen výše zmíněnými boolean proměnnými. Po ukončení tahu se zkontroluje, zda nebylo uzavřeno 

město, cesta atd. Pokud ano, aplikace vše oznámí a započítají se body. 

6.1.5 UI hráč 

Každý hráč má svoji instanci třídy Gui, a pokud je při tvorbě objektu zadán parametr 

UI==true, tak ji vlastní hráč umělé inteligence a není viditelná. Veškeré operace probíhají 

automaticky a na pozadí. Tato možnost je vhodná, pokud si chce hráč zahrát sám. Princip UI je 

takový, že pokud je na tahu, vytvoří se vlákno, které řídí tah UI hráče. Vše probíhá v rámci pravidel 

hry. Při řešení jsem měl problém, že UI tah proběhl rychleji, než na to server stačil reagovat. Proto 

jsem zvolil řešení přes vlákno, kde ho na konci uspím metodou sleep() na 5 sekund. Tím jsem vyřešil 

problém synchronizace UI hráče a serveru a mohl jsem se pustit do implementace serveru a RMI. 
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6.1.6 Implementace rozšíření 

Jednotlivá rozšíření se od základní hry liší v drobných detailech, které jsem popsal 

v pravidlech. Pro každou novou akci, kterou rozlišení přináší, jsem v balíčku Rules vytvořil nové 

pravidlo. Např. pro přidání stavitele, prasátka nebo dvojitý tah. Každému rozšíření jsem přizpůsobil i 

GUI. Vyhodnocování a vše ostatní jsem přizpůsobil tomu, abych mohl v budoucnosti přidat další 

rozšíření s minimálními zásahy do programu. Každý RegionOnCard má proměnnou special, která 

udává funkci oblasti (erb, katedrála, hostinec atd.). Pro každé nové pravidlo by se pouze vytvořila 

nová třída, jak jsem to implementoval do teď u prvních dvou rozšíření. Takže si nyní může kdokoliv 

zahrát základní hru se dvěma rozšířeními. Kupci a stavitelé, Hostince a Katedrály. 

6.1.7 Přihlašovací okno 

Jako poslední věc jsem implementoval třídu CarcassonneStart. Tato třída opět dědí ze třídy JFrame, a 

slouží pro vytvoření a následné přihlášení do nějaké hry. Zároveň umožňuje přidání UI hráče. Jedná se 

o aplikaci ve swingu s použitím tlačítek, textboxů, comboboxů a checkbuttonu. Toto je třída, která se 

spouští pomocí JWS. 

 

Obrázek 17: UML diagram tříd pro založení nové hry v přihlašovací aplikaci 

 Na obrázku 16 vidíme diagram tříd pro připojení a zakládání her na serveru společně se všemi 

třídami, potřebnými pro správnou funkčnost.   
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6.2 Implementace herního serveru 

Pro herní server jsem zvolil konzolovou aplikaci, protože u něj nezáleží na vzhledu. JE to 

aplikace, která po spuštění běží neustále. Server se spouští s parametrem -start, naopak pro vypnutí 

serveru je příkaz /quit, který se napíše přímo do konzole serveru. Tímto příkazem se ukončí všechny 

služby serveru, běžící hry, uvolní se porty a aplikace se ukončí. 

 

Obrázek 18: Adresářová struktura balíčku Entites (kódy serveru) 

Stručný popis tříd v balíčku Entites 

 ConCarcassonne – interface pro Carcassonne 

 ConectorClientCarcassonne – interface pro klienta hry Carcassonne 

 ConectorCarcassonne – zdrojové kódy pro Carcassonne 

 ConectorGameCarcassonne – zdrojové kódy hry Carcassonne 

 ConGameCarcassonne – interface pro hru Carcassonne 

 GameCarcassonne – zdrojové kódy hry 

 Init – třída, pro inicializaci balíčku karet 

 Player – zdrojové kódy hráče 

Na obrázku 18 jsem vyjádřil vztahy mezi výše zmíněnými třídami a rozhraními. Tím jsem chtěl 

pomoci lépe pochopit jednotlivé třídní závislosti čtenáři mé práce. Komunikaci mezi těmito třídami a 

klientem popíši níže. 
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Obrázek 19: UML diagram tříd serverové části aplikace 

6.2.1 Princip funkčnosti serveru 

Načtení adres a portu 

 Po startu serveru si musí načíst parametry ze souboru gameserver.properties. Je to soubor, kde 

jsou uloženy parametry portRMI (udává číslo portu, na kterém server komunikuje) a hostRMI (určuje 

adresu serveru). Z těchto parametrů se složí adresa ve tvaru např. rmi://127.0.0.1:3232/Carcassonne. 

Vytvoření registrů 

 Před zaregistrováním tříd musím vytvořit RMI registry na serveru příkazem: 

LocateRegistry.createRegistry(port);  

Registrace rozhraní 

 Na serveru musí být třída, která bude udržovat seznam hraných her. Také se stará o přihlášení 

do hry a vytvoření hry nové. Tato třída se jmenuje ConectorCarcassonne. Dále jsem pro ni vytvořil 

interface, jehož pomocí se klient připojuje k třídě na serveru. Jeho název je conCarcassonne.  

Příklad: 

 ConectorCarcassonne conCarcassonne; 

 String address = „rmi://127.0.0.1:3232/Carcassonne“; 

 conCarcassonne = new ConectorCarcassonne; 

 Naming.rebind(address, conCarcassonne); 
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 Seznam her se skládá z listu třídy hry, tato třída se jmenuje GameCarcassonne. Ta obsahuje 

všechny informace o aktuální hře. Ty informace obsahují název hry, maximální počet hráčů, počet 

aktuálně hrajících hráčů a stav hry. Stav hry je proměnná typu List<List> a obsahuje tyto další listy: 

 packOfCards – balíček karet 

 usedCards – použité karty 

 allRegions – oblasti hrací plochy 

 players – hráči, kteří hrají danou hru a všechny informace o nich 

Jelikož stav hry posílám ostatním hráčům pomocí RMI, musí vše, co posílám implementovat 

rozhraní Serializable. Nyní jsem přesunul třídu Player do balíčku Entites a přidal jsem do ní 

proměnnou o interface na třídu Gui. Tento interface je uložen pod názvem 

ConectorClientCarcassonne. 

Registrace hry 

 Pro hru mám vytvořenou vlastní třídu, přes kterou klient komunikuje. Této třídě pošleme 

pointer na třídu, kde jsou uloženy informace o hře. S nimi pak pracuje. Tato třída se jmenuje 

ConectorGameCarcassonne.  

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

název hry. Např. rmi://127.0.0.1:3232/Carcassonne/Hra_1. Při skončení hry se tato třída na adrese 

odregistruje z adresy. Zároveň se smaže ze seznamu her v třídě hry. Smazání hry neprobíhá jen jejím 

ukončením. Server pravidelně prochází status hráčů, a pokud jsou všichni off-line, tak ji odregistruje a 

smaže ze seznamu her.  

Kompilace serveru 

 Po kompilaci serveru se nám vytvoří jar soubor, který pak spustíme s parametrem start pro 

běh serveru. 

6.3 Komunikace klienta a serveru 

Jelikož je komunikace postavena na RMI, jsou připravena tyto rozhraní: 

 ConCarcassonne – komunikace od klienta na server (přihlášení ke hře) 

 ConGameCarcassonne – komunikace od klienta na server (obsluha hry) 

 ConectorClientCarcassonne – komunikace od serveru ke klientovi (obsluha hry) 



 

26 

 

 

Obrázek 20: Diagram komunikace klienta a serveru 

Připojení ke hře 

 Po spuštění hry je navázáno spojení se serverem. V něm se připojíme pomocí interface na 

požadovanou vzdálenou třídu serveru. 

 ConCarcassonne conCarcassonne; 

 conCarcassonne = (ConCarcassone) Naming.lookup(addressGame); 

 Prvním požadavkem je, zda se může hráč zapojit do hry.  

conCarcassonne.getGame(nazevHry, this.login); 

 Server pak projde seznam her pomocí metody getGame třídy ConectorCarcassonne, aby nalezl 

požadovanou hru. Do hry je připojen pouze dle pravidel přihlášení do hry (viz kapitola 5). 

 

Obrázek 21: Sekvenční diagram připojení ke hře 
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Spuštění hry 

 Pokud je kapacita hry naplněna hráči, server odešle všem klientským gui třídám, pomocí 

rozhraní ConectorClientCarcassonne, informaci o započetí hry metodou startGame. Poté server 

vybere hráče, který je první v pořadí. Tomu pošle metodu sendNext, že může hrát. 

Průběh tahu: 

 Než bude moct hráč provést tah, musí čekat, dokud hráč nepřijme metodou sendNext ve třídě 

RMIKomunikace informaci, že je na řadě. Poté hráč provede tah, zavolá metodu sendMove, která pošle 

stav hry na server. Server poté odešle stav hry všem ostatním hráčům. Hned po ní se provede metoda 

sendNext, která říká serveru, že může hrát další hráč, který je na řadě. 

 

Obrázek 22: Sekvenční diagram průběhu tahu 

Konec hry:  

 Pokud v balíčku došly karty, server odešle všem hráčům sendVictory. Hráčům se zobrazí 

konečná tabulka, pořadí hráčů a počet bodů. Poté se hra zruší. 

6.4 Návaznost na již existující sadu bakalářských prací 

Má bakalářská práce navazuje na již existující sadu her po internetu. [11] Z toho důvodu jsem 

celou implementaci situoval tímto směrem hned od začátku, aby připojení mého serveru do již 

existujícího, bylo jednoduché a nemusel by se nějakým rozsáhlým způsobem upravovat. Samozřejmě 

jsem počítal s drobnými úpravami, ale tomu se vyhnout nedá. Ale i přes to, je návaznost vyřešena. 
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo získat přehled o různých technologiích postavených na Java 

platformě. Od tvorby grafického rozhraní ve swingu, přes JWS až po RMI komunikační protokol. 

Myslím, že tato část mi dala dobrý přehled o výše uvedených technologiích, které pak budu moci 

využít v budoucnu. Dále se má práce zaobírala implementací on-line hry Carcassonne, umožňující hru 

více hráčů po internetu.  

Při implementaci jsem se snažil umožnit co největší komfort a pohodlí hráčům. Každý hráč si 

může založit vlastní hru, kterou si pak může zahrát s kamarády nebo proti virtuálním hráčům.  

Naimplementoval jsem základní hru s rozšířením Kupci a Stavitelé, Hostince a Katedrály. Tyto 

dvě rozšíření přidaly základní hře nový herní rozměr. Navíc jsem se snažil zvolit vhodně architekturu, 

aby implementace dalších rozhraní nebyl nadlidský úkol. A to se mi podařilo. I z funkční strany jsem 

rozhraní naimplementoval dobře a příjemně pro hráče. Soustředil jsem se na funkčnost základní hry a 

hlavně komunikaci klient/server, která je u každé on-line hry stěžejní.  

Dalším prvkem bylo to, abych mohl moji hru přidat do již existující sady bakalářských prací, 

zabývajících se problematice on-line her. Tuto část jsem splnil, stačilo by přidat zdrojové kódy a 

upravit z části původní server, ale k žádným zásadním změnám by nedošlo. 

 Výsledkem práce je herní server pro hru Carcassonne se dvěma rozšířeními psaný v Javě. 

Během vývoje byla prověřena většina mých programátorských dovedností, logického myšlení a také 

schopnost orientovat se v odborných textech.  
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9 Přílohy 

- CD ROM 

Obsah CD ROM 

- Bakalářská práce 

- Zdrojové kódy hry a serveru 

Tento CD ROM  je jako příloha k bakalářské práci Carcassonne on-line. 


