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1. Úvod

Herní žánr MMORPG, což lze přeložit jako Hromadná online hra na hrdiny, 

vznikl postupně z her pro více hráčů v devadesátých letech minulého století. 

Proslavení tohoto žánru a jeho prosazení do podvědomí široké hráčské veřejnosti

došlo v roce 1997 a to díky hře Ultima Online [1].

Jedná se o aplikace typu klient – server. Provozovatel musí tedy vlastnit 

server a hráč si stáhne resp. koupí příslušného klienta. K hraní většiny her je třeba 

mít speciálního klienta, existují však i projekty, které využívají standardní webový 

prohlížeč.

V současné době jsou hry tohoto typu doslova fenoménem. Počty hráčů 

nejúspěšnějších her se počítají v milionech, a protože se na oficiálních serverech platí 

měsíční poplatky (World of Warcraft - 13 € / měsíc), je i obrat jejich provozovatelů 

opravdu značný. Na druhou stranu vývoj jedné hry se odhaduje na 10 milionů USD. 

V současné době je nejúspěšnější MMORPG World of Warcarft, která má více než 

11 milionů platících hráčů po celém světě. 

Vzhledem k tomu, jak je tento herní směr úspěšný, jsem se rozhodl 

zanalyzovat jak herní tak implementační postupy jednotlivých stávajících projektů

z komerční i nekomerční sféry. Jako výsledek této práce bych chtěl posoudit, které 

cesty vyhovují současné situaci nejlépe, a pomocí těchto znalostí implementovat 

vlastní jednoduchou MMORPG.

Druhá kapitola se zabývá analýzou a návrhem MMORPG. V první 

podkapitole jsou popsány nejčastěji používané herní principy, v další podkapitole je 

provedena analýza čtyř významných her, v posledních dvou podkapitolách jsou 

probírány jednotlivé implementační a herní problémy. 

Ve třetí kapitole je podrobně popsána implementace vlastního projektu včetně 

odůvodnění zvolených řešení. Jedná se tedy o programátorskou dokumentaci

zahrnující komunikační protokol, reprezentace herních dat, popis nejrůznějších 

algoritmů atd. Některé rozsáhlejší popisy jako například datové schéma databáze či 

UML diagramy jsou umístěny v příloze.
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Kapitola 4 obsahuje uživatelskou dokumentaci. Zaměřuje se na popis 

grafického uživatelského rozhraní a jak pomocí něj ovládat jednotlivé části aplikace. 

Instalační postup je uveden v příloze B.
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2. Analýza a návrh

2.1. Herní principy

2.1.1. Principy z RPG

MMORPG podědila z RPG (role-playing game = hra na hrdiny) základní 

principy tohoto žánru. Hráč ovládá jednu postavu, kterou postupem času vyvíjí a 

prozkoumává s ní herní svět. V tomto světe komunikuje s nascriptovanými 

postavami, plní zadané úkoly, obchoduje či bojuje s nepřáteli nejrůznějších druhů.

Vývoj se většinou odehrává tím stylem, že za plnění úkolů či likvidaci 

nepřátel hráčova postava získává zkušenosti. Vždy při určitém počtu zkušeností získá 

další úroveň. Nová úroveň zpravidla umožní či zlepší nějakou vlastnost postavy. 

Postavy mají totiž různé schopnosti, vlastnosti či dovednosti, jejichž rozvojem se 

umožňují nové herní interakce či se zefektivňují stávající.

Ve většině her jde tento systém vývoje ještě dál, hráč si vybírá rasu či 

povolání své postavy, tyto hodnoty nejrůzněji ovlivňuji další průběh hry. Dovednosti 

mohou být také v nejrůznější závislosti, to znamená když neumíte dovednost A 

nemůžete se naučit dovednost B.

Na to celé bývají ještě napojeny předměty, které hráč může koupit u 

obchodníků či je získat obráním přemožených protivníků. Předměty mohou 

ovlivňovat jednotlivé vlastnosti postavy, nebo naopak mohou být ovlivňovány. 

Můžeme tedy mít boty, které nám zvětší rychlost, nebo naopak meč, na který postava 

musí mít minimální hodnotu síly 30. 

Jak je tedy vidět, možností je nespočetně a neexistuje jedno ideální řešení. 

Vždy je však důležité, aby jednotlivé cesty vývoje postavy byly v rovnováze a 

neexistovala jedna neporazitelná strategie. Protože ve variabilitě a možnostech 

výběru je velká atraktivita. Samozřejmě nic se nesmí přehánět a je potřeba, aby nebyl 

hráč zahlcen a nestal se pro něj celý systém nepřehledný a příliš složitý. [2][3]
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2.1.2. Novinky oproti RPG

Hlavní změna oproti původnímu RPG spočívá v přesunu herního důrazu 

z interakce se statickým herním světem na interakci mezi hráči. Hráčům tedy přibývá 

plno možností a činností. Vzniká tu celé ekonomické a výrobní odvětví. Jsou tu tedy 

možnosti i pro ty, kteří netouží jen bojovat. Mohou získávat jednotlivé suroviny, 

zpracovávat je, vyrábět z nich nejrůznější předměty a ty pak distribuovat a prodávat 

ostatním hráčům. 

Další důležitou stránkou je, že lidský protihráč bude vždy větší výzva než 

uměle napsaný nepřítel řídící se jasnými pravidly. Lidé se tedy organizují do 

nejrůznější týmů, klanů a konsorcií. Mezi sebou se pak domlouvají, intrikují a 

soutěží. Úkoly se řeší v týmech, na nepřátelské město pak spolu vyráží až desítky 

hráčů.

Zajímavostí je skutečnost, že se v těchto virtuálních světech objevuje 

altruismus mnohem častěji než ve v reálném světě. Další důvod, proč je tento žánr 

tak oblíben, je skutečnost, že nabízí novou možnost uspět v komunitě, když se to 

v reálném světe nepodařilo. Uspokojení z vedení klanu, který má několik desítek až 

stovek členů, je nesrovnatelné s hraním klasických počítačových her či pasivním 

sledováním televize.

2.1.3. Sociální pojetí

Přestože je tento žánr relativně mladý, už zde nastalo štěpení. Vývoj se 

rozdělil na v této práci probírané MMORPG, jak jsem ho popsal výše, a druhou 

větev, kde nejdůležitější jsou sociální interakce mezi hráči. V těchto hrách je 

mnohem větší svoboda tvorby a činnosti. Jde o alternativní realitu k našemu světu. 

Hráči v těchto simulacích pracují, staví si domy, kupují oblečení, chodí do 

restaurace.  Ale hlavně mezi sebou komunikují.

Nejznámější představitel tohoto směru je Second Life od společnosti Linden 

Research, Inc. 
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2.1.4. Ekonomika a finance

Skutečnost, že hráči musí být stále připojeni na internetu, přináší pro 

provozovatele výhody i nevýhody. Jednoznačným kladem je snadná kontrola 

uživatelských účtů a naprostá eliminace nelegálních kopií. Na druhou stranu musí 

provozovatel platit nemalé částky za provoz herních serverů. Je tedy nutné zajistit od 

uživatelů plynulý přísun financí. Do dnešní doby se objevilo hned několik možností 

jak toho docílit.

Klasickou politikou je měsíční platba za každý uživatelský účet. Platbu je 

možné uskutečňovat mnoha způsoby: pomocí služby PayPal, kreditní kartou nebo 

koupením nejrůznějších tiketů s jedinečnými čísly v obchodech s hrami. U tohoto 

způsobu je také hráč motivován myšlenkou „když jsem si to zaplatil, tak to musím 

využít“. K nalákání nových hráčů pak mohou sloužit nejrůznější dočasné účty, které 

nováčka zadarmo a s některými omezenými funkcemi seznámí s hrou.

Jiná možnost, preferovaná nekomerčními projekty, je systém takzvaných 

„donate“. To znamená, že registrace a samotné hraní je zdarma, ale pokud si hráč 

připlatí, může používat další funkce či může hrát déle. Ideou tohoto sytému je, že 

když si připlatí, může používat více hardwarových prostředků, tedy může více a déle 

zatěžovat server.

Poslední možností je umožnit jednosměrný či dokonce obousměrný převod 

mezi herní a reálnou měnou. Pokud se jedná o obousměrný model, tak hráč může 

kdykoliv převést do hry reálné peníze, či naopak ze hry peníze vybrat. Příkladem hry 

takto fungující je Entropia Universe. Tento model je však velmi riskantní, nesmí se 

objevit žádná chyba, protože pak by to provozovatele přišlo doslova velmi draho. 

Dále je potřeba nastavit systém tak, aby byl výhodný pro provozovatele, ale zase ne 

příliš, aby to hráče neodradilo.
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2.2. Úspěšné existující projekty

2.2.1. World of Warcraft (WoW)

První verze byla uveřejněna v listopadu 2004 firmou Blizzard Enterteiment. 

Od té doby byla vydána dvě rozšíření – datadisky, a to The Burning Crusade (2006) 

a Wrath of the Lich King (2008). Finanční příjem je zajištěn koupí samotné hry, 

kterou lze sice legálně stáhnout, ale koupě je třeba pro získání registračního klíče. 

Další příjem plyne z pravidelné měsíční platby, která je přibližně 15 USD. 

V současné době je to hra s největším počtem platících uživatelů, v prosinci roku 

2008 přesáhlo toto číslo 11 milionů. [4]

Herní svět je zasazen do stejného světa jako trilogie Warcraft, jež byla

uvedena stejnou společnosti. Tato herní trilogie byla typu real-time strategie. Herní 

svět je přísně rozdělen mezi dvě nepřátelské frakce a příběh je dopředu pevně 

stanoven. Tímto částečným omezením hráčských rozhodnutí je však docíleno 

kvalitně zpracované konzistentní dějové osy.

Aby tento živoucí svět nebyl přeplněn hráči a také ze systémových důvodů, je 

zmíněných jedenáct milionů hráčů rozděleno do takzvaných „realmů“, tedy říší nebo 

sfér. Tyto říše jsou jednotlivé instance samotného herního světa fungujícího 

paralelně, přičemž každý je obydlen pěti až patnácti tisíci hráči. Systém navíc 

umožňuje určitou variabilitu mezi jednotlivými říšemi. V současné době existují 4 

druhy říší: Normal, PvP, RP a RP-PvP. Normální říše je zaměřena hlavně na vztah 

hráč – prostředí (PvE – player versus environment), hráči tedy plní dějové úkoly, 

vylepšují své postavy a samozřejmě to vše provádějí v týmech a klanech. PvP realm 

je zaměřen naopak na interakci mezi hráči (PvP – player versus player). Kromě 

stejné činnosti jako v Normal realmu se zde klany z obou nepřátelských frakcí 

střetávají ve velkých bitvách. Realmy RP a RP-PvP jsou obměnou realmu Normal a 

PvP s tím rozdílem, že jednotliví hráči se snaží do svých postav opravdu vžít a hrají 

je s ohledem na jejich zvolený charakter a minulost. Tyto dva realmy jsou tedy 

mnohem více o „hraní na hrdiny“.

World of Warcraft je zaměřen převážně na interakci s prostředím. Úkoly na 

sebe navazují a umožňují hráči postupně prozkoumávat obří herní svět. Klany mohou 
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vstoupit do tzv. instance dungoenu, tedy lokace, která je vyhrazena pouze pro ně. 

V této lokaci plní připravený scénář, například musí vyčistit jeskynní systém od 

démonů. Tato činnost může být i dost dlouhá, třeba šest hodin. Na závěr přijde 

zpravidla zabití velitele těchto nepřátel. Zpracování velitelů je velmi nápadité, 

scénáristé Blizzardu jim dávají nejrůznější speciální schopnosti a postup k jejich 

eliminaci je komplikovaný a vyžaduje přesnou koordinaci celého útočícího klanu.

Scénáře jsou připravené i pro PvP boje dvou skupin hráčů z nepřátelských stran.

Pokud herní postava zemře, tak se znovu objeví ve hře jako duch v nejbližším 

městě a má dvě možnosti jak pokračovat. Buďto dojde v podobě ducha k zemřelému 

tělu své postavy a zde se znovu objeví jako plnohodnotná postava, nebo se pomocí 

oživovače ve městě stane opět živým. Pokud dojde s duchem k místu úmrtí, tak se 

poškodí pouze nesené předměty, pokud dojde k oživení pomocí oživovače, tak se 

poškodí všechny předměty.

Po zakoupení hry v obchodě či stáhnutí z internetu zadá hráč unikátní 

registrační klíč a získává vlastního herního klienta zabírajícího kolem 15 GB místa 

na harddisku. Tak velký klient samozřejmě tvůrcům umožňuje použít plnohodnotnou 

3D grafiku, kde hráč může oddalovat pozici kamery od postavy, či použít pohled z 

očí postavy. Vzhled grafiky koresponduje s grafikou předcházející fantasy trilogie 

Warcraft. Je tedy kreslená, komiksová až skoro pohádková. Na druhou stranu

scenérie herního světa jsou zaplněny všemi možnými zpestřeními a najdeme zde 

minimum prázdných oblastí lokace.

2.2.2. Lineage 2

Beta verze hry nebyla příliš kladně přijata kvůli své jednoduchosti – pouhému

pobíjení mobů (nascriptovaných nepřátel). Firma si nemohla dovolit oddálit vydání o 

další roky, proto byla hra vydána hned po ukončení beta verze. Postupně jsou 

vydávána jednotlivá rozšíření, která si legální vlastníci původní hry stáhnou 

z oficiálních stránek společnosti. Tato rozšíření (chronicles) hru velice obohatila a 

díky nim se hra stala populární. Hru Lineage 2 si hráč opět musí koupit a pak 

měsíčně platit 15 USD. Počet hráčů se pohybuje kolem jednoho milionu, největší 

počet těchto hráčů pochází z Asie (Jižní Korea, Japonsko). V současné době si ovšem 

hráči stěžují na velký počet „umělých postav“, tzv. botů. Tyto nascriptované postavy,
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tvářící se jako normální hráči, se snaží dosáhnout co nejrychleji vysokých úrovní a 

pak jsou prodány uživatelům. Uživatel s takto koupenou postavou už nemusí začínat

na první úrovni. To je jeden z problémů všech MMORPG, vypořádat se s uživateli, 

kteří za své postavy nehrají přímo, ale pomocí nejrůznějších scriptů a maker. [5]

Hra se odehrává ve fantasy světě postaveném na základním systému tohoto 

žánru, ovšem s prvky odpovídajícími zemi vzniku (Jižní Korea). Autoři se zde nedrží 

striktního rozdělení na nějaké frakce. Nejdůležitější jsou klany, které mají jednotlivé 

úrovně. Úroveň klanu pak určuje jeho maximální počet členů a výhody pro členy 

klanu, jako je například společný sklad předmětů. Nejzajímavějším prvkem, ohledně 

soubojů mezi klany, jsou bitvy o hrady. V herním světe se vyskytuje několik 

opevněných sídel. Klan, který takovýto hrad obývá, má velké výhody proti ostatním, 

proto jsou bitvy o hrady dlouho připravované a krvavé události. Touto skutečností se 

PvP dostává na vyšší úroveň.

Při úmrtí hráčské postavy přijde hráč o část svých zkušeností. Tento úbytek 

se pohybuje kolem 7% ze zisku potřebného na další úroveň. Procento také závisí na 

aktuální úrovni postavy. Další penalizace představuje dočasné snížení maximálního 

počtu životů a many, dokud se nachází v jedné lokaci. Tím, že hráč přijde o část 

těžce nabytých zkušeností, se stává smrt postavy mnohem více bolestivou událostí. 

Přišel tím o herní čas, během kterého tyto zkušenosti získával.

Lineage 2 je zaměřena hlavně na interakci mezi jednotlivými hráči,

samozřejmě i zde hráči loví moby, ale nejsou zde žádné instance dungeonů. Pokud se 

nějaká skupina rozhodne zaútočit na určité silné nascriptované nepřátele, tak se 

výsledné získané zkušenosti vypočítají a rozdělí podle počtu útočících hráčů. 

Mnohem důležitější je ovšem politika mezi jednotlivými klany, nejrůznější dočasné 

či dlouhotrvající aliance mezi nimi, společné bitvy o hrady, či hromadné bitvy o 

různé výhodné oblasti (kvůli těžbě či lovu klíčových mobů pro výrobu).

Hráči jsou opět rozděleni na jednotlivé realmy jako u World of Warcraft.

Lineage 2 využívá vlastního klienta. Ztvárnění je zde pomocí 3D enginu 

Unreal 2. Grafika je mnohem realističtější než třeba ve World of Warcraft. Pohled je 

veden z pohledu třetí osoby s možností otáčení kamery, což je pravděpodobně 
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nejlepší způsob pro RPG hry. Hráč má jak přehled o tom, co se kolem něj děje, tak si 

může vychutnat grafiku scenérií.

2.2.3. Entropia Universe

Projekt Entropia byl spuštěn v lednu 2003 společností MindArk. Počet 

uživatelů se pohybuje kolem 800 tisíc. Hra není nijak zpoplatněna. Lze však 

libovolně převádět do hry i ze hry reálné peníze v kurzu 1 USD = 10 PED (Project 

Entropia Dolar). Vzhledem k tomu, že většina herní činnosti spotřebovává tuto herní 

měnu (výstroj a výzbroj se opotřebovává při používání, náboje nejsou zadarmo atd.), 

tak průměrná hodina hraní vyjde na 0,5 – 1,5 USD. [6]

Hru lze hrát i bez toho, aniž by hráč převáděl na své herní konto reálné 

peníze, ale musí být přitom velmi trpělivý. V Entropii lze totiž vydělávat PEDy 

několika činnostmi, které jsou sice bezztrátové, ale časově náročné, například 

takzvané "Sweating", při kterém hráč přijde na malou vzdálenost k divokému zvířeti, 

zkoncentruje se a pak z ní získá "Vibrant Sweat“. Tento předmět se pak prodává jako 

surovina na určité výrobky.

Herní svět se odehrává v budoucnosti na planetě Calypso, přičemž jednotliví

hráči představují kolonisty prozkoumávající a zabydlující tento svět. Planeta je 

pokryta cizorodou faunou a flórou nejrozmanitějších forem, hráčům je dokonce 

umožněno nová zvířata navrhnout.

Všichni hráči hrají v jednom světě, neexistují zde žádné realmy ani nic 

podobného. V současné době jsou připravovány nové planety, které budou již systém 

realmů pravděpodobně splňovat.

Hra je zpočátku jen pro trpělivé jedince, na stránkách fanoušků se v návodech 

doporučuje po registraci „sweatovat“ alespoň 100 herních hodin. Pokud navíc hráč 

nechce do hry vkládat žádné peníze, tak vždy musí x hodin „sweatovat“ a pak pár 

desítek minut hrát akčněji. To je také důvod, proč je zde počet hráčů menší než u 

ostatních her.

Entropia Universe by se dala hodnotit jako přechodový stupeň mezi klasickou 

MMORPG, jako je třeba World of Warcraft a sociální simulací Second Life. Hráči 
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na jedné straně zlepšují své schopnosti, loví moby, těží nerosty a vyrábí předměty, na 

druhé straně si mohou kupovat nákupní střediska či dokonce celé asteroidy a na nich 

například stavět zábavní střediska.

Při úmrtí postavy nedochází k žádné penalizaci, hráč se objeví během deseti 

vteřin v nejbližším oživovacím středisku.

Nainstalovaný vlastní klient zabírá 3 GB místa na harddisku. Grafika je

realistická a propracovaná. V druhé polovině 2009 je plánováno spuštění nové verze 

běžící na enginu CryEngine2 (používán ve hře Chrysis). Současná běžící verze je 

opět plně 3D z pohledu třetí osoby. Načítání lokace probíhá postupně, nemělo by 

tedy docházet k pozastavování hry a donačítání dalších scenérií.

2.2.4. Runescape

Hra Runescape byla původně napsána jedním studentem na univerzitě, 

předělaná a přejmenovaná verze byla uvedena v lednu 2001. V současné době má 

kolem 1,5 milionu platících účtů, neplatících jsou desítky milionů. Jak samotná hra 

tak její hraní je zadarmo. Lze si ovšem připlatit měsíčně 7 USD za členství a získat 

tím výhody v podobě většího světa, více dovedností či více možných úkolů. [7]

Runescape se odehrává ve vlastním fantasy světě, který není tak propracován,

a s vlastní historií, jako například WoW nebo Lineage2. Hráči však nejsou nijak 

pevně svázáni nějakým scénářem a mohou se chovat, jak chtějí.

Hra je rozdělena podobně jako WoW na desítky tématických světů, přičemž 

některé jsou pouze pro platící členy. Tyto světy jsou rozděleny podle účelu činnosti, 

na kterou jsou zacíleny: úkoly, obchod, sdílené dropy pro klany, PvP světy a další.

Při smrti hráčovy postavy si oživený charakter podrží pouze tři nejcennější 

předměty, pokud je to zabiják jiných hráčů ( PK – playerkiller), tak pouze jeden. 

Zbytek předmětů leží na zemi a kdokoliv je může sebrat. Existuje ovšem systém 

náhrobních kamenů, které si hráč může koupit, ty pak po krátký časový úsek sebrání

zabraňují. Hráč si pro ně může stihnout doběhnout z místa svého oživení.



16

Hra samotná se hraje jako Java Applet, a to buď v internetovém prohlížeči či 

ve speciálním Java klientovi, který je určen pro pomalejší počítače. Tento mini-klient 

je více optimalizován, co se týče paměti a výkonu. Jak mini-klient, tak Java Applet 

do internetového prohlížeče je mnohonásobně menší než všechny zde popisované

hry. Na druhou stranu je grafika nesrovnatelně jednodušší. Je sice opět 3D a hráč 

může otáčet kamerou v horizontální i ve vertikální ose, ale textury mají menší 

rozlišení a počet polygonů na jednotlivé objekty je menší.

2.3. Analýza implementačních problémů

2.3.1. Pojetí klienta

Většina projektů používá vlastního klienta. Jednoznačná výhoda tohoto 

přístupu je v teoreticky neomezených grafických možnostech. Navíc takovýto klient 

obsahuje již veškerou grafiku, zvuky a další neměnná data používaná ve hře. Tím 

drasticky klesá objem přenášených dat mezi klienty a serverem. Naopak však tento 

klient potřebuje většinou instalaci a hlavně otevřené příslušné síťové porty. Tím 

vyvstává potřeba vlastnit k danému počítači administrátorská práva, včetně možnosti 

měnit síťová nastavení, což samozřejmě vylučuje stanice v jakékoliv veřejné instituci 

jako v internetové kavárně, knihovně, škole či v práci.

Známým faktem je, že nudící se pracovníci „zabíjejí“ čas ve svém zaměstnání 

hraním nejrůznějších jednoduchých her či surfováním. Pro tuto skupinu 

potencionálních hráčů je mnohem přístupnější klient využívající již existující 

rozhraní, nejlépe standardní internetový prohlížeč. K hraní takovéto MMORPG není 

tedy potřeba instalace žádných programů, a ani není potřeba cokoliv nastavovat. 

Stačí pouze otevřít internetový prohlížeč. Objem přenášených dat lze snížit možností 

stáhnout grafiku na disk. Samozřejmě takovéto řešení má omezení způsobené 

využívaným rozhraním, a to například nedostatečně efektivní výkon, omezení 

grafiky, interaktivity atd. Příkladem tohoto pojetí je RuneScape, který je 

implementován jako JavaApplet.
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2.3.2. Správa dat

Správa dat aplikace typu MMORPG musí zajistit jednak optimalizaci

provozu na síti zvolením správného systému cachování, tak i umožnit dostatečně 

velkou modifikovatelnost herního světa pro budoucí rozšiřování. Je tedy potřeba 

rozdělit data do skupin podle toho, jak s nimi bude nakládáno.

Grafické a zvukové soubory je nejlepší distribuovat společně s herním 

klientem. Případnou další potřebnou grafiku lze uživatelům nabídnout ke stáhnutí 

z nejrůznějších mirror serverů. Tím nevzniká provozovatelům žádná zátěž na jejich 

herní servery.

Všechna dynamická herní data, tedy statistiky a pozice hráčských a  

nehráčských postav, je potřeba mít uložená v databázi. S ní pak může serverová část 

aplikace jednoduše nakládat a snadno posílat jednotlivým klientům. Tato data nemá 

smysl nějak skladovat u klientů, protože se příliš často mění.

U herních dat tvořících herní svět, jako jsou statistiky předmětů, znění úkolů 

a informace týkající se NPC (obchodníků, zadavatelů úkolů apod.), se také 

předpokládají změny. Herní svět je nutné dále rozšiřovat, jinak by hráči neměli za 

chvíli co nového objevovat. Těchto dat je však velké množství a je nutné v nich 

rychle vyhledávat, proto je dobré je mít stejně jako předchozí skupinu v databázi.

U dat, měnících se velmi zřídka, jako jsou hodnoty efektů jednotlivých 

schopností a dovedností, je možné postupovat odlišně. Hlavní rozdíl oproti předchozí 

skupině je v tom, že těchto dat není mnoho – počty se pohybují v řádu jednotek až 

desítek. Jejich uložení se provede na dvou místech: v databázi a ve vygenerovaných 

souborech. V databázi pouze pro úpravu přes editor, pro herní potřeby si je server 

načítá z generovaných souborů. Tyto soubory se přegenerují při změně dat pomocí 

editoru.

Kromě rozhodnutí, jak distribuovat a ukládat jednotlivé skupiny dat do této 

kapitoly patří i technika, která zajistí plynulejší hraní. Herní svět MMORPG je příliš 

rozsáhlý, aby byl udržován v paměti celý najednou. Základní technikou je jeho 

rozdělení do lokací. Lokace, v níž se hráč momentálně nachází, je udržována 
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v paměti. Jakmile přijde hráč k hranici s jinou lokací, je stará lokace dealokována a 

načte se lokace nová. Tato operace však není triviální, a proto se může hra na chvíli 

zastavit a hráč musí čekat na načtení příslušných nových textur. To je přesně ten 

okamžik, který následující technika odstraňuje. [8]

V aktivní lokaci (na obrázku 1 zelený čtverec) se vyznačí pomyslná

pohraniční pásma (na obrázku červeně vytečkováno). Jakmile hráč do těchto pásem 

dojde, hra předpokládá, že za chvíli se hráč dostane na hranici a bude potřeba načíst 

lokaci (sousední lokace jsou znázorněny modře). Nová lokace se proto načte již 

v okamžiku vstupu do pohraničního pásma. Tím se docílí zkrácení či dokonce 

eliminace čekací doby na načtení další lokace.

Obr. 1: Schéma postupného načítání lokace 

Stejná pohraniční pásma slouží i k dealokaci staré lokace. Ta se dealokuje až 

tehdy, kdy hráč opustí pohraniční pásmo v nové lokaci přiléhající ke staré. Je zde 

titiž dost velká pravděpodobnost návratu do předešlé lokace, například hráč 

pronásledoval nějakého nepřítele a po jeho eliminaci se vrátí zpět na původní pozici.

2.3.3. Predikce pohybu

V dnešním čase výkonných osobních počítačů již není poptávka po tahových 

hrách, proto všechny zde popsané MMORPG probíhají celé v reálném čase. Je zde 

tedy kladen důraz na rychlé rozhodování a reakce hráčů. Aby toho byli hráči schopni,

musí jim systém zajistit aktuální informace o jejich okolí v reálném čase. Kvůli 

datové náročnosti přenášet neustále všem hráčům data o jejich okolí je snaha o 
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redukci provozu na síti. Hráči potřebují znát přesnou pozici okolních postav a 

minimálně akce, které se jich dotýkají. Tedy když na ně někdo útočí, léčí je, či 

jakkoliv jinak s nimi vstupuje do interakce.

 Aby server nezahltil síť, posílá informace ke klientům v určitých intervalech, 

které jsou v rámci desítek až stovek milisekund. Objekt, který se pohne pouze 

každých sto milisekund, na pohled poskakuje, rozhodně to není plynulý pohyb. 

K vyřešení této vizuálně ošklivé situace slouží technika nazývaná client prediction 

nebo také motion prediction. [9]

Hlavní myšlenka tohoto postupu je v tom, že jednotlivé pohyblivé objekty si 

pamatují kromě své pozice i směr a aktuální rychlost. V některých implementacích se 

můžeme setkat i s historií těchto údajů. Klient pak z podrobnějších dat jednotlivých 

objektů předpovídá jejich pravděpodobnou další akci, tedy jakým směrem se budou 

nejspíše pohybovat a podle tohoto předpokladu s nimi pohybuje. Ve výsledku 

uživatel vidí plynulý pohyb okolních objektů.

Samozřejmě se stává, že klientův předpoklad je chybný. V takové situaci 

dostane klient informaci o poloze určitého objektu, která je v rozporu s aktuálně 

zobrazovaným stavem. Nejjednodušším řešením je objekt do nové pozice skokově 

přemístit. Jestliže je takovéto přemístění velké, tak je vizuální efekt opět rušivý, 

objekt poskočil třeba i přes neprostupné pozice.

Pro zajištění plynulé opravy pozice objektu je nutný postupný pohyb na 

novou předpokládanou pozici. Tato nová pozice se vypočítá z opravených dat, která

byla získána naposledy od serveru. Objekt se k správní pozici bude postupně 

přibližovat a vytratí se tím efekt skokového přemísťování. Na druhou stranu je nutné 

si uvědomit, že během této opravy je objekt zobrazován jinde, než se ve skutečnosti 

nachází. To může zapříčinit nejrůznější problémy, například přemísťovaný objekt se 

dostane na dostřel k jinému objektu. Klient musí tedy tento nekonsistentní stav co 

nejdříve napravit, třeba pomocí dočasného zrychlení pohybu, které by nebylo příliš 

znatelné.
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Obr. 2: Příklad predikce pohybu

Zdroj: http://www.mindcontrol.org/~hplus/epic/

Na obrázku 2 červená linka ukazuje skutečnou pozici objektu, modrá pak 

předpovězenou pozici klientem. Při změně směru je patrné, jak se zobrazovaná 

modrá pozice postupně opravuje a přibližuje k pozici skutečné.

K predikci pohybu lze přistupovat i z hlediska optimalizace provozu na síti. 

V této technice dochází k předpovědi nejen na straně klienta, ale i na straně serveru.

Během akce server posílá data pouze o těch objektech, které se dostaly na 

nepředpokládanou pozici. Chování objektů, pohybujících se spořádaně podle 

předpovězeného schématu, si klient dopočítá sám a tedy není nutné ho o tom 

informovat. 

Řešení spočívá v následujícím postupu. Pro každý pohybující se objekt si 

server nastaví hranice. Jde vlastně o jakýsi koridor, v jehož středu je předpokládaný 

pohyb objektu. Pokud objekt změní směr, ale stále zůstává v koridoru, je vše 

v pořádku a není třeba o tom nikoho informovat. Jakmile však dojde ke kontaktu 

mezi objektem a některou z hranic, musí se poslat všem zúčastněným stranám 

aktualizace. Klienti naloží s aktualizacemi analogicky, jak bylo popsáno 

v předchozích odstavcích. Objekt bude na novou pozici přesunut skokově nebo se 

provede plynulý přesun.
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Úspěšnost technologie závisí na nastavení šířky koridoru, jestliže bude moc 

úzký, nezíská se žádná optimalizace. Pokud bude naopak moc široký, budou přesuny 

na skutečné pozice velmi časté a budou se kumulovat rušivé přesuny, respektive 

chyby spojené s nekonzistentním stavem pozic.

Stejné optimalizační řešení je možné použít i na straně klienta, kdy se 

předpovídá rozhodnutí uživatele a server je informován až při kontaktu 

s předpokládanými hranicemi. Je však nutné posoudit, zda ušetřený provoz na síti 

docílený touto technikou vyváží další výpočetní zátěž na server. Ten by totiž musel 

předpovídat kromě pozice nehráčských objektů i pozice hráčů. Navíc by klienti 

ostatních hráčů předpokládali pohyb hráče z už jednou předpokládané pozice.

2.3.3. Síťová komunikace

Tvůrci hry, využívající svého vlastního klienta, se musí rozhodnout, který 

protokol z rodiny TCP/IP použijí. V současné době nemají jiné protokoly než 

z rodiny TCP/IP smysl, kvůli jeho rozšíření a znalosti běžných uživatelů.

V MMORPG je potřeba, aby jistá data určitě došla – například rozhodnutí o 

změně výbavy či útoku. Na druhou stranu data o umístění okolních objektů mohou 

díky predikci pohybu občas nedojít, aniž by to výrazně narušilo hru.

TCP je díky své spolehlivosti ideální pro data, jejichž doručení je důležité. 

Lze tedy tento protokol použít prakticky pro všechna hráčova rozhodnutí, tedy 

všechny interakce s grafickým rozhraním. Vzhledem k tomu, že se předpokládá 

neustálá aktivita uživatele, lze jako možné řešení mít pro každého uživatele jedno 

TCP spojení a pomocí něho řešit veškerou komunikaci mezi klientem a serverem.

TCP protokol však za svou spolehlivost platí sníženou rychlostí přenosu.

UDP jako  minimální nadstavba nespolehlivého a nespojovaného protokolu 

IP, přejímá jeho vlastnosti – je to tedy také nespojovaný a nespolehlivý protokol. 

Díky své jednoduchosti se hodí pro rozesílání informací o umístění objektů 

v lokacích. Jak již bylo zmíněno, s případnými výpadky určitých datagramů si poradí

algoritmus predikce pohybu. Jednotlivé datagramy však musí mít určitě nějaký 

timestamp, aby si algoritmus poradil se situací, že datagramy nedojdou ve správném 
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pořadí. Také zde musí být čítač času od posledního doručení zmíněných informací a 

při dlouhé prodlevě by měl upozornit uživatele o problému.

Ze zmíněných projektů využívá protokol UDP Entropia Universe a protokol 

TCP World of Warcraft.

Posílání informací o umístění objektů v lokaci generuje velký počet dat tzv. 

traffic. Bylo by tedy výhodné tento problém optimalizovat. Protože se většímu počtu 

hráčů vždy posílá to samé, byla by výhodná technika multicastu. Tedy technika, kdy 

se jeden paket doručí více příjemcům, kteří ovšem nemusí být ve stejné síti, ale 

kdekoliv v dosahu IP protokolu. Což je bohužel v současné době v IP verze 4 špatně 

podporováno. Mnohem lepší řešení je zahrnuto v IP verzi 6 pomocí tzv. anycastu. 

Plné využití této optimalizační techniky tedy bude muset počkat až na kompletní 

přechod z IP verze 4 na verzi 6.

Mezi témata zabývající se sítí patří také rozhodnutí, jakým způsobem řešit 

rozdělení jednotlivých fyzických serverů. Jestli na jednotlivých strojích provozovat 

oddělené instance stejné hry, či je všechny zapojit do jedné farmy neboli clusteru. 

Samozřejmě nemusí jedna instance fyzicky běžet pouze na jednom stroji. Tato úvaha

se týká rovněž herních mechanismů. 

Jednotlivé instance se nazývají „realmy“, to je v překladu říše či sféra. 

V každé sféře pak mohou být trochu jiná herní pravidla. Například jako u hry World 

of Warcraft – zaměření na interakce mezi hráče, nebo naopak na interakce s herním 

světem. Další výhoda tohoto řešení je v možném rozdělení jednotlivých jazykových 

skupin hráčů. MMORPG je hodně založená na komunikaci mezi hráči, je tedy 

potřeba, aby si rozuměli. Vyplatí se mít anglické, francouzské či čínské sféry a rázem 

se z velké části odstraní problém s jazykovou bariérou. Poslední výhodou je větší 

odolnost k chybám, respektive menší dopad systémových a herních krizí. Pokud se 

něco takového stane, jako například poškození harddisku s databází, napadení zvenčí 

či výskyt herní nevybalancovanosti, je poškozeno mnohem méně uživatelů, než 

kdyby byli všichni uživatelé v jednom světě.

Druhá varianta, tedy řešení, kdy existuje pouze jeden herní svět obývaný 

všemi uživateli, má největší výhodu a zároveň nevýhodu v tom, že jsou všichni hráči 
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spolu. Uživatel nemusí své kamarády hledat po různých sférách. Je zde jednoduší 

správa a rozšiřování zdrojových kódů i herního světa.  Je to ideální verze pro 

počáteční stav hry, kdy není příliš velký počet hráčů. Jakmile však dojde k 

masovému rozšíření uživatelů, tedy naplnění prvního slova ve zkratce MMORPG, 

nastanou problémy s přeplněním herního světa a prověření implementace celého 

projektu. Nejenže musí být aplikace schopná odolat tak velké výpočetní zátěži, 

rovněž musí být na tuto situaci připraven herní svět. Často navštěvovaná místa, jako 

například obchody ve velkých městech, mají omezenou plochu a do ní se vejde jen 

určitý počet hráčů.

2.4. Analýza herních problémů

2.4.1. Motivační faktory

Pro provozovatele je důležité, aby hráči využívali daný projekt co nejdéle. 

Musí tedy implementovat dostatečně velké motivační faktory, které hráče donutí 

k dalšímu hraní. Pokud by byla hra příliš jednoduchá, tak hráče během půl roku 

přestane bavit a odejdou ke konkurenci, což znamená odliv finančních zdrojů a tedy 

ztrátu.

V životě je hnacím motorem snaha něčeho dosáhnout. Stejné cíle musí 

poskytovat i hra. Hráčovi je umožněno dosáhnout nejrůznějších cílů. Dobrou 

politikou je vytyčit několik rozdílných cest rozvoje herní postavy s dostatečně 

častými mezistupni. Hráč má na začátku pocit, že si může vybrat z více možností a 

že jeho postava bude v daném světě unikátní. Konečný cíl musí být dostatečně 

časově vzdálen. Mezicíle pak musejí přinášet výhody a odměny, aby hráče 

motivovaly pokračovat k dalším odměnám. Aby se těšil, co dalšího ho čeká.

Samozřejmě příděl odměn nesmí být příliš velký, aby nebyl uživatel zasycen a 

odměny pro něho neztratily motivační efekt.

V následujících podkapitolách bych chtěl rozebrat jednotlivé herní možnosti,

jak této situace dosáhnout.
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2.4.2. Vývoj postavy 

Nejdůležitější faktor je samotný vývoj herní postavy. Standardní řešení 

převzaté z RPG je zavést určitý systém bodů, nazývaných zkušenosti. Tyto 

zkušenosti hráč získává primárně ze souboje a plnění úkolů. Je však vhodné, aby 

byly získávány i z nebojových aktivit, jako je výroba nebo průzkum. Tím se umožní 

realizace lidem, kteří nechtějí stále jen bojovat, a tedy se rozšíří okruh 

potencionálních hráčů. Na tyto potencionální hráče většina projektů zapomíná a 

přitom jich není málo, jak ukazuje projekt EVE online, kde je systém nebojových 

aktivit propracován a hráči jej využívají v hojné míře.

Na implementovaný systém zkušeností lze napojit některou variantu 

schopností, dovedností a vlastností. Je dobré si zvolit malý počet hlavních vlastností, 

které ovlivňují prakticky všechny herní aktivity. Jsou to známé vlastnosti jako síla, 

obratnost, inteligence apod. Protože jich bývá většinou do deseti, není tak složité je 

vyvážit, navíc pro hráče není obtížné si zapamatovat jejich efekt. K nim je možné 

přidat až desítky méně důležitých vlastností – dovedností. Každá dovednost pak 

ovlivňuje specifickou činnost ve hře – výroba zbraní, boj s mečem, ohňová magie, 

rychlost pohybu a další. Protože herní doba MMORPG je projektována na desítky až 

stovky hodin, lze přidat ještě další rozšíření škály možností, a to jsou umění neboli

perky. Ty buďto postava má, resp. umí, nebo nemá, resp. neumí. Umění může 

představovat nejrůznější nové interakce – v souboji třeba nové chvaty, nebo pasivní 

bonusy.

Vývoj schopností a dovedností se může provádět automaticky při získání 

určitého počtu zkušeností (= level neboli úroveň) na základě rasy a povolání. Může 

je provádět sám hráč pomocí rozdělování volných bodů získaných za úroveň nebo za 

splněný úkol. Nebo se mohou vylepšovat jejich používáním, tedy pokud hodně 

bojuje mečem, bude se hráči tato dovednost posupně zlepšovat. Samozřejmostí jsou 

kombinace těchto tří možností.

Vývoj postavy se může zdát pro hráče příliš komplikovaný, plný závažných 

rozhodnutí, které mohou hráče znechutit, protože neví, co je pro něj nejlepší, a je 

nejistý. Pokud by však hra neumožňovala dostatek rozdílných cest a výsledných 

herních postav, tak by se postavy hráčů příliš podobaly. Takovéto situaci je rovněž 
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nutné se vyhnout, poněvadž hráče odrazuje potkávat postavy  jiných hráčů, které se 

prakticky neliší.

Runescape neimplementuje jednotný systém zkušeností, všechen vývoj je 

proveden pomocí dovedností vylepšovaných používáním. Podobný systém využívá i 

Entropia Universe, která má těchto dovedností přes 90. Ve World of Warcraft si hráč 

při registraci vybírá rasu a povolání, ty určují hodnoty schopností. Umění 

reprezentují profese (výrobní, zpracovatelské a služby). Navíc tu existuje strom 

talentů (jakýchsi dovedností) s přidáváním bodů. Hráči Lineage 2 si při registraci 

určí  rasu a pak si postupně při dosažení určitých úrovní a splnění přechodových 

úkolů vybírají povolání, které jim přiřadí dovednosti.

2.4.3. Předměty

Doplňujícím systémem k rozvoji herní postavy jsou předměty. Postava na 

sobě může nést nejrůznější výbavu – zbraň, několik kusů zbroje, oblečení a další 

doplňky, jako jsou prsteny a náhrdelníky ve fantasy či implantáty ve scifi. Předměty 

jsou nedílnou součástí ekonomiky hry. Pro zisk předmětů existují čtyři možnosti –

obchodování s NPC, obchodování s hráči, výroba hráčem a získání z poražených 

nepřátel (tzv. drop).

Předměty mohou kromě svých základních vlastnosti (u zbraně poškození, u 

zbroje odolnost) poskytovat i nejrůznější bonusy k schopnostem a dovednostem. 

Pomocí těchto bonusů jsou hráči navnaděni daný předmět získat. Nejlepší je, když 

jsou určité předměty přímo ideální pro jejich styl vývoje postavy (tzv. build). Pokud 

navíc tyto unikátní předměty budou vzácné a bude je možno získat jen například 

výrobou, bude jeho vlastnění pro hráče povznášející pocit. 

Kromě bonusů je vhodné, aby předměty měly i omezení pro používání. Tím 

se zamezí, aby začínající hráč mohl používat unikátní velmi silný předmět, který mu 

někdo daroval, či ho někde ukradl. Tato omezení mohou být vázána na celkovou

úroveň postavy, či na úrovně jednotlivých schopností a dovedností.

Dalším druhem motivace hráčů jsou tzv. sety neboli sestavy předmětů. 

Několik předmětů tvoří dohromady set, velmi časté je to u zbroje. Pokud má hráč na 



26

sobě více předmětů z jednoho setu, tak získává opět nějaký bonus. Čím kompletnější 

set, tím větší bonus. Pohnutka pro vlastnění celého setu je zřejmá.

Analogicky jako u vývoje postavy je nutná vybalancovanost a variabilita.

Důvodem je minimalizace šance, že všichni ohňoví mágové budou používat stejné 

brnění, protože je jednoznačně nejlepší. K vyřešení tohoto problému může napomoci 

například systém přípon a předpon předmětů. V tomto řešení můžou mít předměty 

určité přípony, které je unikátně pozmění, vylepší či zhorší určité vlastnosti. Mějme 

předmět dlouhý meč, ve hře s příponami mohou existovat pak například otrávený

dlouhý meč, rezavý dlouhý meč, dlouhý meč božské síly, atp.

2.4.4. Smrt herní postavy

Herní svět nikdy není bezpečný, je tedy častým jevem, že některá herní 

postava zemře. Samozřejmě tím hráč o svou postavu nepřichází, to by mnoho hráčů 

dlouho hrát nevydrželo. Je však dobré zvolit určitou míru penalizace. Pokud by 

nebyla za smrt postavy žádná penalizace, hráči by se chovali sebevražedně a 

nezodpovědně. Tím by byla celá herní realita zničena.

Na druhou stranu nesmí být penalizace příliš velká, pak by se hráči báli 

navštěvovat nebezpečné oblasti nebo se dokonce báli hrát. Penalizace mohou být 

nejrůznějšího druhu, od těch mírných, jako je oživení s méně jak 100% životů 

postavy, přes drsnější, jako je vypadnutí určitého počtu předmětů v místě úmrtí, až 

po ty drastické, jako ztráta nějakého počtu zkušeností. Úbytek zkušeností se vlastně 

rovná ztrátě herního času stráveného jejich získáváním. 

Z rozebíraných projektů jsou z tohoto hlediska nejbenevolentnější Entropia 

Universe a World of Warcraft. V Entropii penalizace spočívá pouze v tom, že je 

hráčova postava oživena s jedním životem. Ve WoW dochází k poškození předmětů, 

detailně je tento systém popsán v kapitole zabývající se touto hrou. Na opačné straně 

je pak Lineage 2 se ztrátou zkušeností a Runescape s vypadnutím výbavy. Konkrétní 

čísla jsou popsána v předcházejících podkapitolách.
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2.4.5. Další možnosti motivace

Někteří hráči jsou svou povahou samotáři. Nechtějí se tedy sdružovat do 

klanů a gild a raději se pohybují ve hře sami či v malých skupinkách. Určitě by se ale 

rádi pochlubili na nějakých setkáních svými úspěchy. Proto je výhodné mít pro 

takovýto okruh hráčů systém, který je ocení a pomocí kterého se mohou mezi sebou 

porovnávat. Dříve zmíněná celková úroveň hráče již takový systém představuje, ale 

hodnota jednoho čísla není pro detailnější porovnání dostačující.

Zadané požadavky splňuje sytém medailí a hodností. Za splnění nejrůznějších 

činností hráč dostane medaili, která dokazuje uskutečněnou činnost. Tyto medaile 

vidí i ostatní hráči, případně mohou dostávat i upozornění, že někdo ze stejného 

klanu získal určitou medaili. Medaile mohou být za cokoliv – průzkum lokací, 

splnění určitého počtu úkolů, zabití klíčových nepřátel, celkový počet zabití, zabití 

jiných hráčů, těžba předmětů, výroba předmětů, odehraný čas, atd.

Za získání medailí lze navíc přidělovat hodnosti. Existuje i řešení, kde se 

medaile rozdělí do malého počtu kategorií podle svého typu (boj, výroba, 

podpora,…) a daná hodnost se přidělí podle převažujícího typu splněných medailí. 

Ostatní hráči pak podle hodností hned zjistí, jak je daný hráč pokročilý, a které 

činnosti se věnuje nejvíce.

2.4.6. Hráčská uskupení

Atraktivita tohoto typu her spočívá převážně v interakci mezi hráči. Hra musí 

poskytovat dostatečné velké prostředky pro seskupování hráčů do klanů (týmů, gild, 

konsorcií atd.) a interakce mezi těmito skupinami. Hráči však potřebují více typů 

těchto uskupení vzhledem k různým činnostem, které by ve hře mohli vykonávat.

 První z nich je malá skupina lidí, která prozkoumává okolí, zabíjí společně 

nepřátele, plní úkoly. Tento tým nebo parta se rychle založí, hráči se připojí a po 

dokončení potřeby být spolu se zas rozpustí. Tyto týmy nemají většinou název ani 

nějaký větší vliv na herní situaci.

Pro zasahování do děje a plnění dlouhodobých a náročných úkolů slouží větší 

uskupení hráčů často nazývaných klany nebo gildy. Tyto organizace mají určitou 



28

hierarchii hráčů s nejrůznějšími pravomocemi. Často disponují společným skladem 

či jinými budovami. Mezi jednotlivými klany existují vztahy ovlivňující chování 

jejich členů. Klany mezi sebou bojují o území či o důležité budovy. Například 

v Lineage 2 může klan vlastnit hrad, bitvy o tyto hrady pak patří mezi to nejlepší, co 

tato hra nabízí. Důležitá území mohou být například doly, klan si je hlídá a dovolí 

zde těžit pouze svým členům. V klanech funguje solidarita, pokud nějaký hráč již 

nepotřebuje nějaký předmět, může ho předat svému spoluhráči. Tím posílí klan, a tak 

se mu tato akce může později mnohonásobně vrátit. Klany jsou samozřejmě 

setříděny v žebříčkách, a tím celé jejich soupeření dostává smysl a cíl být nejlepší.

Posledním a nejpočetnějším seskupením jsou aliance či konsorcia. Tato 

obrovská uskupení skládající se z několika klanů přímo ovlivňují příběh a mnohdy 

jsou napevno určena herními administrátory, hráči samotní je nemohou měnit.
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3. Implementace

3.1. Zvolená řešení

3.1.1. Klient a síťová komunikace

Pro řešení klientské části aplikace jsem zvolil vlastní rozhraní z důvodu větší 

volnosti a také pro možnost napsat si vlastní síťové řešení. To zde splňuje protokol 

TCP, který je sice pomalejší, na druhé straně odpadá problém s posloupností packetů 

a spolehlivosti.

Klient pro vykreslování používá knihovnu OpenGL, její upřednostnění před 

DirectX ovlivnila platformní nezávislost. Aplikace je sice psána pro operační systém 

Windows, ale bylo by možné ji relativně snadno přeportovat na jiný systém. Část, 

která je platformně závislá, spočívá v zachytávání zpráv od systému, které přinášejí 

informace o interakcích s uživatelským rozhraním.

Ohledně rozhodnutí s instanciací herního světa jsem vybral systém realmů, 

přičemž je implementován pouze jeden. Hráč si tedy nic nevybírá. S rostoucím 

počtem hráčů by byly přidány další realmy, plus rozhraní pro jejich výběr při 

registraci. Toto rozhodnutí zapříčinila jednoduchost zmíněného systému a očekávaný 

malý počet hráčů.

Pro grafické znázornění celé hry byl použit nakloněný pohled shora – tedy 

upravená ptačí perspektiva. 3D řešení, které používají všechny zde analyzované 

projekty, nebylo implementováno kvůli časové náročnosti. Přináší mnoho problémů, 

od detekce kolize, přes uchovávání map až po náročnost na textury. Použité řešení 

dovoluje použít zajímavou grafiku a je i přehledné pro hráče, kteří přesně vidí, kde se 

co děje. Je to tedy mnohem lepší než pohled z vlastních očí postavy – speciálně pro 

střelce a kouzelníky či jejich scifi ekvivalenty.

3.1.2. Predikce pohybu a správa dat

Při zavádění relativně složitého systému predikce pohybu jsem se pokusil o 

kompromis mezi implementační náročností a účinností. Zvolil jsem proto u klienta 

předpovídání pohybu ostatních objektů na základě historie jejich akcí. Při příchodu 
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zprávy, ze které klient zjistí, že jeho předpověď nebyla správná, dojde k plynulé 

nápravě. Objekt je posunován na novou předpokládanou pozici s rychlostí, která je 

zvýšená o 20 %. Díky tomuto řešení je odstraněn jev nepříjemného poskakování 

ostatních objektů a s plynulou opravou umístění systém pracuje i při delší odezvě na 

síti.

Správu jednotlivých kategorií dat jsem provedl na základě analýzy 

v předchozí kapitole. Hlavní část herních dat je skladována v databázi, přičemž jsem 

si vybral nekomerční relační databázi MySQL z důvodu jejích schopností a 

freewarové povahy.

3.1.4. Herní motivační faktory

Herní svět jsem zasadil do vlastního světa odehrávajícího se v budoucnosti, 

někdy kolem 25. století. Do tohoto světa jsem nezahrnul žádné prvky z fantasy, jako 

je realizováno například ve světě Warhammer 40 000. Míchání těchto dvou žánrů se 

mi zdá chaotické. Navíc podle žebříčků oblíbenosti knih z těchto dvou žánrů je 

poznat, že většina lidí preferuje knihy zasazené čistě do jednoho žánru. Scifi jsem si 

vybral z toho důvodu, že většina her se odehrává ve fantasy světě, a je zde reálná 

možnost vyniknout. Dostatečně vzdálená budoucnost přináší velké možnosti pro 

nejrůznější technologické a sociální myšlenky. Opodstatnění pro to, že hráči vyrábějí 

předměty sami a nedochází k průmyslově hromadné výrobě, se dosáhne pomocí 

vysvětlení, že se celá galaxie vzpamatovává z velkého válečného konfliktu. Tato 

postapokalyptická verze světa navíc umožňuje existenci nejrůznějších ruin, 

radioaktivních vojenských bází a jeskyní plných mutantů – tedy samé zajímavé 

lokace na průzkum. Vlastní svět jsem použil z důvodu, abych neměl problémy

s licenčními právy.

Do vývoje postavy jsem zahrnul většinu zmíněných možností. Hráč má na 

výběr více disjunktních cest představovaných postupným výběrem povolání. Systém 

získávání zkušeností simuluje jednotný postup postavy, přičemž zkušenosti hráč 

získá i z nebojových aktivit jako je výroba. Dále pak postava má jednotlivé 

dovednosti zlepšované jejich používáním, každá dovednost řídí určitou aktivitu ve 

hře (střelba z lehkých zbraní, výroba léků, rychlost pohybu). Celou hru ovlivňuje šest

základních schopností, jejichž hodnoty a růst závisí na zvolené rase.
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Toto řešení poskytuje dostatek možností k rozdílnému rozvoji a variabilitě 

postav jednotlivých hráčů. Navíc jsou na hráči jednotlivá rozhodnutí požadována 

postupně, nedochází tedy k zahlcení a nepřehlednosti.

U smrti postavy jsem se rozhodl pro jedno z nejmírnějších řešení, a to oživení 

s pouhými 10% celkového počtu životů. Oživený hráč tedy nemůže hned 

sebevražedně naběhnout zpět do souboje, protože by byl okamžitě zabit. Na druhou 

stranu se nikdo nemusí bát riskovat, protože přijde maximálně o nějaký čas, než se 

oživí.

Předměty mají jak bonusy, tak podmínky. Herním správcům je umožněno 

vytvořit rozličné kombinace předmětů pro speciální typy postav. Režim přípon a 

předpon není implementován, protože na rozdíl od fantasy nelze u scifi světa 

realisticky opodstatnit dostatek přídomků, aby se tento systém vyplatil.

3.2. Základní pojetí

Program je proveden stylem klient-server. Jako komunikační protokol je 

použit TCP. Data se uchovávají v nekomerční relační databázi MySQL.

Server je řešen asynchronně, poslouchá na zvoleném portu a postupně 

zpracovává data došlá od jednotlivých klientů. V pravidelném časovém intervalu 

informuje hráče o dění v jejich lokacích. Všechna herní data načítá a ukládá do 

databáze

V klientovi běží základní smyčka, v každém běhu se zobrazí lokace, 

zkontrolují příchozí signály od operačního systému a provedou případné vstupy od 

uživatele. Zobrazení lokace je provedeno pomocí OpenGL, využity jsou pouze 

otexturované dvourozměrné objekty. Klient reaguje na stisk určitých kláves a klik 

myši. Samozřejmě pak odesílá a přijímá data od serveru. Hlavní práce klienta je tedy 

vykreslení herního prostředí na základě dat obdržených od serveru. Jakmile dojde k 

interakci, tak se nejprve zkontroluje oprávněnost této činnosti, tím se šetří 

komunikace o triviální případy zamítnutí. Následně poté informuje server, že k dané

události došlo. Všechny kontroly se samozřejmě provádějí i na straně serveru, aby se 

zamezilo případnému podvodu.
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3.3. Herní data

Herní data můžeme rozdělit na tři kategorie: statické, natolik ovlivňující hru, 

že jsou napevno ve zdrojových textech uvnitř jmenného prostoru kons. Dynamické, 

které definují buďto jednotlivé hráče, nebo jsou často měněné herními 

administrátory, ty jsou v databázi. Poslední skupinou jsou generovaná data, jež se

ukládají na straně klienta, jsou využívána ke snížení zátěže spojení se serverem a při 

příští potřebě se již nemusí znovu stahovat.

3.3.1. Statická data

Hodnoty koeficientů schopností a dovedností. Funkce pro výpočet závislosti 

na úrovni postavy a na hodnotách dovedností a schopností. Funkce pro jejich růst. 

Koeficienty nutné pro výpočet souboje, intervaly pro určení typu zásahu, rozsah 

náhody.

3.3.2. Dynamická data

Všechna data o hráčích jako jsou hodnoty dovedností a schopností, počet 

zkušeností, peněz, umístění na mapě, inventář a další. Umístění a vlastnosti 

jednotlivých instancí příšer a NPC na mapě. Seznam typů příšer s jejich vlastnostmi 

jako i definice, co z nich vypadne při zabití (tzv. drop). Seznam možných úkolů

s jejich zadavatelem, odměnou a typem úkolu, doplňujícími daty. Seznam typů 

předmětů s uvedenými bonusy a podmínky pro umožnění používání. Seznam 

možných výrobků, potřebných součástí a podmínek k provedení kompletace.

3.3.3. Generovaná data

Hlavní využití je pro informace o lokaci. Řetězec obsahující všechna podloží 

je velmi dlouhý, proto se klientovi uloží na disk všechny potřebné údaje o lokaci s 

poznámkou o verzi tohoto záznamu. Při další návštěvě dané lokace se pak jen 

zkontroluje verze na disku a v databázi, a pokud si odpovídají, nemusí se již nic

stahovat. V opačném případě klient obdrží aktualizace, které si opět uloží na disk.
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3.4. Zobrazení a pojetí lokace

Lokace je sestavena z malých otexturovaných čtverců. Tyto čtverce mají 

stranu o velikosti 32px a je jich 30 x 20 v jedné lokaci. Pokrývají tedy celou lokaci a 

v určitých místech jsou dokonce ve více vrstvách. Více vrstevnatý model s 

průhledností zajišťuje větší možnosti s menším počtem textur. Například přechody 

mezi dvěma terény, či stěny budov. Každá lokace má též informace o průchodnosti. 

Vzhledem k tomu, že se pohyb kontroluje i na serveru, je možné tato data 

(průchodnost a složení lokace) ukládat na straně klienta. Jedná se o generovaná data, 

která jsou popsána v předchozím odstavci

Všechny textury jsou obrázky ve formátu PNG. Tento formát lze jednoduše 

vytvářet a navíc umožňuje nastavit průhlednost pro více barev a průhlednost 

postupnou (tedy jak alpha kanál tak blending). Pro načítání PNG jako textur v 

OpenGL je využita knihovna LodePNG od autora Lode Vandevenna.

3.5. Spojení s databází

Jako relační databáze pro uchovávání dat je použita MySQL. Pro spojení 

programu a této databáze je využito low-level rozhraní od autora Anderse Hedstroma 

běžící nad knihovnou libmysql.lib. Kompletní datové schéma databáze je popsáno 

v příloze C.

3.6. Reprezentace bonusů a podmínek předmětů

Aby bylo umožněno u předmětů zlepšovat či podmiňovat neomezeně mnoho 

statistik, ukládají se tyto změny v kódu. Kód se skládá ze čtyř částí, jednotlivé části i 

celé kódy jsou odděleny tečkou. První část určuje, co se zlepšuje/podmiňuje. Druhá

část je upřesnění, co se zlepšuje. Třetí část ukazuje, jak se hodnota zlepšuje, a 

poslední čtvrtá část určuje, o kolik přesně se hodnota zlepší. Detailní popis tohoto 

systému je popsán v příloze D, kde jsou rozepsány jednotlivé možnosti nastavení 

všech čtyř částí kódu a nakonec jsou uvedeny i příklady použití.
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3.7. Aplikační rozhraní mezi klientem a serverem

3.7.1. Implementace

Komunikace je implementována pomocí rozhraní knihovny winsock2, která 

je součástí windows.h. TCP spojení je neblokované, a to na obou stranách 

komunikace.

3.7.2. Detaily protokolu

Struktura zpráv je řetězec, kde klíčové úseky jsou odděleny speciálním 

znakem (dvojtečkou). Metoda parser pak tento řetězec rozdělí na příslušené úseky a 

ty jsou zpracovány příslušnými funkcemi. První úsek zprávy je její typ, následující 

úseky pak data podle typů jednotlivých zpráv. Pokud není jasné, kolik úseků bude

přeneseno, je použit ukončovací úsek, kterým je „-1“.

Jednotlivé funkce používají pro snadnou práci s těmito zprávami speciální 

třídy, které jsou poděděné od abstraktního předka c_zprava. Tato abstraktní třída má 

definované metody deserialize, která z obdrženého pole naplní své příslušené datové 

struktury, a serialize, která naopak data z těchto struktur pošle do stringstreamu.

Některé z těchto tříd implementují metody pro zpracování výstupů z dotazů na 

seznam stejných objektů, například seznam předmětů. Této metodě se pak předá 

reference na strukturu obsahující výstup z MySQL a třída si vloží záznam o novém 

objektu do své struktury std::vector.

Třídu pro reprezentaci jednotlivých zpráv mají vždy prefix c_zprava –

c_zprava_login, c_zprava_inventar, c_zprava_obchod atd. 

3.8. Implementace jednotlivých modulů

3.8.1. Server

Třída c_server u nového spojení zkontroluje přihlašovací údaje v databázi a 

při shodě vytvoří nový objekt typu c_spojeni v kontejneru obsahující všechna 

spojení. Každý člen tohoto kontejneru obsahuje id profilu, socket, data pro socket 
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daného spojení a dále pak přepínač, v kterém je zaznamenáno, zda je spojení aktivní 

(nutnost tohoto přepínače je vysvětlena níže).

Při příchodu dat od již přijatého spojení třída c_server zprávu rozdělí na 

úseky a podle prvního úseku přepošle příslušené metodě, která danou zprávu vyřídí. 

Tyto metody jsou obsaženy ve třídách c_fce_admin (pokud se jedná o zprávu z 

editoru) a c_fce_hrac_zpravy (pokud jde o zprávu od herního klienta). Tyto třídy

používají pro zpracování řetězce zprávy potomky třídy c_zprava a jejich příslušné 

metody, jak je popsáno v kapitole Detaily protokolu.

Vždy v určitý časový interval provede třída c_server životní cyklus všech 

creepů a pošle všem aktivním spojením informace o jejich lokaci. Tato činnost je 

spuštěna pomocí časovače, a proto je vykonávána paralelně. Z tohoto důvodu nelze 

dealokovat paměť pro určité spojení v momentě odpojení. Vyřešení tohoto sdílení 

dat je pomocí zmíněného přepínače pro aktivní spojení. Při odpojení se nastaví na 

nepravdu a k dealokaci dochází právě až při posílání informací o lokacích 

jednotlivým hráčům.

Třídy c_fce_hrac, c_fce_mapa a c_fce_souboj obsahují metody příslušející 

jejich názvu. Implementují tedy funkcionalitu týkající se činnosti hráče, pohybu na 

mapě a souboje. Metody z těchto tříd jsou volány z metod vyřizujících jednotlivé 

zprávy, tedy z c_fce_admin a hlavně z c_fce_hrac_zpravy.

Poslední z tříd obsahující statické metody je c_fce_obec, která obsahuje 

obecné věci nezapadající do určité skupiny, jako třídy popsané výše. Její 

nejpoužívanější metodou je metoda parser, která rozdělí řetězec podle určeného 

znaku. Používá se například pro parsování příchozích zpráv. Další důležitou metodou 

je například nahoda, která vrací náhodné číslo z obdrženého intervalu.

K správě databázového spojení slouží třída c_db, která obsahuje přístupové 

údaje a ukazatel na instanci třídy Database z knihovny pro práci s MySQL. Třída 

c_db slouží jako prostředník pro práci s touto databází, protože třídě Database lze 

předat přístupová data pouze v konstruktoru, což je v našem případě nevhodné.
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V aplikaci se také vyskytuje mnoho datových tříd potřebných pro nejrůznější 

struktury, jako například c_staty, c_dovednost či c_schopnost. Tyto třídy jsou čistě 

datové a neimplementují žádnou funkcionalitu.

3.8.2. Klient

Pro vyhodnocování zpráv od serveru je využíván analogický postup jako u 

serveru s tím rozdílem, že veškerou síťovou práci zde vykonává třída c_klient. 

Jednotlivé zprávy od serveru zpracovávají přímo jednotlivé metody této třídy. Ke 

zpracování se opět použijí stejní potomci třídy c_zprava jako u serveru. Kvůli

opětovnému překreslování scény je však potřeba tato obdržená data ukládat, aby je 

bylo možné vykreslit více než jednou. Klient tedy obsahuje nejrůznější pomocné 

datové struktury, které se pak používají při zobrazování jednotlivých sekcí. 

Některé datové struktury nejsou zcela totožné jako podobné u serveru. Liší se 

struktury pro dočasné potřeby jednotlivých sekcí. Mají společného předka

c_tmp_obec. Díky tomu může mít c_hrac jeden ukazatel používající na všechna tato 

pomocná data. Tyto třídy pak mají prefix c_tmp – c_tmp_vyrobky, c_tmp_povolani, 

c_tmp_staty apod. Mimo ně se znovu setkáme například s c_quest, c_predmet či 

c_bonusy. Mohou ovšem již implementovat určité funkce, jako třeba c_predmet, jejíž 

metoda nacist načte texturu daného předmětu.

Při přihlášení dostane klient základní data o postavě a údaje potřebné pro 

pohyb a útok v lokaci. Při zobrazení jednotlivých sekcí, jako například inventář nebo 

statistiky, pak další data potřebná pro zobrazení informací obsažená v těchto sekcích. 

Získaná data o předmětech, dovednostech, úkolech apod. se uloží do zmíněných 

pomocných datových struktur.

Všechna tato data jsou pak uživateli vykreslována na obrazovku pomocí třídy 

c_oknoGL, která se stará o vykreslování sekcí (metody vykreslit_inventar, 

vykreslit_quest, vykreslit_vyroba, …), jednotlivých objektů (metody 

vykreslit_panaka, vykreslit_popisek, vykreslit_podlozi, …) i o veškerou inicializační 

a finalizační prácí týkající se OpenGL (metody init, nacistPNG, killfont,…). 

Zkráceně řečeno spravuje veškerou činnost týkající se činností s OpenGL. Je důležité 

poznamenat, že je oddělena vykreslovací část a interakční část. Ve vykreslování 
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nedochází k žádné kontrole interaktivity uživatele, ta je prováděna v zrcadlových 

metodách s prefixem zit_ (zit_inventar, zit_quest, zit_vyroba,…). V těchto metodách 

jsou kontrolovány souřadnice kursoru či souřadnice stisknutí tlačítka myši a případně 

jsou odesílány informace serveru o provedení dané činnosti. K překreslení pak 

dochází pouze na požadavek určitých událostí, jako například přijetí zprávy od

serveru, zjištění určité interakce. K provedení interakční části dochází mnohem 

častěji - při kliknutí myši či stisknutí klávesy. Často právě interakční část nastavuje 

požadavek na překreslení.

S třídou c_oknoGL úzce spolupracuje třída c_lokace. Tato třída obsahuje 

std::list všech objektů v lokaci. Provádí jejich aktualizaci na základě dat získávaných 

pravidelně od serveru. Vykresluje je pomocí příslušných metod třídy c_oknoGL a 

provádí jejich životní neboli interakční cyklus. Kromě toho se stará i o načítání a

zobrazení celé lokace, vlastní tedy datové struktury pro jednotlivé vrstvy podloží. 

Tato data načítá ze souboru na lokálním disku, kde je má uložené pro pozdější 

opětovné použití.

Jednotlivé třídy objektů vyskytující se v lokaci jsou poděděné od třídy 

c_objekt. Jsou zde tedy třídy c_creep, c_npc, c_kulka a c_popisek. Třída c_npc pak 

má ještě potomky c_npc_obch, c_npc_questy a c_npc_spawn. Tyto jednotlivé třídy 

implementují chování jednotlivých objektů, přepisují virtuální metody zit a vykreslit. 

Některé z nich pak obsahují i své jedinečné datové atributy: počet životů, cíl apod. 

Od svého předka pak mají všichni poděděnou x-ovou a y-ovou souřadnici, typ 

objektu, obrázek, id a úhel. Pro zachování polymorfismu v std::list třídy c_lokace se 

používá třída c_objekt_p, která obsahuje pouze ukazatel typu c_objekt. Jednotlivým 

objektům se tedy přiřadí instance c_objekt_p s ukazatelem na tento objekt. Takto 

získaná datová struktura se uloží do seznamu objektů v c_lokace.

Dosud nezmíněným potomkem třídy c_objekt je třída c_hrac. Ta, jak již 

název napovídá, spravuje data a činnost samotného hráče. Vykresluje hráčovu 

postavičku a provádí jeho životní cyklus, realizovaný reakcí na stisk kláves pro 

pohyb. Obsahuje veškerá data o postavě, jako je jméno, počet životů, velikost 

koncentrace, seznam dovedností a mnoho dalšího.
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Podobně jako u serveru zde existuje třída se statickými metodami c_fce_obec. 

Ta implementuje obecné věci, jako již zmíněný parser, přepočet souřadnic kursoru 

nebo zjištění aktuálního timestampu.

Nejspodnější vrstva interakce s uživatelem probíhá pomocí funkcí 

WndProc_dialog a WndProc_opengl, které zpracovávají zprávy od systému. První z 

těchto funkcí je aktivní v přihlašovací fázi a druhá se používá, jakmile se

zinicializuje okno OpenGL. Při kliknutí myši se přepočtou souřadnice a zaznamenají 

se, později se porovnávají s konstantami v programu v jednotlivých metodách 

zajištujících interakce. Při stisknutí kláves se nastaví příznak v poli kláves náležící 

třídě c_oknoGL, jednotlivé metody si pak kontrolují, zda byla stisknuta právě jejich 

potřebná klávesa. Pokud je zapotřebí předat aplikaci nějaký číselný vstup, použijí se 

metody třídy c_dialog. Ta vykreslí formulář a kontroluje stisknutí některé z 

číselných kláves či klávesy backspace. Výslednou hodnotu pak c_dialog průběžně 

počítá a zobrazuje ve formuláři.

Od tříd c_hrac, c_lokace, c_oknoGL, c_dialog, c_klient, c_seznam_povrchu a 

c_seznam_obrazku_objektu je potřeba pouze jedna instance. Proto jsou 

implementovány jako singletony. 

3.8.3. Editor

Editor je v mnoha ohledech implementačně podobný klientovi. Má také třídy 

c_oknoGL, c_klient, c_fce_obec a příslušné datové třídy. Pro každý formulář má 

vlastní funkci typu WndProc, která obstará inicializaci formuláře, a metodu třídy

c_klient pro odchycení a zpracování příslušného typu zprávy od serveru. Přepínání 

mezi jednotlivými formuláři je řešeno pomocí dialogového menu, při výběru položky 

je starý formulář zrušen a vytvořen příslušný nový.

Jedinou výjimkou je editace lokace. V tomto případě se inicializuje okno s 

grafikou OpenGL a editace se provádí čistě pomocí vyhodnocování souřadnice 

kursoru při kliknutí myši a vyhodnocení případného stisknutí klávesy bez 

jakýchkoliv formulářů. Toto zajišťuje třída c_oknoGL.

Komunikaci se serverem a zpracování zpráv definuje třída c_klient.
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4. Uživatelská část

4.1. Herní klient

4.1.1. Spuštění hry

Hra se spustí programem klient.exe. Objeví se formulář, pomocí kterého se 

může buďto vytvořit nová postava nebo se přihlásit za již existující. Ve stejném 

formuláři je k nastavení i adresa a port serveru. Po přihlášení se formulář zavře a 

otevře se nové okno, kde probíhá samotná hra. Zavřením tohoto okna se aplikace

automaticky odhlásí a skončí.

4.1.2. Ovládání hry

Aplikace se ovládá pomocí klávesnice a myši. Pomocí pozice myši se 

zaměřuje střelba, stiskem levého tlačítka se střílí. Pokud se hráč nachází v dostatečně 

malé vzdálenosti od NPC, může na ni pomocí myši kliknout – tím se spustí příslušná 

interakce s danou NPC.

Pomocí klávesnice se pohybuje s postavou: W – nahoru, D – doprava, S –

dolů a A – nahoru. Jednotlivým herním oknům jsou přiřazeny následující klávesy I –

inventář, P – statistiky, U – seznam úkolů, O – výroba, L – výběr povolání.

4.1.3. Herní možnosti

V této hře uživatel ovládá postavičku v bílém brnění. Může s ní 

prozkoumávat herní svět, promlouvat s NPC (non-player charakter = nascriptované 

postavy) a dostávat od nich úkoly. Za splnění těchto úkolů je pak odměněn. Plněním 

úkolů a zabíjením creepů (nepřátel, příšerek) získává zkušenosti. Vždy, když 

dosáhne určitého počtu zkušeností, zvedne se level (úroveň) hráčovy postavy. Za 

každý nový level se zvednou schopnosti a obdrží volné body k rozdělení podle svého 

uvážení. Kolik procent zkušeností na další level již získal je znázorněno vlevo dole 

pod hráčovým jménem.
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Samozřejmě se může stát, že bude zraněn, stav HP (zdraví) je znázorněn dole 

vedle červeného křížku. Pokud se stane, že stav HP klesne na nulu, postava zemře a 

objeví se vedle aktuálního NPC typu spawner. Za smrt není žádný postih.

Za zabití nepřátel nezískává jen zkušenosti, ale může obdržet i nějaký 

předmět. Přičemž platí, že čím náročnější nepřítel je zabit, tím je předmět vzácnější. 

Předměty může samozřejmě prodat i koupit u obchodníků.

Hráč může v lokaci provádět několik aktivních dovedností, které jsou 

znázorněny vpravo dole obrázky. Pro jejich vykonání stačí na daný obrázek kliknout. 

Jsou to dovednosti těžba, sběr, bylinkaření a rybolov.

4.1.4. Inventář

Inventář je rozdělen na tři části. Na levé straně je hráčova postava a sloty na 

předměty, které aktuálně ponese. Jsou to helma, brnění, opasek, boty, primární a 

sekundární zbraň a náboje do primární a sekundární zbraně.

Uprostřed je batoh se všemi vlastněnými předměty rozdělenými do 

jednotlivých sekcí. Názvy sekcí jsou nahoře a aktuálně zobrazovaná sekce je 

podtržená. Změna sekce se provede jednoduchým klikem na požadovanou sekci. 

Pokud chce hráč nějaký předmět přesunout na postavu či naopak do batohu, provede 

to přetažením předmětu na požadované místo. Příslušný slot se při přetahování 

zvýrazní zeleným podsvícením.

Vpravo jsou zobrazeny aktuální bojové statistiky hráče. Může tedy sledovat 

následky změny předmětů nesených postavou.

4.1.5. Statistiky

Zde se hráč dozví všechny důležité informace o své postavě. V levém horním 

rámečku jsou zobrazeny základní údaje o postavě, jako jsou jméno, povolání, rasa, 

level neboli úroveň postavy, počet dosažených zkušeností a počet zkušeností nutných 

do dalšího levelu.
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V levém dolním rámečku je pak seznam schopností, jejich hodnota a bonusy 

získané z předmětů, a to jak hodnotou tak procentem. Nad seznamem schopností je 

počet volných bodů, ty lze rozdělovat kliknutím myši mezi jednotlivé schopnosti. 

Volné body získá postava za každou novou úroveň.

V pravém rámečku jsou k vidění dovednosti. U každé dovednosti je její 

název, hodnota a procento postupu na další stupeň. Tento postup na další stupeň se 

provádí využíváním daných dovedností. Podobně jako u schopnosti i zde je systém 

volných bodů. Za úroveň postavy jsou to dva body. Dovednosti jsou rozděleny do

specializací, podle kterých je hráč zná. Tyto úrovně specializaci jsou tři - Znalec, 

Odborník a Expert. Čím vyšší specializace, tím rychlejší učení a vyšší maximální 

hodnota dovednosti.

4.1.6. Seznam úkolů

Questy neboli úkoly získá hráč od některých NPC. Za splnění těchto úkolů je 

pak většinou odměněn ve formě zkušeností či peněz. Některé úkoly jsou časově 

omezené. O co se v úkolu jedná, se hráč dozví z textu úkolu. Na této stránce je tedy 

seznam zadaných úkolů, kliknutím na název určitého úkolu se zobrazí jeho detaily.

4.1.7. Výroba

Ve hře může hráč vyrábět nejrůznější předměty. Aby mohl nějaký předmět 

vyrobit, musí následovat tento postup. Nejprve je nutné získat předmět typu 

holodisk, jehož přečtením se naučí daný výrobek vyrábět. Přečtení holodisku se 

provede klinutím na tento holodisk v inventáři. V sekci výroba se hráč dozví, ze 

kterých předmětů se předmět vyrábí, jaké jsou na to potřebné dovednosti a jaká 

výrobní oblast je třeba pro výrobu. Kdykoliv během hry si může hráč ověřit v sekci 

Výroba, v které výrobní oblasti se nachází.

Jakmile jsou všechny zde zmíněné podmínky splněny, stačí kliknout na daný 

výrobek a napsat požadovaný počet předmětů k vyrobení.
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4.1.8. Obchod

Při obchodování s NPC vidí hráč dva oddělené rámečky, vlevo jsou jeho 

předměty a vpravo pak předměty obchodníka. Prodej a koupě se provádí klikem na 

požadovaný předmět a zadáním počtu prodávaných resp. kupovaných předmětů.

4.2. Server

Po spuštění aplikace server.exe se objeví dialogové okno, ve kterém je jen 

několik možností: tlačítko Start/Stop spustí/zastaví server, tlačítko „Update

obchodníků a spawnů“ aktualizuje nabídku obchodníků a vytvoří nové nepřátele z 

nastavených spawnů.

Ke své práci potřebuje tato aplikace přístup do MySQL databáze, kde jsou 

uložena herní data.

4.3. Editor

Pomocí editoru lze upravovat herní data na serveru. Prostřednictvím 

objeveného dialogu se administrátor připojí k serveru a z následujícího menu si pak 

může vybrat, které součásti hry chce měnit. Všechny změny, až na jednu výjimku, se 

provádějí pomocí standardních windows formulářů.

Zmíněná výjimka se týká úpravy lokací. Ta probíhá pomocí grafického 

rozhraní, kde administrátor přímo vidí výsledný vzhled. Nejdříve si ze seznamu 

lokací vybere, kterou lokaci chce měnit. Tato lokace se zobrazí a administrátor může 

měnit jak jednotlivé vrstvy povrchů, tak průchodnost políček. Z palety povrchů si

vybere ten, který chce přidat, a kliknutím na příslušené políčko se pak danému 

políčku přiřadí vybraný povrch. Přičemž platí, že se použije nejsvrchnější aktivní 

vrstva. Jednotlivé vrstvy lze zapínat a vypínat. Prostředí se ovládá těmito klávesami:

S – zobrazí/skryje seznam všech lokací, při kliknutí na nějaký název se 

dotyčná lokace načte

D – uloží lokaci na server
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A – zobrazí paletu možných povrchů, při kliku na požadovaný povrch se 

zaktivní a pak se jím při kliku v lokaci nahradí za stávající. První tři povrchy jsou 

speciální – červený rámeček značí průchodný povrch, přeškrtnutý červený rámeček 

značí neprůchodný povrch a modrý rámeček je pro prázdný povrch

Q – zviditelní/zneviditelní vrstvu průchodnosti

W – zviditelní/zneviditelní svrchní vrstvu povrchů

E – zviditelní/zneviditelní prostřední vrstvu povrchů

R – zviditelní/zneviditelní spodní vrstvu povrchů
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5. Závěr

MMORPG je velice komplexní a složitá aplikace z hlediska  implementace i 

pozdější správy. Troufám si tvrdit, že pokud porovnáme tvorbu a správu MMORPG 

s jinými druhy her, tak je tento typ hry jeden z nejnáročnějších. Proto se často dělí na 

menší logické spolu související celky.

Při analýze projektů popsaných v této práci jsem došel k závěru, že u určitých 

částí, jako je například grafické zpracování, vývoj dosáhl nejlepšího možného stavu –

tímto řešením je 3D pohled se zoomovatelnou kamerou umístěnou nad hlavou hráče. 

Tím je docílena přehlednost v bojích a interakcích, dostatečně velké možnosti 

předvést hezkou grafiku a umožnit hráči vcítit se do postavy.

U jiných částí implementace již nelze jednoznačně určit nejlepší cestu. To 

nám dokazuje úspěšná koexistence tak odlišně pojatých projektů jako je World of 

Warcraft a Runescape. Úspěšnost těchto provedení lze ověřit snad jedině počtem

aktivních hráčů.

Vždy je tedy nutné si ve fázi návrhu ujasnit, komu je hra určena. Tato úvaha

se týká hlavně rozhodnutí o vlastním klientovi. Vlastního klienta využijí hry 

zaměřené na hráče z domova, využití existujícího rozhraní ocení studenti a 

„pohodlnější“ uživatelé.

Rozhodnutí ohledně rozdílných realmů lze učinit bez větších problémů až 

v průběhu již běžícího projektu. Nejprve se spustí jen jedna instance a při přeplnění, 

či při jiném důvodu uvedeném v kapitole 2.3.3., se mohou přidat další realmy.

V současnosti v existujících hrách převažuje tendence zahrnout do implementace 

systém realmů.

S přihlédnutím k tomu, jak je tento žánr počítačových her nový, můžeme 

sledovat zajímavý vývoj a nové koncepty. To je výrazné například oproti žánru real-

timeových strategií. Díky stále většímu rozšíření vysokorychlostního připojení 

k internetu a zvyšování výkonu osobních počítačů můžeme čekat další zrealističtění 

grafického rozhraní. V nových RPG (Oblivion) si herní svět žije stále více svým 

vlastním životem – chování NPC (non – player character) se mění podle denní doby 
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a NPC provádějí nejrůznější běžné činnosti. Tyto změny se určitě brzy objeví i v 

MMORPG. Už dnes a zejména v budoucnu bude stále více důležitější optimalizace 

síťové komunikace a samotného výpočetního modulu.



46

6. Reference

[1] Článek o MMORPG žánru na Wikipedii
http://en.wikipedia.org/wiki/Mmorpg

[2] Portál o MMORPG hrách
http://www.ogrank.com/

[3] Portál o MMORPG hrách
http://www.mmorpg.com/

[4] Oficiální stránky hry World of Warcraft
http://www.worldofwarcraft.com/

[5] Oficiální stránky hry Lineage 2
http://www.lineage2.com/

[6] Oficiální stránky hry Entropia Universe
http://www.entropiauniverse.com/entropiauniverse/

[7] Oficiální stránky hry RuneScape¨
http://www.runescape.com/

[8] Vývojářský portál s články a fóry o programovacích technikách
http://www.gamedev.net/

[9] Vývojářský portál s články o programovacích technikách
http://www.gamasutra.com

[10] Program EPIC
http://www.mindcontrol.org/~hplus/epic/

[11] Grafická knihovna OpenGL
http://www.opengl.org/

[12] Knihovna pro načítání textur PNG – lodepng 
http://members.gamedev.net/lode/projects/LodePNG/

[13] Knihovna GNU FreeType
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/freetype.htm

[14] Knihovna pro hash hesla pomocí SHA2
http://sol-biotech.com/code



47

7. Přílohy

Příloha A: Obsah přiloženého CD

- install
o klient spustitelná klientská část    
o server spustitelná serverová část
o editor spustitelný editor
o MySQL  instalační balík MySQL serveru

- source
o klient zdrojové texty klientské části
o server zdrojové texty serverové části
o editor zdrojové texty editoru

- text tato práce v elektronické podobě

Všechny zdrojové texty jsou ve formátu projektu Microsoft Visual C++. 

Spustitelné verze jednotlivých částí aplikace pak obsahují všechny přídavné 

komponenty jako jsou obrázky a externí knihovny.

Příloha B: Instalace

Herní klient

Samotná instalace je velmi jednoduchá, stačí rozbalit klienta do adresáře, ve 

kterém uživatel chce mít aplikaci uloženou. Aplikace k vykreslování ovšem používá 

OpenGL, proto je nutné mít ke správnému fungování aktuální ovladače ke grafické 

kartě.

Server

Server využívá k ukládání dat MySQL databázi. Pokud již na počítači, kde 

bude server spuštěn, je MySQL server nainstalovaný, postup je následující: vytvoří

se nová databáze, kterou bude server používat, dále se provede import sql dotazů z 

přiloženého souboru db.sql. Nakonec se zadá postupně do souboru db.txt, který musí 

být ve stejném adresáři jako server.exe, adresa stanice s běžícím MySQL serverem, 

přihlašovací jméno k databázi, heslo k databázi a název této databáze. Zmíněné údaje 

musí být oddělené, například koncem řádku. Tím je instalace hotova.
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Pokud není nainstalovaný MySQL server, tak se musí nainstalovat, například 

z přiloženého instalačního balík verze mysql 5.1.33 pro windows32. Během instalace 

MySQL serveru je nutné být připojen na internet. Postupně se zvolí následující

nastavení: typická instalace, detailní nastavení, server machine nebo dedicated mysql 

server machine podle toho, zda na tomto počítači poběží kromě MySQL i jiné 

aplikace, multifuncional database. Dále se nastaví cesta pro ukládání dat tabulek 

innodb, online transaction proccesing, zaškrtne se enable tcp/ip connections, pokud 

aplikace nepoběží na stejném počítači jako databáze, best support fot 

multilingualism, instal as windows service a nakonec se nastaví heslo pro roota. Po 

zdárném dokončení instalace MySQL se pokračuje v instalaci serveru této aplikace 

podle předchozího odstavce.

Editor

Samotná instalace je velmi jednoduchá, stačí rozbalit klienta do adresáře, ve 

kterém uživatel chce mít aplikaci uloženou. Aplikace k vykreslování ovšem používá 

OpenGL, proto je nutné mít ke správnému fungování aktuální ovladače ke grafické 

kartě.

Příloha C: Datové schéma databáze

Tabulky týkající se lokací

- mapa_creepy – umístění a vlastnosti instancí příšer na mapě
o id – identifikátor řádku, primární klíč
o id_lokace – id lokace do tabulky mapa_lokace
o id_creep – id typu creepa do tabulky seznam_creepy
o id_spawn – id spawnu do tabulky mapa_spawny
o hp – aktuální počet životů
o x – x-ová souřadnice v lokaci
o y – y-ová souřadnice v lokaci
o cil_x - x-ová souřadnice cíle v lokaci
o cil_y - x-ová souřadnice cíle v lokaci 
o cil_hrac – id cíle
o reload – timestamp posledního útoku
o level – úroveň příšerky

- mapa_lokace – informace o lokacích
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o nazev – název lokace
o popredi – seznam povrchů pro přední vrstvu podloží 

stylem: typ_povrchu typ_ povrchu …
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o prostredni – seznam povrchů pro střední vrstvu podloží 
stylem: typ_ povrchu x y typ_ povrchu x y …

o pozadi – seznam povrchů pro zadní vrstvu podloží 
stylem: typ_ povrchu x y typ_ povrchu x y …

o ctverce  – seznam typů podloží použitých ve všech vrstvách
o pruchodnost – průchodnost jednotlivých polí, nuly a jedničky za sebou
o prechod_s, prechod_v, prechod_j, prechod_z – průchodnost přechodu, 

reprezentace pomocí integeru a kontrola na hodnotu i-tého bitu. Přechody 
postupně pro severního, východního, jižního a západního souseda

o id_lokace_s, id_lokace_v, id_lokace_j, id_lokace_z – id sousedních lokací, 
postupně pro severního, východního, jižního a západního souseda

o verze – verze lokace
- mapa_naleziste – seznam nalezišť v lokacích

o id - identifikátor řádku, primární klíč
o id_lokace – id lokace do tabulky mapa_lokace
o id_predmet – id typu předmětu do tabulky seznam_predmety
o narocnost – náročnost provedení těžby
o typ – typ naleziště 
o x  - x-ová souřadnice levého horního rohu
o y  - y-ová souřadnice levého horního rohu
o x2 - x-ová souřadnice pravého dolního rohu
o y2 - y-ová souřadnice pravého dolního rohu

- mapa_npc – umístění a vlastnosti instancí NPC v lokacích 
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o id_lokace – id lokace do tabulky mapa_lokace
o nazev – název npc
o obr – id obrázku
o titulek – titulek zobrazovaný na mapě
o x – x-ová souřadnice v lokaci
o y  – y-ová souřadnice v lokaci
o typ – druh npc
o cislo1 – různé využití pro jednotlivé druhy, u zadavatele úkolů id úkolu do 

tabulky seznam_questy
o detaily – různé využití pro různé druhy, u obchodníka je to jeho nabídka 

- mapa_obchodnici – doplňující údaje pro instance NPC typu obchodník
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o omezeni_prodej  - procentuální vzácnost vůči hodnotě max_vzacnost 

k jednotlivým typům předmětů, oddělené tečkami
o omezeni_koupe – typy předmětů, které obchodník koupí, řetězec nul a 

jedniček oddělených tečkami
o velikost – procentuální velikost oproti konstantám pro velikost nabídky NPC 

obchodníka
o cena_prodej – procentuální změna ceny oproti systémové ceně při prodeji
o cena_koupe – procentuální změna ceny oproti systémové ceně při koupi
o min_celistvost – minimální požadovaná celistvost předmětu při koupi
o max_vzacnost – maximální vzácnost prodávaného předmětu

- mapa_obchod_pvp – údaje o obchodu probíhající mezi dvěma hráči
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o id_postava1, id_postava2 – id obou hráčů
o stav1, stav2 – stav transakce na jednolitých stranách
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o penize1, penize2 – peníze na výměnu od jednotlivých hráčů
o predmety1, predmety2– předměty na výměnu od jednotlivých hráčů

- mapa_spawny – umístění a popis spawnu, ze kterých se tvoří creepy
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o id_lokace – id lokace do tabulky mapa_lokace
o id_creep – id typu creepa do tabulky seznam_creepy
o x – x-ová souřadnice v lokaci
o y – y-ová souřadnice v lokaci
o max – maximální počet creepů z tohoto spawnu
o refresh – počet minut mezi vytvořením jednotlivých creepů
o kontrola – timestamp  poslední kontroly tvorby
o rozptyl – maximální vzdálenost umístění nového creepa od souřadnic spawnu
o level_min – minimální úroveň umísťovaného creepa
o level_max – minimální úroveň umísťovaného creepa

- mapa_vyr_oblasti – umístění a typ výrobních oblastí
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o id_lokace – id lokace do tabulky mapa_lokace
o x1  - x-ová souřadnice levého horního rohu
o y1  - y-ová souřadnice levého horního rohu
o x2 - x-ová souřadnice pravého dolního rohu
o y2 - y-ová souřadnice pravého dolního rohu
o narocnost – maximální náročnost vyráběného předmětu
o typ – typ výrobní oblasti

Tabulky týkající se hráčů

- player_dovednosti – dovednosti hráčovy postavy ve vztahu M:N
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o id_postava – id postavy do tabulky player_postava
o id_dovednost - id dovednosti do tabulky seznam_dovednosti
o level – aktuální úroveň dovednosti vynásobená tisícem, aby byl zaznamenán i 

postup na další úroveň bez ztráty přesnosti
o aktual - aktuální úroveň dovednosti včetně bonusů z předmětů
o new – flag pro uložení nové úrovně, kterou uživatel ještě neviděl
o stav – status odbornosti dovednosti

- player_inventar – předměty hráče
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o id_postava – id postavy do tabulky player_postava
o id_predmet  – id typu předmětu do tabulky seznam_predmety
o pocet – počet vlastněných předmětů
o stav – stav předmětu

- player_postava postava – základní data o hráčově postavě 
o id - identifikátor řádku, primární klíč 
o jmeno - jméno postavy
o online - timestamp  posledního zaznamenání, že je online
o povolani – id povolání do tabulky seznam_povolani
o rasa  – id rasy do tabulky seznam_rasy
o level – úroveň postavy
o expy – počet zkušeností
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o body_s – počet volných bodů, které lze přidat do schopností
o body_d  – počet volných bodů, které lze přidat do dovedností
o new_level – flag pro poznamenání nového levelu, který hráč ještě neviděl
o id_lokace – id lokace do tabulky mapa_lokace
o x – x-ová souřadnice v lokaci
o y  – y-ová souřadnice v lokaci
o hp – aktuální počet životů
o koncentrace – aktuální míra koncentrace
o spawner – id npc druhu spawner do tabulky mapa_npc
o peníze – počet peněz vlastněných postavou
o reg_hp – rychlost regenerace životů
o reg_k – rychlost regenerace koncentrace
o hp_max – maximální počet životů

- player_predmety_aktiv – vybrané předměty, které má hráč na sobě
o id - identifikátor řádku, primární klíč 
o p1 - p9 – id aktivních předmětů do tabulky player_inventar

- player_profil – informace o profilu hráče 
o id - identifikátor řádku, primární klíč 
o jmeno – přihlašovací jméno
o heslo – přihlašovací heslo
o admin – přepínač, zdali jde o administrátora

- player_questlog –  zadané i dokončené úkoly hráče
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o id_postava – id postavy do tabulky player_postava 
o id_quest  – id úkolu do tabulky seznam_questy
o status – stav provádění úkolu
o zadano – timestamp  zadání úkolu
o pomocne – pomocné hodnoty pro plnění, například počet již zabitých 

nepřátel
- player_schopnosti - schopnosti hráčovy postavy se sečtenými bonusy z předmětů

o id - identifikátor řádku, primární klíč
o s1 - s6 – hodnoty jednotlivých schopností
o h1 - h6 – velikostí bonusů z předmětů přidávané hodnotou
o p1 - p6 – velikostí bonusů z předmětů přidávané procentem

- player_staty – bojové statistiky hráče
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o presnost, kryti – velikost přesnosti a krytí
o skody1, skodyf1, skodye1, skodyt1, skodyp1 – hodnoty minimálního 

udělovaného fyzického, fotonového, explozivního, toxického a psionického 
poškození 

o skody2, skodyf2, skodye2, skodyt2, skodyp2 – hodnoty maximálního 
udělovaného fyzického, fotonového, explozivního, toxického a psionického 
poškození 

o odolnosti, odolnostif, odolnostie, odolnostit, odolnostip – velikost odolností 
proti fyzickému, fotonovému, explozivnímu, toxickému a psionickému 
poškození 

o nosnost – maximální hmotnost nesených předmětů, v současné době 
neomezená

o hp_max – maximální počet životů
o rychlost, rychlost_utoku – rychlost pohybu a útoku
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o dostrel – velikost dostřelu aktuálně používaných zbraní
o last_utok – timestamp  posledního útoku

- player_vyrobky – informace o tom, co umí hráč vyrobit
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o id_postava – id postavy do tabulky player_postava 
o id_vyrobek – id výrobku do tabulky seznam_vyrobky

Systémové tabulky

- server_log – pro logovací zprávy serveru
o id - identifikátor řádku, primární klíč 
o datum - timestamp  zprávy
o zprava – text zprávy

Tabulky typů jednotlivých objektů

- seznam_creepy – seznam typů příšer
o id - identifikátor řádku, primární klíč 
o nazev - název příšery
o predmety – počet a typ vypadnutých předmětů při zabití, stylem:

určitý předmět u:id_předmětu:u:id_předmětu:
náhodný předmět: n:vzácnost:

o schopnosti – schopnosti na první úrovni, oddělené středníkem
o typ_utoku – typ prováděného útoku
o obr – id obrázku
o rychlost - rychlost
o reload - násobek konstanty pro dobu nabíjení
o dostrel – velikost dostřelu
o dohled – vzdálenost, na jakou zaregistruje cíl
o pred_u, pred_o – přesnost a krytí získané z „nesené výzbroje“
o pred_p, pred_pf, pred_pe, pred_pt, pred_pp – udílené fyzické, fotonové, 

explozivní, toxické a psionické poškození získané z „nesené výzbroje“
o pred_r,  pred_rf, pred_re, pred_rt, pred_rp – odolnost proti fyzickému, 

fotonovému, explozivnímu, toxickému a psionickému poškození získané 
z „nesené výzbroje“

- seznam_dovednosti – seznam dovedností
o id - identifikátor řádku, primární klíč 
o nazev – název dovednosti
o typ – typ dovednosti

- seznam_povolani – seznam povolání s jejich vztahy a přidělenými dovednostmi
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o nazev – název povolání
o otec – předchůdce tohoto povolání
o uroven – hloubka ve stromě povolání
o dovednosti – dovednosti udělené tímto povolání zadané stylem: 

id_dovednosti.stav_dovednosti. id_dovednosti.stav_dovednosti
- seznam_predmety – seznam typů předmětů
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o id - identifikátor řádku, primární klíč
o nazev - název předmětu
o obr – id obrázku
o typ, typ2 – typ a podtyp předmětu
o cena – cena předmětu

pokud je zadáno 0, spočte se cena sama podle bonusů 
pokud je cena ostře menší jak nula, spočte se cena z bonusů a vynásobí se 
výrazem: 
( (-1) * zadaná_hodnota) / 100

o bonusy, podminky – bonusy udílené předmětem a podmínky potřebné k jeho 
nesení, zadání popsáno v kapitole Reprezentace bonusů a podmínek 
předmětů

o vzacnost – velikost vzácnosti předmětu
o hmotnost – hmotnost v kilogramech
o naboje – u zbraní typ nábojů
o dostrel – u zbraní velikost dostřelu
o reload – u zbraní rychlost nabití oproti konstantě pro nabíjení

- seznam_questy – seznam možných questů
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o nazev – název úkolu
o level – doporučená úroveň postavy pro plnění
o pribeh - úvodní příběh úkolu
o outro – text zobrazený po dokončení úkolu
o typ – druh úkolu
o du – doplňující údaje k úkolu
o odmena – odměna za dokončení: 

peníze: pe.počet_peněz.
zkušenosti: zk.počet_zkušeností.

o cas – časový limit na dokončení v hodinách nebo -1 pro úkol bez časového 
limitu 

- seznam_rasy – seznam hratelných ras
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o nazev – pojmenování příslušníka
o nazev_rasy – název celé rasy
o detaily – schopnosti na první úrovni, oddělené středníkem

- seznam_vyrobky – seznam možných výrobků
o id - identifikátor řádku, primární klíč
o vyrobek – id výrobku do tabulky seznam_předměty
o holodisk - id holodisku do tabulky seznam_předměty, to je předmět, jehož 

přečtením se hráč naučí vyrábět daný výrobek
o podminky – podmínky nutné k výrobě tohoto předmětu, zadané stejným 

stylem jako podmínky předmětu
o predmety – potřebné předměty spotřebované při výrobě: 

id_předmětu.počet_předmětů.
o oblast - potřebná oblast pro výrobu
o slozitost – složitost výroby
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Příloha D: Reprezentace bonusů a podmínek 
předmětů

Možnosti jednotlivých částí

1. část má 17 možností, je to vlastně začáteční písmeno statistik, která je 

zlepšována:

- s - schopnost
- d - dovednost
- u - přesnost (útok)
- o - krytí (obrana)
- p - poškození fyzické
- pf - poškození fotonové
- pe - poškození explosivní
- pt - poškození toxické
- pp - poškození psionické

- r - odolnost fyzická
- rf - odolnost fotonová
- re - odolnost explosivní
- rt - odolnost toxická
- rp - odolnost psionická
- h - obnova HP
- e - obnova E
- l - level hráče

2. část se vyplňuje u schopností, dovedností a poškození

- schopnost - id ovlivněné schopnosti
- dovednost - id ovlivněné dovednosti
- poškození
- 0 - ovlivní normální poškození;
- 1 - ovlivní minimální poškozeni;
- 2 - ovlivní maximální poškození.
- V ostatních případech se píše 0.

3. část značí, jakým způsobem je hodnota měněna. Pokud jde o podmínky, 

tak se vždy používá h - hodnota

- h – hodnotou
- p – procentuálně

4. část o kolik přesně se zlepšuje, kolik jednotek či procent se přidává či 

odebírá (plusy se nepíší, minus ovšem ano)

Příklady

- u.0.p.10. - přesnost + 10%
- u.0.p.-10. - krytí - 10%
- h.0.h.10. - jednorázově obnoví 10HP
- s.1.h.10. - schopnost s ID 1 (to je síla) + 10 jednotek
- p.0.h.30. - fyzické poškození + 30
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- u.0.h.10.p.0.p.15.pt.0.h.5. - přesnost + 10, fyzické poškození + 15% a 
toxické poškození + 5

Příloha E: UML diagramy aplikace

Kvůli rozsahu jsou zde uvedeny pouze dva diagramy, zbytek je umístěn na 

CD v adresáři s elektronickou podobou této práce.

Klient
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Server


