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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a zpracováním jednoduché počítačové hry v Javě pro různé 
platformy, a to pro mobilní telefony, jako applety a jako samostatné spustitelné stand-alone aplikace. 
V práci jsou zhodnoceny výsledky v podobě míry přenositelnosti kódu a množství kódu, který je pro 
všechny uvedené platformy neměnný. 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

This bachelors thesis is about programming a simple computer game in Java, written for several 
different platforms such as mobile phones, java applets and as a stand-alone application. Evaluations 
of multiplatform usage and amount of code, which is equivalent for all mentioned platforms, can be 
found in this work. 
 
 
 
 
 
 

Klíčová slova 

počítačová, hra, java, mobil, 2D, applet 
 
 
 
 

 

Keywords 

computer, game, java, mobile, 2D, applet, arcade 
 
 
 
 
 

 

Citace 

Brus Jan: Multiplatformní počítačová hra v Javě, bakalářská práce, Brno, FIT VUT v Brně, 2010 



Multiplatformní počítačová hra v Javě 
 
 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Zdeňka Jančíka. 
Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal. 
 
 

…………………… 
Jan Brus 

31.ledna 2010 
 

 
 
 
 

Poděkování 

Tímto bych rád poděkoval Ing. Zdeňku Jančíkovi a panu Doc. Janovi Černockému za jejich podporu 
a odbornou pomoc při tvorbě této práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan Brus, 2010 
Tato práce vznikla jako školní dílo na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě informačních 
technologií. Práce je chráněna autorským zákonem a její užití bez udělení oprávnění autorem je 
nezákonné, s výjimkou zákonem definovaných případů.. 

 4



 1

Obsah 
Obsah ......................................................................................................................................................1 

1 Úvod...............................................................................................................................................3 

1.1 Dnešní počítačové hry ...........................................................................................................3 

1.2 Aplikace na různých zařízeních ............................................................................................3 

1.3 Historie jazyka Java ..............................................................................................................3 

Návrh aplikace ........................................................................................................................................6 

1.4 Výběr programovacího jazyka ..............................................................................................6 

1.5 Zvolený typ hry .....................................................................................................................6 

1.6 Základní schéma aplikace .....................................................................................................7 

1.7 Návrh aplikace pro PC ..........................................................................................................7 

1.7.1 Rozlišení ...........................................................................................................................7 

1.7.2 Ovládání............................................................................................................................7 

1.8 Návrh aplikace jako applet ....................................................................................................8 

1.9 Návrh aplikace pro mobilní zařízení .....................................................................................8 

1.9.1 Rozlišení ...........................................................................................................................8 

1.9.2 Ovládání............................................................................................................................8 

2 Realizace aplikace..........................................................................................................................9 

2.1 Aspekty realizace nezávislé na platformě .............................................................................9 

2.1.1 Úkol hráče.........................................................................................................................9 

2.1.2 Soubory typu JAR.............................................................................................................9 

2.1.3 Časování aplikace ...........................................................................................................10 

2.1.4 Formáty obrázků .............................................................................................................12 

2.1.5 Načítání obrázků .............................................................................................................13 

2.1.6 Přehled knihovny Java2D ...............................................................................................13 

2.2 Realizace na mobilních zařízeních ......................................................................................14 

2.2.1 Diagram tříd pro mobilní zařízení...................................................................................15 

2.2.2 MIDlet profil...................................................................................................................16 

2.2.3 Finální vzhled aplikace na mobilních zařízeních ............................................................17 

2.3 Realizace na PC...................................................................................................................18 

2.3.1 Diagram tříd pro PC........................................................................................................18 

2.3.2 Tvoření okna ...................................................................................................................19 

2.3.3 Finální vzhled aplikace na PC.........................................................................................19 

2.4 Realizace v appletech ..........................................................................................................20 

2.4.1 Spouštění appletů na webu..............................................................................................20 



2.4.2 Finální vzhled aplikace jako applet.................................................................................22 

3 Zhodnocení multiplatformnosti....................................................................................................23 

3.1 Statistiky přenositelnosti kódu ............................................................................................23 

3.2 Porovnání rozdílů na různých platformách .........................................................................24 

4 Závěr ............................................................................................................................................26 

4.1 Funkčnost výsledné aplikace...............................................................................................26 

4.2 Možnosti rozšíření, pokračování práce ...............................................................................26 

4.2.1 Krátkodobé výhledy........................................................................................................26 

4.2.2 Dlouhodobé výhledy.......................................................................................................26 

 

 2



1 Úvod 

1.1 Dnešní počítačové hry 

Člověk je tvor hravý. Proto není divu, že vše, co vytvoří pro ulehčení svého života, se snaží využít i 

pro svoji zábavu. Jakmile vyrobil první automobily, objevily se první automobilové soutěže. Dnes již 

jsou soutěží stovky, či spíš tisíce. Od formule 1, Dakar, závodů do vrchu až po soutěže veteránů, 

starých automobilů. Ne jinak tomu bylo a je s výpočetní technikou. Počítačové hry se staly novým 

fenoménem naší doby. Tak jak bylo před dvaceti lety samozřejmé, že si kluci hráli s autíčky a holky s 

panenkami, tak samozřejmě si dnes děti hrají na počítačích. Počítačové hry tedy tvoří velkou část 

zábavního průmyslu. 

1.2 Aplikace na různých zařízeních 

Aplikace, jak je známe dnes, kladou velký důraz na přenositelnost. I v dnešní době technologií je ale 

poměrně složité napsat absolutně přenositelnou aplikaci, jejíž kód by zvládal jak práci s klávesnicí, 

tak vykreslování obrázků a případně i komunikaci s podobnými zařízeními a to na všech platformách. 

Důvodem je to, že na trhu existuje mnoho výrobců zařízení (zařízení myšleno mobilní telefony, PDA, 

PC), pro která jsou tyto aplikace programována. Každý takovýto výrobce používá svůj způsob 

ovládání a funkčnosti svého výrobku, který se může od ostatních zařízení velmi lišit. Například 

většina klávesnic pro PC funguje tak, že zasílá do PC signály i když je stisknuto více tlačítek 

najednou. Tato funkčnost však obvykle chybí u některých mobilních telefonů, které reagují pouze na 

stisk jednoho tlačítka v určitou dobu. Takovéto rozdíly ve funkčnosti odlišných zařízení přináší 

programátorům problémy, které musí řešit pro každé zařízení zvlášť. Tato bakalářská práce 

pojednává právě o míře nutnosti řešit takovéto problémy, pokud programujeme aplikaci pro různá 

zařízení, která jsou takto odlišná. A počítačová hra, dle mého názoru, je dobrým nástrojem pro 

zjištění této míry, protože je v ní nutno řešit zrovna takové problémy, které vznikají již zmíněnými 

rozdíly mezi zařízeními. 

1.3 Historie jazyka Java 

Tato sekce je převzata z [3]. 

Za počátek vzniku Javy můžeme považovat podnět viceprezidenta společnosti Sun Microsystems 

Billa Joye k vytvoření nového jazyka, který by umožňoval stručný a efektivní zápis programů. V roce 

1990 vznikl Green Team vedený Jamesem Goslingem. Tato malá vývojová skupina společnosti Sun 

si vytyčila za svůj cíl vytvoření systému pro domácí spotřebiče. Po dobu dvou let pracovala odděleně 
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od zbytku světa na něčem, co by mohlo vnést nový život do světa informačních technologií. 

Spotřební elektronika se vyznačuje podstatně delší životností (ať již morální či funkční) než současný 

software pro výpočetní techniku. Domácí spotřebiče mají omezenou velikost paměti a pomalé 

procesory. Cílem bylo vytvořit chytrou spotřební elektroniku, která by mohla být centrálně ovládána a 

programována dálkovým ovládáním. Za geniální se dá považovat myšlenka, že různá zařízení 

komunikují v heterogenním prostředí přímo mezi sebou. 

Po roce výzkumu a vývoje skupina představila Star 7 (*7). Jednalo se o prototyp zařízení, 

spojující osobní digitální asistent (PDA) a dálkové ovládání. Byl vybaven procesorem RISC, 

dotykovým displejem a umožňoval práci s aplikacemi v jazyce Oak (jazych Jamese Goslinga 

vycházející z C++). V té době trh neměl zájem o PDA (viz neúspěch Apple Newton PDA), proto se 

zařízení Star 7 nezačalo nikdy hromadně vyrábět. 

Dalším neúspěšným pokusem o praktické využití vytvořené technologie bylo úsilí o výrobu 

set-top boxů k televizorům pro společnost Time Warner (roku 1993). Rovněž se nepodařilo uzavřít 

smlouvu s výrobcem herní konzole 3DO – možná naštěstí, neboť komerční neúspěch 3DO mohl celý 

projekt definitivně pohřbít. 

Nová technologie byla na světě, ale nedařilo se pro ni nalézt vhodné uplatnění. Do nelehké 

situace se nakonec vložil Bill Joy, spoluzakladatel společnosti Sun. Výsledkem byl úspěšný plán na 

její využití na poli Internetu. 

V té době se Internet stával stále populárnějším a Oak představoval první možnost, jak oživit 

do té doby statické webové stránky. Malý kód, který se interpretoval prostřednictvím webového 

prohlížeče na straně klienta, byl nazván applet. Z bezpečnostních důvodů se applety spouštějí v tzv. 

„sandboxu“. To znamená, že mezi nimi a systémem vzniká bariéra, díky níž nemůžou applety 

přistupovat k souborovému systému a provádět další, potenciálně nebezpečné činnosti. Prvním 

programem pro spouštění appletů byl prohlížeč Web Runner. Za zmínku stojí, že byl celý napsán v 

jazyce Oak. 

První komerční prohlížeč, který podporoval applety, byl Netscape Navigator. V roce 1995 

dominoval 80-ti procentům trhu. Podpora spouštění appletů byla postupně dodána do většiny 

webových prohlížečů buď přímo, nebo prostřednictvím zásuvných modulů. 

V roce 1995 bylo zjištěno, že jeden programovací jazyk s názvem Oak již existuje. Vlivem 

toho se pro programovací jazyk Oak začal užívat název Java a pro prohlížeč Web Runner název 

HotJava. Java byla poprvé představena na konferenci SunWorld 1995. Technologie byla licencována 

společnostem IBM, Microsoft, Symantec, Silicon Graphics, Inprise (Borland), Oracle, Toshiba či 

Novell. Program v jazyce Java je interpretován prostřednictvím virtuálního počítače (Java Virtual 

Machine, JVM), díky čemuž je nezávislý na konkrétním hardwaru či operačním systému. Původně se 

jednalo o čistě interpretovaný jazyk, ale dnes z důvodu rychlosti převažuje JIT (Just-In-Time) 

kompilace. Nejfrekventovanější části kódu (cykly) jsou za běhu překládány do nativního kódu. 

Rychlost vykonávaného mezikódu (bytecode) ovšem nemůže dosahovat rychlosti nativního kódu. 
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Roku 1996 byl vydán první Java Developement Kit (JDK 1.0), který obsahoval vše potřebné 

pro tvorbu appletů. Dnes je součástí SDK rovněž kompletní zdrojový kód platformy Java. Společnost 

Sun definuje programovací jazyk Java jako jednoduchý, objektově orientovaný, distribuovaný, 

robustní, bezpečný, nezávislý na architektuře, portabilní, interpretovaný, vysoce výkonný a 

vícevláknový. 

Možnosti využití Javy se podstatně rozšířily s příchodem verze jazyka pro stolní počítače (od 

verze 1.2 označovaná jako J2SE). Zanedlouho se jazyk uchytil i v oblasti firemních serverů (J2EE) k 

vývoji aplikací, se kterými uživatelé komunikují prostřednictvím webových prohlížečů (servlet, web 

service). Sun nenechal Javu standardizovat, aby mohl i nadále sám rozšiřovat a řídit její vývoj 

prostřednictvím nově vzniklé Java Community Process (1998). Společnost Microsoft ovšem také 

prováděla svá vlastní rozšíření (nekompatibilní s verzí od společnosti Sun). Soudní spory vedly k 

odejmutí licence a následkem toho Microsoft přestal operační systém vybavovat aktuální verzí Java 

VM. Na poli webových prohlížečů se za několik let karty obrátily a většinový podíl převzal Internet 

Explorer společnosti Microsoft. Tyto události do značné míry omezily používání appletů a aplikací v 

Javě na stolních počítačích. Naproti tomu si na poli serverů dokázala J2EE vybojovat relativně 

pevnou pozici. Posledním přírůstkem do rodiny je distribuce určená pro mobilní zařízení (J2ME). V 

podstatě se jazyk konečně začal používat k tomu, k čemu byl původně navržen. Díky J2ME dokáže 

programátor vytvořit vícevláknovou aplikaci pro mobilní telefon nebo PDA v nesrovnatelně kratším 

čase než dříve za použití assembleru konkrétního procesoru. 

J2ME se od J2SE neliší v jazyku, ale v dostupných aplikačních programových rozhraních 

(API). Například není možná práce s čísly v plovoucí desetinné čárce a s tím související složité 

implementace pokročilejší matematiky. Technologie Java se dnes používá v mnoha oblastech - od 

platebních karet (smart card) až po superpočítače. Dnešní domácí spotřebiče nejsou o moc chytřejší 

než byly v roce 1991, takže by se dalo říci, že původní výzkumný projekt společnosti Sun neuspěl. 

Namísto toho byl vytvořen nový objektově orientovaný jazyk pro programování, úzce svázaný s 

Internetem. 
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Návrh aplikace 

1.4 Výběr programovacího jazyka 

Dostali jsme za úkol napsat počítačový program, který zvládá práci s klávesnicí a umí vykreslovat na 

monitor jednoduché obrázky. Na výběr tedy máme několik programovacích jazyků, například C/C++, 

C#, Java, Python. Velice důležitou součástí programu je přenositelnost, proto je jazyk Java jasnou 

volbou, protože přenositelnost je mnohem vyšší, než u ostatních programovacích jazyků, jako 

například C/C++. Podporu má prakticky na všech zařízeních, jedinou podmínkou je přítomnost JVM 

(Java Virtual Machine). Přítomnost JVM na počítačích je dnes již běžná věc, prohlížeče mívají 

nainstalovanou Javu také běžně a na většině mobilních telefonů se s Javou setkáme a pokud ne, bývá 

obvyklá možnost instalace JVM dodatečně. Na mobilní telefony se systémem Windows Mobile 

existuje například JVM pod názvem MysaifuJVM, kterou lze na mobil nahrát a nainstalovat. 

1.5 Zvolený typ hry 

Historie počítačových her nám nabízí spoustu typů a žánrů, se kterými se lze v dnešní době setkat. 

Chronologicky pojato jsou to nejprve textové hry, logické, pak jejich spojení ve formě adventur. Dále 

následují RPG (Role-Playing Game – hra na hrdiny), akční, simulátory a strategické. S posledními 

čtyřmi zmíněnými se v dnešní době setkáme nejčastěji. Některé hry mohou spadat do více žánrů 

najednou, například akční RPG. 

Zvolil jsem jednoduchou akční 2D plošinovou hru, která dostatečně zatíží zařízení, na kterém 

hra poběží, a využije velkou část jeho hardwarové výbavy. To proto, aby se projevily rozdíly mezi 

zařízeními a já tak mohl řešit problémy a porovnávat. 

Ke hře jsem přidal přívlastek „akční“, protože hráč bude muset reagovat na hru řádově 

v desetinách sekund, jinak se mu ve hře nebude dařit a prohraje. Z toho vyplývají nároky na aplikaci, 

která se podle tohoto návrhu musí často aktualizovat. Hra bude obsahovat pohyb objektů a aby pro 

lidský mozek byl pohyb vnímatelný, musí se pozice objektu měnit alespoň 8x za vteřinu. Tento pohyb 

by ale nebyl plynulý, pro počítačové hry se bere minimální hodnota alespoň 25fps (frames per second 

– obrázků za sekundu), jako bezproblémová hodnota se bere 60fps. Filmy, například v televizi, ve 

formátu PAL sledujeme rychlostí 25fps, v zemích Ameriky používají častěji formát NTSC, ve kterém 

za vteřinu můžeme zpozorovat 30 různých obrázků. 

Události které se mění 60x za sekundu se zdají být pro laika téměř nereálné, u počítačů je toto 

ale zcela běžná věc a každé zařízení, na kterém tato hra poběží, by mělo být schopno takto rychle 

pracovat. 
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1.6 Základní schéma aplikace 

 
Obrázek 1.1. Schéma aplikace 

Takto by mělo vypadat základní schéma funkčnosti aplikace. Program by měl začínat ve třídě 

Main metodou main, dále by měla třída Canvas vytvořit plátno na které bude kreslit a také by 

v této třídě měl být naprogramován animační algoritmus. K ovládání prvků slouží třída 

Controller, které pomáhá ItemController. Obě tyto třídy používají ImageLoader 

k načítání obrázků. 

1.7 Návrh aplikace pro PC 

V sytému Windows aplikace poběží v okně, celo-obrázkový (fullscreen) režim není vhodný, protože 

objekty, které chci použít i na mobilních zařízeních mají nízké rozlišení. 

1.7.1 Rozlišení 

Podle encyklopedie Wiki jsou nejpoužívanější rozlišení monitoru na PC 1024×768 (XGA/XVGA, 

eXtended), 1280×800 (WXGA, Wide XGA, hlavně u notebooků), a 1600×1200 (UXGA, Ultra-

eXtended). Naše hra nepotřebuje nijak zvláště velké rozlišení, protože používá stejně velké ikony 

jako u mobilních zařízení. Zvolil jsem rozlišení 500x400 bodů, což znamená, že okno naší aplikace 

bude (u nejpoužívanějších rozlišení) pokrývat průměrně čtvrtinu až pětinu monitoru. Není to moc, ale 

hratelnost tím nijak neutrpí. 

1.7.2 Ovládání 

U PC je nejpoužívanějším prvkem pro ovládání myš a klávesnice. Hra je určena i pro mobilní 

zařízení, která se ovládají pomocí kláves, proto jsem zvolil k ovládání hry na PC klávesnici. Ve hře je 

potřeba ovládat pohyb směrem nahoru, doleva a doprava. Právě tyto směry zobrazují šipky na 
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klávesnici, hra je tedy naprogramována na ovládání šipkami. Dále je potřeba nějakým způsobem 

vypínat aplikaci. To lze v systému Windows provést uzavřením okna naší aplikace pomocí kliku na 

křížek myší, nebo také klávesovou zkratkou Alt+F4 na klávesnici. Já jsem naprogramoval vypnutí i 

pomocí tlačítka Esc (escape) nebo tlačítka s písmenem Q (jako quit). 

1.8 Návrh aplikace jako applet 

Tato platforma (applet) je prakticky totožná s návrhem pro PC, protože s největší pravděpodobností 

poběží applet na PC v některém z dostupných internetových prohlížečů jako je například Microsoft 

Internet Explorer, nebo Mozilla Firefox, nebo Opera. Aplikace by měla fungovat v každém 

prohlížeči, který podporuje Javu. Java v prohlížečích je dnes již běžná věc. 

1.9 Návrh aplikace pro mobilní zařízení 

1.9.1 Rozlišení 

U mobilních zařízení existuje jeden problém a to ten, že na trhu existuje spousta výrobců mobilních 

zařízení, ať se jedná o mobilní telefon nebo iPhone nebo PDA, z čehož vyplývá, že existuje mnoho 

různých rozlišení obrazovky použité na mobilním zařízení. Nemůžeme jsi být jisti, v jakém rozlišení 

aplikace poběží, zároveň si nemůžeme napevno určit rozlišení aplikace, protože na příliš malou 

obrazovku by se nám nevešly všechny objekty a naopak na příliš velké bychom nevyplnili celou 

obrazovku naší aplikací. Rozhodl jsem se tedy navrhnout aplikaci tak, aby se přizpůsobila rozlišení 

sama až při spuštění. Což znamená, že na začátku by aplikace měla zjistit, jaké rozlišení má 

k dispozici a podle tohoto rozlišení umisťovat a vykreslovat všechny objekty. 

1.9.2 Ovládání 

U mobilních zařízení se většinou setkáme s číselníkem, který obsahuje číslice a znaky „*“ (hvězda) a 

„#“ (mřížka). Naštěstí pro nás je obvyklé rozložení písmen u všech výrobců stejné. Jednička je nahoře 

vlevo, pak se po řádcích postupuje až k nule, která se nachází mezi znaky „*“ a „#“. My potřebujeme, 

podle návrhu, k ovládání 3 tlačítka. Doleva, doprava a nahoru. Zvolil jsem rozmístění stejné jako na 

klávesnici a to tak, že tlačítko s číslem 2 bude ovládat směr nahoru, doleva bude tlačítko s číslem 4 a 

doprava s číslem 6. Existují i zařízení, která nemají tlačítka s číslicemi, pro tato zařízení naše aplikace 

bohužel fungovat nebude. 
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2 Realizace aplikace 

2.1 Aspekty realizace nezávislé na platformě 

2.1.1 Úkol hráče 

Hráč ovládá vrtulník a jeho úkolem je, podle návrhu, dosáhnout co nejvyššího počtu bodů, toho 

dosáhne tím, že se co nejdéle udrží ve vzduchu. Body přibývají s časem stráveným ve vzduchu. 

Pokud se hráč dotkne země, počet bodů se vynuluje. K udržení se ve vzduchu má hráč k dispozici 

palivovou nádrž s palivem, kterého v nádrži ubývá, když hráč stiskne tlačítko nahoru, tedy když má 

vrtulník letět směrem nahoru. Aby hra nebyla tak jednoduchá, musí si hráč dávat pozor na objekty 

kolem kterých létá a vyhýbá se jim letem do stran nebo změnou výšky. Některé objekty mu však 

přidávají palivo a body, takže aby se udržel ve vzduchu, musí do těchto typů objektů narážet a tím je 

sbírat. 

2.1.2 Soubory typu JAR 

Soubor typu JAR je realizací určitého způsobu uložení programového kódu a zdrojů do společného, 

komprimovaného souboru. Zdrojem může být téměř cokoliv včetně obrázků a zvuků. Bude-li applet 

(nebo aplikace) využívat větší množství obrázků, dojde, kvůli opakovaně ustavovaným síťovým 

spojením pro jejich stahování, k výraznému snížení rychlosti. Mnohem lepší je vytvořit jediný soubor 

JAR, který obsahuje applet (nebo aplikaci) se všemi svými obrázky, a nechat prohlížeč (nebo 

uživatele), aby si jej stáhnul. Když je poté třeba některý obrázek načíst, jde už jen o rychlé čtení 

z lokálního souboru. Z pohledu uživatele se program stahuje trochu déle, ale pak už běží relativně 

plynule. 

Naši aplikaci, pro všechny platformy, převádíme do souboru typu JAR, takže všechny zdroje i 

obrázky máme uloženy i s programovým kódem v jediném souboru. Aplikaci tak můžeme snadněji 

přenášet, a navíc jsou všechna takto uložená data komprimována. Před převedením jsem si musel 

všechny zdroje patřící do naší aplikace připravit. Aplikační zdrojový kód se nachází ve složce game. 

Obrázky jsou uloženy v adresáři img. Toto adresářové schéma platí pro všechny platformy. 

V systému Windows95 si musíme dávat pozor na problém, při kterém se jména souborů zobrazují v 

„uživatelsky příjemné“ formě s malými písmeny. Java není takto shovívavá (je tzv. „case sensitive“) 

a nebude schopna najít soubor ICONS.PNG řekneme-li jí, že má načíst icons.png. Měli bychom si 

proto otevřít okno v systému DOS a zkontrolovat jména souborů v adresářích. 
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Dalším krokem je vytvoření textového souboru, který se stane základem manifestu uvnitř 

souboru JAR. Manifest o něm uchovává celou řadu metainformací, převážně ve vztahu k autentizaci, 

rozšířením a zapečetění (sealing). My ovšem přidáme pouze jméno nejvyšší třídy, 

MainPC/MainME/MainApp, které obsahují metodu main(). Umožníme tak spuštění aplikace při 

poklepání na tento soubor. Příkaz v příkazovém řádku pro převedení celého projektu do JAR souboru 

vypadá takto: jar <volby> <manifest soubor> <název výsledného JAR 

souboru> <seznam vstupních souborů/adresářů>. 

Pomocí voleb můžeme specifikovat následující možnosti: 

c – Vytvoř soubor typu JAR. 

v – Rozšířený výstup, směrovám během procesu vytváření na stdout, obsahuje seznam 

všech věcí přidávaných do nového souboru typu JAR. 

m – Na příkazovém řádku je také jméno souboru s manifestem, který by se měl začlenit 

do manifestu souboru JAR. 

f – Jméno výsledného souboru JAR je předáváno na příkazovém řádku. 

V seznamu vstupních souborů můžeme použít symbol hvězdičky (*). Do nového archivu JAR 

se přidají všechny soubory s příponou .class v aktuálním adresáři. Je přidán rovněž celý adresář img 

společně s celým jeho obsahem. 

Výsledný JAR soubor se nakonec objeví v adresáři, kde jsme tento příkaz provedli. V systému 

Windows jej můžeme spustit poklepáním na jeho ikonu. Jeho velikost je nějakých 23KB. Originální 

složka se všemi přeloženými částmi projektu má velikost 21KB. K žádné výrazné kompresi tedy 

nedošlo, výhody komprese bychom pocítili při použití například obrázků s větším rozlišením. 

Výsledný JAR soubor můžeme také spustit příkazem z příkazového řádku: 

java –jar janbrusBP.jar 

Výhodou spuštění z příkazového řádku je, že výstup z aplikace uvidíme v konzoli, kde jsme 

tento příkaz napsali. Naopak při spuštění poklepáním myší je aplikační výstup nenávratně ztracen. 

Kontrolu obsahu archivu JAR můžeme provést jednoduchým způsobem tak, že jej otevřeme 

jakýmkoliv programem, který umí pracovat se soubory typu ZIP, jako je například WinZip 

(http://www.winzip.com). Další možností je napsat na příkazový řádek následující příkaz: 

jar tf janbrusBP.jar. 

2.1.3 Časování aplikace 

Jak je jíž zmíněno v kapitole 2.2, optimální rychlost aktualizace naší aplikace je 60fps (obrázků za 

sekundu), z toho vyplývá, že aplikace musí vykonávat své úkoly v krátkých časových intervalech, 

řádově v milisekundách. Také je musí vykonávat v pravidelných časových intervalech se stejnou 

periodou na všech platformách, což znamená, že naše aplikace potřebuje měřit čas s přesností na 

milisekundy. Hra tedy funguje tak, že se pravidelně překresluje takovým způsobem, jakým je 
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naprogramována a také tak, jak ji uživatel ovládá. K překreslení volám metodu gameRender(). 

Není ale dobré volat tuto metodu okamžitě po dokončení předchozího volání této metody, dosáhli 

bychom sice vysoké hodnoty fps, ale znamenalo by to, že procesor by byl stoprocentně zatížen pouze 

touto metodou a nezbyl by čas na vykonávání jiných důležitých úkolů. Celé samotné překreslení trvá 

jen několik milisekund. My potřebujeme aby se aplikace překreslovala 60x za sekundu což je 

každých 16,7 milisekund. Dobu mezi jednotlivými překresleními bychom měli uvolnit procesoru aby 

mohl vykonávat jiné úkony. Abych mohl takto uvolňovat prostředky pro procesor, celá aplikace běží 

jako vlákno (thread) s metodou run(), toto vlákno lze voláním metody 

Thread.sleep(miliseconds) uspat na určitou dobu a tím se uvolní prostředky pro procesor. 

Tato doba spánku je velice důležitá a určuje tak hodnotu našich fps, rozlišujeme ale také takzvané ups 

(updates per second), což je v podstatě rychlost dějů v aplikaci, při velmi vysoké ups by byla hra 

nehratelná a hráč by nestíhal reagovat, při velmi nízké ups by byla hra nudná a hráč by čekal než by 

musel zareagovat. Je jasné, že hodnoty ups a fps spolu velice souvisí a v naší aplikaci jsou na stejné 

hodnotě (60 za sekundu). 

Jak již bylo řečeno, v době, kdy už aplikace provedla gameRender a gameUpdate dochází 

k čekání. V této době bychom měli umožnit procesoru zabývat se i jinými procesy a to z několika 

důvodů, proto uspíme aplikaci na krátkou dobu pomocí metody Thread.sleep(sleepTime). 

Jedním z důvodů je umožnění tzv. „garbage collection“ virtuálního stroje JVM, jde o činnost jádra 

Javy, při které dochází k uvolnění již nepotřebné paměti a také k několika dalším úklidovým 

činnostem. Druhým důvodem uspání je přidělení metodě gameRender() čas na překreslení. 

Určení, na jakou dobu uspíme aplikaci, je kritické k dosažení požadované hodnoty fps. Pokud 

aplikaci uspíme na příliš dlouho, animace se bezdůvodně zpomalí, pokud nastavíme čekání na příliš 

krátkou dobu, JVM uloží požadavek na vykreslení do fronty a v případě příliš vysoké zátěže systému 

jej prostě přeskočí. 

Je tedy jasné, že nastavit pevnou dobu uspání nemůžeme, protože doba trvání činnosti mimo 

tuto dobu je závislá na zařízení na kterém tato aplikace běží a také na činnosti ve hře. Dobu uspání 

aplikace nastavujeme tedy dynamicky. Měříme čas mezi voláním uspání a pokud aplikace spí déle, 

než by měla, příští uspání se nastaví na kratší dobu a opačně. 

Existuje ještě jeden problém v tomto systému uspávání a to ten, že procesor by teoreticky mohl 

být tak zaneprázdněn, že by mu nestačila ani doba uspání k provedeni ostatních operací a docházelo 

by k nedostatečně častému provádění metody gameUpdate. Proto ještě na konci naší metody run 

kontrolujeme, zda k tomu nedošlo a pokud ano, zavoláme dodatečně metodu gameUpdate. Tím 

dosáhneme prakticky konstantní doby aktualizace při jakémkoliv vytížení procesoru. 

Mnohem zajímavějším problémem je rozlišení a přesnost operací časovače, protože vrátí-li 

nepřesné hodnoty, může tím nepříznivě ovlivnit hodnoty fps. Rozlišení časovače, neboli granularita, 

je množství času, které musí uplynout mezi dvěma po sobě jdoucími voláními časovače tak, že 
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obdržíme dvě různé hodnoty. V Javě se můžeme setkat s mnoha různými časovači z různých 

knihoven, jako například časovač z knihovny Swing nebo z knihovny Java3D. Existují ale i 2 

časovače, které jsou v Javě vestavěné a není proto potřeba dalších knihoven. Jejich hodnotu získáme 

voláním těchto metod: 

System.currentTimeMillis(); 

System.nanoTime(); 

Hodnota granularity je u System.currentTimeMillis() naneštěstí plně závislá na konkrétním 

operačním systému. V operačních systémech Windows95 a 98 je rozlišení tohoto časovače 55 ms, 

což znamená, že opakované volání currentTimeMillis() vrátí různé hodnoty zhruba každých 

55 ms. Kdežto System.nanoTime() dosahuje hodnot rozlišení na platformě Windows 1-6 

mikrosekund. Volíme tedy tento časovač. 

2.1.4 Formáty obrázků 

Počítačové hry obvykle používají směsici obrázků v nejrůznějších populárních grafických formátech 

(jako jsou GIF, JPEG a PNG), z nichž každý má své výhody i nevýhody. Obrázek formátu GIF 

(Graphics Interchange Format) je nejvhodnější pro grafiku s nízkým počtem barev ve stylu 

kreslených filmů, protože soubor může pojmout maximálně 256 odlišných barev. Používá totiž 

tabulku barev, která obsahuje právě 256 prvků. Jeden prvek může reprezentovat průhlednou barvu, 

kterou pak Java nevykresluje. Tím, že soubor typu GIF může obsahovat více obrázků, poskytuje 

elementární animační možnosti. Při zobrazení se obrázky kreslí nepřetržitě jeden za druhým (v Javě 

třeba přes metodu drawImage()). Protože v Javě neexistuje jednoduchý způsob řízení animace, 

nedá se tato vlastnost příliš využít. 

V souboru ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group) se používají 3 bajty (24 bitů) 

na pixel (1 bajt pro červenou, zelenou a modrou komponentu – zkráceně RGB), ovšem obsazený 

prostor je ztrátovou kompresí výrazně snížen. Velké plochy jediné barvy tak mohou vypadat skvrnitě, 

ostré změny kontrastu zase bývají rozmazané (například hrany černého textu na bílém pozadí). Hodí 

se především pro větší fotografické obrázky, jako jsou třeba pozadí ve hře. SDoubory JPEG navíc 

nenabízejí průhlednost. 

PNG (Portable Network Graphics) je formát vyvíjený jako náhrada za GIF. Kromě obvyklých 

komponent RGB obsahuje také alfa kanál, který slouží k definici průsvitných oblastí obrázku. 

Průsvitnost je zvláště užitečná pro herní efekty, jako jsou laserové paprsky, kouř nebo duchové. Mezi 

další výhody oproti formátu GIF patří gamma korekce, pomocí níž je možné upravovat jas obrazu na 

různých platformách, nebo 2D-prokládání či (nepatrně) lepší bezeztrátová komprese. Poslední 

jmenovaná vlastnost z něj dělá dobrou volbu při úpravách fotografických obrázků, ale JPEG je 

pravděpodobně vhodnější pro hotové obrázky, protože použitím ztrátové komprese zabírají mnohem 

méně místa. 

V naší aplikaci je využito průhledností, proto jsem zvolil formát PNG. 
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2.1.5 Načítání obrázků 

Z důvodu ušetření paměti a počtu načítání obrázků jsem nakreslil jeden jediný obrázek, ve kterém je 

nakresleno vše, co aplikace potřebuje k zobrazení. Tento obrázek ale musím rozdělit na kousky o 

různých velikostí a tyto kousky pak uložit do proměnných typu BufferedImage. Mohli jsme 

použít i samotnou třídu Image, od které je třída BufferedImage odvozená. Třída 

BufferedImage má však dvě hlavní výhody: data požadovaná pro práci s obrázkem jsou přes její 

metody snadno přístupná a její instance jsou automaticky převáděny (kdykoli je to možné) na obrázky 

řízené virtuálním strojem JVM, což umožňuje při vykreslování obrázků využít hardwarovou 

akceleraci. Nejjednodušším a možná také nejrychlejším, způsobem načtení dat do objektu typu 

BufferedImage je zavolat metodu read() ze třídy ImageIO. Výsledky některých testů říkají, 

že by mohla být až o 10 procent rychlejší než načítání pomocí třídy ImageIcon, což může hrát 

významnou roli v případě, že se jedná o veliký obrázek. Jiné verze metody read(), InputStream 

a ImageInputStream, slouží ke čtenídat z adres URL, což využijeme k načítání obrázků 

v appletu. Navíc je možné interní data třídy BufferImage optimalizovat tak, aby odpovídala formátu a 

barevnému modelu základního grafického zařízení. 

2.1.6 Přehled knihovny Java2D 

Tato sekce je převzata z [1]. 

Knihovna Java 2D nabízí řadu grafických nástrojů, jež řeší nedostatky starších grafických tříd 

knihovny AWT, mezi něž patří podpora pro čáry tlusté pouze 1 pixel, omezené fonty, chabá práce 

s tvary (např. žádné rotace) a neexistence speciálních výplní, přechodů, nebo vzorů v rámci 

definovaných tvarů. Java 2D nahrazuje většinu základních geometrických útvarů z AWT (jako jsou 

například obdélníky, oblouky, čáry, elipsy nebo polygony) variantami, které mohou své souřadnice 

ukládat ve formě reálného čísla typu float nebo double. Mezi vykreslovací pomůcky patří anti-

aliasing tvarů a textu (například vyhlazení zubatých hran), interpolace obrazu a možnost volby mezi 

důrazem na rychlé nebo spíše kvalitní vykreslování. 

Rychlost Java 2D závisí na tom, které operace jsou harwarově akcelerované, což opět závisí na 

konkrétním operačním systému. Ve Windows je hardwarová akcelerace povětšinou omezena na 

základní 2D operace, jako je třeba vyplňování, kopírování pravoúhlých oblastí, kreslení čar (pouze 

vertikálních a horizontálních) a jednoduché vykreslování textu. Všechny zábavnější části knihovny 

Java 2D (např. křivky anti-aliasing či skládání obrazu) používají naneštěstí pouze softwarové 

vykreslování. V prostředí systému Linux/Solaris je většina prvků Java 2D urychlena za předpokladu, 

že OpenGL podporuje odpovídající paměťové buffery. 

V současné době existuje v souvislosti s hardwarovou akcelerací knihovny Java2D celkem 

nepříjemný problém s přenositelností Javy. Grafika, zvláště pak herní grafika, vyžaduje dostatečnou 

rychlost, a tak vývojáři Javy přišli s dvojím řešením. Verze pro Windows využívá DirectX spolu 
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s dalšími vymoženostmi tohoto sytému, zatímco na ostatních platformách se Java 2D spoléhá na 

rozhraní OpenGL. Uvedené řešení vypadá jako zbytečně zdvojené úsilí a zároveň zdroj nejasností pro 

nás, programátory. Grafika Javy by se měla omezit na OpenGL, otevřený standard aktivně vyvíjený 

množstvím talentovaných lidí na celém světě. Popravdě řečeno začíná tento názor převládat také ve 

společnosti Sun, což je patrné z propagace jejího propojení Java/OpenGL (JOGL). 

Při realizaci aplikace pro mobilní zařízení jsem upustil od této knihovny, protože není 

standartní součástí JavaME, tím pádem jsem tuto knihovnu nepoužil ani ve verzi pro PC. Pokud bych 

programoval hru jen pro platformu PC, tuto knihovnu bych zcela jistě použil. 

2.2 Realizace na mobilních zařízeních 

Na mobilních zařízeních neběží stejná platforma Javy jako na PC ale jen její menší, ořezanější verze 

zvaná JavaME (Java Micro Edition). Jedná se o podmnožinu Java platformy SE, s cílem nabídnout 

sbírku API určenou pro vývoj software pro malá zařízení a zařízení s omezenými prostředky. Java 

ME je rozdělena podle náročnosti API do dvou základních konfigurací. Konfigurace je specifikace, 

která definuje softwarové prostředí pro skupinu zařízení. Každá konfigurace je navržena tak, aby 

představovala základní platformu pro dané zařízení a není povoleno ji dále rozšiřovat. V současné 

době jsou definovány dvě konfigurace - CLDC a CDC. Specifikace konfigurace nevyžaduje po 

implementaci použití žadného konkrétního virtuálního stroje (VM). Výrobci si mohou vytvořit své 

vlastní VM splňující specifikaci. Sun poskytuje referenční implementaci pro oba typy konfigurací. 

Referenční KVM je ve zdrojovém tvaru. CLDC je určen především pro mobilní telefony či PDA s 

malou pamětí. Aplikace v CLDC konfiguraci se nazývají MIDlety (hlavní třída je potomkem 

abstraktní třídy javax.microedition.midlet.MIDlet). V současné době drtivé množství výrobců 

mobilních telefonů implementuje CLDC ve svých výrobcích. Základní syntaxe jazyka Java je stejná, 

jako ve všech ostatních edicích. V podstatě se jedná o Java SE o několik let zpět. Protože CLDC 

používá redukovaný virtuální stroj KVM, který neobsahuje plnohodnotný verifikátor bytekódu jako 

Java Virtual Machine, musí být kód preverifikován při kompilaci. Zajímavostí je, že CLDC 

neuvažuje o vstupu z klávesnice a výstupu na obrazovku, to zařizují až samotné profily. V březnu 

2003 vyšla specifikace CLDC 1.1, umožňující větší podporu zařízení s většími zdroji. Profily 

doplňují konfigurace o další třídy, které poskytují specifické vlastnosti pro dané typy zařízení. Oba 

typy konfigurací mají své profily. Naše aplikace používá profil MIDlet. 
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2.2.1 Diagram tříd pro mobilní zařízení 

 
Obrázek 2.1. Diagram tříd pro mobilní zařízení 

 

MainME: Aby aplikace fungovala na mobilních zařízeních, musí hlavní třída (ta která 

obsahuje metodu main) rozšiřovat třídu MIDLet. Z této povinnosti vyplývá další, třída musí definovat 

3 metody, jsou to tyto: 

- startApp 

- pauseApp 

- destroyApp 

O funkci těchto metod vypovídá již jejich název a je dále popsán v kapitole 3.4.2. Pro nás je důležitá 

informace, že tato třída definuje úkony, kterými musí aplikace začít, které musí aplikace provést 

pokud je pozastavena a samozřejmě které musí provést při ukončování aplikace. Aplikace začíná 

definicí nového objektu typu MyCanvas, nastartování nového vlákna a předání řízení vykreslování 

třídě MyCanvas. Při pozastavení aplikace dojde pouze k pozastavení hlavního vlákna metodou 

Thread.yield(). Při ukončení aplikace se zastaví hlavní vlákno metodou Thread.stop() a 

dealokují se přostředky, k dealokaci naštěstí stačí použít metodu destroyApp() a Java se o 

dealokaci postará sama. 

MyCanvas: Tato třída rozšiřuje třídu GameCanvas z knihovny 

javax.microedition.lcdui.game. Díky tomu je schopna vykreslovat na displej objekty. 

Třída dále implementuje rozraní Runnable, což znamená, že běží jako vlákno. V podstatě celá 

logika spočívá v opakovaném volání tří metod:  
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- gameRender() 

- gameUpdate() 

- paintScreen() 

Metody gameRender a paintScreen se starají o vykreslování obsahu na displej. 

V metodě gameUpdate dochází ke kontrole stisknutých kláves a případnému nastavení proměnných 

ve třídě Controller a také dochází k volání metody update ve třídě Controller. Tím se 

všechny prvky poposunou na svá místa a gameRender a paintScreen je vykreslí. 

Controller: Tato třída z dostupných dat (vnitřních proměnných a informaci o stisknutých 

tlačítkách) vypočítá nové polohy všech objektů ve scéně. Tyto objekty vykresluje do grafického 

kontextu, který dostane od třídy MyCanvas. V této třídě se tedy nachází logika celé hry, je zde 

popsán pohyb prvků ve scéně, omezení tohoto pohybu a například hodnota skóre nebo množství 

dostupného paliva. Tato třída se ovšem nestará o ovládání padajících nádrží s palivem. To jsem 

přenechal třídě ItemController. 

ItemController: Tato třída se stará o ovládání padajících nádrží s palivem. Na začátku vytvoří 

určitý počet objektů typu Sprite (kolem sedmi) a tyto objekty pak posouvá po obrazovce. Třída se 

také stará o kolize hráče s nádržemi. Pokud k nějaké kolizi dojde, dané nádrži se nastaví proměnná 

visible na false, tím se stane neviditelnou a nekolidovatelnou. Každá nádrž ať již viditelná nebo 

ne, která dopadne na zem se znovu objeví nahoře, ale na jiné X souřadnici. Tato souřadnice se 

náhodně generuje, je to číslo mezi nulou a šířkou displeje/okna. 

GameDesign: V této třídě jsou uchované instance třídy Sprite z knihovny 

javax.microedition.lcdui.game. Jsou to hráč, padající nádrže a kousek pozadí, který se 

opakuje tak, aby překryl celou obrazovku. 

2.2.2 MIDlet profil 

MIDlet je aplikace Javy, postavená na základě MIDP profilu. Mohou to být různé aplikace pro 

mobilní a jiná zařízení, jako např. hry. Hlavní soubor MIDletu je soubor .jar, který obsahuje třídy 

programu, zdroje (obrázky, atd.) a manifest (soubor určující hlavní třídu a další informace). 

Distribuce MIDletů často obsahují také soubor .jad, který obsahuje adresu .jar souboru a další 

informace o .jar souboru a jeho výrobci. Některé implementace mohou přítomnost .jad souboru 

vyžadovat, případně na jeho základě odmítnout instalaci MIDletu. 

MIDlet musí splňovat následující požadavky, aby běžel na mobilním telefonu: 

 MIDlet musí být zabalen do .jar souboru 

 hlavní třída musí být potomkem javax.microedition.midlet.MIDlet 

 .jar soubor musí být preverifikován použitím preverifikátoru. 

 v některých případech musí být .jar soubor podepsán mobilním operátorem 
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Pokud je v .jad souboru popsáno více MIDletů, tvoří dohromady jeden MIDlet suite. Celá 

MIDlet suite může pak sdílet společné databáze (použitím tříd balíčku javax.microedition.rms) a 

společné proměnné, které se ukládají do .jad souboru. MIDlety jsou narozdíl od appletů limitovány na 

použítí jednoduchého uživatelského rozhraní LCDUI. Existuje také mnoho dalších aspektů, které 

musí programátoři MIDletů vzít v úvahu. 

 

 
Obrázek 2.2. Životní cyklus MIDletu

 

Náš MIDlet začíná metodou startApp(), ve které se vytvoří nové plátno (Canvas) a v něm se 

nastartuje vlákno (Thread), které celou aplikaci řídí. Dále se předá řízení vykreslovaní nově 

vytvořenému plátnu. 

2.2.3 Finální vzhled aplikace na mobilních zařízeních 

Na některých zařízeních bylo rozlišení velmi malé a tím pádem poměr velikostí mezi rozlišením a 

ikonami byl malý, takže se ikony zdály být příliš velké. To ovlivňuje zejména hratelnost hry. A takto 

vypadá finální aplikace na několika různých mobilních zařízeních: 

 
Obrázek 2.3. Vzhled na mobilních zařízeních 
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2.3 Realizace na PC 

2.3.1 Diagram tříd pro PC 

 
Obrázek 2.4. Diagram tříd pro PC

 

MainPC: Tato třída rozšiřuje třídu JFrame, vytváří tedy samotné okno aplikace. Obsahuje 

metodu main, kterou Java vždy začíná při spuštění jakéhokoliv programu. Dále obsahuje metodu 

initComponents, kde vytváří, nastavuje samotné okno aplikace (nastavuje velikost okna, způsob 

ukončení). 

MyCanvas: Tato třída rozšiřuje třídu JPanel, vytváří tedy obsah okna aplikace. Obsahuje 

hlavní vlákno (Thread) ve kterém aplikace běží (metoda run). Základní funkce této třídy je stejná 

jako u aplikace pro mobilní zařízení. V této třídě je umístěna logika časování aplikace popsaná 

v kapitole 3.1. Tato třída prakticky celou dobu běží v metodě run, ve které se po krátkých časových 

intervalech volají tři metody. Jsou to gameUpdate, gameRender a paintScreen. Poslední dvě 

zmiňované se starají o vykreslování obsahu, předávají grafický kontext třídě Controller, která do 

tohoto kontextu vykreslí všechny objekty. V metodě gameUpdate se volá update Controlleru. 

Controller: Tato třída je prakticky totožná s třídou Controller popsanou v kapitole 3.4.1 
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ItemController: Tato třída je také totožná s třídou ItemController popsanou v kapitole 

3.4.1. Při realizaci pro PC jsem musel doprogramovat metodu drawItems, která ve verzi pro 

mobilní telefony v této třídě není. Více o tomto naleznete v kapitole 4. 

Sprite: V této třídě jsou obsaženy všechna data o pohybujících se objektech. V celém 

programu je vytvořeno kolem osmi instancí této třídy a je to jeden hráč a sedm nádrží s palivem. Liší 

se od sebe pouze způsobem zobrazení (obrázkem, šířkou, výškou). Způsob zobrazení se určuje již 

v konstruktoru a dále se nemění. 

2.3.2 Tvoření okna 

Okna, jak je známe z prostředí Windows (minimalizovatelná, maximalizovatelná, zavíratelná a 

posuvná), se v Javě se tvoří pomocí knihovny AWT nebo Swing. Tyto knihovny neslouží pouze pro 

tvoření oken, slouží k tvoření GUI (Graphical User Interface – česky Grafické uživatelské rozhraní). 

Obsahují balíky pro tvoření tlačítek, textových polí, tabulek, stromů atd., souhrnně k tvoření 

komponent. My jsme však z této knihovny použili pouze část, která se stará o tvoření a vykreslování 

oken. Tato část se nazývá JFrame. Hlavní třída naší aplikace rozšiřuje tuto třídu JFrame a tím 

vytváří okno. Do této hlavní třídy jsem vložil panel rozšiřující třídu JPanel, ve které běží jádro celé 

aplikace (viz další kapitoly). Než předáme řízení metodě run, je potřeba nastavit viditelnost, způsob 

ukončení aplikace a velikost okna (podle návrhu 500x400 bodů). Jádro aplikace rozšiřující třídu 

JPanel bylo potřeba vložit do jednoho z layoutů (typu rozložení obsahu). Java nám nabízí spoustu 

různých typů rozložení, od síťového, přes skupinový až po vlastní typy. Naše rozložení obsahuje 

pouze jeden prvek a to je samotné jádro aplikace rozšiřující třídu JPanel. Zvolil jsem GridLayout o 

velikosti 1x1, protože tvorba a vyplnění tohoto rozložení je nejjednodušší, složitější rozložení není 

potřeba programovat. 

Po vytvoření okna se aplikace dostane do metody run, čili do jádra aplikace. 

2.3.3 Finální vzhled aplikace na PC 

Z pohledu her má aplikace poměrně nízké rozlišení (500x400), z toho důvodu, že aplikace pro 

mobilní zařízení byla nejrestriktivnější a tím pádem se od ní odvíjely ostatní verze pro ostatní 

platfromy. Vzhled se musel podobat a pro testování přenositelnosti jsem použil stejné obrázky, tím 

pádem stejné velikosti ikon, takže rozlišení nemohlo být o moc větší. 
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Obrázek 2.5. Finální vzhled na PC 

2.4 Realizace v appletech 

Co se týče vzhledu, rozlišení a ovládání, platí vše co je napsané u verze pro PC. Dokonce i diagram 

tříd je prakticky stejný. Jediný rozdíl je v tom, že hlavní třída Main není u appletu odvozena od 

JFrame, ale od Japplet. 

Veškerý kód aplikace je stejný jako u PC, až na jeden řádek. 

this.setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 

Tento řádek v Appletu chybí, protože applet samotný není okno které se dá zavřít, o zavření se stará 

okno aplikace. 

2.4.1 Spouštění appletů na webu 

V této sekci byly některé informace převzaty z [5] 

Ke spuštění appletu v prohlížeči potřebujeme přeložené (zkompilované) a zabalené zdroje v souboru 

jar. Tento jar soubor potřebujeme spustit v prohlížeči podobným způsobem, jako spouštíme verzi pro 

PC.  Toho dosáhneme několika způsoby. Všechny webové stránky jsou psané pomocí značkovacího 

jazyka pro hypertext - HTML (HyperText Markup Language), ve kterém jsou objekty definovány 

pomocí značek, tzv. tagů, které se píší mezi znaky „<>“. Jedním s příkladů tagu je například tag 

<title>, <html> nebo <b>. Více o tazích můžete nalét v dostupné literatuře nebo na webu. 
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I Java applety mají svůj tag, zapisuje se takto <applet> (plus jeho koncová část 

</applet>, protože je to tag párový). Tento tag používá několik parametrů (ve formě tagu 

<param>), několik z nich jsou povinné parametry, jsou to tyto: 

 CODE = appletSoubor: V tomto parametru předáváme jméno souboru, který obsahuje 

přeložené třídy. Tento soubor je relativní vzhledem k URL (Uniform Resource Locator - 

adresa) appletu. Nemůže být absolutní. AppletSoubor může být psán ve formě 

jménotřídy.class nebo jménobalíku.jménotřídy.class. 

 OBJECT = serializovanyApplet: Do tohoto parametru předáváme serializovaný applet. 

Serializace je konverze obecných dat (nějakým způsobem uložených) na proud bajtů tak, aby 

je šlo následně snadno zrekonstruovat. 

 WIDTH = šířka: Tento parametr udává šířku appletu. 

 

Dalším ze způsobů spouštění appletu v prohlížeči je použitím JNLP (Java Network Launch 

Protocol). Takto spouštěné applety mají přístup k robustnímu JNLP API (Application Programming 

Interface - rozhraní pro programování aplikací). Pro tento způsob spuštění appletu, budeme 

potřebovat i JavaScript. Jedním z častých omylů je přirovnávání JavaScriptu k Javě. Ve skutečnosti se 

jedná o skriptovací jazyk, interpretovaný na straně prohlížeče (pomineme-li, že dříve existovala i 

verze pro Netscape server). S jazykem Java má shodné pouze základní jazykové konstrukce a 

podobný název. Oproti Javě nepracuje s instancemi tříd, ale s objektovým modelem dokumentu 

(DOM), který je v současnosti silně závislý na konkrétním prohlížeči. JavaScript byl standardizován 

jako ECMA Script. Dnes je běžně používán jako skriptovací jazyk na webových stránkách a v řadě 

aplikací. 

Na HTML stránce tedy pomocí JavaScriptu zavoláme funkci deployJava.runApplet(...) a 

předáme jí jméno třídy, která obsahuje metodu main a také jméno JNLP souboru, který popisuje 

jakým způsobem se applet spouští a také obsahuje další užitečné meta informace k appletu. Tento 

druhý způsob spouštění appletu pomocí JNLP je mnohem bezpečnější a modernější, proto jsem jej 

zvolil ve své práci. 

HTML kód stránky vypadá následovně: 

<html> 

<head><title>Jan Brus BP</title></head> 

<body> 

    <script src="http://www.java.com/js/deployJava.js"></script> 

    <script>  

        var attributes = { code:'game.Main',  width:500, height:400} ;  

        var parameters = {jnlp_href: 'JanBrusBP.jnlp'} ;  

        deployJava.runApplet(attributes, parameters, '1.6');  

    </script> 
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</body> 

</html> 

Kód JNLP souboru, jak již bylo řečeno, obsahuje informace o spuštění apletu, jako jsou 

například verze xml, jméno, autor, verze javy, adresa jar souboru, výška a šířka. 

2.4.2 Finální vzhled aplikace jako applet 

Aplikace vypadá prakticky stejně jako samostatná okénková aplikace pro PC. S tím rozdílem, že běží 

v okně internetového prohlížeče. Díky HTML kódu popsanému v předchozí sekci má okno prohlížeče 

nadpis „Jan Brus BP“. Celou aplikaci lze uvnitř okna vycentrovat na střed přidáním dalšího HTML 

kódu.  

 

Obrázek 2.6. Finální vzhled Appletu
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3 Zhodnocení multiplatformnosti 

3.1 Statistiky přenositelnosti kódu 

Nastává otázka, jak porovnat 3 různé aplikace z hlediska podobnosti kódu. Rozhodl jsem se vytvořit 

tabulku, která obsahuje „podobnost kódu“, tedy množství kódu, který je pro všechny platformy 

stejný. Zvolil jsem realizaci pro mobilní zařízení jako referenční, protože je nejrestriktivnější a podle 

ní se odvíjela tvorba aplikace pro ostatní platformy. 

Platformy/třídy Main MyCanvas Controller ItemController MySprite GameDesign

PC+Applet vs 

Mobilní zařízení 
0% 80% 90% 90% 10% 100% 

Applet vs PC 90% 100% 100% 100% 100% 0% 

 

Main: Třída Main u mobilních zařízení má 0% podobnosti kódu, protože je psaná úplně jinak 

než na ostatních platformách. Hlavní rozdíl je v tom, že u mobilních zařízení třída Main rozšiřuje 

třídu MIDlet, tím pádem musi definovat její 3 hlavní metody. Tyto metody jsou popsány v sekci 

3.5.2. Tyto metody u PC platformy a u appletů vůbec nepotřebujeme. Platformy PC a Applety jsou si 

na 90% podobné, 10% tvoří jeden chybějící řádek u Appletů. 

MyCanvas: U této třídy jsme dosáhli vysoké hodnoty podobnosti, u PC a u Appletů se tato 

třída vůbec nelišila. Ovšem tato realizace třídy MyCanvas musela být u mobilních zařízení upravena a 

to kvůli kontrole stisknutých kláves. U PC a Appletů se kontrola provádí tak, že v kontruktoru této 

třídy zavoláme metodu addKeyListener(...) a o stisknuté klávesy se nám stará tento 

„naslouchač“ – listener. Kdežto u mobilních zařízení se bylo potřeba při každém překreslení zeptat, 

zda-li nebyla stisknuta nějaká klávesa, a potom na toto přislušně reagovat. Jinak tato třída obsahuje 

animační cyklus a překreslování, což je stejné pro všechny platformy. 

Controller: Tato třída byla ze všech tříd nejpřenositelnější, funguje na všech platformách 

prakticky stejně. U PC a u Appletů je opět naprosto stejná. Avšak z 10%ti procent je odlišná od 

realizace pro mobilní zařízení. Je to z toho důvodu, že třída Controller obsahuje metodu draw, ve 

které kreslí do grafického kontextu objekty. Tyto objekty jsou u realizace pro mobilní zařízení 

spravovány pomocí třídy GameDesign, která, jak se později dovíme, je přítomna pouze u realizace 

pro mobilní zařízení. Z toho vyplývá, že je rozdílná metoda init, ve které se objekty inicializují 

odlišně. 

ItemController: Tato třída je velice podobná třídě Controller, což naznačují i výsledky 

přenositelnosti. U PC a Appletů je znovu naprosto stejná. Od realizace pro mobiní zařízení se liší 
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pouze tím, že u PC a Appletů bylo potřeba naprogramovat vykreslování létajících objektů, protože u 

mobilních zařízení se nám o to stará LayerManager, který u PC nebo Appletů nemáme. 

MySprite: Tato třída je u mobilních telefonů odvozena od třídy Sprite z knihovny 

javax.microedition.lcdui.game. Tuto knihovnu však u PC a Appletů nemáme k dispozici, 

musel jsem tedy doprogramovat vlastní třídu, která by se chovala stejně jak na PC a Appletech tak na 

mobilních zařízeních. U mobilních zařízení jsem nepoužil přímo třídu Sprite, protože jsem 

potřeboval k této třídě přidat identifikátor o jaký objekt se jedná, proto jsem použil třídu odvozenou 

od Sprite. 

GameDesign: Jak je vidět z tabulky, tato třída není u PC a u Appletů přítomna, což způsobuje 

drobné rozdíly i v ostatních třídách, ale značně nám to zjednodušuje práci a při programování hry 

v JavaME bych knihovnu javax.microedition.lcdui.game použil vždy. 

3.2 Porovnání rozdílů na různých 

platformách 

Na všech platformách se ikony zobrazují prakticky stejně, mají stejné barvy a stejné velikosti, 

průhlednost png obrázků také funguje všude. Jak jsem ale zjistil při testování, rozlišení velice 

ovlivňuje hratelnost. Tím způsobem, že při větším rozlišení musí vrtulník urazit větší vzdálenost od 

jedné strany ke druhé (vzdálenost myšleno počet pixelů), která se může na různých platformách lišit 

až několikanásobně. S tímto problémem jsem počítal již při návrhu a proto jsem zvolil relativně nízké 

rozlišení. I přesto tím hratelnost významně utrpí a to až v takové míře, že se nedalo dosáhnout vyššího 

počtu bodů ve hře na PC a appletech, kde se setkáme s největším rozlišením (500x400 pixelů). 

Vrtulník musel létat větší vzdálenosti a tím pádem hráči rychleji ubývalo palivo. Tohoto problému 

jsem se částečně zbavil zvětšením hodnoty získaného paliva z nádrží. 

Shrneme-li toto porovnání, tak se dá říct že aplikace vypadala na všech platformách stejně s tím 

rozdílem, že vzdálenosti mezi objekty byly zpravidla větší na PC a v appletu než na mobilních 

zařízeních (kvůli rozlišení). 

Co se týče ovládání, setkal jsem se při testování s většími rozdíly. Na mobilních zařízeních 

bylo ovládání zpravidla složitější než na appletu a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je různá 

poloha ruky při ovládání. Pokud aplikaci ovládáme na klávesnici, stačí nám k tomu jedna ruka a její 

tři prsty, které mohou stisknout více tlačítek najednou. Avšak pokud ovládáme aplikaci na mobilním 

zařízení máme obvykle k dispozici pouze jeden prst z každé ruky (obvykle palec). Při použití obou 

rukou máme k dispozici stále jen dva prsty. Ty už dokáží stisknout i dvě tlačítka najednou, což pro 

ovládání stačí, ale je zde ještě další problém s mobilními zařízeními. Mnoho mobilních zařízení totiž 

ani neumí reagovat na stisk více tlačítek najednou, zařízení prostě čeká, než tlačítko pustíte a pak 

reaguje na další, což znemožňuje například let diagonálně doprava nahoru nebo doleva nahoru. Tyto 
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rozdíly však nejsou dány způsobem naprogramování, nýbrž podstatou tvaru a způsobu držení 

mobilních zařízení, proto jsem je nijak neřešil. 

Očekávané rozdíly v rychlosti běhu aplikace na různých platformách se neprojevily a lidským 

okem nejsou viditelné. 
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4 Závěr 

4.1 Funkčnost výsledné aplikace 

Aplikace funguje bezproblémově na všech zamýšlených platformách. Objevily se problémy 

s rozdílem hratelnosti, ale tyto problémy lze vyřešit doprogramováním několika jednoduchých 

výpočtů nebo použitím ikon různých velikostí v závislosti na rozlišení. 

Pokud se uživatel setká s problémem při spuštění této aplikace na jakékoliv platformě, je 

pravděpodobnější, že nemá správně nainstalovanou Javu na své platformě (nebo že ji nemá vůbec 

nainstalovanou), než-li programátorská chyba. Což považuji za velký úspěch. 

4.2 Možnosti rozšíření, pokračování práce 

4.2.1 Krátkodobé výhledy 

Krátkodobě by se daly vyřešit některé popsané problémy s rozlišením a hratelností (sekce 4.2.1) a to 

tak, že hodnota získaného paliva z nádrží by se zvětšovala v závislosti na rozlišení aplikace. Hra by 

tak byla stejně hratelná na všech platformách a nebyli by zvýhodňováni hráči s menším rozlišením. 

Stejně tak by se mohly upravit získané body z jednotlivých sběrů nádrží, zvětšit počet bodů při 

použití většího rozlišení a zmenšit při použití menšího. 

4.2.2 Dlouhodobé výhledy 

Cílem práce bylo zhodnotit možnosti přenositelnosti kódu mezi platformami. K tomuto zhodnocení 

jsem použil aplikaci typu 2D hra, což je v podstatě jen jeden druh aplikace. K úplnému zhodnocení 

přenositelnosti by se měly použít všechny různé druhy programů. Moje aplikace například nevyužívá 

komunikaci po síti a bylo by zajímavé zjistit, zda se například pakety tvoří/posílají stejným způsobem 

mezi PC i mezi mobilními zařízeními, nebo zda je způsob komunikace zcela odlišný a v jaké míře. 

Dalším typem aplikace ke zhodnocení přenositelnosti by mohla být například složitější grafická 

aplikace, která využívá například nějakou 3D knihovnu a zobrazovala by 3D objekty. 
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Seznam příloh 
Příloha 1. DVD se zdrojovými texty, přeloženými a spustitelnými soubory 

Obsah DVD 

(tučně – složky; kurzívou - soubory) 

 aplikace 

 applet - JanBrusBP.jnlp, JanBrusBPapp.jar, webapplet.htm 

 mobile - JanBrusBPmob.jar 

 standalone - JanBrusBPpc.jar 

 zdrojove_soubory 

 applet 

 game – Controller.java, ItemController.java, Main.java, MyCanvas.java, MySprite.java 

 img – icons.png 

 mobile 

 game - Controller.java, GameDesign.java, ItemController.java, Main.java, 

MyCanvas.java, MySprite.java 

 img – icons.png 

 standalone 

 game – Controller.java, ItemController.java, Main.java, MyCanvas.java, MySprite.java 

 img – icons.png 

Manuál 

Spouštění jako okénková aplikace na PC: 

1. Zkontrolujte, zda máte nainstalovaný Java JRE verze 2 a více (nejnovější je verze 6 update 20 

– květen 2010). Pokud ne, je volně dostupný na této adrese: 

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 

2. Spusťte soubor JanBrusBPpc.jar, který se nachází na přiloženém DVD ve složce 

aplikace/standalone. 

Spouštění jako applet: 

1. Zkontrolujte, zda váš prohlížeč podporuje Javu, popřípadě nainstalujte Javu do prohlížeče na 

této adrese: http://www.java.com/en/download/ 

2. Navštivte stránky http://janbrus.ic.cz, nebo spusťte soubor webapplet.htm, který se nachází na 

přiloženém DVD ve složce aplikace/applet. 
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Spuštění na mobilním zařízení: 

1. Přeneste soubor JanBrusBPmob.jar na mobilní zařízení, nelépe pomocí technologie 

bluetooth. Soubor se nachází na přiloženém DVD ve složce aplikace/mobile. 

2. Vyhledejte přenesený soubor a spusťte (Často se nachází ve složce obsahující hry). 
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