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Abstrakt:

Mezi nejrozšířenější karetní hry patří Rummy (česky „Žolíky“). Tato hra je oblíbená 
pro  svou  jednoduchost  a  variabilitu  pravidel.  Celosvětově  existuje  mnoho  herních 
platforem,  ale  neposkytují  neomezené  hrání  zdarma  nebo  rozsáhlejší  prostředky 
komunikace mezi hráči.

Proto  tato  práce  navrhuje  a  implementuje  desktopovou  platformu  zaměřenou  na 
Rummy. Hlavním důvodem jejího vzniku byla absence podobně zaměřené nekomerční 
aplikace, jejíž ambice by nespočívaly v hazardu, nýbrž v relaxaci, komunikaci a zábavě. 
Platforma zprostředkovává pokročilou komunikaci, a hraní mezi uživateli, jak samostatně 
tak i v rámci turnajů. Navíc umožňuje hrát podle vlastních pravidel a proti uživatelsky 
definovaným počítačem řízeným protihráčům.
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Abstract: 

Rummy („Žolíky“ in czech) is one of the most commonly played card games. It is 
popular due to its simplicity and variability in rules. A lot of Rummy game platforms exist  
in the world, but they do not allow for unlimited playing for free and lack any advanced 
communication means among players.

This work designs and implements a desktop game platform for Rummy. The main 
reason for creating it  was the absence of a similar non-commercial  application which 
would  not  focus  on  hazard  but  rather  on  „letting  go“,  communication  and  fun.  The 
proposed platform provides advanced features to communicate and play, either for fun or 
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own computer opponents.
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1 Úvod
Lidé si potřebují ve volném čase vydechnout od každodenních aktivit. Pokud nesportují, 

jedni si přečtou knihu, jiní zapnou televizi, další si něco zahrají na počítači.
Pro naposledy zmíněnou skupinu je zamýšlena i tato aplikace. Konkrétně pro ty z nich, 

kteří holdují karetní hře „Žolíky“, v angličtině Rummy. 

V poslední době se rozšířilo on-line hraní hry Poker. Tato hra ovšem není pro každého, 
tudíž bylo jen otázkou času, kdy se podnikatelé a vývojáři pokusí napodobit tento úspěch s 
jinými hrami. Rummy představovalo pro mnohé snadnou volbu, protože zahrnuje celou 
rodinu her a není tak spojeno s konkurencí a soutěžením. Také, ačkoli se zdá, že v Rummy 
záleží  především na  štěstí,  schopnosti  hráče  (jeho zkušenost  a  paměť)  dokáží  výrazně 
ovlivnit  jeho  statistiky.  Vrchní  soud  v  Indii  dokonce  označil  v  roce  1968  Rummy 
„převážně jako hru  dovednosti“  [12].  Proto  je  její  kolébkou právě  Indie,  kde  je  hraní 
Rummy on-line za peníze legální. Lidé ji hrají již od dětství, ne však nutně hazardně, a je 
velice populární.

Aplikací,  které  se  zaměřují  na  Rummy (případně  i  jiné  karetní  hry),  existuje  velmi 
mnoho. Dlouhodobě roste jejich počet a mají řádově deseti tisíce až sto tisíc registrovaných 
uživatelů.  Kdyby  se  sloučily,  vytvořily  by  velkou  základnu  hráčů.  Přestože  se  najde 
několik z nich, které poskytují neomezené hraní zdarma, drtivá většina, ne-li všechny, sdílí 
dva problémy:

1) Jsou komerční, tedy zaměřené na individuální hraní svých klientů. Apelují na 
jejich hráčského ducha a snaží se je začlenit do svých žebříčků lidí hrajících o 
peníze.

2) Poskytují svým uživatelům minimální prostředky k socializaci. Vzhledem k 
předchozímu bodu je to logické, protože čím více kamarádů bychom v aplikaci 
měli, tím více bychom pravděpodobně hráli s nimi, a zdarma.

1.1 Cíl práce

Účelem  práce  je  vytvořit  freeware  platformu  implementující  nedostatky  ostatních 
aplikací  v  rámci  daného  problému.  Klade  si  za  cíl  vytvořit  nekomerční  a  nehazardní 
prostředí pro neomezené hraní Rummy jak s přáteli, tak i lidmi, které uživatelé osobně 
neznají.  Platforma  umožní  budování  komunity  fanoušků,  poskytne  přehlednou  hru, 
komunikaci a svobodu hrát tak, jak je kdo zvyklý. Její ambice zahrnují tyto 3 hodnoty: hra, 
komunikace a zábava.

Prostředí bude zahrnovat prostředky pro:
1) Hraní s jinými lidmi i CPU1 (pouze hry dvou hráčů). (R1)
2) Komunikaci přes chat (přímou i v rámci skupin). (R2)
3) Vytváření a spravování soukromých uživatelských skupin. (R3)
4) Uchovávání statistik a přehledů o odehraných hrách. (R4)
5) Turnajovému soutěžení o vysoké bodové zisky. (R5)
6) Definování vlastních sad pravidel Rummy (v rámci obecných 

1 Počítačem řízený protihráč. Detailnější vysvětlení zkratky v seznamu použitých zkratek.
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zákonitostí hry) a následné hraní podle nich s kýmkoli, kdo bude ochoten taková 
pravidla akceptovat. (R6)

7) Definování vlastních CPU a hraní s nimi. (R7)
Dalšími požadavky na aplikaci jsou:

8) Podpora platformy Windows. (R8)
9) Spuštění aplikace bez instalace. (R9)
10) Uživatelská přívětivost a jednoduchost aplikace. (R10)

Naopak, cíl této práce nespočívá v soutěžení a není tedy určena:
1) Hráčům, kteří se hře chtějí věnovat takřka na profesionální úrovni. Jako vhodnější 

variantu by měli zvažovat jednu z velikého množství aplikací nabízejících hraní o 
peníze.

2) Hráčům, kteří spoléhají na štěstí a doufají, že by si mohli občas něco vydělat. V 
takovém případě je doporučeno účastnit se tzv. freeroll turnajů2. Je to velmi častý 
jev a ze všech aplikací, které je pořádají, můžeme namátkou zmínit například 
RUMMYROYAL.COM.

1.2 Struktura práce

Následující text práce se bude zabývat řešením vytyčeného problému.
Druhá kapitola slouží jako rychlý úvod do Rummy. Popisuje jak obecný průběh hry, tak 

i základní rysy, ve kterých se její jednotlivé varianty liší.
Kapitola tři analyzuje problém vytyčený v kapitole (1.1). Na základě požadavků (R1) – 

(R10) určuje, jaké bude aplikace nabízet funkce a jak bude vypadat.  Po jejím přečtení by 
měl každý programátor zběhlý ve vybraných technologiích být schopen naprogramovat ve 
výsledku „stejný“ (lišící se především v kódu a vzhledu, ale nikoliv funkcionalitě) program 
jako ostatní.

Čtvrtá kapitola je návodem na obsluhu naší implementace aplikace navržené v kapitole 
3. Nalezneme v ní popis jednotlivých prvků grafického rozhraní  a ucelené návody, jak 
aplikaci zprovoznit a používat.

Kapitola  pět  odhaluje  strukturu  kódu  programu.  Vysvětluje,  jak  spolu  komponenty 
pracují a komunikují, a také upozorňuje na některé ne zcela zřejmé důsledky používání 
určitých jeho částí.

A nakonec, šestá kapitola čtenáře uvádí do kontextu již existujících aplikací s podobným 
zaměřením. Zabývá se tím, jak ony problematiku řeší, jaké zajímavé funkce nabízejí, co v 
nich chybí, atd. Nebudeme rozebírat technické aspekty jejich implementací.

V závěru dojde na diskusi řešení. Co je v něm vyřešeno, kde má prostor pro zlepšení a 
jakými směry by se mohlo dále ubírat.

2 Turnaje, do nichž se lze přihlašovat zdarma, nebo jen za velmi malý poplatek, a vyhrát se dá slušný obnos 
reálných peněz [11]. Detailnější vysvětlení zkratky v seznamu použitých zkratek.
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2 Pravidla hry Rummy
2.1 V čem se jednotlivé varianty shodují

Charakter hry můžeme přiblížit v několika bodech [10]:
1) Obecné reálie  

• Hra není omezena jen na dva hráče.
• Hraje se s násobky standardního kanastového balíčku (tj. 52 hracích karet) a 

několika žolíky.

2) Průběh hry  
• Na začátku se  rozdá  základní  počet  karet,  případně i  určí  speciální nebo 

první vyhozená karta.
• Hra je tahová a hráči se postupně střídají.
• Vyhrává první hráč, kterému nezůstane v ruce žádná karta.

3) Průběh tahu  
• Každý hráč si nejprve vezme jednu kartu – buďto z lízacího balíčku, z vrchu 

vyhazovací hromádky, anebo tu speciální.
• Bude-li si přát či budou-li to pravidla vyžadovat/povolovat, hráč vyloží nebo 

doloží několik karet na stůl před sebe, kde již zůstanou.
• Nakonec jednu kartu zahodí do vyhazovací hromádky.

Je třeba objasnit několik pojmů:
1) Speciální karta  

Mívá  mnoho  určení  –  podle  zvyklostí  hráčů.  Obecně  bychom ji  ovšem mohli 
popsat takto:
• Je určena na začátku hry. Existuje nemálo způsobů výběru.
• Lze ji vzít pouze jednou za každou hru (nenahrazuje se).

Jakmile ji některý z hráčů vezme, musí ji ihned použít – vyložit nebo doložit.

2) První vyhozená karta  
Jde vlastně jen o kartu z lízacího balíčku, která se po počátečním rozdání karet 
hráčům otočí lícem vzhůru a položí na stůl vedle lízacího balíčku. Stává se tedy 
první kartou vyhazovací hromádky a povolují-li to pravidla, hráč, který je první na 
tahu, si ji může rovnou vzít.

3) Lízací balíček  
Je  to  talon  karet  k  dobírání  a  obsahuje  všechny  karty  ve  hře,  které  se  právě 
nenacházejí v rukách hráčů nebo na stole, obrácené rubem vzhůru.

4) Vyhazovací hromádka  
Všechny karty vyhazované hráči na konci jejich tahu se pokládají právě sem, a tak 
ji můžeme v jistém smyslu označit jako „smetiště“ karet.
Každá vyhazovaná karta se pokládá navrch hromádky.

5) Vykládání  
Akce přesunu několika skupin karet z hráčovy ruky na stůl, odkud je již nelze vzít 
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zpátky. To ovšem neplatí v některých variantách hry u žolíků.
Vykládat lze skupiny dvou typů: postupky (po sobě jdoucí karty stejné barvy) nebo 
sekvence (karty stejné hodnoty).

6) Dokládání  
Akce přiložení několika karet z hráčovy ruky k již existujícím skupinám na herním 
stole. Dokládat můžeme ovšem pouze ty karty, které neporuší definici postupek a 
sekvencí.

2.2 V čem se jednotlivé varianty liší

V předchozí kapitole jsme podali pouze velmi hrubý nástin hry – jsou to shodné prvky 
mnoha výrazně se lišících variant hry.  Zcela úplně zachytit jejich variabilitu je prakticky 
nemožné, a tak se pokusíme obsáhnout stěžejní body, v nichž se jednotlivé varianty liší. 
Začněme základními herními volbami:

1) Použitá sada karet  (D1)
Tedy počet standardních karetních balíčků a žolíků.

2) Počet karet rozdávaných hráčům na začátku hry  (D2)

3) Mapování karet na body  (D3)
Bývá velmi často použito při vykládání a konečném zhodnocení hry.

Dále se zabývejme konkrétními herními prvky či akcemi:
4) Speciální karta  (D4)

• Způsob jejího výběru na začátku hry.
• Podmínky vzetí karty.
• Nutnost ukončení hry v kole, ve kterém hráč kartu vezme.

5) První vyhozená karta  (D5)
Pravidla ji buďto povolí, nebo nepovolí. Způsob jejího výběru je daný.

6) První vyložení  (D6)
• Číslo kola, od kterého se lze poprvé vyložit.
• Minimální počet bodů, jehož musí hráči při vyložení dosáhnout.
• Kolik je třeba postupek, a kolik z nich  čistých.  Čistá je  taková postupka, 

která obsahuje alespoň 3 na sebe navazující  karty,  z nichž ani jedna není 
žolík.

• Nutnost ukončení hry po prvním vyložení.

7) Postupky  (D7)
• Minimální počet obsažených karet.
• Úloha  es  v  postupkách  –  jednosměrná,  obousměrná  nebo  všeobecná.

Jednosměrná povoluje pouze postupky typu „A,2,3“ nebo „Q,K,A“ (výlučně 
jedno nebo druhé), přičemž nelze za esem pokračovat králem nebo dvojkou – 
eso je „konečná zastávka“. Obousměrná povoluje obě tyto varianty současně. 
Všeobecná  navíc  ještě  přidává  postupky  typu  „K,A,2“,  takže  lze  vlastně 
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vytvářet postupky libovolné.

8) Sekvence  (D8)
• Minimální počet obsažených karet.
• Opakování barev v sekvencích.

9) Dokládání  (D9)
• Zda-li ho umožníme.
• Pokud ano, jestli mu musí předcházet první vyložení.

5



3 Řešení problému
3.1 Analýza

V této kapitole určíme funkce, jež by měla aplikace poskytovat. Stanovíme je takovým 
způsobem,  aby  co  nejlépe  odpovídaly  směru  vytyčenému  v  kapitole  (1.1),  tedy 
požadavkům (R1) – (R10). Každá z následujících podkapitol se bude týkat některých z 
nich.

Přestože se nezdá, že jednotlivé podkapitoly mají zcela logickou strukturu, jejich pořadí 
je dáno tak, abychom co nejvíce vyhověly těmto dvěma snahám:

• Kapitoly se budou odkazovat jen na ty předchozí.
• Obecnějším aspektům řešení bude dána přednost.

Kapitoly (3.1.1) – (3.1.3) se zabývají technologickými aspekty. Většina „obecnějších“ 
otázek řešení s minimální návazností na ty technologické jsou pak pokryty v kapitolách 
(3.1.4) – (3.1.7). A nakonec se v kapitole (3.1.8) zamyslíme i nad konkrétními implikacemi 
požadavků (R1) – (R3) a (R5) – (R7).

3.1.1 Architektura

Nejdříve je potřeba zvolit základní architekturu aplikace. Nelze uvažovat žádnou formu 
lokálního hraní, protože by si hráči na sdíleném monitoru viděli navzájem do karet. Musí 
tedy hrát každý z vlastního počítače a na výběr máme 2 způsoby, jak je propojit:

1) Server-klient  
V tomto schématu platí, že služby jsou poskytovány serverem (resp. několika 
servery), ke kterému se připojují klientské aplikace a žádají o jisté služby [2].

2) Peer-to-peer (P2P)  
Neexistují žádné servery. Klientské aplikace obstarávají vše samy, a sice mezi 
sebou navzájem [3].

Druhá ze  zmíněných variant  má  už  ze  samotné  myšlenky jednu  obrovskou výhodu: 
služba je vždy k dispozici. Představuje ovšem v tomto případě naprosto nevhodnou volbu, 
a to z následujících důvodů:

1) Je zde hrozba podvodu. Počítače hráčů by komunikovaly výhradně samy se sebou, 
tzn. že všechny „karetní prvky“ hry (lízací balíček, karty v rukou obou hráčů, atd.) 
by byly buďto známy pouze jedné straně, nebo oběma.
Pokud jedné, v případě lízacího balíčku by to znamenalo, že jedna ze stran ho musí 
na  začátku  hry  vygenerovat.  Ovšem ta  druhá  nemůže  mít  jistotu,  že  zmíněné 
generování nebylo zmanipulované.
Pokud oběma,  je samotná idea zarážející,  protože by obě strany „věděly“,  jaké 
karty má ta druhá. Existence „neutrálního arbitra“ je velmi důležitá jak v obecné 
informatice, tak i ve hrách více hráčů.

2) Neumožňuje  implementaci  centrálních  statistik  a  od  nich  se  odvíjející  ideu 
bodování (R4) a turnajů (R5).

3) Nešlo by garantovat přenosovou rychlost.
Architektura server-klient  má kromě toho,  že eliminuje  výše zmíněné problémy,  své 

vlastní významné výhody:
1) menší nároky na výpočetní sílu a šířku pásma klientských počítačů,
2) velmi se zjednoduší samotný kód.
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Zatímco bychom rádi ponechali veškerý chod aplikace na klientech samotných, P2P by 
blokovalo požadavky (R4) a (R5) a neumožnilo nám plně aplikaci rozvinout v příjemné 
komunikační a herní prostředí. Byla tedy zvolena architektura server-klient.

3.1.2 Koncepce

Použijeme-li analýzu již existujících aplikací, můžeme zvolit z několika variant:
1) Webová.
2) Desktopová.
3) Kombinovaná.

Koncept kombinované aplikace (jak webové, tak i desktopové) je pro nás nevhodný, 
protože ta naše nebude komerčně zaměřena a bude mít jen minimální doprovodnou logiku. 
Není  kupříkladu  potřeba  vysvětlovat  na  vlastních  internetových  stránkách  pravidla 
jednotlivých standardních variant hry vzhledem k tomu, že už to dělají jiné. Nehledě na 
předpoklad, že hráči si budou především definovat a hrát vlastní sady pravidel, dle kterých 
jsou zvyklí hrát. Dále, návody na obsluhu programu mohou být obsaženy v dokumentaci 
bez ztráty na přehlednosti a srozumitelnosti.

Doprovodná internetová stránka by byla užitečná pouze s ohledem na rozšíření aplikace 
a zcelení komunity. Diskusní fóra se k tomuto účelu velmi hodí. Především pokud se v 
budoucnu pokusíme zavádět nové herní funkce. O jedné takové se zmiňujeme v závěru této 
práce.

Webová aplikace by byla dobrá volba. Lze ji spustit kdekoli a kdykoli, uživatelé by si 
nemuseli stahovat nové verze klientského programu3.  Integrace s novinkami,  podporou, 
statistikami, žebříčky a fórem by byla velmi snadná.  Na druhou stranu není tato varianta 
nejvhodnější, vezmeme-li v potaz požadavky (R1) – (R3). Například bychom měli problém 
v případě, kdy by se uživatel rozhodl hrát dvě hry současně a do toho ještě komunikovat se 
svými dvěma kamarády. Buďto bychom museli velmi omezit prostor pro každou z těchto 
aktivit,  anebo uživateli umožnit,  aby mezi nimi přepínal. Tento problém nazvěme PWA 
(problém webové aplikace).

Čistě  desktopová  aplikace  představuje  reálné  řešení  jen  z  krátkodobého  pohledu. 
Jakmile bude aplikace a její komunita růst, postupně se na web alespoň částečně dostane, i 
kdyby samotné hraní mělo být ponecháno její desktopové části. Nicméně nevíme, zda-li k 
tomu opravdu dojde a nemá smysl začít implementovat komplexní webové řešení tak, jak 
jsme ho popsali výše, dokud si nebudeme jisti, že bude dobře využito.

Výhody desktopové aplikace oproti webové ovšem jsou:
• Nemusíme ji vyvíjet tak, aby fungovala v široké škále prohlížečů a jejich verzí.
• Možnost volby technologie, v níž lze celé GUI4 navrhnout efektivně, snadno a 

rychle v designéru.
• Eliminuje problém PWA tím, že snadno kombinuje oba způsoby jeho řešení.

Ze všech těchto důvodů jsme se rozhodli využít koncepce desktopové aplikace.

3.1.3 Technologie

Potřebujeme,  aby  vybraná  technologie  uměla  dobře  pracovat  s  grafickými  prvky 
uživatelského rozhraní a podporovala síťování. To nejsou nikterak náročné požadavky. Z 

3 Instalaci uvažovat nemusíme, dle požadavku (R9).
4 Znamená „Graphical user interface“ a označuje veškeré grafické prvky aplikace, např. tlačítka nebo  

menu, které slouží jako prostředky pro komunikaci s uživatelem.
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moderních jazyků se nabízí Visual Basic, C#, Java a C++.
Visual  Basic  i  C# jsou jazyky používající  společný  základ,  a  to  platformu .NET.  Z 

hlediska  funkcionality  je  mezi  nimi  minimální  rozdíl.  Liší  se  především syntaktickým 
pozlátkem a speciálními funkcemi IDE5 [4]. Vyvíjení v těchto dvou jazycích by bylo stejně 
rychlé  a  efektivní,  samozřejmě  za  předpokladu,  že  oba  jazyky  známe  stejně  dobře. 
Rozhodneme se pro C# a Visual Basic již nadále uvažovat nebudeme.

C++ je silný jazyk, ale jeho síla spočívá především v portabilitě napříč platformami a 
rychlém počítání. Za tyto vlastnosti bychom platili cenu vyšší „programátorské režie“. V
C++ se programátor musí starat o spoustu věcí, které např. C# nebo Java řeší automaticky. 
Ačkoli má několik užitečných vlastností (např. vícenásobná dědičnost), nehodí se příliš pro 
„klikací“ aplikace, kde se vlastně „nic neděje“.

Zbývá si tedy vybrat mezi C# a Javou. Jsou si velmi podobné v základních rysech a liší 
se  v  jemných  detailech.  Na toto  téma bylo  sepsáno mnoho odborných  textů,  a  tak  se 
pokusíme o malé shrnutí:

1) Z hlediska funkcionality je na tom o něco lépe C#. Jako příklad můžeme zmínit 
extenze, delegáty, dynamické rozšiřování polí, částečné definice objektů napříč 
soubory, více primitivních typů k použití, předefinovávání operátorů, konverze 
objektů a lambda výrazy [5].

2) Programy psané v Javě fungují téměř na každé architektuře, bez potřeby 
individuálního sestavování.

3) Rychlost je podobná. V určitých oblastech je rychlejší C#, v jiných zase Java [5].
Podívejme se na věc očima jak klientů, tak i vývojářů.
Ani C#, ani Java nám nebudou blokovat požadavek (R9).
Jestliže bude na uživatelově počítači instalována vyžadována verze .NETu nebo JVM6, 

ke spuštění programu nebude také potřeba žádné doprovodné instalace. Otázkou ovšem 
zůstává, bude-li zmíněná podmínka skutečně platit. Zde je třeba zmínit požadavek (R8). 
Ten neříká, že musíme podporovat jiné platformy než Windows. Přibližně na 80% všech 
počítačů běží operační systémy Windows, z nichž dvě třetiny patří Windows 7 [17], které 
již  mají  .NET verze  3.5  předinstalovaný.  To je  dostatečným důvodem,  abychom se 
rozhodli pro C#.

3.1.4 Statistiky

V úvodu práce bylo naznačeno, že bodování je prostředkem, jak mít přehled o historii 
her s konkrétními hráči a při konkrétní sadě pravidel. Kvůli požadavku (R4) budeme muset 
tuto myšlenku dále rozvést.

Samozřejmě by bylo možné dát uživatelům příležitost specifikovat nejen jejich vlastní 
sady pravidel, ale i to, jak se má hra zhodnotit a promítnout ve statistikách. Ovšem taková 
funkcionalita je velmi problematická hned ze dvou důvodů:

1) Jak bychom „skládali“ jednotlivá bodování?  
Jestliže např.  dva uživatelé  vyhrají  dvě hry,  z  nichž každá byla hrána s  jinými 
pravidly, kdo z nich by měl být v globálních statistikách na vyšší pozici?

2) Jak bychom obecně definovali všechny možné způsoby, jakými lze hru ohodnotit?  
Někdo by si vystačil se základními druhy, tzn. bodování podle počtu zbylých karet, 

5 Je zkratku pro „Integrated development environment“ a běžně se používá jako označení pro vývojová 
prostředí. V tomto konkrétním případě jsme měli na mysli MS Visual Studio.

6 Zkratka pro „Java virtual machine“. Společný základ pro všechny aplikace psané v Javě. Více informací v  
seznamu zkratek.
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či jejich hodnot. V mnoha případech by ovšem bylo potřeba specifikovat mapování 
bodů pro jednotlivé karty, navíc situaci komplikují žolíci. Řekněme tedy, že jsme v 
aplikaci noví. Vytvoříme vlastní pravidla a bodování. Potřebujeme spoluhráče. Ti 
by ale nebyli  nadšeni vyhlídkou na čtení obsáhlých způsobů zhodnocení,  podle 
nichž by vytvářeli svou herní strategii.
Mnoho uživatelů by pravděpodobně uvítalo i aplikování nejrůznějších funkcí do 
svého schématu, např. „součet bodů všech zbylých karet násobený dvakrát“, a to 
ještě za zvláštních okolností – kupříkladu pokud má hráč na konci hry v ruce stále 
stejný počet karet jako na začátku.

Od tohoto nápadu tedy bylo na základě požadavku (R10) upuštěno a místo něj nastolen 
univerzální systém bodování, který se dá aplikovat a použít v rámci celé aplikace. Výhra 
znamená zisk 10 bodů, prohra ztrátu 10 bodů, přičemž neexistují  žádné dolní ani 
horní limity. Počet získaných bodů se musí stát součástí uživatelského profilu.

Samotné  číslo,  kolik bodů uživatel  má,  ale zas tolik neříká.  Důležitějším údajem je, 
kolik her celkem odehrál, jakého druhu a kolik z nich bylo úspěšných.  Budeme si tedy 
udržovat  informace o  počtech vyhraných a  prohraných her,  a  to  jak proti  jiným 
lidem, tak i CPU.

Kdybychom  implementovali  statistiky  sofistikovaněji,  získat  celkovou  bilanci  s 
konkrétními hráči, či dokonce pravidly, by bylo také snadné. Podrobné statistiky ovšem 
nejsou v tuto chvíli hlavním zaměřením naší aplikace.

Veškeré položky uživatelských statistik, které budeme sledovat, jsou popsány v tabulce 
č.2.

3.1.5 Uživatelské účty

Základem všech aplikací v oboru je registrace, a musí tedy být i naším. S registrací a 
uživatelskými  účty  neodlučitelně  souvisí,  jaké  informace  si  s  nimi  spojíme,  neboli  co 
přesně bude uživatel při registraci vyplňovat, které položky budou povinné či nepovinné a 
jaké další údaje (např. již popsané statistiky) budou k dispozici. V tuto chvíli se můžeme 
zabývat pouze těmi souvisejícími s registrací.

Přihlašovací jméno, heslo a email jsou nutností. Vše další je nadstandard, jenž aplikace 
může a nemusí implementovat. Dle požadavku (R10) bylo tedy prozatím od rozšířeného 
uživatelského  profilu  upuštěno.  Stěžejním  cílem  této  práce  je  poskytnout  základní 
funkcionalitu související s hraním a komunitou.

V dalších  kapitolách  (3.1.6)  a  (3.1.7)  budeme ještě  uživatelský  profil  podle  potřeby 
rozšiřovat, ale nejedná se o položky, které by se nějakým způsobem týkaly registrace.

3.1.6 Vztah přihlášení k funkcím aplikace

Veškerá funkcionalita v požadavcích (R1) – (R7) vyžaduje předchozí přihlášení, kromě 
jedné výjimky – hraní her proti  CPU, a to jak podle pravidel standardně definovaných 
aplikací,  tak  i  vlastních  pravidel  uživatelů.  Z  kapitoly  (3.1.1)  vyplývá,  že  hry  musí 
„probíhat“ přes server (kvůli kontrole a „usměrňování“ jednotlivých hráčů), nicméně stále 
vyvstávají 2 otázky, kde druhá navazuje na první:

1) Bude  se  kód  reprezentující  CPU  nacházet  výlučně  na  serveru,  v  klientském   
programu nebo na obou místech?
CPU protihráči  pro standardní  varianty hry by měli  být  definováni  výlučně na 
serveru,  aby  se  zamezilo  podvodu.  V opačném případě  by  šlo  malou  úpravou 
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klientského programu nejen vyhrát každou hru a získat nezasloužené body, ale i 
znehodnotit statistiky proto, že by bylo umožněno různým hráčům hrát s různými 
verzemi  stejných  CPU  protihráčů.  Proti  tomu  nám  mluví  požadavek  (R4).  Ze 
stejného  důvodu  nesmí  hry  s  CPU  vytvořenými  samotnými  uživateli  podléhat 
bodování  –  jinak  by  si  hráči  mohli  vytvářet  vždy  prohrávající  CPU a  snadno 
získávat body, které jim nepatří. Herní  engine bychom tedy mohli, přestože musí 
být každopádně na serveru, začlenit i do klientského programu, a zařídit, aby se 
hry s uživatelsky definovanými CPU odehrávaly lokálně. Server by tak měl méně 
práce  a  nabízí  to  zajímavá  funkční  rozšíření  aplikace  do  budoucnosti,  jimž  je 
věnována pozornost v závěru práce. Zmíněné zaměření ovšem není účelem této 
práce, a tak budeme z důvodu implementační jednoduchosti poskytovat hraní 
výhradně přes server.

2) Umožníme hraní s CPU pouze po přihlášení, nebo i před ním?  
Jak bylo avizováno předem, odpověď na tuto otázku se částečně odvíjí z té první.
Hry při standardně definovaných pravidlech podléhají bodování. Server tedy musí 
před jejich zahájením znát identitu hráče, jemuž má měnit statistiku.
To neplatí u her s CPU vytvořenými samotnými hráči, ovšem před jejich 
zahájením musí aplikace přesně vědět, které CPU má použít. K tomu je zapotřebí 
znát identitu uživatele, jenž CPU vytvořil.
Také bychom neměli zapomínat, že hraní offline by znehodnotilo statistiky 
nadefinované v kapitole (3.1.4), potažmo požadavek (R4).
V obou případech je tedy přihlášení nutné.

3.1.7 Komunitní systém

Sofistikovaná  komunita  je  jedním  z  hlavních  zaměření  naší  aplikace  –  jedná  se  o 
požadavky (R2) a (R3). Chceme uživatelům poskytnout svobodu sdružovat se do vlastních 
menších celků (od tohoto bodu dále je nazývejme skupinami), v rámci nichž je potřeba 
umožnit:

1) správu, (S1)
2) vnitřní soukromou komunikaci, (S2)
3) rychlé zjištění, kdo je online a kdo ne, (S3)
4) rychlé kontaktování konkrétních osob, (S4)
5) vyzývání ke hře konkrétních osob, (S5)
6) zakládání a rušení turnajů. (S6)

V podstatě mámě 2 cesty, kudy se obecně vydat:
1) Oddělit od sebe výše zmíněné systémy.
2) Co nejvíce sloučit a integrovat jeden do druhého, ale ne příliš.

První způsob by zaručil srozumitelnost aplikace, ovšem cenou by byla větší složitost ve 
smyslu více  „klikání“.  Vydáme se tedy cestou druhou. Ještě  předtím je  ovšem nutno 
poznamenat, že systémy funkcí (S1) – (S6) by neměly jít proti přání samotných uživatelů. 
Vždy je možné, že se uživatelé vyhýbají sami sobě (ať už v rámci skupiny nebo mimo ni), 
nebo si např. v danou chvíli nepřejí,  aby je aplikace upozorňovala na nepřijaté  zprávy. 
Ačkoli  je to možné vypnout, takové chování je typické pro drtivou většinu IM7, neboli 
klientů pro rychlé zasílání zpráv. U nich se nejedná o velkou vadu, protože jejich účel je 
většinou čistě komunikační. Zde je ale hlavním zaměřením hra, která by neměla být příliš 
rušena.

7 Zkratka pro Instant Messanger. Podrobné vysvětlení lze nalézt v seznamu zkratek.
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Zamysleme se tedy nad tím, jak by šlo funkce (S1) – (S6) zkombinovat.
Představíme-li si, jak jednotlivé IM většinou vypadají, zjistíme, že to jde velmi snadno 

alespoň  pro  (S2)  a  (S3).  Potom by pro uživatele  jednotlivé  celky  komunity  mohly 
představovat jakási „chatovací“ okna rozdělená na 3 části: místo pro zprávy všech 
uživatelů,  místo  pro  nové  zprávy  psané  uživatelem,  a  místo  pro  zobrazení  všech 
účastníků chatu.

Rovněž  je  snadné  zakomponovat  do  konceptu  požadavek  (S4).  Jestliže  budeme 
jednotlivé  účastníky  chatu  v  naposledy  zmíněné  části  „chatovacího“  okna  přehledně 
organizovat (např. pomocí seznamu položek do řádků), máme mnoho možností, jak jejich 
rychlého kontaktování docílit  – kupříkladu každému přidat  příslušné tlačítko. Tím jsme 
vlastně  integrovali  také  funkci  (S5).  Takový přístup  je  ovšem nepraktický,  protože  by 
tlačítka zabírala mnoho místa v „chatovacím“ okně. Vhodnější bude, využijeme-li místo 
tlačítek kontextové  menu,  tj.  menu objevivší  se  po kliknutí  pravým tlačítkem myši  na 
položku seznamu reprezentující daného uživatele.

Se zbývajícím systémem (S1) a funkcí (S6) už to tak triviální není. Správa skupin si 
žádá mnoho jednotlivých akcí, např. zvát, přijímat a vylučovat členy, správu jejich práv, 
dokonce i zakládat a rušit skupinové turnaje. Funkce (S6) by tedy mohla být součástí (S1) 
a zbývá vymyslet, jak jej co nejjednodušeji začlenit do „chatovacího“ okna. Mnoho IM 
soustředí  svou  doprovodnou  funkcionalitu  do  horního  menu.  Další  možností  by  bylo 
zpřístupnit ji přes kontextové menu. Obě varianty jsou velmi dobře použitelné a lze v nich 
jednotlivé funkce snadno kategorizovat. Zkusme si je tedy rozebrat ještě detailněji:

1) Horní menu  
Jeho výhodou je,  že  každý uživatel  hned vidí  poskytované  funkce.  Potenciální 
nevýhodou je  to,  že  s  počtem položek a  slov v nich obsažených roste  menu a 
velikost okna. Při fixní šířce formuláře se o velký problém nejedná. Horší situace 
nastává v okamžiku, kdy měníme velikost okna. Potom je třeba menu dynamicky 
reorganizovat, a sice zobrazit jen několik jeho prvních položek.

2) Kontextové menu  
Nikde nevyčnívá ani nezaclání a vždy bude zobrazováno stejně, ale uživatel o něm 
musí vědět.

Z hlediska funkcionality a požadavku (R10) jsou to víceméně rovnocenné volby, avšak 
složitost implementace horního menu se pohybuje na mnohem vyšší úrovni. Uchýlíme se 
proto k jednodušší variantě, tedy kontextovému menu, protože s ním nejsou spojeny 
žádné reorganizace.

Podívejme se nyní na problematiku z pohledu dvojic „aplikace – uživatel“, „skupina – 
uživatel“ a „skupinové chatovací okno – uživatel“.

Zaprvé, uživatel se sice může přihlásit do aplikace, ale neznamená to, že se má v úmyslu 
socializovat. Kupříkladu se může na chvíli zastavit, aby si uvolnil hlavu a zahrál si několik 
her  s  CPU,  bez  zbytečného  „otravování“  jinými  lidmi.  Proto  budeme  v  naší  aplikaci 
rozlišovat 2 typy přihlášení: do aplikace a do komunity. Přihlášení do aplikace je nutné, 
a do komunity volitelné.

Zadruhé, měl by pro uživatele být k dispozici prostředek k automatickému připojení do 
vybraných místností, aby tuto akci nemusel provádět sám. Za tímto účelem zavedeme do 
uživatelského  profilu  „seznamu  místností  po  připojení“.  Uživatel  bude  automaticky 
přihlášen do všech místností, které má momentálně v tomto seznamu uvedené.

Zatřetí, každý uživatel může být členem různých skupin. Ke skupinám se také v poměru 
1:1 váží „chatovací“ okna. Jak již bylo zmíněno, někdy se uživatel chce vyhnout jinému 
uživateli  nebo  rovnou  celé  skupině.  Proto  bude  i  přihlašování  do  jednotlivých 
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„chatovacích“ oken zcela volitelné.

V souvislosti se vznikem skupin bychom neměli zapomínat, že nebudeme mít webové 
stránky. Z toho plyne, že za stávající situace by skupiny vlastně mohly vznikat jen mezi 
přáteli  vně  naší  aplikace,  anebo  uživateli,  kteří  se  náhodně  potkají  při  hře.  To  není 
dostačující  a  měli  bychom  tedy  zauvažovat  nad  vznikem  obecných  „chatovacích“ 
místností pro všechny. Jedna taková „obecná místnost“ je nutností. Dále by bylo vhodné 
zařídit  místnosti  podle  země  původu  uživatelů.  Není  nicméně  třeba  udržovat  tolik 
„chatovacích“ místností, kolik je zemí. Výhodnější by bylo vytvářet a poskytovat místnosti 
podle  poptávky.  Napíše-li  mnoho  uživatelů,  že  nemají,  kde  by  si  pohovořili  se  svými 
krajany, místnost jim vytvoříme.

Zde se dostáváme k dalšímu důležitému bodu: musí mít kde tyto své požadavky vznášet. 
Mohla by to být právě diskutovaná obecná místnost, ale také nemusela. Toto není jediný 
případ,  kdy  narazíme  na  funkci,  kterou  nebudeme  mít  kam  navázat.  Jelikož  nebývá 
prospěšné  násilně  překombinovávat  účely  věcí,  vytvoříme  pro  nejrůznější  přebytečné 
funkce  separátní  místnost,  nazvěme ji  „aplikační“.  Funkce  můžeme integrovat  stejným 
způsobem jako tomu bylo ve správě skupin – přes kontextová menu.

Zbývá vyřešit poslední scénář, v němž se prostřednictvím chatu při hře seznámí dva 
hráči a „padnou si do oka“. V takovém případě bychom jim měli dát možnost snadného 
vytvoření „chatovacího“ spojení i poté, co dohrají. Za tímto účelem byl vytvořen koncept 
„přátel“ (zapamatování hodných uživatelů), jejichž seznam zahrneme do uživatelského 
profilu.

Oboru znalý čtenář si jistě všimne, že celá komunitní koncepce je velmi podobná IRC 8. 
Nelze popřít, že jsme se při návrhu aplikace nenechali inspirovat.

3.1.8 Podrobný popis funkcí aplikace

Každá z následujících podkapitol (3.1.8.1) – (3.1.8.6) se zaměří na právě jeden (v tomto 
pořadí) z požadavků (R1) – (R3), (R5) – (R7). Statistikami (R4) se zabýváme již v kapitole 
(3.1.4).

Postupně popíšeme, jak by měl program vypadat a jaké funkce nabízet (či nenabízet) v 
rámci každého z nich.

3.1.8.1 Hraní

Všechny hry by měly probíhat nezávisle na sobě.  Každá tedy bude mít vlastní okno 
(nazvěme ho kupříkladu herní), ve kterém se bude odehrávat.

Rummy je hrou jak dovednosti, tak i štěstí. Žádná hra, jakkoli to vypadá, že vítězství je 
vzdálené, prohraná není. V herním okně tedy nebude žádná možnost „vzdávám se, pojďme 
hrát od začátku“. Na druhou stranu musí být vždy možno ze hry (i rozehrané) odejít, ať už 
z jakéhokoli důvodu.

Někdy se stane např.,  že si hráč vezme bonusovou kartu nebo kartu z vyhazovacího 
balíčku za účelem vyložení či ukončení hry, ale nedokáže splnit podmínky k těmto akcím, 
ačkoli si myslel, že ano. V takovém případě musí být možno kartu vrátit a pokračovat v 
tahu jinak, ovšem s jedinou podmínkou: nelze vrátit kartu vzatou z lízacího balíčku.

Samozřejmostí v rámci herního okna je také poskytnout:

8 Starý a dobře známý komunikační prostředek. Podrobnější popis lze nalézt v seznamu použitých zkratek.
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• prostředky k základním herním úkonům (lízání, vykládání karet, atd.),
• možnost dynamického přerovnávání karet v hráčově ruce,
• informaci o aktuálním herním kolu (některé sady pravidel s tímto faktorem pracují),
• chat s protihráčem, pakliže nehrajeme s CPU – v takovém případě nemá smysl.

Otázkou variability hry (jaké zpřístupníme nastavení pravidel hry), se budeme zabývat 
až v kapitole (3.1.8.5).

3.1.8.2 Komunikace

Uživatelé spolu budou moci komunikovat přes:
• herní okno9, hrají-li spolu v danou chvíli,
• soukromou „chatovací“ místnost vytvořenou jen pro ně,
• skupinovou „chatovací“ místnost, jsou-li oba členem v jisté skupině.

Pro  všechny  zmíněné  body  se  dá  použít  jediná  struktura  uživatelského  GUI  – 
„chatovací“ okno, které jsme navrhli v kapitole (3.1.7).

Každá zpráva by měla mít hlavičku v podobě autora a času přijetí (jak jsme u většiny IM 
zvyklí).

3.1.8.3 Uživatelské skupiny

Abychom se  vyhnuli  zahlcení  skupinami  bez  členů,  omezíme počet  skupin,  u  nichž 
může být uživatel  administrátorem, na jedinou. V praxi  to  znamená,  že každý uživatel 
může vytvořit pouze jednu skupinu, dokud neodevzdá status administrátora svojí skupiny 
jinému členu.

Vše ostatní již bylo řečeno v kapitole (3.1.7), kromě jedné náležitosti, a to jaká budeme 
implementovat práva10 v rámci skupiny. Jsou to vlastně povolení k provádění akcí, které 
mohou měnit strukturu skupiny nebo jinou její důležitou součást. Neobejdeme se ovšem 
bez několika bezpečnostních opatření:

• Žádnému členu nebudou zpřístupněny funkce, ke kterým mu jiný člen nenastavil 
právo.

• Každý člen může nastavovat právě ty práva, která má sám udělena.
• Administrátor skupiny má při vzniku skupiny udělena všechna práva.

3.1.8.4 Turnaje

Měli bychom začít několika obecnými poznámkami:
1) Každý  turnaj  bude  jistého  typu  –  buďto  skupinový  nebo  veřejný.  Do 

skupinových turnajů budou mít  přístup pouze členové jedné konkrétní  skupiny, 
zatímco do těch veřejných kterýkoli hráč.
V souvislosti s tím ovšem musíme vyřešit otázku, kdo a jak je bude zakládat.
Ve skupině je to jednoduché – kterýkoli z členů, jenž má dostatečné oprávnění, ve 
skupinovém kanálu. Veřejné turnaje by ale mělo být schopno zakládat pouze 
několik málo důvěryhodných uživatelů, aby jimi nebyla aplikace zahlcena. 

9 Viz kapitola (3.1.8.1).
10 Veškerá práva jsou popsána v tabulce č.3.
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Zpočátku by to mohli být výhradně administrátoři hry, později případně i někdo 
další. Do uživatelského profilu tedy musíme začlenit další položku – typ účtu. 
Stačí nám 2 stavy, např. „ordinary“ a „master“. Stav „ordinary“ bude výchozím 
stavem po registraci, a stav „master“ dostane hráč od někoho, kdo má stejný stav. 
Veřejné turnaje budou moci zakládat pouze „master“ hráči, a to v aplikační 
místnosti, která byla pro takové účely vytvořena.

2) Turnaje nemohou trvat věčně a odehrání každé dílčí partie (kromě finále) se 
musí vejít do jistého časového limitu. Jestliže některá tento limit překročí, 
aplikace by na to měla ihned reagovat. V zásadě máme několik možností:
• Náhodně zvolit hráče, který bude v turnaji pokračovat.
• Nechat místo obou postoupit CPU.
• Nenechat postoupit nikoho.

První systém se dá snadno zneužít. Hráči by se mohli do turnajů přihlašovat, nehrát 
je, a přitom by měli velmi slušnou šanci na výhru, v porovnání s pravděpodobností 
výhry, kdyby odehráli všechny partie.
Druhý je problematický, protože bychom museli mít CPU protihráče ke všem 
standardním variantám hry. Navíc nesmíme zapomínat, že skupinové turnaje 
mohou mít prakticky libovolná pravidla a CPU protihráč nemusí být k dispozici. 
Nehledě na to, kolik pozdvižených obočí a možná i zamračení by vyvolalo, kdyby 
první místo v turnaji vyhrálo CPU.
Třetí systém se dá také zneužít, poněvadž hráč, který by neměl dalšího 
protivníka, automaticky postupuje dále. Jeho kamarádi by se tak mohli za 
předpokladu, že obsadí většinu pozic v jedné konkrétní větvi turnajového stromu, 
přihlašovat pouze za účelem, aby tento hráč mohl snadno postoupit do vyšších fází 
turnaje. Tento argument nazvěme ZTS (zneužití třetího systému). Zmíněnému 
zneužití lze naštěstí do jisté míry zabránit způsobem, jakým budeme 
generovat počáteční partie (viz následující text, kde se budeme odkazovat na 
argument ZTS). Vybereme si tedy právě třetí způsob řešení vypršení časového 
limitu turnajové partie.
Za účelem zamezení přihlašování hráčů, kteří vstupují do turnajů a potom je 
nehrají, přibude také do uživatelského profilu (konkrétně jeho statistik) ještě 
informace o tom, z kolika turnajů byl uživatel diskvalifikován.

3) V naší aplikaci nebude přihlašování do turnajů omezeno časově – jakmile se 
naplní minimální (a zároveň maximální) kapacita, turnaj se automaticky uzavře a 
hráči budou moci začít hrát. Je to spravedlivější systém, protože veřejné turnaje 
budou velmi pravděpodobně zakládány dosti nepravidelně.

Každý turnaj musí mít specifikovány následující parametry:
• jméno (jeho jednoznačný identifikátor),
• kapacita hráčů,
• pravidla, jež se mají na hry aplikovat,
• omezení, která musí hráči splnit, aby se mohli přihlásit,
• typ generování počátečních hracích dvojic,
• typ turnaje,
• systém výher.

14



Omezení budou tvořena položkami uživatelských statistik11. Relevantní jsou pouze tyto:
• Počet bodů – reflektuje „efektivitu“ hráče, neboli kolik her vyhrál oproti těm, které 

prohrál.
• Počet odehraných her – jistým způsobem určuje zkušenost hráče.
• Počet turnajových diskvalifikací.

Druhé kritérium je však relevantní pouze u her odehraných podle pravidel, které budou 
použity  i  v  samotném turnaji.  Nemělo by  se stát,  aby se  noví  hráči  zkušení  s  jistými 
pravidly  nemohli  turnaje  zúčastnit  pouze proto,  že  v naší  aplikace doposud neodehráli 
dostatečný počet her. Proto budeme implementovat pouze první a poslední podmínku.

Možnosti vytváření prvních hráčských dvojic v turnaji jsou zhruba následující:
• Použít náhodný princip.
• Pokusit se dát dohromady hráče stejné nebo velmi podobné zkušenosti.
• Řadit je do turnajového stromu v pořadí, v jakém se budou přihlašovat.

Třetí  možnost  lze  zneužít  –  viz  argument  ZTS v druhém bodu na  začátku kapitoly. 
Rozhodneme se tedy uživatelům dát na výběr pouze první dvě varianty, které jsou 
snadno aplikovatelné a nemáme k nim co dodat.

Zbývá navrhnout předvolby spojené se systémem výher. Nezbytné je stanovit výši bodů, 
již získá absolutní výherce turnaje. Dále se musíme řídit nějakým systémem, který bude 
počítat výhry pro jednotlivé hráče. Využít bychom mohli například tyto dva:

• Specifikovat i dělící nebo odečítací kvocient, podle kterého se budou počítat výhry 
postupně pro hráče druhého, třetího, a tak dále.

• Specifikovat i výhru pro druhého hráče a dělící nebo odečítací kvocient, podle 
něhož se budou počítat výhry pro hráče v jednotlivých úrovních stromu turnaje.

Obě možnosti se dají dobře využít, nicméně ta první vyžaduje, aby se odehrávaly ještě 
partie o třetí, čtvrté, a další místa. Není třeba, aby měl turnaj po svém skončení jasně daný 
výsledkový žebříček zúčastněných hráčů, seřazených od nejlepšího po nejhorší. Jelikož v 
Rummy hraje svou roli i štěstí, spravedlivější bude využít možnosti druhé a budeme 
tedy implementovat pouze ji.

Příklad našeho systému:
• první místo vyhrává 500 bodů,
• druhé místo vyhrává 300 bodů,
• dělící kvocient bude 2.

Třetí a čtvrtý hráč tedy získají 150 bodů (300/2), pátý až osmý 75 bodů (150/2), a tak dále.

3.1.8.5 Uživatelsky definované sady pravidel

Každá sada pravidel musí mít jméno. Vzhledem k tomu, že si uživatelé budou moci 
definovat vlastní, musí mít ve svých profilech jejich seznam.

V kapitole (2.2) jsme si popsali hlavní body (D1) – (D9), ve kterých se jednotlivé herní 
varianty výrazně liší.  Nyní musíme přesně určit,  která nastavení a s jakými možnostmi 
zpřístupníme  uživatelům při  definování  jejich  vlastních  sad  pravidel.  Postupně  si  tedy 
probereme všechny v kapitole (2.2) uvažované herní aspekty:

1) Použitá sada karet (D1)  
Nastavení počtu standardních karetních balíčků je nutností.
Také by mohlo mít smysl experimentovat s nadstandardním počtem žolíků (více 

11 Viz kapitola (3.1.4).
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než 4 žolíci na 104 ostatních karet). Měl by být ovšem udán horní limit, např. 1 
žolík na 10 jiných karet. To je pro leckteré sady pravidel nepředstavitelně mnoho.

2) Počet karet rozdávaných hráčům na začátku hry (D2)  
Může být buďto fixní nebo závislý na počtu hráčů. Naše aplikace implementuje 
pouze  hry  hráčů dvou (R1),  takže uživatelům nabídneme jen nastavení  fixního 
počtu karet. Musíme ovšem udat horní limit,  protože v hracím okně máme pro 
karty omezený prostor. Vhodnou hranicí by mohlo být číslo 14, neboť jen velmi 
vzácně (jestli vůbec) se hra hraje s vyšším počtem karet.

3) Mapování karet na body (D3)  
Tyto  hodnoty  mohou  být  specifikovány  různě  a  i  zde  musíme,  stejně  jako  v 
kapitole  (3.1.4)  ohledně  bodování  her,  nastolit  univerzální  systém  zhodnocení 
karet, který je popsán v tabulce č.4.

4) Speciální karta (D4)  
• Existuje nemálo odlišných postupů, jak kartu vybírat. Naše aplikace bude pro 

jednoduchost implementovat pouze „český“ způsob (tzv. „sekání“):
Před prvním rozdáním si jeden z hráčů vezme do ruky nějakou horní 
část karetního balíčku a podívá se dospodu na první 3 karty. Jsou-li mezi 
těmito třemi kartami žolíci,  vezme si  je  do ruky.  Speciální kartou se 
potom stává první  nežolíková karta,  ať  už vzata  hráčem nebo ne,  na 
spodu tohoto balíčku.

Ohledně  způsobu  výběru  můžeme  tedy  parametrizovat,  na  kolik  karet  se 
bude uživatel moci podívat. Nemělo by jich ovšem být příliš mnoho a jako 
horní limit udáme 5 karet.

• Co se týče podmínek vzetí  karty, nejčastěji se používá buďto omezení, že 
hráč nesmí do té doby žádné karty vyložit, anebo v podobě minimálního čísla  
kola, od kdy lze speciální kartu vzít. Obě možnosti dáme k dispozici.

• Také  umožníme  specifikovat,  bude-li  nutné  po  vzetí  speciální  karty  hru 
ukončit.

5) První vyhozená karta (D5)  
Jak bylo zmíněno v kapitole (2.2), buďto ji povolíme nebo nepovolíme. Vše ostatní  
je dané.
Nemnoho  pravidel  tohoto  principu  využívá  a  není  tedy nutné  o  něm prozatím 
uvažovat.  Podmínku lze kdykoli  do programu zapracovat,  bude-li  si  to hráčská 
komunita přát.

6) První vyložení   (D6)  
Zpřístupníme všechna nastavení prvního vyložení řečená v kapitole (2.2).

7) Postupky (D7)  
Minimální  počet  karet  nastavíme  na  3.  Pokud  existují  pravidla,  která  omezují 
postupky na více než 3 karty, je jich naprosté minimum.
K tomu přidáme  ještě  jedno omezení:  na  jednoho  žolíka  v  postupce  připadají 
alespoň 2 nežolíkové karty. Bez tohoto omezení je příliš snadné vytvářet postupky 
s žolíky. Navýšíme tím hratelnost.
Dále podle kapitoly (2.2) zpřístupníme nastavení úlohy es.
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8) Sekvence (D8)  
Minimální  počet  karet  nastavíme  na  3.  Sice  existují  pravidla,  která  omezují 
sekvence na 4 karty, nicméně jich opět není příliš moc a bude-li o tuto možnost 
zájem, vždy ji můžeme do programu zpětně zavézt.
K tomu přidáme ještě jedno omezení: v sekvenci se může vyskytovat pouze jeden 
žolík.  Bez  tohoto  omezení  by  se  hráči  mohli  dohadovat,  které  karty  žolíci 
reprezentují.
Dále podle kapitoly (2.2) zpřístupníme nastavení opakování barev v sekvencích.

9) Dokládání (D9)  
Zpřístupníme všechna nastavení dokládání řečená v kapitole (2.2).
Přestože  můžeme  dokládat  libovolný  počet  karet,  nesmíme  porušit  omezení 
spojená s postupkami a sekvencemi.

Nakonec bychom mohli  uvažovat  i  další  rozšíření  pravidel,  která  mohou zajímavým 
způsobem ovlivňovat herní strategie:

10) Přechod žolíků ze hry do hry  
Nemají-li hráči své žolíky v dané hře využití, mohli by si je nechat do příští hry, 
jestliže  tu  aktuální  vyhrají.  Všechny  žolíky,  které  jim  tedy  zbudou  v  ruce  po 
vyhození  poslední  nežolíkové  karty,  jim také  zůstanou do  příští  hry.  Na  jejím 
začátku je hráčům rozdán menší počet karet.
Je-li tato možnost povolena, musíme upravit definici vítěze: je to ten hráč, jemuž 
nezbude v ruce žádná nežolíková karta.

11) Zpětné vyměňování žolíků  
Mějme následující situaci:
• Na stole leží postupka „7,J,9“ v barvě křížů, kde „J“ je žolík reprezentující 

křížovou osmičku.
• Jsme na tahu a v ruce máme (po úvodním líznutí) křížovou osmičku, desítku, 

dámu a dvojku.
Stačil by nám jediný žolík a máme vyhráno. Proč si tedy nevzít ten, co leží na 
stole, a vyměnit ho za naši křížovou osmičku?
Zatímco  pro  výměnu  žolíka  z  postupky  musíme  mít  přesně  tu  kartu,  již 
reprezentuje,  v  případě  sekvence  by  mohl  žolík  zastávat  karty  dvě. 
Pravděpodobnost výměny se tak prudce zvyšuje a je třeba ji omezit: pro výměnu 
žolíka ze  sekvencí  je  třeba ji  doplnit  tak,  aby obsahovala všechny čtyři  barvy. 
Pokud se mohou barvy v sekvencích opakovat,  nemá problém snadné rozumné 
řešení a výměna žolíků by měla být zakázána.
Dále  by  nebylo  zcela  férové,  kdyby  si  hráči  mohli  vyměněné  žolíky  nechávat 
(třeba i do další hry). Proto zavedeme požadavek, že vyměněné žolíky musí být 
ihned znovu použity (vyloženy či doloženy).

3.1.8.6 Uživatelsky definované CPU protihráči

Prakticky nelze obsáhnout všechny možné strategie hraní pro různé varianty hry. Proto 
uživatelsky definovaná CPU tedy musí mít formu pluginů (zásuvných modulů). V C# se 
pro implementaci pluginů typicky používají dynamické knihovny (DLL) [8].

17



Měli bychom zařídit, aby vývoj CPU byl co nejjednodušší. Především by bylo dobré, 
kdyby se nám při  jejich vývoji  podařilo nezatěžovat uživatele implementačními detaily 
herního enginu.  Nadefinujeme tedy rozhraní (skupinu metod), přes které bude herní 
engine s CPU komunikovat. Nazvěme ho EP (engine-plugin). Každé CPU bude muset 
implementovat všechny metody EP. Naším hlavním zájmem bude co nejvíce snížit jejich 
počet, a pokud možno i co nejvíce zjednodušit a zkonkretizovat jejich účel.

Projděme si průběh tahu. Hráč vybere kartu, již si vezme – jednu z následujících:
• vrchní karta z lízacího balíčku,
• speciální karta,
• naposledy vyhozená karta.

Vezme-li  si  kartu  z  lízacího  balíčku,  může  a  nemusí  ve  svém tahu nějak  jednat.  V 
opačném případě je jeho povinností vzatou kartu vyložit či doložit. Ať už se ale rozhodne 
jakkoli, podrobnosti jeho další akce vždy závisí jen na strategii – až do doby, než bude 
potřeba  jednu  nežolíkovou  kartu  zahodit  do  vyhazovacího  balíčku.  Tím všechny  tahy 
končí.

Jakmile  bude tedy CPU vědět,  co si  přeje  vyložit  nebo doložit  a  kterou kartu  chce 
vyhodit, může již herní engine obstarat vše sám, nezávisle na pravidlech a strategiích.

Jaké podmínky CPU při testování karet na začátku tahu přesvědčí, že stojí za to si právě 
zkoušenou  (speciální  nebo  naposledy  vyhozenou)  kartu  závazně  ve  svém  kole  vzít? 
Odpověď zní: najde-li s jejím použitím podmnožinu svých karet, u nichž si je jist, že se  
jich chce zbavit. Podobně je tomu tak při zkoušení, jakých výsledků můžeme dosáhnout po 
vzetí karty z lízacího balíčku. Vracet karty do lízacího balíčku sice nelze, ale i zde jediné, 
co potřebuje herní engine vědět, je, zda-li CPU nemá skupiny karet, které by si přál vyložit  
či doložit. Na základě toho můžeme do EP zahrnout následující metody:

1) Vyzkoušej speciální kartu. (EP1)
2) Vyzkoušej naposledy vyhozenou kartu. (EP2)
3) Prověř si kartu, kterou sis právě lízl z balíčku. (EP3)

Abychom dodrželi oddělení pluginů od herního enginu, musíme předávat příslušné karty 
v  argumentech  metod.  Všechny  mají  navíc  společný  výstup:  typ  karty,  kterou  jsme 
zkoušeli, nějaké dosažené skupiny karet a indikátor, zda-li máme v úmyslu je vyložit či 
doložit.

K tomu všemu se váže další důležitá věc. V současném návrhu si CPU nemůže prověřit  
všechny karty, a až potom se rozhodnout, která karta se mu hodí nejvíce.  Prověřuje je 
postupně a má šanci říci enginu, že si některou chce vzít, pouze bezprostředně po jejím 
zpracování. Možná by bylo vhodnější sloučit metody (EP1) a (EP2) v jednu jedinou, ale 
vzhledem k tomu, že speciální karta je jedinečná pro každou hru, dá se naše rozdělení 
snadno obejít. Stačí si speciální kartu uložit v lokální proměnné pluginu a brát ji v potaz až 
při  zpracování  naposledy  vyhozené  karty.  Nicméně  my  budeme  mít  v  zájmu  vyšší 
přehlednosti  a  srozumitelnosti  metody  rozdělené.  Za  takové  situace  je  přinejmenším 
slušností začlenit do EP další metodu:

4) Urči pořadí zpracování speciální a naposledy vyhozené karty. (EP4)
Na konci tahu je nezbytné vybrat kartu k vyhození. Nabízí se tuto informaci přidat k 

výstupu metod (EP1) – (EP3), aby engine dostal vše „pohromadě“. Není to ovšem zcela 
vhodné,  protože  vybírání  takové  karty  může a  nemusí  být  jednoduché.  Metody  by  se 
mohly velmi snadno znepřehlednit a prodloužit. Nezapomínejme také, že budeme vybírat 
až  poté,  co engine ve stejném tahu vyloží  a  doloží  naše  karty.  Proces vybírání  je  pak 
vlastně nezávislý na kartě, již jsme se rozhodli daný tah vzít. Z těchto důvodů definujeme 
předposlední metodu rozhraní takto:

5) Rozhodni, která ze zbylých karet v ruce se má vyhodit. (EP5)
Tu  poslední,  zatím  neobjasněnou,  zformulujeme  v  příštím  odstavci  –  ve  správném 
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kontextu.

Zbývá se pouze zamyslet nad tím, jak co nejvíce usnadnit implementaci a odstraňování 
chyb v metodách (EP1) – (EP5).

Především musí být dostupné některé informace týkající se hry. I zde musíme mít na 
paměti, že bychom měli oddělit plugin od vnitřní logiky herního enginu. Navrhneme tedy 
ještě jedno rozhraní, přes které spolu budou server a plugin komunikovat, tentokrát 
ovšem v  druhém  směru  –  plugin  si  bude  volat  metody  serveru.  Nazvěme  ho  PE 
(plugin-engine). Základ tedy bude tvořen těmito funkcemi, které vydají:

6) Pravidla momentálně hrané hry. (PE1)
7) Číslo aktuálně hraného kola. (PE2)
8) Počet karet držených v ruce. (PE3)
9) Počet žolíkových/nežolíkových karet v ruce.  (PE4)
10) Všechny karty v ruce. (PE5)
11) Indikátor, má-li CPU již za sebou první vyložení. (PE6)

Dále bychom měli tvůrcům pluginů umožnit nechat si spočítat, jaké všechny skupiny má 
CPU v  ruce  a  jakých  výsledků  z  nich  může  dosáhnout,  a  to  s  přihlédnutím  k  právě 
zpracovávané  kartě.  Zároveň  musí  tato  možnost  respektovat  všechny  možné  varianty 
pravidel.  Zdaleka  ne  každý programátor by byl  schopen něco takového napsat,  a  ještě 
méně z nich by to udělalo dobře a efektivně. Čím déle počítání na serveru trvá, tím více 
zpomaluje  ostatní  hry.  Nehledě  na  to,  kolik  času  by  byli  uživatelé  nuceni  strávit 
odstraňováním chyb v této funkci, bylo-li by to vůbec v jejich silách. Mějme tedy další 
metodu serverového rozhraní:

12) Vydej všechny použitelné skupiny v ruce a výsledky z nich
dosažitelných s přihlédnutím k právě zpracovávané kartě. (PE7)

Jestliže  by  tato  metoda  fungovala  úplně  a  korektně,  mohla  by  vydat  velmi  mnoho 
výsledků. Měla by být tedy k dispozici také možnost se jimi rychle probírat – vybrat si jen 
tu podmnožinu, která nás zajímá. K tomuto účelu se nejlépe hodí vestavěné filtry, ačkoli 
jejich  použití  bude  zcela  dobrovolné.  Filtry  sice  nebudou  součástí  právě  uvažovaného 
rozhraní, ale určitě poskytneme alespoň tyto:

• Ponech pouze ty výsledky, které nám umožní ukončit hru.
• Ponech pouze ty výsledky, které splňují podmínky prvního vyložení.
• Ponech pouze ty výsledky, které obsahují určitou kartu.
• Ponech pouze „nejlepší“ podskupinu momentálně vybraných výsledků.

Všechny budou samozřejmě respektovat rozmanitost pravidel. Poslední ze zmíněných je 
ovšem trochu problematický. Objevuje se problém, jak ze dvou výsledků obecně vybrat ten 
„lepší“.  Uvažujeme-li  různorodost  pravidel,  typ  aktuálně  zpracovávané  karty,  ale 
především herní strategie, zjistíme, že to není možné. Proto musíme ještě do EP rozhraní 
přidat jednu poslední (na konci první části této kapitoly avizovanou) metodu:

13) Urči, který ze dvou výsledků je „lepší“. (EP6)

Již máme detailně rozmyšlené všechno kromě poslední fáze – vyhazování. Je třeba si 
umět  snadno poradit se seznamem karet daným metodou (EP5). Jelikož určitě nechceme 
„rozbíjet“ některé z našich skupin,  musíme karty v nich obsažené nejdříve vyloučit  ze 
seznamu.  Toho  se  dá  docílit  velmi  snadno.  Prvním  krokem  je  uložení  nejlepšího 
nalezeného výsledku do lokální proměnné pluginu v metodách (EP1) – (EP3). Potom stačí 
v případě potřeby vyloučit skupiny, které jsme odeslali enginu přes výstup k vyložení či 
doložení, a odebrat karty obsažené ve zbytku z námi uloženého výsledku.

Nakonec je třeba se rozhodnout, kterou ze zbývajících karet skutečně vyhodit. Obecně je 
několik možností:
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• Máme-li některé karty vícekrát, je ve většině pravidel vhodné vyhodit jednu z nich.
• Vyhodíme jednu z karet, které nemají žádný potenciál (nenajdeme k nim žádnou 

další nežolíkovou kartu tvořící „náběh“ na skupinu).
• Pokud mají všechny karty potenciál, měli bychom vyhodit jednu z těch, u nichž je 

nejmenší pravděpodobnost pozdějšího využití ve skupinách.
Nutno poznamenat, že pokud nám první dvě kritéria vyčlení více než jednu kartu, měli 

bychom na ně rovněž aplikovat kritérium pravděpodobnosti z bodu třetího.
Je zřejmé, že i toto není zcela triviální záležitost, proto bychom měli uživatelům trochu 

vypomoci  a  do  rozhraní  PE  přidat  alespoň  jednu  poslední  metodu  –  takovou,  která 
vyhodnotí vstupní seznam karet a na základě právě zmíněných bodů (odshora dolů) vybere 
takovou, která se nám „nejméně hodí“:

14) Rozhodni, kterou ze zbylých karet je nejvýhodnější vyhodit. (PE8)
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3.2 Návrh na úrovni implementace

V předchozím  textu  jsme  si  stanovili  cíle  a  funkce  naší  aplikace.  Nyní  jim  dáme 
konkrétní podobu.

Nejlépe  uděláme,  projdeme-li  server  a  klient  zvlášť,  nicméně  několik  otázek  mají 
společných:

1) Jaký síťový protokol použijeme pro naše spojení?  
Nejlepší volbou bude protokol TCP/IP12 (běžně se označuje pouze jako TCP). Naše 
aplikace potřebuje spolehlivost, abychom nemuseli čekat na kladnou odezvu pro 
všechny možné akce. TCP je navíc asi nejpoužívanější protokol ze všech, a je 
jednoduchý.

2) Jaká data si budou server a klient posílat?  
V esenci samozřejmě proudy binárního kódu. Otázka zní, budeme-li tento binární 
kód interpretovat my. To by bylo zbytečně náročné. C# je objektově zaměřený 
jazyk a vůbec nejlepší by bylo, kdybychom si mohli posílat objekty. Přenosu 
objektů z jednoho systému na druhý (či mezi aplikacemi) se říká serializace. C# 
nabízí serializaci do dokumentů XML a binární serializaci [1, 7, 9]. Pro nás je 
jednoznačná volba binární serializace, a to z několika důvodů [1]:
• je rychlejší,
• umožňuje serializaci soukromých dat tříd,
• umožňuje serializovat grafy objektů.

3) Kolik typů spojení potřebujeme?  
Jinými slovy, kolik služeb můžeme sloučit dohromady bez újmy na přehlednosti a 
doprovodné složitosti kódu. Čím více je budeme slučovat, tím „bohatší“ budou 
muset být posílané objekty a vyšší režie na jejich zpracování.
V zásadě máme 3 druhy služeb:
• Hlavní aplikační. (SL1)
• „Chatovací“. (SL2)
• Herní. (SL3)

Nemá příliš smysl snažit se je vtěsnat dohromady, navzájem spolu prakticky 
nesouvisí. Kromě jedné výjimky – každá hra s lidským protihráčem má vlastní 
chat, ale hra s CPU nikoliv. Teoreticky bychom tak měli 2 typy spojení (SL3), 
přestože by měly drtivou většinu kódu stejnou a lišily se pouze v podpoře či 
absenci příjímání textových zpráv. Lepší řešení bude zavést pouze jeden typ 
přijímající textové zprávy a v případě potřeby je ignorovat.
Dalším řešením by bylo pod spojením (SL3) vytvořit ještě podružné spojení (SL2), 
ovšem to by na druhou stranu zbytečně vytěžovalo server.

12 Zkratka pro „Transmission control protocol“. Je to protokol zajišťující síťové propojení počítačů.
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3.2.1 Server

3.2.1.1 Uživatelské rozhraní (GUI)

Prakticky  všechny  funkce  serveru  budou  uživateli  skryty,  kromě  několika  výjimek, 
především zapnutí a vypnutí poskytování služeb (serveru).

Řekněme,  že  máme  program serveru  zkopírován  na  cílovém počítači  a  připraven  k 
použití.  Měli  bychom  ho  spustit  (objeví  se  hlavní  formulář  programu)  a  poté  server 
zapnout. K tomu jsou na hlavním formuláři potřeba následující prvky:

• Výběr IP adresy adaptéru, na kterém mají služby být poskytovány. Využijeme např. 
rozevírací seznam.

• Specifikaci portů, na kterých mají být provozovány služby (SL1) – (SL3). 
Konkrétně by se mohlo jednat např. o textová pole.
Poznamenejme, že bychom mezi ně nemuseli zařadit výběr portu pro hlavní 
aplikační spojení. Nebylo by poté zapotřebí znát port k připojení klienta na server. 
Tímto směrem se vydáme i my a nastavíme této službě fixní port 6000.

• Tlačítko pro zapnutí serveru.

3.2.1.2 Netriviální implementační otázky

1) Na kolika portech budeme poskytovat služby a naslouchat?  
Odpověď je snadná. Na třech, protože máme 3 typy spojení, a to (SL1) – (SL3).

2) Jak budeme implementovat databázi?  
Především potřebujeme databázi, která je:
• zdarma,
• použitelná přímo z Visual Studia, budeme-li v něm vyvíjet,
• snadno přenosná do jiných databází, donutí-li nás k tomu okolnosti.

Jako skvělá volba se jeví  Microsoft SQL Express. Nicméně naše aplikace nebude 
zpracovávat mnoho různorodých dat a vzhledem k tomu, že zmíněná technologie 
je  pro  nás  neznámá  a  serializace  nám  umožní  snadno  ukládat  data  na  disk, 
Prozatím budeme implementovat  naši  vlastní jednoduchou a nikoliv efektivní  a 
bezpečnou databázi sestávající z textových souborů.

3) Jaký zvolíme algoritmus na získávání skupin karet a výsledků z nich složených,   
které máme v ruce?
Nejdříve získávání výsledků. Ihned by nás mohlo napadnout testovat podmnožiny 
karet,  jestli  nedávají  dohromady  validní  výsledky.  Tuto  možnost  můžeme 
zavrhnout  rovnou,  protože je  exponenciální  co do počtu karet,  a  tudíž nejhorší 
myslitelná.  Nezbývá nám, než si karty nějak „hezky organizovat“ a zamezit 
tím  zkoumání  přílišného  množství  kombinací.  V takovém  případě  se  nabízí 
následující algoritmus: vzít si všechny karty, začít v nich hledat jednotlivé skupiny 
a snažit se jich co nejvíce poskládat dohromady. Způsob hledání skupin prozatím 
nechme stranou, a soustřeďme se na 2 důležité otázky:

1. Jaké skupiny máme k dispozici?
2. Jak je budeme skládat?
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Smysluplná odpověď na první otázku může být dvojí – všechny nebo maximální. 
Podle toho odpovíme i na druhou otázku:
• Máme-li  veškeré validní  skupiny, které  lze z ruky vyložit,  budeme muset 

zkoumat všechny jejich podmnožiny, aby se algoritmus choval úplně (vždy 
našel  všechny  maximální  výsledky).  Nesmíme  zapomínat,  že  „všemi“ 
validními  skupinami  máme  na  mysli  všechny  validní  podskupiny  všech 
validních maximálních skupin.
Takový  postup  je  zřejmě  exponenciální  co  do  počtu  validních  skupin,  a 
nenabízí žádné triviální heuristiky. Navíc, jediný žolík může počet takových 
skupin doslova zmnohonásobit.

• Vezmeme-li  si  pouze  maximální  skupiny,  nejlepším  řešením  bude  je 
postupně zpracovávat  jednu po jedné,  každou pouze jednou, a dynamicky 
vytvářet  množinu  výsledků.  Aby  algoritmus  fungoval  úplně,  musíme  se 
pokusit  každou  skupinu  začlenit  do  každého  výsledku.  To  znamená  řešit 
konflikty mezi skupinami a výsledky – zkracovat skupiny či nahrazovat je v 
rámci výsledků.
Oproti algoritmu minulého bodu tedy zde máme 2 procedury navíc: zjištění 
všech konfliktních karet a řešení konfliktů. První je triviální, ale druhá již ne 
– posuďte sami:

Názorný příklad: zkusme dát dohromady skupiny C3-C6 a C6,D6,H6 
(C = kříže, D = káry, H = srdce).
Konfliktní je pouze karta C6 (v ruce máme jen jednu a karta tedy může 
náležet jediné ze skupin).
Druhá skupina přestane být po jejím odebrání validní, takže tudy cesta 
nevede.  Po  odebrání  z  první  skupiny  nám zbude  C3,C4,C5  –  to  je 
validní skupina a lze ji sloučit s C6,D6,H6. Jak bychom se měli ovšem 
zachovat,  kdyby  to  nešlo  ani  v  jednom  případě?  Předpokládejme 
například,  že  máme  ještě  navíc  karty  D4,D5,D7,D8.  Další 
zpracovávaná  skupina  by  tedy  byla  D4-D8  a  snažili  bychom  se  ji 
sloučit  s  jediným  dosaženým  výsledkem  ([C3,C4,C5  |  C6,D6,H6]). 
Nejlepší výsledek ze všech je ([C3,C4,C5 | D4-D8]) a museli bychom 
skupinu C6,D6,H6 nahradit skupinou D4-D8.
A toto  je  pouze  případ,  kdy  řešíme  konflikt  dvou  skupin.  Obecně 
bychom  museli  zkoušet  eliminovat  podmnožiny  konfliktních  karet. 
Situaci nám navíc ztíží i žolíci.

Zpracovávání maximálních skupin je zřejmě o mnoho náročnější cesta, kudy se 
vydat, alespoň co se týče vývoje. Přináší s sebou ovšem výhody, které nelze 
opomenout: oproti algoritmu v prvním bodu výrazně sníží počet vstupních skupin 
a nikterak nezvýší počet generovaných výsledků. Ušetří mnoho strojového času, a 
o to jde především – aby server zvládal co největší vytížení. Budeme tedy skládat 
maximální skupiny.

Nyní konečně k samotnému generování skupin.
Na začátku otázky č.3 jsme zmiňovali jakousi „hezkou organizaci“ karet, pomocí 
níž  bychom mohli  získat všechny maximální  skupiny ideálně v lineárním nebo 
kvadratickém  čase.  Jde  vlastně  o  řád,  který  by  nám  poskládal  logicky  spolu 
související karty k sobě. Tzn. organizaci, ve které by karty C3,C4,C5 šly v tomto 
pořadí  za  sebou.  Nebo  naopak  karty  C6,D6,H6  šly  za  sebou.  Obě  seřazení 
najednou  nelze  mít  v  jedné  „elementární“  datové  struktuře.  Budeme  tedy 
preferovat  řazení  do  „postupek“,  protože  mohou  obsahovat  mnoho  na  sebe 
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navazujících karet. U sekvencí to mohou být karty maximálně čtyři.  Osm, je-li 
povoleno opakování barev. Přesto ale můžeme zařídit, aby bylo vytváření sekvencí 
rychlé vždy – viz následující odstavec.
Uvažujme o mapování karet do hodnot 1-53, které je detailně popsáno v tabulce 5. 
Naše karty v ruce by pak byly reprezentovány seznamem hodnot z intervalu 1-53 a 
seřadíme-li  je od nejmenších po největší,  můžeme lineárním průchodem odhalit 
všechny největší postupky bez žolíků, které v ruce máme. Kvadratickým odhalíme 
i všechny největší,  které žolíky obsahují. Při této reprezentaci by ovšem nebylo 
zcela triviální a efektivní získat všechny maximální skupiny stejných hodnot, takže 
ji nejdříve transformujeme, kupříkladu do pole indexovaného hodnotou karet (1-
14, eso-žolík). Potom nám stačí lineárně projít celé nové pole.
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3.2.2 Klient

3.2.2.1 Uživatelské rozhraní (GUI)

Ze všeho nejdříve si určeme, jak budou funkce programu přístupné a jak na sebe budou 
navazovat. Vžijme se tedy do role nového uživatele. Podle kapitoly (3.1) by mělo funkční 
schéma aplikace vypadat takto:

Základem všeho je registrace a přihlašování. Mějme tedy přihlašovací formulář.
Před  přihlášením musíme  navázat  spojení  se  serverem.  K  tomu  je  třeba  mít  buďto 

zaregistrovanou doménu, anebo znát alespoň IP adresu serveru. Ne všichni uživatelé naší 
aplikace, kteří se rozhodnou provozovat server, budou mít k dispozici vlastní doménu, a 
tak musíme implementovat alespoň druhý způsob vytváření spojení. Tzn. umístit někam na 
přihlašovací formulář textové pole s IP adresou počítače, na němž server běží. Nejdříve 
bude nutno toto pole vyplnit a následně kliknout na tlačítko „připoj mě“.

K samotnému přihlášení je nutností do formuláře začlenit i obvyklá textová pole, kam 
bude uživatel zadávat svoje přihlašovací jméno a heslo, a tlačítko „přihlaš mě“.

Abychom se ovšem mohli přihlásit, musíme mít nejdříve vytvořen účet. K tomu bude 
sloužit registrační formulář, kde uživatel uvede základní údaje uživatelského profilu13. Na 
přihlašovacím formuláři musí tedy být prvek sloužící k otevírání formuláře registračního.

A  nakonec  je  minimálně  slušností  a  dobrým  zvykem,  ačkoli  ne  nezbytností,  dát 
uživatelům  možnost  nechat  si  zaslat  na  email  heslo  staré,  zapomenou-li  ho,  nebo 
vygenerované nové. Proto je email součástí uživatelského profilu a přihlašovací formulář 

13 Viz tabulka č.1 v seznamu tabulek.
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bude obsahovat prvek plnící jeden z právě zmíněných účelů.

Mnohé z otázek, kterými bychom se tu mohli dále zabývat, jsou buďto triviální, nebo již 
byly vyřešeny v kapitole (3.1). Prakticky nám zbývá pouze detailně navrhnout zmíněný 
„středobod“ klientské aplikace – hlavní „aplikační“ formulář.

Proběhne-li  přihlášení  úspěšně,  přihlašovací  formulář  již  nebudeme  potřebovat  a 
zavřeme ho. Místo něj je potřeba otevřít  nový – ten hlavní. Podle funkčního schématu 
bychom v něm měli umožnit:

1) hraní proti CPU,
2) přihlášení do komunity,
3) přihlašování do turnajů,
4) úpravy uživatelského profilu.

Tyto 4 body by se daly „přerovnat“ do tří sad funkcionalit. Přihlášení do komunity a 
úpravy uživatelského profilu  jsou sady funkcí  samy pro sebe,  nicméně přihlašování do 
turnajů a hraní proti CPU spolu alespoň trochu souvisí a daly by se sloučit do jedné sady.

Nejlepší  asi bude, když vzniklé  sady rozdělíme, aby jejich realizace nezabírala příliš 
mnoho  místa.  Jsou  na  sobě  prakticky  nezávislé,  a  tak  nebude  uživatelům způsobovat 
nesnáze, když je oddělíme. V naší aplikaci jsme se rozhodli využít záložkových menu.

3.2.2.1.1 Hlavní formulář – záložka „Community“

Konkrétně by měla obsahovat (podle obr. č.1) tyto akce:
1) V  každém  okamžiku  by  mělo  být  jasně  vidět,  zda-li  je  uživatel  připojen  do 

komunity, nebo není. Toho lze docílit např. textovým označením nebo „ikonou“ 
(obecně obrázkem), jež má 2 stavy. Samotné textové označení není nejvhodnější, 
protože ho uživatel musí číst, aby zjistil, jestli připojen je, nebo není. Obrázek by 
se na druhou stranu mohl někomu jevit zpočátku jako nesrozumitelný. Rozhodli 
jsme se proto tyto možnosti zkombinovat – využít textového označení, jemuž se 
podle stavu mění text a barva pozadí.

2) Mnoho uživatelů ocení možnost automatického připojení  do místností,  jež mají 
uvedené ve svém profilu. K dispozici tedy bude  checkbox  (zaškrtávací políčko), 
plnící tuto funkci.

3) Připojení do „chatovacích“ místností:
• Základních  

Těchto místností (aplikační, obecná, podle země) je vždy omezený počet a 
jsou  předem  definované.  V  naší  aplikaci  budou  prozatím  jen  tři.  Mohli 
bychom vždy  zobrazovat  celý  seznam  a  k  nim  poskytnout  např.  tlačítko 
„connect“. Nicméně to by zabíralo více místa, než je nezbytné, a o to méně 
by  zbylo  na  ostatní  funkce.  Lepší  bude,  použijeme-li  triviální  rozevírací 
seznam – uživatel  bude připojen do místnosti,  jakmile ze seznamu vybere 
příslušnou položku.

• Skupinových  
Skupinové místnosti jsou pojmenované a je tedy třeba poskytnout textové 
pole,  kam uživatel  zadá  jméno skupinové místnosti.  Po  zadání  jména  už 
zbývá se jen připojit – na to stačí kupříkladu jedno tlačítko.

4) Vytvoření  soukromé  „chatovací“  místnosti  s  jiným uživatelem.  Mohli  bychom 
například využít  stejný princip jako u skupinových kanálů v předchozím bodě. 
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Vše, co potřebujeme, je textové pole a tlačítko. Nutno poznamenat, že uživatel, s 
nímž vytváříme spojení, má právo ho odmítnout, čiliže po kliknutí na tlačítko se 
nejprve odešle jen žádost o vytvoření spojení, kterou musí druhá strana potvrdit.

Dále je nutností začlenit i seznam místností, do kterých je uživatel právě připojen, a  
kategorizovat  nebo  seřadit  je  dle  typu  –  tzn.  základní,  skupinové  a  soukromé.  Tento 
seznam by zároveň měl být „klikací“. Řekněme, že má uživatel uvedeno ve svém profilu 
několik  oblíbených  kanálů  a  zapnuté  automatické  připojování  po  přihlášení.  Všechna 
vytvořená „chatovací“ okna musí být po přihlášení automaticky schována, aby nedošlo k 
zahlcení.

Nechť je tedy seznam implementován kupříkladu tlačítky. Kliknutí na kterékoli z nich 
zobrazí  příslušné  „chatovací“  okno,  jež  si  uživatel  bude  moci  libovolně  přesouvat  po 
monitoru, a okamžitě schovat, bude-li si to přát. Tento koncept je velmi vhodný, protože 
typicky bude uživatel  přihlášen do mnoha „chatovacích“ místností,  ale  sledovat  z nich 
bude pouze několik, popřípadě žádné.

Jednotlivé „chatovací“ místnosti už si zajistí svoje funkce (podle schématu) způsobem 
řečeným v kapitole (3.1.7).

3.2.2.1.2 Hlavní formulář – záložka „Game“

Zde by měly být  poskytovány prvky pro zakládání  her proti  CPU a přihlašování  do 
turnajů. K prvně zmíněnému nám stačí jedno tlačítko, ovšem k druhému je potřeba celý 
nový formulář. V něm si uživatel zaškrtne všechny turnaje, do nichž si přeje se přihlásit, a  
potvrdí přihlášení. Pro přehlednost bude lepší, když dostupné turnaje rozdělíme na 2 části  
podle toho, jestli se do nich uživatel může nebo nemůže přihlásit. Pokud nemůže, bylo by 
dobré zobrazit důvod. Mohlo by být užitečné vědět, že k přihlášení nám stačí jen 10 bodů 
(jedna výhra) navíc.

Mělo by se zde nacházet i rozhraní (interface) k zahájení partií:
• turnajových,
• náhodných,
• s konkrétními hráči.

V prvním  bodě  bude  nutné  vytvořit  speciální  formulář.  V něm se  zobrazí  všechny 
turnaje, ve kterých je uživatel aktuálně přihlášen a z nichž doposud nebyl vyřazen. Jakmile 
si  hráč  vybere  turnaj,  v  němž si  přeje  odehrát  další  partii,  musí  být  také  k  dispozici 
následující informace:

• s kým bude hrát,
• kolik času mu na odehrání partie zbývá,
• kolik dalších partií bude případně ještě muset odehrát do konce turnaje,
• pravidla, kterými se bude partie řídit.

Bylo by rovněž nanejvýš vhodné, aby se v tomto formuláři nacházely prostředky ke:
• zkontrolování, zda-li je protihráč v daném okamžiku online,
• vytvoření soukromého „chatovacího“ okna, je-li protihráč online,
• odeslání offline zprávy protihráči, není-li online.

V druhém bodě bude potřeba v objevivším se dialogu vybrat jednu ze standardních sad 
pravidel, nabízených aplikací, načež bude uživatel muset už jen čekat, najde-li se pro něj 
protihráč.

Ve třetím bodě si bude uživatel muset zvolit jak pravidla, tak i protihráče, se kterým si 
přeje hrát. Vystačíme si opět s jednoduchým dialogem.
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Kromě zmíněných prvků pro hraní a turnaje bychom do záložky měli umístit i statistiky 
hráče14. Statistiky se nedají uživatelem změnit přímo, a tak by v záložce úprav profilu byly 
v podstatě zbytečné. Nehledě na to, že bychom tam pro ně pravděpodobně neměli dost 
místa. Naopak, zde budeme mít v podstatě jen několik tlačítek a statistiky mnohem více 
souvisejí s hrami a turnaji, než s uživatelským profilem.

3.2.2.1.3 Hlavní formulář – záložka „Profile“

A nakonec záložka úprav profilu. Změna hesla a emailu jsou nutností. Zobrazovat typ 
účtu není třeba, protože dostane-li uživatel právo zakládat veřejné turnaje, měl by o tom 
nejdříve  být  informován.  Funkce  nastavení  automatického  přihlašování  do  komunity  a 
zobrazování statistik jsou již jinde, a tak nám zbývá zabývat se pouze správou:

• přátel,
• skupin, v nichž je uživatel členem,
• místností, do kterých má být uživatel připojen po přihlášení do komunity,
• vlastních definovaných pravidel,
• vlastních CPU protihráčů.

Ke všem těmto položkám musí být k dispozici rutiny pro přidání a odebrání (v případě 
skupin  přihlášení  a  odhlášení  ze  skupiny).  Mohou  mít  podobu  jak  tlačítek,  tak  i 
kontextového menu.  Uživatel  si  ovšem může přát  například smazat  několik  vybraných 
položek najednou. K tomu lépe poslouží tlačítka. Dále bychom měli zajistit:

• funkcionalitu  vytváření  soukromých  „chatovacích“  místností  s  přáteli  a  jejich 
vyzývání ke hře,

• interface sloužící k připojení do místností,
• možnost pozměnit vlastní sady pravidel.

Položek může být víc, než se jich vejde do prostoru daného jejich seznamům. Musíme 
tedy zajistit použití posuvníků (scrollbar), je-li to třeba. Také by měly být pro snadnější 
orientaci seřazeny podle abecedy.

3.2.2.2 Netriviální implementační otázky

1) Jaké použijeme grafické rozhraní pro implementaci karet?  
Není účelem této aplikace vyvinout sofistikovanou animaci karet, vystačíme si se 
základními  prostředky.  Nabízí  se  vsadit  obrázky  karet  do  instancí  třídy  Panel, 
kterým nastavíme  drag&drop,  aby mohl uživatel  karty sám snadno přesouvat v 
rámci nadřazeného GUI prvku.
Tento přístup ovšem při testování vykazoval nežádoucí vedlejší účinky, konkrétně 
„trhavý“ přesun a  grafické chyby ve vykreslovaném obrázku karty.  Místo třídy 
Panel jsme tedy zkusili pro drag&drop použít framework na vykreslování obrázků, 
který C# poskytuje [1]. Zde byl jiný problém – vícevláknový přístup do metody 
OnPaint nadřazeného GUI prvku. Aby vykreslování probíhalo správně, jednotlivá 
vlákna vytvářená pohybem karty na sebe musela navzájem čekat. Vznikl podobný 
„trhavý“  efekt  jako  v  předchozím  případě.  Nezbývalo,  než  se  vzdát  principu 
drag&drop, a implementovat statické přemísťování karet.
Jelikož  by  animace  pomocí  vybraných  prostředků  nebyla  plynulá,  musí  být 

14 Viz tabulka č.2.
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přesouvání karet dvoufázové. Nejdříve je potřeba vybrat karty k přesunu, a poté je 
přesunout  (nejspíše  kliknutím na  některé  předem dané místo).  Opět  máme na 
výběr  mezi  třídou  Panel a  frameworkem k  vykreslování  na  pozadí.  První 
možnost je snadnější na implementaci. Druhá efektivnější a poskytuje nám 
větší svobodu při případném rozšiřování rozhraní do budoucna. Vybereme si 
tedy framework.
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4 Uživatelská dokumentace
V této  kapitole  je  popsáno  GUI  většiny  formulářů  celé  aplikace  (všech  kromě těch 

nejmenších,  kde není žádných obsáhlých komentářů třeba).  K dispozici  jsou rovněž do 
kroků rozepsané instrukce, jak grafické prvky používat.

Veškerá  označení  prvků  GUI  v  každé  jednotlivé  podkapitole  jsou  stejná  jako  ve 
screenshotu formuláře, v němž se nacházejí.

Ke  spuštění  programu  (jak  na  serveru,  tak  i  klientovi)  je  třeba  mít  nejprve 
nainstalován  .NET  verze  3.5.  Nesplňuje-li  váš  počítač  tento  požadavek, 
doporučujeme .NET stáhnout ze služby Windows Update nebo oficiálních stránek 
společnosti Microsoft, a následně nainstalovat.

4.1 Server

Serverová část aplikace je na přiloženém CD k nalezení v adresáři:
Release verze aplikace → Server

V něm se nacházejí:  .exe soubor serveru a adresář  ApplicationData s veškerými daty 
aplikace.

K  dispozici  je  implicitní  uživatelský  účet  „root“ (heslo  je  „joker“),  přístupný  pro 
super-administrátora aplikace. Tento účet bude mít typ nastaven na „Master“. Bude tedy 
možno jeho prostřednictvím zakládat veřejné turnaje a předávat toto privilegium i ostatním 
uživatelům.

Je  doporučeno  před  prvním nasazením aplikace  spustit  hostování  serveru  přes 
loopback, přihlásit se pod zmíněným účtem a implicitní heslo změnit.

4.1.1 Popis grafického rozhraní

• Záložka „hosting“  
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   Obr. č.2: Server, hlavní formulář, záložka „hosting“.



A) Textové pole s IP adresou stroje s tlačítkem „Refresh“.
Slouží  pouze jako informace pro administrátora,  jakou má server aktuální 
vnější  IP  adresu.  Ta  se  zobrazí  po  kliknutí  na  tlačítko  "Refresh"  za 
předpokladu,  že  je  k  dispozici  připojení  k  internetu.  V opačném případě 
vyskočí chybová hláška.
IP adresa je zjišťována prostřednictvím webové služby WHATSMYIP.NET. 
Dojde-li v této službě k chybě, objeví se v textovém poli místo IP adresy 
chybová hláška.

B) Rozevírací seznam lokálních IP adres s tlačítkem „Refresh“.
Slouží k určení, na kterém síťovém rozhraní si uživatel přeje server spustit.
Jednotlivé adresy se do rozevíracího seznamu vloží po kliknutí na tlačítko. 
Vždy  je  přítomna  loopback adresa  (127.0.0.1).  Jestliže  je  k  dispozici 
připojení k internetu, budou rovněž přidány adresy všech síťových rozhraní.
V  případě,  že  by  si  uživatel  přál  zahrát  sám  se  sebou,  nebo  jen  něco 
otestovat, nechť vybere loopback adresu.

C) Textová pole s porty.
Umožňují  uživateli  nastavit,  jaké  porty  se  mají  použít  pro  dané  služby 
serveru. Tyto porty není třeba na klientu znát, protože mu jsou automaticky 
odeslány skrze implicitně používaný port 6000, sloužící ke komunikaci na 
základní úrovni.
Doporučuje se vyhnout se „dobře známým“ portům15 [6].

D) Tlačítko „Host“.
Má dvě funkce:  zahajuje  a  ukončuje hostování  serveru.  K rozlišení  toho, 
kterou z  těchto funkcí  v daném okamžiku zastává,  je použit  jeho textový 
popis. Pokud právě hosting serveru není zapnut, nápis zní „Host“, v opačném 
případě „Stop Hosting“.
Při zastavování hostování by mělo vše proběhnout v pořádku, kdežto při jeho 
startování může dojít k následujícím chybám:
• V rozevíracím seznamu (B) není zadána žádná IP adresa. Je potřeba 

některou z nich vybrat. Více informací v bodu (B).
• V  rozevíracím  seznamu  (B)  je  vybrána  jiná  než  loopback  adresa, 

přičemž není k dispozici připojení k internetu. Řešením je buďto změnit  
adresu serveru na loopback, anebo připojit počítač k internetu.

• Není specifikován některý z potřebných portů (C). V tom případě je 
třeba ho specifikovat.

• Jeden ze specifikovaný portů (C) je  6000, který je  již  vyhrazen pro 
hlavní  aplikační  port  a  nelze  jej  tedy  použit  i  pro  jinou  službu.  K 
vyřešení problému stačí port změnit. Více informací v bodu (C).

• Porty pro hry a „chatovací“ kanály jsou stejné. Stačí jeden z nich 
změnit a vše bude v pořádku.

• Záložka „Log“  
Slouží výhradně k vypisování interních programových chyb a upozornění. Může 
upozornit na problém nebo jeho řešení, objeví-li se.

15 Porty 0-1023. Jsou používány především operačními systémy.
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• Záložka „Admin interface“  

E) Tlačítko „Get sanitized plugin name“.
Po kliknutí na toto tlačítko se objeví dialog s dvěma textovými poli (jedním 
vlevo, druhým vpravo) a tlačítkem se šipkami uprostřed. Do textového pole 
vlevo zadáme vstupní řetězec a klikneme na tlačítko uprostřed. V textovém 
poli vpravo se objeví nový textový řetězec, obdoba toto vstupního, ovšem s 
tím rozdílem, že se dá použít jako název souboru pro systémy Windows, 
které v této funkci jisté znaky nepovolují. Takové znaky jsou nahrazeny 
podtržítkem.
Tato funkce je užitečná pouze administrátorům, kteří zavádějí do aplikace 
nové CPU protihráče pro standardně poskytované verze pravidel. Celý 
postup této akce je uveden v následující kapitole (4.1.2).

F) Skupina tlačítek „Application developers“.
Jejich účelem je testovat funkčnost aplikace, nicméně kdokoliv kromě autorů 
pro ně nebude mít žádné využití, a proto jsou deaktivovaná.

4.1.2 Obsluha

• Jak program zapnout?  
Dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na .exe soubor serveru.

• Jak zapnout hostování serveru?  
1) Zapněte program (viz předcházející bod).
2) Klikněte na spodní tlačítko „Refresh“ (B).
3) V rozevíracím seznamu vedle tohoto tlačítka vyberte správnou IP adresu k 

hostování (B).
4) V případě potřeby změňte nastavení portů aplikace (C).
5) Klikněte na tlačítko „Host“ (D).
6) Přepněte do záložky „Log“ a podívejte se, jestli nedošlo k chybě při čtení dat 

aplikace.
Pokud vše  proběhlo  v  pořádku,  měly  by  v  logu  být  k  vidění  následující  
výpisy:
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- IP and ports resolved.
- Loaded application data.
- Joker server successfully hosted.

• Jak vypnout hostování serveru?  
Kliknutím na tlačítko „Stop Hosting“ (D), je-li právě hostování serveru zapnuto.  

• Jak do aplikace přidat standardně poskytovanou verzi pravidel?  
Prozatím je to možné pouze skrze menší manipulaci se zdrojovým kódem aplikace. 
Přesný postup lze tedy nalézt v kapitole (5.1.2).

• Jak do aplikace přidat CPU protihráče pro standardní pravidla?  
1) Zapněte program.
2) Přepněte do záložky „Admin interface“.
3) Klikněte na tlačítko „Get sanitized plugin name“ (F).
4) V objevivším se dialogu napište nebo překopírujte do levého textového pole 

přesný název pravidel, pro něž si přejete přidat CPU protihráče. Klikněte na 
tlačítko uprostřed a v pravém textovém poli se objeví nový řetězec (X).

5) .dll soubor s implementací CPU protihráče přejmenujte na „x.dll“, kde místo 
„x“ bude řetězec (X) z instrukce (4).

6) Tento .dll soubor přesuňte do adresáře:
ApplicationData → StandardRulesCPUImplementations

Je to hlavní adresář aplikace a nachází se ve stejné složce jako .exe soubor 
serveru. Implicitně by se tam již měl nacházet soubor „Czech 104_4_12.dll“.

7) Vypněte program.
8) Nyní zbývá jen zaregistrovat plugin ve zdrojovém kódu aplikace. Přesný 

postup tohoto kroku lze nalézt v kapitole (5.1.2).
9) Nejsou-li v něm chyby, CPU protihráč bude k dispozici při příštím zapnutí 

hostování serveru.
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4.2 Klient

Klientská část aplikace je na přiloženém CD k nalezení v adresáři:
Release verze aplikace → Klient

V něm se nachází pouze .exe soubor aplikace. Dvojitým kliknutím levého tlačítka myši 
na něj program zapnete.

I  zde  se  budeme  v  návodech  při  použití  prvků  GUI  odkazovat  na  jejich  písemné 
označení z popisů. Ovšem na rozdíl  od kapitoly (3.1) nerozdělíme dokumentaci na dvě 
nezávislé  sekce  „popis  GUI“  a  „obsluha“,  nýbrž  je  pro  větší  přehlednost  postupně 
popíšeme pro každou hlavní součást aplikace zvlášť.

4.2.1 Přihlašovací formulář

 Popis GUI

A) Textové pole pro IP adresu serveru.
Sem je nutné zadat IPv4 adresu serveru, na který se má aplikace připojit. 
Použijte loopback adresu (127.0.0.1), jestliže server běží na stejném počítači 
jako klient.

B) Linklabel „Set to loopback“.
Nastavuje textové pole (A) na loopback adresu (127.0.0.1). Této možnosti 
uvítají hráči, kteří si pouze chtějí zahrát několik her s CPU.

C) Tlačítko „Connect“.
Po kliknutí na toto tlačítko se aplikace pokusí připojit na server s adresou 
specifikovanou v textovém poli (A).

D) Textová pole s loginem a heslem.
Jejich vyplnění je nutností k přihlášení.

E) Linklabel „Forgotten your password?“

34

   Obr. č.4: Klient, přihlašovací formulář.



Po  kliknutí  na  tento  prvek  se  serveru  odešle  požadavek  k  zaslání  hesla 
specifikovaného uživatele na email uvedený v jeho profilu. Více informací o 
této akci v obsluze níže.

F) Linklabel „Register a new account“
Otevírá formulář pro vytváření nových uživatelských účtů.

G) Tlačítko „Log in“.
Provádí přihlášení do aplikace.

 Obsluha
• Jak se připojit k serveru?  

1) Zadejte správnou IPv4 adresu serveru do textového pole (A).
2) Klikněte na tlačítko „Connect“ (C).

Akce skončí chybou, je-li zadána špatná adresa, není k dispozici 
připojení k internetu nebo pokud se aplikace k serveru nedokáže 
připojit. V posledním případě se doporučuje zkontrolovat, že na dané 
adrese server skutečně běží a že má případně router, do něhož je 
připojen, nastaveno forwardování aplikačních portů.

• Jak si vytvořit účet?  
1) Připojte se k serveru.
2) Klikněte na prvek (F). Objeví se formulář pro vytváření nových účtů.
3) V něm vyplňte přihlašovací jméno, heslo a email.
4) Klikněte na tlačítko „Register account“.
5) Mělo by se objevit potvrzení o vytvoření účtu.

• Jak si zaslat zapomenuté heslo k účtu na email?  
1) Připojte se k serveru.
2) Vyplňte do textového pole s loginem vaše přihlašovací jméno (D).
3) Klikněte na prvek (E) a potvrďte akci.
4) Objeví se buďto potvrzení o zaslání hesla, nebo chybová hláška 

informující uživatele o zadání neplatného přihlašovacího jména.

• Jak se přihlásit do aplikace?  
1) Připojte se k serveru.
2) Vyplňte textová pole s loginem a heslem (D).
3) Klikněte na tlačítko „Log in“ (G).
4) Proběhne-li přihlášení úspěšně, zavře se přihlašovací formulář a otevře 

hlavní aplikační. V opačném případě, byly-li dodrženy kroky 1 a 2, se 
zobrazí chybová hláška, pokud byl zadán špatný login nebo heslo.
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4.2.2 Hlavní formulář aplikace – záložka „Community“

 Popis GUI

A) Statusbar připojení do komunity.
Jeho text a barva pozadí se mění podle stavu, ve kterém se uživatel nachází. 
Jestliže  je  připojen  do  komunity,  barva  je  zelená,  pakliže  není,  barva  je 
červená. Přihlášení do komunity zpřístupňuje další funkce aplikace – např. 
chatování a hraní s ostatními hráči.

B) Checkbox automatického připojení do komunity po přihlášení do aplikace.
Jestliže uživatel  tuto možnost  zaškrtne,  bude vždy ihned po přihlášení do 
aplikace přihlášen i do komunity a svých „místností po připojení“, které má 
uvedeny v profilu.

C) Rozevírací seznam se všemi obecnými „chatovacími“ místnostmi.
Připojí uživatele do vybrané místnosti po její selekci v seznamu.

D) Textové pole pro název skupinové místnosti a tlačítko „Go.
Slouží k připojení do skupinových místností.

E) Tlačítko „Open private chat window with“.
Otevře soukromý „chatovací“ kanál s daným jiným uživatelem.

F) Prostor  pro  tlačítka  reprezentující  kanály,  do  nichž  je  uživatel  aktuálně 
připojen.
Tlačítka jsou seřazena podle názvů kanálů lexikograficky od nejmenší po 
největší. Soukromé „chatovací“ kanály mají název tvaru „PC: (X)“, kde (X) 
je nahrazeno přihlašovacím jménem uživatele, s nímž si soukromě píšeme.
K aktivaci  (zviditelnění)  „chatovacího“  kanálu  stačí  kliknout  na  tlačítko, 
kterým je reprezentováno.
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   Obr. č.5: Klient, hlavní formulář, záložka „Community“.



 Obsluha
• Jak se přihlásit  /  odhlásit   do  /  z   komunity?  

1) Klikněte levým tlačítkem myši na statusbar (A). Objeví se kontextové 
menu.

2) V něm klikněte  na  „Connect“  nebo  „Disconnect“  podle  toho,  která 
nabídka bude k dispozici.

• Jak se automaticky přihlásit do komunity po přihlášení do aplikace?  
Stačí zaškrtnout GUI prvek (B).

• Jak se připojit do obecné „chatovací“ místnosti?  
Vybráním příslušné položky rozevíracího seznamu (C).

• Jak se připojit do skupinové „chatovací“ místnosti?  
1) Zadejte jméno skupinového kanálu, kam se chcete připojit, do 

textového pole (D).
2) Klikněte na tlačítko (D).

• Jak vytvořit soukromou „chatovací“ místnost s jiným uživatelem?  
1) Klikněte na tlačítko (E). Objeví se textový dialog.
2) Zadejte login uživatele, se kterým si přejete se spojit, do tohoto 

textového dialogu a potvrďte zadání.

• Jak se odhlásit z aplikace?  
Klikněte na tlačítko „Log Off“ v pravém horním rohu formuláře a potvrďte 
odhlášení.

4.2.3 Hlavní formulář aplikace – záložka „Game“

 Popis GUI

37

   Obr. č.6: Klient, hlavní formulář, záložka „Game“.



A) Tlačítko „Open tournaments to sign up to“.
Otevře nový formulář se všemi aktuálně naplánovanými turnaji, rozdělenými 
do dvou kolonek – podle toho, jestli uživatel splňuje podmínky k přihlášení.

B) Tlačítko „List of tournaments where the user is signed up and still in game“.
Otevře  nový  formulář  se  seznamem  všech  již  započatých  turnajů,  kde 
uživatel ještě nebyl vyřazen.
Ke každému z těchto  turnajů zobrazí  aktuálního  protivníka a  dá  možnost 
ověřit si, zda-li je tento protihráč v danou chvíli online. Jestliže je, zpřístupní 
se  možnost  založení  soukromé  „chatovací“  místnosti,  aby se  mohli  hráči 
spolu  domluvit,  kdy  si  zahrají  (turnajové  partie  jsou  časově  omezené). 
Pakliže není, bude k dispozici alespoň funkce odeslání offline zprávy.

C) Tlačítko „Random Player“.
Otevře  dialog  s  výběrem  pravidel.  Po  potvrzení  výběru  odešle  serveru 
požadavek na zařazení do fronty čekajících. Jakmile server najde pro hráče 
soupeře, upozorní obě strany a vyzve je, aby si přisedly k vytvořenému stolu.

D) Tlačítko „Someone Specific“.
Otevře dialog s výběrem pravidel a textovým polem, kam uživatel zadá login 
hráče, s nímž si přeje hrát.
Po  odeslání  žádosti  se  sice  objeví  herní  okno,  ale  druhý hráč  ještě  musí 
potvrdit účast. Jestliže odmítne, zobrazí se uživateli upozornění.

E) Tlačítko „CPU“.
Otevře dialog s výběrem pravidel, pro něž existuje v aplikaci CPU protihráč. 
Tento protihráč může být definován jak na úrovni celé aplikace (potom hry s 
ním  podléhají  bodování  a  mění  statistiky  uživatele),  tak  i  uživatelem 
samotným, v kterémžto případě nebudou nijak ovlivněny jeho statistiky.
Po zadání vyžadované informace se otevře příslušné herní okno.

F) Zobrazení statistik uživatele.
První  sloupec  značí  statistiku  her  s  CPU,  druhý  s  ostatními  hráči  a  třetí 
statistiku turnajů.
V prvním  řádku  jsou  zaznamenány  výhry,  ve  druhém  prohry  (v  případě 
turnajů diskvalifikace)  a ve třetím řádku a sloupci  počet  turnajů,  jichž se 
uživatel účastnil od okamžiku vzniku jeho účtu.

 Obsluha
• Jak se přihlašovat do turnajů?  

1) Klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko (A). Objeví se nový 
formulář.

2) Na levé straně záložky „Tournaments to join“ zaškrtněte právě ty 
turnaje, do kterých se chcete přihlásit.
Potvrďte přihlášení kliknutím na tlačítko „Join selected“.

• Jak odehrát turnajovou partii?  
1) Klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko (B). Objeví se nový 
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formulář.
2) V záložce „Started tournaments“ vyberte z rozevíracího seznamu s 

nápisem „Select tournament“ turnaj, jehož další partii si přejete 
odehrát. V panelu pod tímto seznamem se zobrazí doprovodné 
informace – např. název turnaje a s kým máte hrát další partii.

3) Klikněte v levém menu stejné záložky na „check if your rival is 
online“. Zkontroluje se, zda-li je váš další protivník právě online.

4) Pokud ano, zpřístupní se další dvě položky menu: „challenge your rival 
now“ a „open private chat“. První odešle protivníkovi žádost o 
odehrání partie v turnaji, který jste si zvolili v kroku 2. Druhá odešle 
žádost o vytvoření soukromé „chatovací“ místnosti s protivníkem, aby 
se hráči mohli domluvit, kdy si zahrají.

5) Pokud  ne,  zpřístupní  se  třetí  položka  menu,  jejímž  prostřednictvím 
můžete protivníkovi odeslat offline zprávu. Aplikace ho na ni upozorní 
při příštím přihlášení do komunity.

• Jak se odhlásit z aplikace?  
Klikněte na tlačítko „Log Off“ v pravém horním rohu formuláře a potvrďte 
odhlášení.

4.2.4 Hlavní formulář aplikace – záložka „Profile“

 Popis GUI

A) Textové pole s aktuálně používaným emailem.
Slouží pouze pro informaci.

B) Tlačítko „Change password“.
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   Obr. č.7: Klient, hlavní formulář, záložka „Profile“.



Po kliknutí na něj se zobrazí dialog s textovými poli pro staré a nové heslo. 
Zadejte potřebné údaje a potvrďte zadání.
Je-li staré heslo zadáno špatně, zobrazí se chybová hláška.

C) Tlačítko „Change email“.
Po kliknutí  na něj  se  postupně zobrazí  dva  textové  dialogy.  V prvním je 
potřeba zadat aktuální heslo k účtu. Pokud je správné, ve druhém dialogu 
zadejte nový email, který má být použit.
Je-li heslo zadáno špatně, zobrazí se chybová hláška.

D) Správa  seznamových  položek  v  profilu:  přátel,  místností  po  připojení, 
skupin,  v  nichž  je  uživatel  členem,  názvů  definovaných  vlastních  sad 
pravidel a názvů pravidel, pro něž uživatel definoval CPU.
Každá z položek je spravována ve vlastní záložce a má rutiny pro přidávání a 
odebrání.  K  odebrání  je  nejprve  potřeba  v  seznamu  uprostřed  vybrat 
konkrétní položku kliknutím na ni.
U  přátel  je  navíc  i  možnost  (postupně  odshora  dolů)  založit  s  nimi 
soukromou „chatovací“ místnost a vyzvat je ke hře.
U místností je samozřejmostí funkce okamžitého připojení.
A nakonec, vlastní sady pravidel lze kdykoli změnit pomocí tlačítka „Edit“. 
Jakékoli  změny se ovšem neprojeví v žádném aktuálně otevřeném hracím 
okně. Hrát podle nových pravidel bude uživatel moci až s otevřením nového 
hracího okna.

 Obsluha
• Jak přidat novou sadu pravidel?  

1) Klikněte v záložce „Own rules“ na tlačítko „Add“. Objeví se formulář 
se specifikací pravidel.

2) Zadejte všechny potřebné/žádoucí skutečnosti. Popis, co které položky 
znamenají, lze nalézt v kapitolách (4.2.7) – (4.2.11).

3) Potvrďte zadání.

• Jak přidat vlastní CPU?  
1) Klikněte v záložce „Own CPU players“ na tlačítko „Add“. Objeví se 

formulář se specifikací pravidel, jež je CPU schopné hrát, a cesty k .dll 
souboru CPU. Více informací o tom, jak lze CPU vytvořit, najdete v 
následující kapitole (5.2).

2) Po zadání zmíněných skutečností stačí kliknout na tlačítko „Proceed“.

• Jak se odhlásit z aplikace?  
Klikněte na tlačítko „Log Off“ v pravém horním rohu formuláře a potvrďte 
odhlášení.

4.2.5 „Chatovací“ okno

 Popis GUI
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A) Textové pole zobrazující všechny zprávy v místnosti.
U každé zprávy je uveden autor a  timestamp, neboli čas přijetí  zprávy na 
klientu.
Dále jsou po kliknutí pravým tlačítkem do tohoto textového pole k dispozici 
kontextová  menu,  pokud  se  jedná  o  aplikační  (Aplication  Room)  nebo 
skupinový kanál.

B) Seznam všech uživatelů připojených do místnosti.
Kliknutí pravým tlačítkem myši na login kteréhokoli jiného uživatele (kromě 
jej samého) otevře kontextové menu s možnostmi vyzvání ke hře a otevření 
soukromého „chatovacího“ kanálu.

C) Textové pole pro psaní zpráv.
Stisknutí tlačítka ENTER, jestliže se v něm nachází kurzor, má stejný efekt 
jako tlačítko (D). Přejete-li si vaši  zprávu odřádkovat,  použijte kombinaci 
kláves SHIFT+ENTER.

D) Tlačítko „Send“.
Odešle obsah textového pole (C) – vaši napsanou zprávu – a vymaže jeho 
obsah.

 Obsluha
• Jak uživateli nastavit status „Master“, aby mohl zakládat veřejné turnaje?  

1) Otevřete si aplikační kanál (Aplication Room). Nevíte-li jak, podívejte 
se do obsluhy záložky „Community“ hlavního aplikačního formuláře.

2) Klikněte pravým tlačítkem myši do textového pole (A), objeví se 
kontextové menu.

3) Z nabídky tohoto menu klikněte na „Make user an application admin“, 
otevře se textový dialog. Jestliže v něm zmíněná možnost není, váš účet 
není typu „Master“ a nemůžete tedy toto privilegium udělit i někomu 
jinému.

4) Zadejte do tohoto textového dialogu login uživatele, jemuž si přejete 
udělit právo zakládat veřejné turnaje, a potvrďte.
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5) Jestliže server nenajde vámi zadaný login cílového uživatele, zobrazí se 
chybová hláška.

• Jak vytvořit vlastní skupinu?  
1) Otevřete si aplikační kanál (Aplication Room). Nevíte-li jak, podívejte 

se do obsluhy záložky „Community“ hlavního aplikačního formuláře.
2) Klikněte pravým tlačítkem myši do textového pole (A), objeví se 

kontextové menu.
3) Klikněte na možnost „Create your own group“.
4) Vyplňte název skupiny a skupinového kanálu.
5) Potvrďte zadání.
6) Akce by měla proběhnout úspěšně. Pokud ne, znamená to, že skupina 

nebo skupinový kanál se stejným jménem již existují, anebo je uživatel 
již administrátorem jiné skupiny. Také se zobrazí chybová hláška 
informující o této skutečnosti.

• Jak naplánovat veřejný turnaj?  
1) Otevřete si aplikační kanál (Aplication Room). Nevíte-li jak, podívejte 

se do obsluhy záložky „Community“ hlavního aplikačního formuláře.
2) Klikněte  pravým  tlačítkem  myši  do  textového  pole  (A),  objeví  se 

kontextové menu.
3) Klikněte na možnost „Plan out a new public tournament“.
4) Vyplňte všechny požadované informace. Více informací o položkách k 

vyplnění najdete v kapitole (4.2.12).
5) Potvrďte zadání.
6) Budou-li splněny všechny podmínky z kapitoly (4.2.12), akce proběhne 

úspěšně. V ostatních případech se zobrazí chybová hláška s popisem 
nedodržené skutečnosti.

• Jak odeslat tvůrcům aplikace návrh nebo požadavek na její vhodné rozšíření?  
1) Otevřete si aplikační kanál (Aplication Room). Nevíte-li jak, podívejte 

se do obsluhy kapitoly (4.2.2).
2) Klikněte  pravým  tlačítkem  myši  do  textového  pole  (A),  objeví  se 

kontextové menu.
3) Klikněte  na  možnost  „Send a  request  or  a  suggestion  regarding  the 

application to the administrators“. Objeví se příslušný dialog.
4) V něm nastavte  typ  („Request“  znamená  požadavek  a  „Suggestion“ 

návrh), předmět a tělo vaší zprávy.
5) Potvrďte zadání kliknutím na tlačítko „Ok“.

• Jak spravovat skupinu?  
1) Otevřete si příslušný skupinový kanál.
2) Klikněte pravým tlačítkem myši do textového pole (A), objeví se 

kontextové menu.
3) V něm  si  vyberte  oblast  správy  skupiny,  která  vás  zajímá. Jestliže 

nevíte, co které možnosti znamenají, podívejte se na obr. č.21 v příloze. 
Obrázek přímo mapuje kontextové menu.

4) Při  použití  většiny z  nich by se měl  otevřít  textový dialog,  do nějž 
zadáte  příslušný údaj  –  např.  nové jméno skupinového  kanálu  nebo 
login jednoho z členů.
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Kliknete-li na Tournaments → Create new, otevře se dialog plánování 
nového turnaje. Vysvětlení všech náležitostí k tomuto dialogu najdete v 
kapitole (4.2.12).
Kliknete-li  na  možnost  „Change  member  permissions“,  otevře  se 
textový dialog.  Zadejte  login člena,  jemuž si  přejete upravit  práva v 
rámci  skupiny,  a  potvrďte.  Zobrazí  se  další  formulář.  V něm  bude 
zaškrtávací seznam všech práv, která můžete nastavit. Zaškrtnutí práva 
vždy znamená, že členovi bude umožněno provádět příslušnou akci, a 
naopak odškrtnutí znamená, že příslušné akce nebude moci provádět.

5) Jakmile jste hotovi, potvrďte změny práv.

4.2.6 Herní okno

 Popis GUI

A) Prostor pro zobrazení karet, které hráči drží ve svých “rukou”.
Jedná se o dvojici panelů - uživatelovy karty jsou vždy ve spodním panelu a 
jsou  zobrazeny  jejich  líce  (tzn.  popředí  –  barva  a  hodnota),  kdežto 
protihráčovy karty jsou zobrazeny rubem (odvrácenou stranou karty) v tom 
horním.
Spodní panel  má navíc několik stavů (obr.  č.  22-24 v příloze),  které jsou 
důležité při vykládání, dokládání a přeskládávání karet v ruce. Jak přesně lze 
tyto  akce  provádět  je  vysvětleno  v  obsluze.  Zde  je  nutné  pouze  popsat 
jednotlivé stavy. První stav je základní a jeho funkcí je pouze zobrazovat 
karty v ruce, v druhém je ze všech karet v ruce vybrána jedna jediná karta, a 
ve třetím je vybrána souvislá skupina karet.
Způsob přechodů a interakce mezi stavy popisuje následující obrázek:
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Zobrazené  červené  vertikální  panely  ve  stavech  2-3  jsou  vykreslovány  v 
prostorech mezi dvěma sousedními kartami a značí místa, kam lze vybranou 
kartu (skupinu karet) přemístit.

B) Prostor pro vyložené karty obou hráčů.
Stejně  jako  v  minulém  případě,  karty  vyložené  protihráčem  se  budou 
zobrazovat v horním z této dvojice panelů, kdežto karty vyložené uživatelem 
v tom dolním.

C) Prostor pro vyhazované karty.
Zde  se  zobrazují  poslední  dvě  vyhozené  karty  –  dříve  vyhozená  dole,  a 
později  vyhozená nahoře.  Jejich pozice se tedy střídají  – každá vyhozená 
karta se nejdříve zobrazuje navrchu (ihned po vyhození), a poté vespod (až je 
vyhozena další karta).
Uživatel  se může rozhodnout  vzít  si  ve svém tahu místo karty z lízacího 
balíčku naposledy vyhozenou kartu. 

D) Prostor pro lízací balíček a speciální kartu.
Lízací balíček je reprezentován několika kartami obrácenými rubem vzhůru. 
Pod nimi se může (povolují-li  to  pravidla)  nacházet  karta obrácená lícem 
vzhůru (speciální karta).
Tento panel slouží pouze k zahajování tahu hráče.

E) Textové pole zobrazující počet horních karet karetního balíčku, které se mají 
při “sekání” vzít.
Procedura sekání je popsána ve třetím bodě kapitoly (3.1.8.5).

F) Klikací panel sloužící k “sekání”.
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Procedura sekání je popsána ve třetím bodě kapitoly (3.1.8.5).
Všimněte si, že vertikálním pohybem kursoru myši v rámci tohoto panelu se 
mění obsah textového pole (E). Panel má tedy simulovat celý karetní balíček 
a kursor myši špičky vašich prstů při odebírání vrchní části balíčku.

G) Panely indikující, který hráč je zrovna na tahu.
I zde se uplatňuje, že spodní z této dvojice panelů náleží uživateli, kdežto 
vrchní jeho protihráči.
Na tahu je ten hráč,  jehož panel  má zelenou barvu (druhý má červenou). 
Barva panelů se automaticky střídá.

H) Prostor pro chat mezi účastníky hry.
Hraje-li uživatel s CPU, tento panel zůstane prázdný.
Navzdory  tomu,  že  se  jedná  o  stejnou  věc,  tento  chat  není  soukromým 
“chatovacím” kanálem. Na něm je herní chat zcela nezávislý. 
Také  se  zde  budou  zobrazovat  nejrůznější  upozornění  –  například,  že  se 
jedná o turnajovou partii.

I) Tlačítko “Ready for game”.
Před  zahájením každé  hry,  dokonce  ještě  před  “sekáním”  (viz  E a  F),  je 
potřeba, aby všichni účastníci potvrdili, že si přejí pokračovat. To provedou 
právě kliknutím na toto tlačítko.
Jakmile jsou všichni připraveni, server vyzve některého z hráčů, aby “sekal” 
nebo začínal.
Poznámka:  zavření  okna při  rozehrané  hře  znamená automatickou prohru 
(aplikace nejdříve uživatele upozorní). Jestliže tedy uživatel nemá teoreticky 
čas na další hru, neměl by klikat na toto tlačítko.

J) Tlačítko "Restart my turn".
Slouží k obnovení stavu začátku uživatelova tahu. Dojde-li hráč například do 
slepé uličky poté, co si vzal speciální nebo naposledy vyhozenou kartu, toto 
je jediný způsob, jak kartu vrátit a začít znovu jinak.
Je  ovšem  vhodné  mít  na  paměti,  že  nelze  vrátit  kartu  zpět  do  lízacího 
balíčku.

K) Oznámení o čísle aktuálně hraného kola.
Kolem se myslí jeden tah uživatele a jeho protihráče.
Účelem tohoto prvku je zrychlení a zpřehlednění hry. Některé herní akce lze 
provádět až od jistého kola.

L) Linklabel “Czech 104/4/12”.
Nápis v tomto textovém odkazu bude vždy stejný jako název pravidel, podle 
nichž se hraje.
Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí formulář se všemi parametry daných 
pravidel, viz kapitoly (4.2.7) – (4.2.11).

 Obsluha
• Jak začít hru?  

Stačí  kliknout  na  tlačítko  (I).  Jak  se  zachovat,  objeví-li  se  žlutý  panel 
„sekání“ je popsán v následující otázce.
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• Co dělat, objeví-li se žlutý panel?  
Jestliže uživatel neví k čemu slouží, nechť se podívá na popis prvků (E) a 
(F).
K úspěšnému „seknutí“ stačí pouze kliknout někam do žlutého panelu.

• Jak si vzít ve svém tahu kartu?  
Záleží  na  tom,  jakou  kartu  si  přeje  uživatel  ve  svém  tahu  vzít.  Má  tři 
možnosti: speciální, naposledy vyhozenou a kartu z lízacího balíčku.
Speciální kartu lze vzít kliknutím na ní v prvku (D).
Naposledy vyhozenou kliknutím na vrchní kartu zobrazenou v prvku (C).
Líznout si kartu lze kliknutím na vrchní kartu obrácenou rubem vzhůru v 
prvku (D).

• Jak vybrat jednu kartu v ruce?  
1) Výchozím stavem je stav 1 (obr. č.22 v příloze).
2) Najeďte kursorem myši na kartu, již si přejete vybrat.
3) Klikněte na ni levým tlačítkem myši.

• Jak vybrat skupinu karet v ruce?  
1) Přeskládejte karty, které si přejete vyložit, do souvislé skupiny (v 

případě postupek zleva doprava od nejnižších po nejvyšší).
2) Výchozím stavem je stav 1 (obr. č.22 v příloze).
3) Najeďte kursorem myši na první kartu skupiny zleva.
4) Klikněte na ni levým tlačítkem myši. Přejdete do stavu 2 (obr. č.23 v 

příloze).
5) Najeďte kursorem myši na první kartu skupiny zprava.
6) Klikněte na ni levým tlačítkem myši.

• Jak si skládat karty v „ruce“ podle svého?  
1) Vyberte jednu kartu. Přejdete do stavu 1 (obr. č.22 v příloze).
2) Klikněte na jeden z objevivších se červených panelů podle toho, kam si 

přejete svou kartu přemístit. Každý z nich reprezentuje místo mezi 
dvěma sousedními kartami, nad kterými je zobrazen.

• Jak vykládat karty?  
1) Vyberte validní skupinu karet. Přejdete do stavu 3 (obr. č.24 v příloze) a  

v prvku (B) se objeví tento útvar:

2) Klikněte na něj.

• Jak dokládat karty?  
1) Vyberte jednu kartu nebo skupinu karet tak, aby bylo možné je doložit.
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2) Najeďte kurzorem myši na první kartu zleva nebo zprava v rámci 
skupiny, k níž si přejete karty doložit, v prvku (B). Je-li to levá karta, 
budete dokládat karty ke skupině zleva.

3) Klikněte na ni levým tlačítkem myši.

• Jak vyměňovat vyložené žolíky za karty v ruce?  
1) Vyberte jednu kartu nebo skupinu karet tak, aby bylo možné je vyměnit 

za žolíka (viz konec kapitoly 3.1.8.5).
2) Najeďte kursorem myši na vyloženého žolíka v prvku (B), za kterého si 

přejete vyměnit své karty.
3) Klikněte na něj pravým tlačítkem myši.

• Jak vyhazovat karty?  
1) Výchozím stavem je stav 1 (obr. č.22 v příloze).
2) Najeďte kursorem myši na kartu, již si přejete vyhodit.
3) Klikněte na ni pravým tlačítkem myši.

• Jak ukončit hru?  
Hry se ukončují automaticky při vyhazování karet. Zjistí-li herní engine, že 
již  hráč po vyhození  nemá v ruce žádnou (případně žádnou nežolíkovou) 
kartu, automaticky ukončí hru. V herním okně se taková situace projeví tím, 
že vrchní karta v prvku (C) se obrátí rubem vzhůru – „již nelze vyhazovat 
další karty“.

4.2.7 Okno s pravidly – záložka „Basic parameters“ (základní 
parametry hry)

 Popis GUI

A) Textové pole se jménem pravidel.
Jméno  pravidel  může  být  prakticky  libovolné,  kromě  jmen  pravidel 
nabízených standardně aplikací.

B) Rozevírací seznam s počtem základních balíčků.
Karetní balík sestává z určitého počtu základních balíčků (52 karet) a počtu 

47

    Obr. č.12: Klient, formulář pro pravidla, záložka „Basic parameters“..



žolíků.
Zde se dá nastavit právě počet základních balíčků.

C) Rozevírací seznam s počtem žolíků v karetním balíku.
Karetní balík sestává z určitého počtu základních balíčků (52 karet) a počtu 
žolíků.
Zde se dá nastavit právě počet žolíků. Nutno poznamenat, že hra nepovolí 
více žolíků, než je dolní celá část poměru (počet základních balíčků * 52)/10. 
Tzn.,  že  na  jeden žolík musí  připadat  minimálně  10 jiných nežolíkových 
karet.

D) Rozevírací seznam s počtem karet rozdávaných každému hráči na začátku 
hry.

E) Checkbox indikující, zda-li je povoleno „ponechávání“ žolíků ze hry do hry.
Klasická definice vítěze hry zní: vyhrává hráč, kterému prvnímu nezbude v 
ruce žádná karta.
Zaškrtneme-li tuto možnost, definice se upravuje na: vyhrává hráč, kterému 
prvnímu nezbude v ruce  žádná nežolíková karta.  V praxi  to  znamená,  že 
všechny žolíky, které mu zbyly v ruce vítěze, se přenášejí do další hry.

F) Checkbox  indikující,  jestli  se  má po rozdání  karet  první  karta  z  lízacího 
balíčku obrátit a položit na vyhazovací hromádku.
Začínající hráč může při povolení této možnosti získat výhodu okamžitého 
vyložení, či dokonce ukončení hry.
Zaškrtnutí této možnosti má smysl, pouze pokud je minimální číslo kola pro 
první vyložení16 nastaveno na 0.

16 Viz kapitola (4.2.11).
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4.2.8 Okno s pravidly – záložka „Special card“ (speciální karta)

 Popis GUI

A) Checkbox indikující, jestli je speciální karta povolena.

B) Checkbox indikující, lze-li speciální kartu vzít, pouze dokud má hráč v ruce 
stejný počet karet jako na začátku hry po rozdání.

C) Checkbox indikující, zda použití speciální karty vyžaduje ukončení hry.
Rozhodne-li se tedy hráč použít ve svém tahu speciální kartu, musí v něm 
vyložit či doložit všechny (případně všechny nežolíkové) karty a hru ukončit.

D) Rozevírací seznam s počtem karet na zkontrolování při „sekání“, předtím než 
se určí speciální karta.
Procedura sekání je popsána ve třetím bodě kapitoly (3.1.8.5).

E) Textové pole s nastavením minimálního čísla kola, od kterého hráči mohou 
speciální kartu použít.
První kolo má číslo 1, čiliže pokud je žádoucí, aby si hráči mohli vzít 
speciální kartu až po třech kolech, nastavte toto číslo na 4.
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   Obr. č.13: Klient, formulář pro pravidla, záložka „Special card“.



4.2.9 Okno s pravidly – záložka „Card groups to meld“ (vykládané 
skupiny)

 Popis GUI

A) Checkbox indikující, je-li povoleno tvořit sekvence karet, kde se mohou 
opakovat barvy.
Sekvencemi myslíme skupiny karet stejné hodnoty. Např. šestky či desítky.

B) Série zaškrtávacích polí indikující, které typy postupek jsou povoleny, co se 
týče es.
Nutno dodat, že typ „K,A,2“ implikuje i ostatní 2 typy. Je-li zaškrtnut, lze 
tvořit libovolné postupky.

4.2.10 Okno s pravidly – záložka „Laying off“ (dokládání)

 Popis GUI

A) Checkbox indikující, je-li povoleno dokládat karty na stůl.
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   Obr. č.14: Klient, formulář pro pravidla, záložka „Card groups to meld“.

         Obr. č.15: Klient, formulář pro pravidla, záložka „Laying off“.



B) Checkbox indikující, zda-li je nutné se nejdříve poprvé vyložit, než začneme 
dokládat.
Podmínky prvního vyložení jsou specifikovány v záložce „First meld“ (viz 
níže).

4.2.11 Okno s pravidly – záložka „First meld“ (první vyložení)

 Popis GUI

A) Textové pole s nastavením minimálního čísla kola, od kterého je povoleno 
vykládat karty na stůl.
První kolo má číslo 1, čiliže pokud je žádoucí, aby se hráči mohli vykládat až 
po třech kolech, nastavte toto číslo na 4.

B) Textové pole s nastavením minimálního počtu bodů, které jsou potřeba k 
prvnímu vyložení.
Aplikace používá jediný způsob bodování vykládaných karet. Je popsán v 
tabulce č.4.

C) Rozevírací seznam s nastavením minimálního počtu postupek nutných k 
prvnímu vyložení.
Tyto postupky mohou být tvořeny žolíky.

D) Rozevírací seznam s nastavením minimálního počtu „čistých“ postupek 
nutných k prvnímu vyložení.
Čistou postupkou myslíme takovou, která obsahuje alespoň tři po sobě jdoucí 
nežolíkové karty.

E) Checkbox indikující, zda-li hráč musí po prvním vyložení ukončit hru.
Pokud ano, musí hráč ve svém tahu vyložit či doložit všechny (případně 
všechny nežolíkové) karty a ukončit hru.
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           Obr. č.16: Klient, formulář pro pravidla, záložka „First meld“.



4.2.12 Okno plánování turnajů

 Popis GUI

A) Textové pole s názvem turnaje.
Jsou povoleny pouze alfanumerické znaky.
Také je možné, že turnaj s daným jménem bude již existovat. Potom se po 
potvrzení zadání zobrazí chybová hláška.

B) Textové pole s nastavením požadovaného počtu hráčů v turnaji.
Toto číslo musí být sudé a udává jak minimální, tak i maximální počet hráčů 
v turnaji. Turnaj začne právě tehdy, když se naplní kapacita.

C) Rozevírací seznam s výběrem pravidel, které se mají aplikovat na turnajové 
partie.
Pro veřejné turnaje budou na výběr pouze standardně aplikací poskytovaná 
pravidla,  kdežto  pro soukromé i  všechna pravidla  uživatelem definovaná.

D) Výběr způsobu generování počátečních dvojic.
Generovat  lze  buďto  náhodně  nebo  na  základě  hráčské  „úrovně“  (počtu 
odehraných her v rámci této aplikace).

E) Textové pole s nastavením minimálního počtu bodů, které hráči musí získat, 
aby se mohli do turnaje připojit.

F) Textové pole s nastavením maximálního tolerovaného počtu diskvalifikací 
(vypršení času na odehrání jedné z partií), který hráči nesmí překročit, jinak 
se nebudou moci přihlásit.
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   Obr. č.17: Klient, formulář plánování turnajů.



G) Textové pole s nastavením výhry (v bodech) pro hráče, jenž dosáhne prvního 
místa v turnaji.

H) Textové pole s nastavením výhry (v bodech) pro hráče, jenž dosáhne druhého 
místa v turnaji.
Musí samozřejmě být menší než výhra pro první místo.

I) Textové  pole  s  nastavením  dělícího  kvocientu,  určujícího  výši  výher  pro 
všechny hráče na nižších pozicích.
Musí být celé číslo větší nebo rovno 2.
První a druhý hráč v turnaji získají přímo specifikovaný počet bodů, třetí a 
čtvrtý  získají  oba  stejný  počet  bodů,  pátý  až  osmý  taktéž,  a  tak  dále.
Výše  výhry je  přímo odvozena z  výše výhry pro druhého hráče,  dělícího 
kvocientu a úrovně turnajového stromu, ve které se hráč umístil.  Nejlepší 
bude vysvětlit systém počítání výher na příkladu:
Mějme výhru 1000 bodů pro první místo a 800 pro druhé. Dělící kvocient 
budiž 2. Třetí a čtvrtý hráč pak získají 400 bodů (800 / 2), pátý až osmý 200 
bodů (400 / 2), devátý až šestnáctý 100 bodů (200 / 2), a tak dále.
Jako základ se vezme výhra pro druhé místo (později ta právě spočítaná), a 
dělí se dělícím kvocientem, čímž vznikne výhra pro další úroveň turnajového 
stromu. To se opakuje tak dlouho, dokud spočítaná výhra je větší než 0.

4.2.13 Okno vyzývání k turnajové partii – záložka „Started 
tournaments“

 Popis GUI

A) Linklabel „check if your rival is online“.
Po kliknutí  na něj  aplikace  zkontroluje,  zda-li  je  protihráč (F) v aktuálně 
vybraném turnaji (E) právě online (přihlášen do komunity).
Jestliže ano, zpřístupní se prvky (B) a (D). Pakliže není, zpřístupní se prvek 
(C).

B) Linklabel „challenge your rival now“.
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   Obr. č.18: Klient, formulář plánování turnajů.



Kliknutí  na něj  zahájí  proceduru výzvy aktuálního  protihráče (F)  v  právě 
vybraném turnaji (E) k odehrání dané turnajové partie. Tento prvek je jediný 
způsob v rámci celé aplikace, jak ji odehrát.
Pokud protihráč výzvu přijme, zobrazí se příslušné herní okno - viz kapitola 
(4.2.6). Nepřijme-li, bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn.

C) Linklabel „send an offline message“.
Otevírá  soukromou  „chatovací“  místnost  (kapitola  4.2.5)  s  aktuálním 
protihráčem (F) v rámci právě vybraného turnaje (E) v „offline“ módu. Tzn., 
že  připojen  do  kanálu  bude  pouze  uživatel  sám a  všechny  zprávy,  které 
odešle, se protihráči zobrazí po příštím přihlášení.

D) Linklabel „open private chat“.
Vytvoří  soukromou  „chatovací“  místnost  (kapitola  4.2.5)  s  aktuálním 
protihráčem (F) v rámci právě vybraného turnaje (E).

E) Rozevírací seznam se jmény turnajů.
Jsou to právě ty turnaje, které již započaly, do nichž je uživatel přihlášen a 
kde stále nebyl vyřazen.
Tento prvek je klíčem celého formuláře,  protože  se k němu (resp. k jeho 
právě vybranému turnaji) všechny ostatní vztahují.
Selekce turnaje probíhá jeho vybráním v seznamu a po jejím provedení se 
automaticky změní obsahy prvků (F) – (I).

F) Textové označení s loginem příštího soupeře v rámci turnaje vybraného v 
prvku (E).
Slouží pouze k informativním účelům.
Je-li v prvku (E) vybrán turnaj a toto označení je prázdné, znamená to, že je 
třeba čekat, protože protihráč pro další partii zatím není znám.
Jestliže naopak už protihráče známe, nechť uživatel použije prvky (A) – (D). 
Odehrát turnajovou partii nelze jinak, než použít prvek (B).

G) Textové  označení  s  informací  o  tom, kolik  času ještě  uživatelé  mají,  aby 
odehráli svou partii v rámci turnaje vybraného v prvku (E).
Neodehrají-li  hráči svou partii včas, budou oba z turnaje diskvalifikováni, 
což  se  projeví  v  jejich  statistikách.  Vzhledem  k  tomu,  že  tato  položka 
statistiky je  nevratná a  počet  diskvalifikací  lze nastavit  jako omezení  pro 
přihlašování  hráčů  do  turnajů,  měli  by  hráči  partii  odehrát,  pokud  je  to 
možné.

H) Linklabel „View“.
Zobrazí formulář s parametry pravidel (kapitola 4.2.7 – 4.2.11), kterými se 
hry právě vybraného turnaje řídí.

I) Textové označení s informací o tom, kolik her ještě uživatel musí vyhrát, aby 
se stal celkovým vítězem turnaje vybraného v prvku (E).
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5 Vývojová dokumentace
5.1 Server

5.1.1 Obecné informace

Kód by se dal rozdělit do několika logických celků:
• Třídy zajišťující spojení. Nacházejí se v adresáři Connection related classes.
• Externí databáze. Soubor ExternalDatabase.cs.
• Interní databáze. Soubor InternalDatabase.cs.
• Třídy herního enginu. Adresář Game related classes.
• Knihovna poskytující  interface  pro  definované CPU.  Odkazována v  References 

projektu.
• CPU  pluginy.  Kromě  závislosti  na  knihovně  pro  CPU  zcela  samostatné 

komponenty. Všechny se nalézají v release verzi aplikace v adresáři:
ApplicationData → StandardRulesCPUImplementations

Na přiloženém CD je pouze jeden, a to soubor s názvem:
Czech 104/2/12.dll

• Zbytkové objekty a metody.
Interakce mezi  těmito celky probíhá způsobem vyznačeným na obr. č.19.  Požadavky 

jsou vždy mířeny směry, kterými ukazují šipky.

Řekněme, že server přijme zprávu od klienta.
Všechny třídy,  které  přijímají  klientská spojení  a  zprávy,  jsou definovány v souboru 

ConnectionHandlingClasses.cs.  Jsou celkem dvou typů: „hosting class“ a „connection“. 
První přijímá spojení a druhý zprávy.

Třídy typu „hosting class“ mají tři zástupce, každý přijímající jedno ze spojení (SL1) – 
(SL3)17. Stejně je tomu v případě tříd typu „connection“ – každá přímo reprezentuje jeden 
typ spojení.

Veškeré zprávy jsou nadefinovány v souboru Messages.cs. Musí dědit od základní třídy 
Message a být označeny atributem  Serializable, jinak je aplikace nebude moci posílat a 

17 Viz kapitola (3.2).
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přijímat. Tento soubor je používán jak na serveru, tak i klientovi. V obou částech aplikace 
musí být zprávy definovány totožně.

Jelikož  aplikace  musí  znát  identity  uživatelů,  se  kterými  komunikuje,  všechny  typy 
spojení  vyžadují  nejdříve  autorizaci  –  login  a  heslo  uživatelského  účtu.  V  naší 
implementaci musí být tyto informace zaslány v první zprávě, která v případě herního a 
„chatovacího“ spojení zároveň určuje účel spojení.

Po přijetí  a  deserializaci je  zpráva  předložena  metodě  HandleMessage,  která  je  pro 
všechny typy spojení společná. Každý typ spojení musí definovat vlastní verzi této metody. 
Tím je zaručeno přijímání právě těch zpráv, pro něž programátor nadefinuje nějakou akci 
či reakci. Akcí se myslí procedura, po jejímž skončení není třeba klientovi posílat žádnou 
odpověď na jeho zprávu. Naopak, reakce je procedura, která si odpověď přímo žádá. K 
rozlišení toho, o jakou zprávu se jedná slouží enumerační typ MsgType, který používá třída 
Message jako vlastnost. Všechny zprávy musí mít navzájem odlišný typ.

Definujeme-li  reakci  na  příchozí  zprávu,  odpověď se  posílá  metodou  SendMessage. 
Dále jsou v aplikaci používány tyto konvence:

• Jestliže příchozí zpráva má název tvaru „Message_XYZ“, kde „XYZ“ nahrazuje 
název zprávy, odpovědí na ní je instance třídy „MessageReply_XYZ“.

• Jednoduché nebo jednorázové reakce pracující s databází jsou nakódovány přímo v 
souboru  ConnectionHandlingClasses.cs,  kde  se  zprávy  přijímají.  Složité  nebo 
opakovaně používané jsou definovány v interní databázi.

Aplikační data jsou na přiloženém CD reprezentována textovými soubory v adresáři:
Release verze aplikace → Server → ApplicationData

Máme-li  na  našem disku vlastní  kopii  programu,  musí  se  tento  adresář  nacházet  ve 
stejné složce jako .exe soubor serverové části aplikace.

Kód pracující se zmíněnými textovými soubory je umístěn výhradně v externí databázi. 
Pro ni jsou typické „správce adresářů“ – třídy dědící  od generické  FolderManager.  Při 
vytváření instancí je jim dána cesta adresáře. Do něj potom zapisují objekty typu daného 
generickým  parametrem,  každý  do  separátního  textového  souboru.  Každý  „správce“ 
implementuje jak čtení, tak i zapisování, aby se zajistilo použití jednotného formátu. Pro 
všechny typy aplikačních dat  existuje nanejvýš jedna  instance takového „správce“ a je 
společná  všem klientským voláním a vláknům na serveru.  Aby nedocházelo k chybám 
vlivem  mnohonásobného  přístupu,  správce  si  vydržuje  frontu  požadavků.  Postupně  ji 
zpracovává a vždy zapisuje/aktualizuje v jediný moment pouze jeden objekt. V této frontě 
se  ovšem nachází  pouze  požadavky,  které  příliš  nespěchají.  Jestliže  je  potřeba  zapsat 
změny ihned, je k dispozici metoda  SaveFileASAP,  která vytvoří nové vlákno a v něm 
spustí požadovanou akci.

Interní  databáze  funguje  jako prostředník  mezi  aplikačními  komponentami  a  externí 
databází. Jedná se vlastně o aplikační data, „žijící“ v operační paměti počítače.

Při startu serveru si interní databáze nechá načíst všechna data z té externí. Znamená to, 
že  po  celou  dobu  běhu  se  udržují  tyto  verze  dat  synchronizované.  S  přihlédnutím  k 
předchozímu odstavci nám to umožňuje používat stejné typy reprezentující aplikační data 
jak pro interní, tak i externí databázi. Další výhodou je, že nemusíme ke čtení dat neustále 
přistupovat na disk a aplikaci tak brzdit. Možné je to ovšem pouze proto, že vcelku vzato 
nemáme mnoho dat k uchovávání a všechna data může snadno obsáhnout operační paměť 
počítače. Alespoň dokud nebudou uživatelů stovky, či tisíce.

Pro větší přehlednost jsou metody externí databáze volány vždy pouze z té interní.

Každá herní  partie  je  reprezentována potomkem třídy  Game,  která  představuje  herní 
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engine řídící celou hru. Například obdrží zprávu o vyhození karty právě hrajícím hráčem, 
přepošle toto oznámení ostatním hráčům a řekne dalšímu hráči, že je na tahu. Nerozlišuje 
ovšem hráče a CPU. Z toho důvodu jsou potomci třídy  Game dva,  a to:  PlayersGame 
(engine pro partii dvou hráčů) a CPUGame (engine pro partii hráče a CPU).

K hernímu enginu nejsou  třeba  obsáhlé  vysvětlivky.  Většinu  skutečností  lze  snadno 
vyčíst z kódu samotného, nicméně je třeba zmínit alespoň toto:

• Všechny herní partie mají svoje ID, aby engine mohl správně určit, do které partie 
má hráče přidat, potvrdí-li výzvu svého protivníka.

• Základní engine nerozlišuje hráče a CPU, ale přesto jim posílá stejné povely. Proto 
je implementována třída CPU_Opponent. Funguje jako prostředník mezi enginem 
a CPU pluginem a odděluje je od sebe. Enginu simuluje reálného hráče a pluginu 
simuluje  engine.  Interpretuje  pokyny  enginu,  reaguje  na  ně  a  předává  pluginu 
kontrolu pouze v okamžicích, kdy nedokáže nějaký problém vyřešit sama – např. 
rozhodnout, která karta se má v daném kole vzít nebo vyhodit.

Obsáhlým tématem je knihovna pro CPU pluginy. Váže se k ní  speciálně vytvořený 
projekt  s  názvem  CPUPluginReferenceDLL.  Je  oddělen  od  zbytku  kódu  na  serveru, 
protože se jedná o zcela nezávislou komponentu, již je zčásti potřeba jak na serveru, tak na 
klientovi. Její hlavní účel ovšem spočívá ve snadném vytváření vlastních CPU pluginů. 
Tomuto tématu se budeme věnovat v následující kapitole (5.2).

Projekt lze na přiloženém CD nalézt v adresáři:
Pomocné projekty →  CPUPluginReferenceDLL

Definuje několik komponent:
• Třídy implementující některé herní objekty, například kartu (Card) nebo soubor 

karet v ruce (CPUHand).
• Nadstavbu  pro  práci  s  typy zmíněnými v  minulém bodu.  Konkrétně:  výsledky 

neboli  skupiny karet  (MaxGroupsResult),  soubor informací o výsledcích v ruce 
(CardToTakeTesting).

• Různé další pomocné objekty.
Vysvětlovat zde jejich použití je ale velmi nepraktické. Mnohem názornější bude podívat  

se na příklad definované české verze CPU a pročíst si komentáře jednotlivých tříd a metod 
přímo v kódu. Na přiloženém CD ho lze najít v souboru:

Pomocné projekty → BuildCPUPluginDLL → BuildCPUPluginDLL → Plugin.cs

5.1.2 Zdokumentované procedury

• Jak do aplikace přidat standardně poskytovanou verzi pravidel?  
1) Otevřete si projekt serverové části aplikace, lze ho nalézt na přiloženém CD, 

a to v adresáři:
Zdrojové kódy → Server

2) V něm si otevřete soubor:
Internal or external database related files → InternalDatabase.cs

3) Uvnitř něj najděte metodu defineStandardRulesAndCPUs.
4) K zavedení nové verze pravidel je potřeba přidat jedno volání metody Add 

objektu standardRules k těm již existujícím. První parametr je název pravidel 
tak, jak se bude zobrazovat uživatelům, a druhý je přímo sada pravidel. 
Parametry pravidel jsou popsány v kapitole (3.1.8.5).
Projekt uložte, zkompilujte a nahraďte .exe soubor serveru aplikace nově 
vzniklým.
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• Jak v aplikaci zaregistrovat plugin CPU pro některou ze standardně poskytovaných   
verzí pravidel?

1) Nejdříve je zapotřebí plugin přichystat, a sice dát mu správný název a umístit 
jej do vybraného adresáře v release verzi aplikace. Tím vás provede kapitola 
(4.1.2).

2) Jakmile budete z dokumentace odkázáni zpět sem, proveďte kroky 1-3 z 
předchozí otázky.

3) Řádky začínající voláním standardRules.Add označují definici standardně 
poskytované verze pravidel. Název pravidel je dán v prvním argumentu této 
metody.

4) Vyberte si jednu sadu pravidel, pro niž si přejete zaregistrovat CPU plugin. 
Její název označme např. (X).

5) Ve stejné metodě najděte sekci, kde je opakovaně volána metoda 
registerStandardCPUImplementation.

6) Zkopírujte některé z těchto volání, vložte za jejich konec, a změňte název 
pravidel v právě přidaném volání na (X).

7) Projekt uložte, zkompilujte a nahraďte .exe soubor serveru aplikace nově 
vzniklým.
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5.2 Klientská část aplikace

Princip je velmi podobný jako na serveru (obr. č.19), ovšem tentokrát jsou jednotlivé 
celky (většinou formuláře) mnohem více provázané:

Podle kapitoly (3.2) máme tři typy spojení:
• Hlavní aplikační (SL1).  

Je  reprezentováno  třídou  UserConnection,  vytvářeno  po  kliknutí  na  tlačítko 
„Connect“ v přihlašovacím formuláři a udržováno po celou dobu chodu programu.
Nejdříve se váže na přihlašovací formulář (LoginForm), pak na hlavní aplikační 
(ApplicationForm).

• „Chatovací“ (SL2).  
Je reprezentováno třídou ChatConnection a váže se vždy na příslušnou „chatovací“ 
místnost (formulář ChatPanel).

• Herní (SL3).  
Je  reprezentováno třídou  GameConnection a  váže  se  vždy  na  příslušnou herní 
partii (formulář GameWindow).

Všechny důležité a netriviální aspekty (na úrovni kódu) klientského programu jsou již 
řešeny v návrhu (kapitola 3). Přesto bychom měli vyzdvihnout několik specifik jazyka C# 
a naší implementace:

• Práce s vlákny a formuláři skýtá jedno úskalí, a sice to, že všechny operace měnící 
GUI ve formuláři  musí  být  vykonány ve stejném vláknu, v němž byl  formulář 
vytvořen. K tomuto účelu slouží v naší aplikaci metody  InvokeIfRequired, resp. 
BeginInvokeIfRequired,  které  jsou  extenzemi  třídy  Form.  V  parametru  je  jim 
předána akce, kterou mají s formulářem provést, a liší se pouze tím, že první je 
synchronní a druhá asynchronní.

• Veškeré  změny  uživatelského  profilu,  které  se  na  serveru  provedou,  jsou 
automaticky ihned distribuovány klientovi.
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5.2.1 Vytváření pluginů

1) Otevřete si vámi vybrané či používané IDE.
2) Založte nový projekt v jazyce C#.
3) Do tohoto projektu zahrňte (v angličtině „include“) knihovnu, kde je nadefinován 

CPU interface (BuildCPUPluginReference.dll). Lze ji nalézt na přiloženém CD.
4) Další nutností je zadefinovat automatické odvozování jmenných prostorů přiložené 

knihovny. Použijte následující kus kódu:
using InnerGameObjects;
using OuterGameObjects;

5) Váš  kód  musí  obsahovat  třídu  se  jménem  „Plugin“,  implementující  rozhraní 
ICPUOpponentImplementation, které je definováno v pomocné knihovně.
Vysvětlení účelu a parametrů jeho metod jsou zapsány v komentářích projektu, z 
něhož  lze  pomocnou  knihovnu  zkompilovat.  Na  přiloženém  CD  se  nachází  v 
adresáři:

Pomocné projekty → CPUPluginReferenceDLL
Konkrétně se jedná o soubor CommunicationOfTheGameAndTheCPU.cs.

6) V tomto projektu se nachází i mnoho jiných typů, které může uživatel použít pro 
definování vlastních CPU. Je vřele doporučeno, aby se s nimi seznámil dříve, než 
začne programovat.

7) Co se týče samotné náplně metod rozhraní zmíněného výše, nejlepší bude podívat 
se na již hotovou implementaci české verze hry. Obsahuje vysvětlující komentáře a 
poskytne odrazový můstek. Kód české verze hry lze nalézt v projektu nacházejícím 
se na přiloženém CD zde:

Pomocné projekty → BuildCPUPluginDLL
Konečným  produktem vašich  snah  musí  být  .dll knihovna,  a  tak  budete  potřebovat 

kompilátor jazyka C#. Většina IDE by ho měla mít již vestavěný.

5.2.2 Zavádění pluginů do aplikace

Postup je popsán v uživatelské dokumentaci, konkrétně v kapitole (4.2.4).
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6 Podobně zaměřené aplikace

V  této  analýze  se  budeme  zabývat  především  charakterem  a  podrobným  popisem 
poskytovaných  funkcí  již  existujících  podobně  zaměřených  implementací  –  není 
zkoumána jejich technologická stránka.

Bude nejlepší začít kategorickým rozřazením.
Jak již bylo naznačeno v úvodu, aplikací v tomto okruhu existuje nepřeberné množství. 

Mnoho z nich jsou nicméně klony sebe samých. Není snadné je smysluplně rozdělit, ale v 
zásadě by měla každá z nich spadat do jedné kategorie ze všech následujících sad:

1) Webová / desktopová / kombinovaná.
2) Komerční / nekomerční.
3) Hazardní / nehazardní / kompromisní.

Slovem „kombinovaná“ se myslí aplikace, které doprovodná data a logiku (např. popisy 
pravidel,  vysvětlivky ke svému klientskému programu,  helpdesk,  interface  pro placení) 
soustředí  na  web,  přičemž  k  samotnému  hraní  je  potřeba  si  stáhnout  a  nainstalovat 
klientský desktopový program. Nejedná se ani o webovou, ani o desktopovou aplikaci.

Naopak slovem „kompromisní“ ve třetím bodu označujeme aplikace, jejichž primární 
účel spočívá v hazardu, nicméně zprostředkovávají i hraní zdarma.

Zdaleka nejvíce je aplikací webových, komerčních a kompromisních (vše najednou). Je 
to pravděpodobně „nejvýhodnější“ koncept, především z těchto důvodů:

• Webové  aplikace  se  dají  hrát  kdekoli  a  kdykoli,  bez  nutnosti  stahování  nebo 
instalace samotné hry či  doplňků k ní, dokud nedojde k výpadku internetového 
připojení.

• Je dobré svou snahu peněžitě zhodnotit.
• Hráči registrující se, aby si občas zahráli pro zábavu, mohou v aplikaci setrvat, 

vlastní snahou se vypracovat a získat sebevědomí. Nakonec třeba zkusí i hazardní 
mód,  který  často  tvoří  zdroj  příjmů komerčních  aplikací,  viz  (ZP1)  –  (ZP3)  v 
následující sekci.

K této práci byly zkoumány aplikace webové a částečně kompromisní a od tohoto bodu 
je text práce věnován výhradně jim. O desktopových aplikacích by se pravděpodobně dalo 
sepsat  víceméně  stejné  pojednání,  až  na  to,  že  mezi  nimi  možná  najdeme  více 
nekomerčních zástupců.

Společným základem prakticky všech aplikací v oboru je registrace. Hra i samotní hráči 
musí vědět, s kým komunikují.

Někdy jsou k uživatelské identitě připojeny i volitelné doplňující informace, např. věk, 
pohlaví nebo zaměstnání. Není to ovšem časté vzhledem k tomu, že většina aplikací je 
zaměřena na hazard, kde je (jak již bylo zmíněno v úvodu) nejspíš anonymita potřebná a 
žádoucí.

Důležitým příznakem charakteru aplikace ovšem je, jaké jsou požadavky, aby se hráč 
mohl připojit k libovolnému vytvořenému hracímu stolu. Můžeme popsat čtyři základní (a 
pravděpodobně i jediné) stavy:

1) Není vyžadováno nic. (ST1)
2) Je vyžadována jistá herní zkušenost, kupříkladu určitý počet 

odehraných/vyhraných her či bodů. (ST2)
3) Je vyžadován jistý obnos herní virtuální měny. (ST3)
4) Je vyžadován jistý obnos reálných peněz, případně konvertovaných
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do virtuální měny. (ST4)
Aplikace  implementující  čistě  (ST1),  (ST2)  nebo  oba  najednou  jsou  nekomerční  a 

nehazardní, pokud si za své služby neúčtují fixní poplatky.
Jestliže využívá pouze (ST3), může být jak komerční, nekomerční, tak i kompromisní. 

Záleží na tom, jestli je virtuální měna získávána pouze na základě výher, nebo si ji  lze 
navýšit  i  přikoupením,  a  na  faktu,  jestli  hráč  obdrží  nějaký  základní  vklad  přímo  po 
registraci.

Pakliže jsou hráči připuštěni ke hře pouze po provedení vkladu reálných peněz, jedná se 
o aplikaci hazardní.

Všimněte  si  ovšem,  že  kterákoli  aplikace  může  kombinovat  libovolnou podmnožinu 
(ST1) až (ST4). Potom nebývá snadné obecně určit, o jakou aplikaci se jedná. Odhalí to až 
další individuální okolnosti.

S  definicí  výše zmíněných  stavů souvisí  na  elementární  úrovni  i  to,  jaké  módy hry 
aplikace  nabízí.  V  zásadě  se  rozlišují  dva:  „fun“  a  „real“.  První  ze  zmíněných  je 
reprezentován stavy (ST1) až (ST3), zatímco druhý stavem (ST4).

V  souvislosti  s  „real“  módem  ještě  stojí  za  to  zkoumat,  jak  přesně  jsou  aplikace 
komerční. Existují tři základní koncepce:

1) Uživatelé platí periodické fixní poplatky (výjimečný jev). (ZP1)
2) Zisky aplikace tvoří hráči tím, že si přikupují virtuální měnu, bez níž je

hra nepustí k hracím stolům. (ZP2)
3) Aplikace si účtuje jisté procento z vkladu (neboli výhry) v „real“ módu. (ZP3)

Opět platí, že se tyto přístupy mohou kombinovat.

Nyní zanalyzujeme několik předních aplikací  v  rámci  tématiky.  Co umí  a  jaké mají 
výhody.

Nejprve několik společných znaků:
• Jsou komerční.
• Jestliže vyhrajete, je možné si peníze z vašeho herního účtu vybrat přes speciální 

internetové služby nebo prostřednictvím šeků, ale většinou to chvíli trvá.
• Mají velký počet aktivních uživatelů z různých časových zón, takže je vždy s kým 

hrát.
• Chat s protihráčem umožňují téměř všechny, ale u toho často komunikace mezi 

hráči  končí.  Některé aplikace  umožňují  navíc posílání  soukromých zpráv a jen 
velmi málo z nich jde ještě dál, např. s diskusními fóry.

• Jen málo z nich umožňuje hraní zdarma a většinou se jedná o svým způsobem 
omezenou nabídku. Jakmile vám dojde příslušná virtuální měna, jejíž jistý obnos 
automaticky dostanete po registraci, musíte si před dalším hraním konto obnovit 
(zaplatit).  Důležité  je  ovšem  zmínit,  že  několik  aplikací  nabízí  neomezené 
doplňování zdarma – např. RUMMY.COM.

• Nabízejí vesměs velmi podobné funkce. Zahrnuje to i turnaje, které jsou mnohdy 
odlišně nazývány, ale pouze se mírně liší např. způsobem jejich odehrávání. Přesto 
není výjimečné, aby se aplikace zaměřili na jisté funkce, a ty pak dále rozvíjely 
(tak jako kupříkladu GAMES24X7.COM rozvíjí turnaje).

Jen těžko na nich lze hledat individuální nevýhody. Všechno jsou to známé portály a 
nebyly by,  kdyby trpěly zásadními neduhy. Některé se možná občas „trhají“ nebo jimi 
používaná technologie nefunguje zcela plynně na všech počítačích. Tento aspekt je ovšem 
pro účely našeho textu nepodstatný. Nejvíce by se jim dala vytýkat již mnohokrát zmíněná 
orientace  na  business  a  absence  rozsáhlejších  prostředků  ke  komunikaci  mezi  hráči  a 
budování  komunity.  Jelikož  je  tento  nedostatek  společný,  nebudeme  se  o  něm  v 
následujícím detailním rozboru zmiňovat. Postačí, podáme-li přehled zajímavých funkcí a 
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výjimečně upozorníme na individuální negativa. Je na čtenáři, aby si vytvořil názor na to, 
co která aplikace má, a u čeho by ocenil, aby to měly i jiné.

1) RUMMYROYAL.COM  
Jedná se o mezinárodně populární aplikaci, která je kombinovaná a kompromisní.
Každodenně pořádá hry a turnaje v různých časech, včetně freeroll turnajů.
Specializuje se na Rummy a nabízí mnoho variant, konkrétně:
• Gin Rummy,
• Kalooki 51,
• Kalooki 40,
• Oklahoma Gin,
• tradiční Rummy.

Všechny se dají hrát jak pro zábavu, tak i hazardně.
Příjemnou funkcí je i dar $200 po prvním vlastním vkladu vašich peněz na hrací 
účet.

2) GAMES24X7.COM [13]  
Je indická webová aplikace známá pro svoje vysoce soutěživé prostředí.
Typické  jsou  pro  ni  tzv.  „jhatpat“  měsíční  turnaje.  Jedná  se  vlastně  o  freeroll 
turnaje, ovšem:
• výhry jsou netradičně vysoké a lze vyhrát až 100 000 Rs.18,
• přihlašovat se do nich lze často jen několik vteřin či minut, než se naplní  

kapacita.
Každý  hráč  je  automaticky  řazen  do  jistých  klubů,  podle  toho,  kolik  rupií  v 
aplikaci  utratil.  Členové  klubů  se  mohou  přihlašovat  do  speciálních  turnajů  s 
vysokými výhrami a jsou pro ně zřizována různá jiná privilegia.
Na své si  ovšem přijde i  řadový hráč,  protože nechybí  univerzální  turnaje  pro 
všechny  (navíc  lze  hrát  neomezeně  i  zdarma)  a  dokonce  i  všelijaké  časově 
vymezené bonusy k výhrám.
Po registraci a prvním vkladu na váš účet je možné získat stejný obnos jako bonus 
– až do maxima 500 Rs.
K dispozici jsou 2 herní varianty: Points Rummy a Pool Rummy.
Prostředky pro převádění peněz se v této aplikaci vymezují prakticky jen na Indii, 
takže ne-indičtí hráči by si sem hledali cestu jen velmi stěží.
 

3) ACE2THREE.COM  
Další kombinovaná kompromisní aplikace.
Nabízí zatím pouze 13 cards Indian Rummy.
Po registraci noví uživatelé získávají 5000 žetonů, ale použitelných pouze ve „fun“ 
módu. Až jim dojdou, mohou si je bezplatně obnovit.
Uživatelé zde mohou hrát několik turnajů najednou.
Pořádá  speciální  MTCT  turnaje,  které  se  mezi  aplikacemi  v  oboru  rychle 
rozmáhají. Jedná se o turnaje s vysokým počtem hráčů, velkými výhrami a trochu 
odlišným způsobem odehrávání partií19 [15].
Jako jedna z mála zavádí několik „bezpečnostních“ opatření [14]:
• Registrace není povolena osobám mladším 18 let.
• „Real“ mód není povolen osobám mladším 21 let.

18 Zkratka pro Rupie – oficiální měnu několika asijských zemí. Detailnější vysvětlení lze nalézt v seznamu 
použitých zkratek.

19 Podrobnější popis lze nalézt v seznamu použitých zkratek.
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• Každý hráč má omezen počet hracích žetonů, které si může za jeden den 
koupit, a to podle počtu sehraných her. Toto omezení je jakési bezpečnostní 
opatření proti přílišné herní smůle, aby hráči nehráli dál a dál v naději, že se 
na ně nakonec usměje štěstí.

Na internetu se vyskytuje mnoho nařčení, že se jedná do jisté míry o podvodnou 
aplikaci [16]. Konkrétně, že na některých stolech dostanete za protihráče „bota“, 
jemuž jsou rozdány karty dobré, zatímco vám špatné. Ve výsledku potom vyhrajete 
např. jednou, a prohrajete 6-7 krát.
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Závěr

Výsledkem práce je freewarová platforma pro hraní Rummy. Aplikace splnila své cíle 
uvedené v první kapitole a umožňuje:

• Definovat svá vlastní pravidla pro hru, spadají-li do rámce vymezeného aplikací.
• Vytvořit CPU protihráče pro svá vlastní pravidla.
• Neomezeně hrát jak s lidmi, tak i CPU, a to podle vlastních pravidel.
• Vytvářet svůj vlastní okruh přátel, a hrát s nimi hru tak, jak jsou zvyklí.
• Komunikovat jak s přáteli, tak i lidmi, které osobně neznají pomocí online i offline 

zpráv.
• Soutěžit v turnajích o vysoké bodové zisky.

Zatímco samotné hraní je běžnou funkcí jiných aplikací v oboru, největším přínosem 
této je právě možnost hrát podle uživatelsky definovaných pravidel a vytvářet své vlastní 
CPU protihráče.  Mnoho lidí  hraje  svou upravenou  variantu  hry  prakticky výhradně se 
svými známými a naše aplikace velké části z nich poskytne prostředek, jak si ji zahrát i  
online.

V několika bodech je aplikace na druhou stranu zjednodušená a má prostor pro zlepšení:
• dostupnost pouze pro systémy Windows,
• neexistence podpory více serverů najednou a žádný load-balancing,
• nezabezpečené spojení,
• absence herního simulátoru, který by uživatelům výrazně pomohl vyvíjet jejich 

vlastní CPU pluginy,
• triviálně řešená databáze.

První  tři  jsou  prozatím  (dokud  by  o  aplikaci  nezačal  být  velký  zájem)  jen  malými 
nedostatky. U čtvrtého bodu je tomu ovšem jinak. Uživatelé rozhodně neocení, že mají 
jedinou možnost jak odstraňovat chyby ze svých CPU, a sice posílat si chybové hlášky ze 
serveru na klienta. Takové okolnosti by je mohly od vytváření pluginů odradit. Ještě horší 
situace nastává v posledním bodě.  Stačí trochu neopatrná manipulace s herními soubory 
nebo výpadek disku na serveru, a všechna data uživatelů včetně jejich statistik mohou být 
ztracena.

V podobném duchu bychom mohli pokračovat s drobnými vadami na kráse – především 
statickou grafickou implementací karet v hráčově ruce. Lepším a úplnějším řešením by 
bylo nabídnout tyto funkce:

• automatické skládání karet do skupin,
• nastavení velikosti karet a rozestupů mezi nimi,
• detekci a podporu sestupně poskládaných postupek.

Prvně  a  posledně  zmíněnou  funkci  využije  jen  málo  lidí  a  navzdory  tomu,  že  by  se 
pravděpodobně nepodařilo dosáhnout jejich optimality (vezmeme-li v úvahu rozmanitost 
pravidel a strategií), je dobré je mít.

Uživatelským využitím druhé možnosti si můžeme být na druhou stranu mnohem více 
jisti. Lidé vidí různě ostře, monitor mívají v různých vzdálenostech od očí a používají při 
různých rozlišeních. Pohodlí uživatelů při hře by mělo být podle požadavku (R10) naším 
prvotním zájmem.

Rovněž by nemuselo být na škodu aplikaci vhodně „doplnit“. Například:
• umožnit zobrazování profilů jiných uživatelů,
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• viditelně a okamžitě upozorňovat na zprávy (zde bychom se mohli inspirovat i 
principem zvaným highlight z IRC),

• poskytnout emotikony a formátování fontů v „chatovacích“ místnostech.

Práci lze také zajímavě rozšířit. Řekněme, že nějaký horlivý fanoušek vytvoří několik 
verzí CPU pro jednu konkrétní sadu pravidel, přičemž každá bude využívat jinou herní 
strategii. Dokázali bychom mu snadno odpovědět na otázku, která hraje nejlépe. Postačí, 
nechá-li na svém počítači hrát proti sobě vždy dvě ze svých implementací, a to tolikrát, aby  
bylo  statisticky  velmi  pravděpodobné,  že  nejsou-li  strategie  výsledkově  rovnocenné, 
projeví se tato skutečnost ve vzájemném poměru vyhraných/prohraných her.

S tím úzce souvisí publikování vlastního pátrání a dosažených výsledků na internetu. 
Bylo by vhodné dát  vzniku portálu určenému honbě za nejlepšími herními strategiemi, 
jimiž by se mohli inspirovat i samotní hráči. Velmi známé je v tomto ohledu např. Sudoku.
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Seznam tabulek

1) Položky uživatelského profilu  

Název Popis

Základní údaje

Přihlašovací jméno Není třeba

Heslo Není třeba

Email Není třeba

Další údaje

Typ účtu Jedna ze dvou hodnot: „ordinary“ 
nebo „master“

Přátelé Seznam spřátelených uživatelů

Skupiny Seznam skupin, kde je uživatel 
členem

Místnosti Seznam místností, do kterých by měl 
být uživatel automaticky připojen po 

přihlášení do komunity

Automatické 
přihlášení

Indikátor, zda-li má být uživatel 
automaticky přihlášen do komunity 

po přihlášení do aplikace

Statistika Položky statistiky (viz následující 
tabulka)

Vlastní pravidla Seznam jednotlivých 
pojmenovaných sad pravidel 

definovaných samotným uživatelem

Vlastní CPU Seznam názvů pravidel, pro něž 
uživatel definoval CPU

Tabulka č.1: položky uživatelského profilu.
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2) Položky statistik  

Název Typ
Počet získaných bodů Číslo

Počet vyhraných her s jinými lidmi Číslo

Počet prohraných her s jinými lidmi Číslo

Počet vyhraných her s CPU Číslo

Počet prohraných her s CPU Číslo

Počet zúčastněných turnajů Číslo

Počet vyhraných turnajů Číslo

Počet diskvalifikací z turnajů Číslo

Tabulka č.2: sledované statistiky uživatelů..

3) Práva uživatelů ve skupině  

Právo Popis práva
Správa přístupu do 

místnosti
Povolení nebo zamítnutí přístupu cizích uživatelů do 

skupinové místnosti

Správa členů skupiny Přijímání nebo odmítání nových, vyhazování těch 
starých

Přenášení práv Povolení nastavovat vlastní práva jiným uživatelům

Turnaje Zakládání nebo rušení skupinových turnajů

Tabulka č.3: výčet skupinových práv jejich členů.
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4) Standardní bodování karet  

Karta Počet bodů za kartu
Eso 1 nebo 1020

Dvojka 2

Trojka 3

Čtyřka 4

Pětka 5

Šestka 6

Sedmička 7

Osmička 8

Devítka 9

Desítka 10

Janek, kluk 10

Dáma 10

Král 10

Žolík Stejný jako karty, kterou 
reprezentuje

Tabulka č.4: univerzální bodování karet v aplikaci.

5) Vnitřní číslování karet  

Karty Hodnoty
Křížové eso - král 1 - 13

Kárové eso - král 14 - 26

Srdcové eso - král 27 - 39

Listové eso - král 40 - 52

Žolík 53

Tabulka č.5: mapování karet do nezáporných hodnot, používané v aplikaci na 
        úrovni kódu.

20 Záleží na kontextu, resp. skupině karet. V postupce Eso, Dva, Tři dává 1 bod, přičemž v postupce Dáma,  
Král, Eso dává 10 bodů. Jestliže nám pravidla umožňují vytvářet postupky Král, Eso, Dva, dává 10 bodů. 
Ve všech sekvencích dává také 10 bodů.
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Seznam pojmů a zkratek

1) Pojmy  
• Freeroll turnaje  

Lze se do nich přihlašovat zdarma, nebo jen za velmi malý poplatek, a dá se 
vyhrát slušný obnos reálných peněz. Jsou proto velmi oblíbené u začínajících 
hráčů, kteří potřebují snadno a rychle navýšit své konto.
Od ostatních turnajů se liší ale především tím, že ceny poskytuje sám pořadatel – 
nejsou to nastřádané vstupní poplatky. Z toho důvodu se výhry často liší turnaj od 
turnaje, podle toho, kolik zrovna za poslední dobu pořadatel vydělá, nebo kolik 
dokáže vydělat na samotném turnaji od sponzorů, přihlížejících či odběratelů.

2) Zkratky  
• CPU („Computer“)  

Je všeobecně užívanou zkratkou v informatice a v našem textu značí počítačem 
řízeného protihráče. Pokud je pro daná pravidla dostupný, lze s ním hrát kdykoli, 
snad s výjimkou přílišného zatížení serveru.

• P2P („Peer to peer“)  
Typ  softwarové  architektury,  kde  neexistují  žádné  servery  (odkazujeme  se  na 
architekturu  „Server-klient“)  zajišťující  služby.  Klientské  aplikace  obstarávají 
veškerou komunikaci samy, a sice mezi sebou navzájem.

• JVM („Java Virtual Machine“)  
Společný základ pro všechny aplikace psané v Javě, jeho výhodou je plná podpora 
v mnoha počítačových architekturách. Díky tomu je Java používána jako relativně 
jednoduchý (a co do funkcionality velice obsáhlý) programovací jazyk pro psaní 
všemožných aplikací bez zaměření na konkrétní  platformy.

• GUI („Graphical User Interface“)  
Označení pro tu část aplikace, kterou uživatel vidí na monitoru. Obvykle sestává 
např. z „oken“, tlačítek, menu, textových polí, atd.

• IDE („Integrated Development Environment“)  
Značí vývojové prostředí, neboli „editor“,  v němž lze vyvíjet  aplikace v rámci 
určitých technologií.
Pro jednu technologii může existovat mnoho IDE.

• IM („Instant Messanger“)  
Obecně  jde  o  program  rychlého  zasílání  zpráv.  V  praxi  mají  IM  často  i 
doprovodné  funkce  –  podporu  emotikonů,  stylizaci  uživatelova  písma, 
videokonverzace, hry, atd.

• IRC („Internet Relay Chat“)  
Známý internetový komunikační prostředek používaný především v minulosti. Je 
to vlastně IM s podporou mnoha dalších funkcí – vlastních kanálů, nastavení práv, 
FTP, atd.

• TCP („Transmission Control Protocol“)  
Velmi  známý,  používaný  internetový  protokol,  zajišťující  síťové  spojení  mezi 
počítači. Je jednoduchý, funguje spolehlivě a na všech architekturách.

• MTCT („Multilevel Collapsible Stake Tournaments“)  
Jedná se o speciální typ turnaje s mnoha účastníky a velmi vysokými cenami. 
Unikátní vlastností je však dynamická slučování stolů s malým počtem hráčů. 
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Zvyšuje se tak zážitek ze hry, stoly jsou naplněné a rovněž se tím do jisté míry 
zamezí opakovanému potkávání stejných dvojic hráčů.

• Rs.  
Zkratka oficiální měny Indie, Srí Lanky a Pákistánu – Rupií. V oblasti zmíněných 
států je hraní Rummy vůbec nejpopulárnější na světě a Rupie jsou díky tomu 
nejpoužívanější měnou hazardních nebo kompromisních aplikací v oboru.

73



Příloha

1) Mapa  kontextového  menu  správy  skupin  ve  skupinových   
kanálech:
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      Obr. č.21: Mapa funkcí kontextového menu skupinového „chatovacího“ kanálu 
           (správa skupin). Funkce jsou mapovány odshora dolů, zleva doprava, 
           tak jako v kontextovém menu.



2) První stav panelu pro hráčovy vlastní karty:  

3) Druhý stav panelu pro hráčovy vlastní karty:  

4) Třetí stav panelu pro hráčovy vlastní karty:  
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Obr. č.22: základní stav prostoru pro hráčovy karty.

Obr. č.23: vybraná jedna karta v hráčově ruce.

Obr. č.24: vybraná skupina karet v hráčově ruce.
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