
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE

BIRDYPEDIA

Martin Vesel

2008



Birdypedia
(Hra pre múzeum)

BAKALÁRSKA  PRÁCA

Martin Vesel

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY

Študijný odbor 9.2.9  Aplikovaná informatika 

Vedúci bakalárskej práce:
Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

BRATISLAVA  2008





Čestne prehlasujem, že túto bakalársku prácu som vypracoval samostatne len s použitím 
uvedených zdrojov.

V Bratislave dňa     …..........................         ___________________
Martin Vesel                     

4



Poďakovanie

Touto cestou by som sa chcel poďakovať svojmu vedúcemu práce  Doc. RNDr. 

Andrejovi Ferkovi, PhD, za vedenie pri tvorbe práce a poskytnutie cenných informácií a 

skúseností, ale aj rodine a priateľom za podporu pri jej tvorbe.

5



Abstrakt

VESEL  Martin,  HRA  PRE  MÚZEUM:  Bridypedia  [bakalárska  práca].  Univerzita 

Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Katedra aplikovanej 

informatiky. Vedúci bakalárskej práce: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. Bratislava 2008. 

Témou bakalárskej práce je tvorba vzdelávacej online hry pre múzeum. Zameriavam sa v 

nej   hlavne   na vysvetlenie  problematiky tvorby webovej  aplikácie  –  administračného 

rozhrania a samotnej hry.

Kľúčové slová: hra, múzeum, webová aplikácia, web 2.0
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1. Úvod

Témou mojej bakalárskej práce je vývoj online hry pre múzeum. Snažil som sa 

vymyslieť hru pre široké spektrum návštevníkov stránky múzea. Hra má za úlohu naučiť 

hráča nové poznatky z danej oblasti jednoduchou a zábavnou formou. Aj keď sú témou 

mojej  hry  vtáky,  snažil  som sa  vymyslieť  taký  typ  hry,  v  ktorom by  sa  dali  použiť 

ľubovolné informácie podľa typu a zamerania múzea.

Prácu  tvoria  tri  hlavné  časti.  V prvej  časti  som  sa  venoval  najmä  základným 

poznatkom o hrách, databázach a vytváraní webových aplikácií. Spomenul som aj použité 

technológie pri vývoji tejto hry a ukázal som príklady niekoľkých muzeálnych hier, ktoré 

sú príbuzné tej mojej. Druhá časť práce popisuje špecifikáciu mojej hry a rozoberá možné 

formy  riešenia  a  použitého  softwaru.  V  poslednej  časti  popisujem  vývoj   webovej 

aplikácie od administračného po herné prostredie. Zameriavam sa v nej hlavne na popis 

tvorby  rôznych  znovupoužiteľných  rozhraní,  bezpečnostnej  politiky  a  riešenie 

programových problémov.
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2. Prehľad problematiky

2.1 Základné pojmy

2.1.1 Virtuálny priestor
V informatike pod pojmom virtuálny priestor rozumieme myslený, v skutočnosti 

neexistujúci  priestor.  Lars  Qvortrup  [QVOR02] vo  svojej  definícii  uvádza  virtuálny 

priestor ako technologicky podporované zobrazenie dojmu priestoru.

2.1.2 Čo je to hra?
Crawford  [CRAW96] definuje  hru  ako  uzavretý  formálny  systém,  ktorým  je 

subjektívne reprezentovaná  časť reality. 

Pojmom uzavretý sa myslí to, že hra je úplná a samopostačujúca štruktúra. Model 

sveta  ktorý hra vytvára,  je vnútorne konečný – netreba sa odvolávať na žiadne zdroje 

mimo  hru.  Niektoré  zle  navrhnuté  hry  nespĺňajú  túto  podmienku.  Takéto  hry  potom 

spochybňujú pravidlá, pretože vytvárajú situácie, na ktoré sa pravidlá nevzťahujú. Správne 

navrhnutá hra  zabraňuje vzniku takýchto situácií.  Hra je  tým pádom uzavretá,  pretože 

pravidlá pokrývajú všetky situácie obsiahnuté v hre.

Slovo formálny iba znamená, že hra má jasné pravidlá. Existujú aj neformálne hry, 

ktorých pravidlá sú voľne stanovené alebo zámerne nejasné.

Hra sa skladá z častí, ktoré medzi sebou vzájomne pôsobia často komplikovanými 

spôsobmi. Preto je hra systém.

2.1.3 Vlastnosti hier
Hra  zobrazuje  veci  zo  subjektívnej  reality,  nie  objektívnej.  Hry  sú  objektívne 

nereálne v tom, že fyzicky nepretvárajú situácie, ktoré zobrazujú, ale sú subjektívne reálne 

hráčovi.  O zmenu objektívne nereálnych situácií  na subjektívne reálne sa stará  ľudská 

fantázia. Preto hrá dôležitú úlohu v herných situáciách fantázia .

Ďalšou  z  dôležitých  vlastností  je  interakcia,  ktorá  je  dôležitá  z  niekoľkých 

dôvodov. Po prvé, zavádza do deja sociálny (medziľudský) prvok tým, že premieňa hernú 
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výzvu z technickej na medziľudskú. Po druhé, interakcia mení pasívnu výzvu na aktívnu. 

Ak protihráč aktívne reaguje na hráčovu činnosť,  vytvára tým nové výzvy. Aktívna výzva 

vie hráča viacej uspokojiť. 

Tretí prvok, ktorý sa v hrách vyskytuje, je konflikt. Konflikt prirodzene vyplýva z 

interakcie v hre. Hráč pri hre sleduje nejaký cieľ, na ktorého dosiahnutie musí prekonať 

nejaké  prekážky.   Hra  sa  stáva  viac  vyzývavou,  ak  sú  prekážky dynamické  a  cielene 

reagujú na hráčovu činnosť. Vznik konfliktu medzi hráčom a protihráčom je nevyhnutný, 

akonáhle protihráč aktívne blokuje hráčove pokusy na dosiahnutie jeho cieľa. Konflikt je 

teda nutnou a podstatnou zložkou všetkých hier.

Konflikt vytvára nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo hrozí rizikom zranenia, ktoré je 

nežiadúce.  Hra  je  preto  prostriedkom  na  získavanie  citových  zážitkov  z  konfliktu  a 

nebezpečenstva, bez ich fyzickej realizácie. V skratke, hra predstavuje bezpečný spôsob 

na zažitie reality. Presnejšie povedané, výsledky hry sú vždy menej drsné ako situácie, 

ktoré hra vytvára. Hráč môže vytvoriť obrovské finančné impérium a stratiť ho behom 

hodiny, bez ohrozenia svojho prasiatka :). Môže viesť veľké armády do zúfalých bitiek, na 

ktorých visí osud národov, bez preliatia kvapky krvi. Nespájanie činov a ich dôsledkov je 

pôsobivou vlastnosťou hier. Hry poskytujú bezpečný spôsob zažívania reality [CRAW96].

2.1.4 Počítačové hry
Tieto hry sú dajú hrať na počítačoch. Vo väčšine hrá počítač úlohu protihráča a 

rozhodcu. Zároveň sa stará aj o animovanie a priebeh hry. Najbežnejšia forma počítačovej 

hry je zručnosť a akcia (skill and action – S&A), ktorá stimuluje koordináciu rúk a očí. 

Existuje mnoho ďalších oblastí počítačových hier  [CRAW96]: adventúry,  fantasy,  RPG 

(Role Playing Games), simulátory, stratégie, …

2.1.5 Vzdelávacie online hry pre múzeá
Energy Flows (London Science Museum)

V tejto hre Londýnskeho vedeckého  múzea, určenej

hlavne  deťom,  treba  poskladať  energetickú  cestu

od zdroja k spotrebiču. Hra názorne učí a ukazuje tok

energie pri veciach bežnej spotreby. Nevýhodou hry 

je jej krátke trvanie a málo náročné úrovne.
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John  William  Dawson  –  Geologist  (McCord

Museum of Canadian History )

Hra má tri  úrovne.  V každej  úrovni  treba  nájsť  tri

predmety. Na hľadanie predmetov v každej úrovni má 

hráč  60  sekúnd.  Po  úspešnom  nájdení  všetkých

predmetov sa zobrazí informačné okno s historickými 

údajmi o každom predmete. Hra je náučná ale krátka.

High  Fashion  of  the  19th  Century (McCord

Museum of Canadian History )

Táto hra má dve úrovne. Úlohou hráča je uhádnuť,  

do ktorej dekády 19 storočia patria jednotlivé šaty.  

Hráč má tri možnosti  skontrolovania výsledku. Ak  

neuspeje,  zobrazí  sa  mu  informačné  okno,  kde  sú 

popísané hlavné črty šiat každej dekády. Hra je primerane ťažká a vie naučiť hráča kus 

histórie.

Raw Materials (McCord Museum of Canadian  

History )

Ďalšia  hra  z  dielne  múzea  kanadskej  histórie.

Tentoraz máte uhádnuť tri predmety, ktoré sa týkajú

zobrazeného obrázka. Hra má tri úrovne. Po prejdení 

každej  úrovne  sa  opať  zobrazí  informačné  okno 

z historickými faktami. Na uhádnutie predmetov má hráč tri pokusy.

2.1.6 Dynamické generovanie web stránok
Na začiatku boli internetové stránky „generované staticky“, t.j. skladali sa z HTML 

súborov,  ktoré  sa  posielali  prehliadaču.  Pri  jednoduchej  prezentácii  si  ešte  s  takýmito 

stránkami  vystačíme,  ale  pre  rozsiahle  projekty  s  častou  aktualizáciou  a  množstvom 

stránok sú nepostačujúce. Správca stránok by musel pre každú novú stránku vytvoriť nový 

dokument  a  prepisovať už existujúce  dokumenty.  Bolo by to  časovo veľmi náročné  a 

s veľkou náchylnosťou k chybám.
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Preto  sa  začali  vyvíjať  nástroje  na  dynamické  generovanie  stránok  podľa 

požiadaviek  používateľa.  CGI  skripty  (napísané  napr.  v  Perle)  dnes  nahradzujú 

komplexnejšie  jazyky ako ASP (Active  Server  Pages)  alebo PHP.   Tieto  jazyky majú 

množstvo  funkcií  a  prepojenia  na  dnes  používané  databázové  systémy.  Vďaka  týmto 

jazykom postačí, keď si navrhneme šablónu výslednej stránky a potom povkladáme do nej 

potrebné údaje, či už z databázy, alebo z iných zdrojov. Takýmto spôsobom sa dá omnoho 

ľahšie udržiavať jednotný dizajn stránok a prípadná zmena dizajnu nie je náročná, pretože 

zmenu stačí  vykonať na zopár súboroch.  Výhodou je oddelenie obsahu stránok od ich 

vzhľadu, ktorý sa sa môže meniť jednoducho a dynamicky.

2.1.7 Relačná databáza
Relačná  databáza  je  nástroj  na  efektívne  a  spoľahlivé  ukladanie  informácií  a 

manipuláciu s nimi. Na prácu s databázou sa zväčša používa nejaký systém na správu 

databáz  všeobecne  označovaný  ako   (R)DBMS  –  (Relational  DataBase  Management 

System). Komunikácia s DBMS prebieha pomocou dopytovacieho jazyka (napr. SQL – 

Structured Query Language)

Relačné databázy majú nasledujúce charakteristické vlastnosti:

 všetky dáta  sa  dajú reprezentovať v pravidelne usporiadaných štruktúrach a 

riadkami a stĺpcami, ktoré sa nazývajú relácie

 všetky hodnoty v databáze sú skalárne – v každej konkrétnej pozícii riadku a 

stĺpca danej relácie sa nachádza práve jedna hodnota

 operácie v databáze sa vykonávajú vždy nad celou reláciou a ich výsledkom je 

zase iná relácia. Tento mechanizmus sa nazýva uzáver.

Pojem  relácia zvolil  Dr.  Codd pri  formulácii  relačného modelu práve preto,  že 

nemá iné zavádzajúce významy ako napr. slovo tabuľka. Existuje nesprávna predstava, že 

sa  relačný  model   nazýva  podľa  istých  vzťahov  (relácií),  ktoré  sú  definované  medzi 

tabuľkami. Názov relačného modelu je odvodený práve z relácii (tabuliek), na ktorých je 

postavený [RIOR00].
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Primárny kľúč jednoznačne identifikuje každého člena relácie (riadku tabuľky).

Cudzí kľúč zabezpečuje prepojenie s primárnym kľúčom z inej tabuľky.

Index slúži na zrýchlenie manipulácie s dátami v relačnej databáze.

2.2 Prehľad technológií

2.2.1 MySQL
MySQL je najpopulárnejší open source databázový systém na svete. Používa sa na 

všetkých kontinentoch, dokonca aj v Antarktíde :-). Počas jeho existencie bolo stiahnutých 

alebo distribuovaných cez 100 miliónov kópií. Vďaka vynikajúcej rýchlosti, spoľahlivosti 

a ľahkému používaniu sa MySQL stal preferovaným riešením pre Web, Web 2.0, SaaS 

(Software as a Service), ISV (Independent Software Vendor), telekomunikačné spoločnosti 

a  IT  manažérov  spoločností,  pretože  odstraňuje  hlavné  problémy  spojené  s  časovým 

sklzom,  údržbou  a  administráciou  moderných  online  aplikácií.  MySQL  používajú 

spoločnosti  ako  Yahoo!,  Alcatel-Lucent,  Google,  Nokia,  YouTube,  Wikipedia  a 

Booking.com.

MySQL je  kľúčová  časť  rýchlo  rastúceho  open  source  balíka  LAMP (Linux, 

Apache, MySQL, PHP / Perl / Python). Stále viac a viac spoločností využíva  LAMP ako 

alternatívu k drahým súkromným softwarovým balíkom.

MySQL  pôvodne  vytvorili  dvaja  Švédi  David  Axmark,  Allan  Larsson  a  Fín 

Michael "Monty" Widenius. MySQL databázu od 26. Februára 2008 vlastní a vyvíja Sun 

Microsystems [1].

2.2.2 PHP
PHP nasleduje starší projekt - PHP/FI (Personal Home Page  / Forms Interpreter). 

PHP/FI  pôvodne vytvoril  Rasmus  Lerdorf  v  roku 1995 ako súbor  perlových skriptov, 

určených na monitorovanie prístupov. Pomenoval ho Personal Home Page Tools. Keďže 

Rasmus potreboval väčšiu funkčnosť, tak napísal omnoho väčšiu implementáciu jazyka C, 

ktorá  bola  schopná  pracovať  s  databázami  a  ktorá  dovoľovala  používateľom  vyvíjať 

jednoduché dynamické webové aplikácie. Rasmus nakoniec uvoľnil zdrojové kódy, aby 

ich každý mohol vidieť, používať a naostatok opravovať chyby a vylepšovať kód.
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PHP 3.0 bola prvá verzia, ktorá sa takmer podobala na dnešné PHP. Vytvorili ju 

Andi Gutmans a Zeev Suraski v roku 1997, kompletným prepísaním zdrojových kódov po 

tom, čo zistili že PHP/FI 2.0 nedostačovalo na vývoj eCommerce aplikácie, ktorá bola ich 

univerzitným projektom. Jednou z najväčších predností PHP 3 bola jeho rozšíriteľnosť. 

Poskytovalo  spoľahlivú  infraštruktúru  pre  rôzne  databázy,  protokoly  a  API.  PHP  3 

umožňovalo aj pridávanie vlastných modulov, čo prispelo k jeho úspechu. V PHP 3 bola 

predstavená podpora objektovo orientovaného kódu a vylepšená syntax.

Krátko po oficiálnom vydaní PHP 3 (zima 1998), začali  Andi Gutmans a Zeev 

Suraski  pracovať  na  prepísaní  jadra  PHP.  Chceli  vylepšiť  výkonnosť  komplexných 

aplikácií  a  modularitu  kódovej  základne  PHP.  Vytvorili  nový  engine  –  Zend  engine 

(spojenie Zeev a Andi), ktorý spĺňal ich požiadavky. V máji 2000 vyšla verzia 4, založená 

na tomto engine a s mnohými ďalšími rozširujúcimi funkciami.

PHP  5  je  postavené  na  Zend  engine  2.0.  Pribudli  vylepšenia  objektovo 

orientovaného modelu, výnimky a rozhrania.

2.2.3 Kaskádové štýly
Kaskádové štýly alebo CSS (Cascading Style Sheets) predstavujú jazyk, ktorý slúži 

na opis prezentácie  dokumentov napísaných v značkovacích jazykoch.  Najbežnejšie  sa 

používa na formátovanie webstránok napísaných v (x)HTML, ale môže byť použitý na 

hocijaký druh XML dokumentu vrátane SVG a XUL.

Kaskádové  štýly  určujú  farbu,  písmo,  rozloženie  a  iné  možnosti  prezentácie 

dokumentu.  Sú  navrhnuté  tak,  aby  umožnili  oddeliť  obsah  dokumentu  (napísaného  v 

HTML alebo podobnom značkovacom jazyku) od jeho prezentácie(CSS). Toto oddelenie 

môže  vylepšiť  prístupnosť  obsahu,  poskytnúť  väčšiu  flexibilitu  a  kontrolu  nad 

prezentáciou a znížiť zložitosť a opakovanie v štruktúrovanom obsahu. CSS umožňuje 

prezentovať obsah rôznymi spôsobmi pre rôzne interpretácie ako napr. obrazovka, tlač, 

hlas (hlasový prehliadač, čítačka obrazovky) alebo hmatové zariadenie.

Špecifikáciu kaskádových štýlov udržuje World Wide Web Consortium (W3C) [2].
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2.2.4 Ajax
Ajax  predstavuje  relatívne  novú  technológiu,  ktorá  je  základom toho,  čo  dnes 

označujeme  ako Web  2.0.  Základnou  myšlienkou  Ajax-u  je,  aby sa  webové aplikácie 

podobali a správali tak, ako to poznáme z desktopových aplikácií.

Termín  Ajax znamená Asynchronous JavaScript  And XML. Ajax  v skutočnosti 

predstavuje  spôsob  uvažovania  o  architektúre  webových  aplikácií,  a  tvorí  ho  súbor 

technológií:

 

 prezentácia založená na štandardoch XHTML a CSS

 dynamické  zobrazovanie a  interakcia  s  použitím Document  Object  Model-u 

(DOM)

 výmena dát a manipulácia s nimi použitím XML and XSLT

 asynchrónne získavanie dát použitím objektu XMLHttpRequest

 všetko je spojené dohromady pomocou JavaScript-u

Jadrom Ajaxu je javascriptový objekt XMLHttpRequest, ktorý je schopný získať 

dáta  zo  vzdialeného serveru  a  odpoveď spracovať  až  v  okamžiku,  keď ku nej  dôjde. 

Prenos  dát  je  asynchrónny  -  odohráva  sa  na  pozadí  bez  toho  aby  prehliadač  musel 

pozastaviť práve vykonávané operácie a na niečo čakať. Používateľ pri práci s aplikáciou 

teda nie je nútený čakať na prekresľovanie stránky. Objekt XMLHttpRequest prijíma od 

serveru odpoveď vo formáte  čistého textu  alebo XML. So získanými  dátami  môžeme 

ďalej  pracovať pomocou javascriptu.  Aktualizáciu konkrétnej  časti  stránky dosiahneme 

pomocou DOM a CSS. Aplikačný model  bez a s použitím AJAX-u ukazuje Obrázok č.1.

Medzi naznámejšie aplikácie vyžívajúce Ajax patria Google Suggest, Gmail alebo 

Google maps [HOLZ07][3].
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Obrázok č. 1: Aplikačný model bez a s použitím AJAX-u



3. Rozbor problému

3.1 Špecifikácia projektu

Typ hry

Ako typ hry som si zvolil formu puzzle, pretože je ľahko pochopiteľná pre širokú 

škálu vekových skupín. Úlohou hráča bude poskladať k sebe súvisiace položky (názvy, 

texty, obrázky, zvuk, ...). Hra skončí, keď budú správne porozdeľované všetky položky.

Platforma

Hra bude navrhnutá tak, aby sa dala začleniť do webstránky múzea. Hrať sa bude 

pomocou internetového prehliadača.

Vstupné dáta

 slovenský a latinský názov vtáka

 krátky a rozšírený popis

 oblasť výskytu

 hniezdenie

 veľkosť

 fotografia

 ďalšie zdroje

Obtiažnosť

Obtiažnosť hry bude regulovaná počtom predvyplnených položiek. Tento počet sa 

bude postupom hry znižovať.  Vo vyšších úrovniach hry sa použije obmedzenie času a 

počtu ťahov.

Encyklopedická časť

Hra bude obsahovať aj prehľad informácií o jednotlivých vtákoch spolu s ďalšími 
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zdrojmi  (www  stránky,  dodatočné  fotografie,  …).  Návštevníci  si  budú  môcť  tieto 

informácie  pozerať  a  pripraviť  sa  tak  na  hru.  Počas  hry  nebudú  tieto  informácie 

návštevníkovi dostupné.

Administračná časť

Administračná časť bude slúžiť na pridávanie, mazanie a úpravu záznamov. Bude 

obsahovať aj pridávanie fotografií.

3.2 Technická realizácia

Webserver

Za webserver  som si  vybral  open  source  projekt  Apache  HTTP Server.  Je  to 

najpopulárnejší  webserver  od  roku  1996  a  v  súčasnosti  ho  používa  48%  webstránok 

(zdroj: www.netcraft.com). Alternatívou k nemu by mohol byť server od firmy Microsoft 

IIS. V súčasnosti sú oba servery dosť vyrovnané [4]. Nevýhodou IIS je, že zatiaľ beží iba 

pod komerčným OS Windows za ktorý sa musí platiť.

Serverový skriptovací jazyk

Na výber som mal z dvoch jazykov – PHP a ASP. Aj v tomto prípade sú ponúkané 

riešenia vcelku vyrovnané. ASP má výhodu nad PHP v platforme .NET, ktorá obsahuje 

množstvo už hotového kódu, striktnejší objektový model a možnosť využitia viacerých 

jazykov na písanie kódu. PHP je na druhú stranu rýchlejšie a má veľkú členskú základňu, 

vďaka ktorej sa dajú na internete nájsť oveľa ľahšie hotové riešenia problémov. Opravy 

chýb je open source komunita schopná vydať behom pár dní a aj technická podpora je 

ďaleko väčšia ako v prípade ASP. Ďalšou nevýhodou ASP je, že je viazané na komerčnú 

platformu Windows. Existuje síce rozšírenie pre Apache, vďaka ktorému sa dá na ňom 

spúšťať ASP, ale toto riešenie je viazané iba na jazyk Perl. PHP je priamo vyvíjané na 

spoluprácu s webovým serverom Apache.

Za  serverový  skriptovací  jazyk  som  si  nakoniec  vybral  obľúbené  open  sorce 

riešenie PHP.
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Databázový systém

Môj výber databázového systému vychádzal z dvoch veľmi kvalitných open sorce 

riešení a to MySQL a PostgreSQL. Rozhodol som sa pre MySQL. PostgreSQL má síce 

viacej funkcií, ale MySQL je vyvíjané hlavne s ohľadom na rýchlosť a výkonnosť a pre 

webové riešenia je rýchlosť spracovania požiadaviek jedným z kľúčových faktorov.

Použité kódovanie

Dôležitou  voľbou  pri  vývoji  webovej  aplikácie  je  výber  znakovej  sady  a 

kódovania.  Pre  správne  zobrazovanie  slovenčiny  vyhovujú  znakové  sady  cp1250 

(windows), iso-8859-2 a utf-8. Rozhodol som sa pre znakovú sadu utf-8 pretože obsahuje 

aj znaky z iných jazykov ktoré sa môžu vyskytnúť vo vstupných dátach. 

Pre správne fungovanie aplikácie musia byť zdrojové súbory uložené v kódovaní 

utf-8 a taktiež musí byť znaková sada HTML dokumentov nastavená na znakovú sadu 

utf-8 pomocou tagu META nasledovne:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Niektoré  textové  editory  vkladajú  na  začiatok  súborov  v  kódovaní  utf-8  tzv. 

identifikačné  bity  ktoré  hovoria  o  použitom  kódovaní.  Tieto  bity  predstavujú  v  PHP 

aplikáciách problém pri posielaní hlavičiek prehliadaču, pretože server tieto bity odošle na 

výstup a skript  sa začne spracovávať až potom. Keďže hlavičky sa musia prehliadaču 

posielať pred hocijakým výstupom, následné vykonanie skriptu ktorý posiela  hlavičky, 

padne na chybe. Dá sa tomu predísť správnym nastavením textového editora.

Aplikácia používa aj databázu, preto by mali byť všetky tabuľky v databáze, ktoré 

aplikácia využíva, nastavené na kódovanie utf-8. Nakoniec treba ešte skontrolovať, aká 

znaková sada sa používa pri spojení s databázovým serverom alebo po zahájení spojenia s 

databázou použiť príkaz:

SET NAMES 'utf8';

ktorý je ekvivalentný trom príkazom ktoré nastavujú systémové premenné v MySQL:

SET character_set_client = 'utf8'; // znaková sada aplikácie
SET character_set_results = 'utf8';  // znaková sada odpovedí servera
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SET character_set_connection = 'utf8';  // znaková sada komunikácie

Týmito  nastaveniami  bude  dosiahnuté  rovnaké  kódovanie  dát  počas  celej 

prenosovej cesty od klienta (prehliadač) po databázový server a naopak.
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4. Realizácia projektu

Hra používa architektúru klient – server. Na strane klienta vystupuje internetový 

prehliadač, cez ktorý sa hra hrá. Ak si chce hráč hru zahrať, alebo napr. zobraziť nejaké 

informácie, musí sa prehliadač pripojiť na server a stiahnuť potrebné dáta. Keď server 

obdrží  požiadavku  od  klienta  na  spustenie  nejakého  PHP skriptu,  použije  interpreter 

jazyka PHP. PHP skript sa podľa potreby môže ďalej pripojiť na MySQL databázu a získať 

z  nej  požadované  údaje.  Výstupom  PHP  skriptu  je  buď  hotová  (X)HTML  stránka, 

poprípade textové alebo XML dáta.  Webový server nakoniec odošle tento výstup späť 

prehliadaču, ktorý zobrazí prijatú stránku alebo pomocou AJAXu spracuje prijaté dáta. 

Samotná hra je zložená z dvoch základných častí a to administračného rozhrania a 

samotnej vizualizácie hry.
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4.1 Administračné rozhranie

Náplňou administračného rozhrania  je  napĺňať  databázu údajmi.  V databáze  sa 

uchovávajú tieto údaje:

 prístupové kontá pre správcov

 záznamy o jednotlivých vtákoch

 údaje o obrázkoch použitých v záznamoch

Administračné  rozhranie  som  navrhoval  s  ohľadom  na  ľahkú  rozšíriteľnosť  a 

budúcu správu. Preto som vytvoril niekoľko tried na často sa opakujúci kód. Výhodou 

použitia týchto tried je to, že každá zmena v kóde triedy sa automatický prejaví v každej 

časti aplikácie ktorá tento kód používa.

4.1.1 Použité triedy
Inteligentné formuláre

Inteligentné  formuláre  sú  základným  prvkom  administračného  rozhrania.  Táto 

trieda umožňuje jednoduché vytváranie formulárov. Stará sa tiež o spracovanie odoslaných 

formulárov a kontrolu zadaných údajov. 

Odoslané údaje sa dajú kontrolovať jedenástimi vstavanými funkciami (ako napr. 

rovnosť, >, <, na hodnotu iného prvku formulára, regulárnym výrazom, …). Ak by tieto 

funkcie  nestačili,  trieda  poskytuje  rozhranie  na  vytváranie  a  integráciu  vlastných 

kontrolných funkcií.

Prípadné chyby sa užívateľovi vypisujú priamo pod tie políčka vo formulári, ktoré 

chybu spôsobili. Trieda ďalej umožňuje vytváranie vlastných chybových správ.

Formuláre si taktiež pamätajú zadané údaje a v prípade chyby, ich rovno vypíšu do 

príslušných políčok. Užívateľ potom nemusí znovu vypisovať celý formulár ale iba opraví 

nevyhovujúce údaje.

Príklad chybovej správy inteligentných formulárov zobrazuje Obrázok č.3.
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Zoznamy

Trieda zoznamov zabezpečuje zobrazovanie dát do prechádzateľných zoznamov. 

Trieda dovoľuje upravovať počet záznamov na stránku, štýl a formátovanie navigácie a 

hlavne ľubovoľne zobrazovať požadované záznamy podľa požiadaviek autora (Obrázky 

4a a 4b na nasledujúcich stranách). 

Zaujímavou  funkciou  zoznamov  je  podmienené  formátovanie.  Formátovanie 

využíva aktuálny záznam z databázy, v ktorom testuje dané stĺpce na zadané hodnoty. Ak 

je podmienka splnená, na záznam sa aplikuje formátovanie pre túto podmienku. Vďaka 

podmienenému formátovaniu môžeme napríklad v zozname zobraziť záznam označený 

ako zmazaný inou farbou a pod.
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Pripojenie k databáze

Keďže k databáze sa pristupuje skoro v každom skripte, tak aj pre ňu som vytvoril 

samostatnú triedu. Pomocou tejto triedy sa vytvára spojenie s databázou a obsluhujú sa 

ňou všetky dopyty a  prípadné  chyby.  Ak databázový server  vráti  chybu,  tak  ju  trieda 

spracuje a uloží o nej záznam do súboru mysql_error_log.txt, ktorý sa nachádza v adresári 

s triedou.

Objekty tejto triedy používajú inteligentné formuláre aj zoznamy.
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Záložky

Záložky slúžia na prehľadné usporiadanie funkcií, ktoré ponúka aktuálne zvolený 

modul  administračného  rozhrania  a  urýchľujú  prácu  s  administračným  rozhraním. 

Užívateľ sa potom nemusí preklikávať na iné stránky, alebo skrolovať v okne, pretože 

všetky  požadované  funkcie  má  prehľadne  zobrazené  na  záložkách.  Trieda  záložiek 

umožňuje pridávať nové záložky a nastavovať aktuálne zobrazenú kartu.

Záložky  fungujú  na  jednoduchom  princípe.  Najprv  sa  načítajú  všetky  karty  v 

záložkách. Potom sa pomocou CSS a JavaScriptu schovajú nepotrebné karty nastavením 

ich  vlastnosti  display na  none.  Pre  opätovné  zobrazenie  karty  stačí  znovu  nastaviť 

vlastnosť display na block.

Nasledujúci príklad ukazuje ako na to. Najprv si zadefinujeme dve CCS triedy, 

ktoré použijeme na formátovanie zobrazenej (div.tabData) a schovanej (div.tabDataHide) 

karty. Potom už iba stačí meniť javascriptom atribút class jednotlivých kariet:
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CSS kód:
div.tabData{
   display: block;
   ...
}
div.tabDataHide{
   display: none;
}

JavaScriptový kód:
if(div = document.getElementById('tabData' + i))
    div.className = 'tabDataHide';
if(div = document.getElementById('tabData' + tabID))
    div.className = 'tabData';

Kolekcia javascriptových funkcií

Na  oživenie  administračného  rozhrania  som  použil  niekoľko  javascriptových 

funkcií, ktoré sa starajú o základnú interakciu. Sú to napríklad funkcie na zobrazovanie a 

schovávanie  kariet,  zobrazovanie  informačných  správ,  vytvorenie  objektu 

XMLHttpRequest a mnohé ďalšie. Za zmienku stojí ešte funkcia na schovávanie hlavného 

menu.  Schovaním  hlavného  menu  som  získal  ďalší  priestor,  ktorý  sa  dá  využiť  pri 

zobrazení  rozsiahlejších  výpisov,  napr.  galérii  obrázkov  a  využiť  tak  celú  šírku  okna 

prehliadača.
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4.1.2 Zabezpečenie administrácie
Prihlásenie  do  administračného  rozhrania  som realizoval  pomocou  kontroly  na 

prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje sú uložené v databáze v tabuľke users. Heslo je 

uložené v zašifrovanej podobe. Na šifrovanie som použil algoritmus SHA1. Pri prihlásení 

sa v databáze hľadá užívateľ s daným užívateľským menom a porovnávajú sa šifrované 

formy hesiel.  Toto zabezpečenie  je  náchylné  na odchytávanie  komunikácie,  pretože sa 

heslo posiela v nezašifrovanej podobe, ale postačuje na potrebnú úroveň zabezpečenia pre 

účely  tejto  aplikácie.  Ak by som potreboval  vyššiu úroveň zabezpečenia  pre  kritickú 

aplikáciu,  použil  by  som  na  prenos  šifrovaný  protokol  HTTPS  a  autorizačný  kód. 

Autorizačný  kód  by  som menil  pri  každom prihlásení  a  posielal  ho  prehliadaču  ako 

obrázok. Používateľ by musel tento kód vpísať do formulára. Pri odoslaní formulára by 

som zašifroval heslo nasledujúcim spôsobom:

SHA1(auth_code + SHA1(password))

Takýmto  spôsobom  sa  mení  odosielané  heslo  pri  každom  prihlásení  (vďaka 

pripojenému autorizačnému kódu) a jeho prípadné odchytenie nevedie k jeho odhaleniu.

Po prihlásení sa aktivuje sedenie tzv. session, ktorým je používateľ identifikovaný. 
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Pri spúšťaní každého skriptu sa kontroluje platnosť sedenia, či nedošlo k zmene IP adresy, 

z ktorej  je používateľ prihlásený a dodatočne sa kontrolujú práva používateľa (napr. či 

nebol  medzičasom  zablokovaný  alebo  zmazaný).  Ak  používateľ  nesplní  kontrolné 

podmienky, systém ho automaticky odhlási a presmeruje na prihlasovaciu stránku.

4.1.3 Správa záznamov
Správa záznamov tvorí jadro celej aplikácie. Používa sa na pridávanie, úpravu a 

mazanie záznamov o vtákoch.

Na  úvodnej  stránke  správy  záznamov  sú  dve  karty  –  Nový  záznam  a  Výpis 

záznamov  (Obrázok  č.  4a).  Karta  Nový  záznam  obsahuje  formulár  ktorý  slúži  na 

pridávanie nových záznamov do databázy.

Na  karte  Výpis  záznamov  sa  nachádza  prechádzateľný  zoznam  všetkých 

záznamov. Pri každom zázname je odkaz na úpravu a vymazanie záznamu. Pri kliknutí na 

vymazanie záznamu sa systém opýta či chcete záznam naozaj odstrániť. Je to zabezpečené 

jednoduchou javascriptovou funkciou na zobrazenie potvrdzovacieho dialógového okna. 

Táto funkcia vracia true alebo false, podľa toho či používateľ klikol na tlačítko áno alebo 

nie. Nakoniec stačí povedať prehliadaču či sa má odkaz otvoriť alebo nie. Docielil som to 

cez atribút  onClick  hypertextového odkazu,  ktorý  vráti  hodnotu  true (odkaz  sa  otvorí) 

alebo false (nič sa nevykoná) na základe spomínanej funkcie:

<a href ... onClick="return confirm('Naozaj chcete zmazať záznam?');"> 
zmazať </a>

Záznamy sa z databázy fyzicky neodstraňujú, iba sa im nastaví identifikátor zmazania.

Po kliknutí na úpravu záznamu sa otvorí nová stránka, na ktorej sa nachádzajú tri 

záložky. Pod záložkou Upraviť záznam je karta s formulárom na úpravu záznamu. Tento 

formulár je indentický s formulárom na pridávanie záznamu, ale políčka sú už vyplnené 

hodnotami zvoleného záznamu. Tento formulár ešte obsahuje výberový zoznam, v ktorom 

sa dá vybrať obrázok z galérie, ktorý sa použije v hre. 

Nasledujúca záložka na svojej karte zobrazuje všetky obrázky, ktoré prislúchajú 

danému  záznamu.  Pod  obrázkami  sú  zobrazené  ich  názvy  a  zaškrtávacie  políčko  na 

odstránenie obrázku. Na konci karty je tlačítko ktoré odstráni vyznačené obrázky.

Posledná záložka pod sebou ukrýva formulár na pridávanie nových obrázkov do 
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galérie. Po odoslaní formulára sa skontroluje stav prenesenia každého obrázka a následne 

jeho typ. Aplikácia dovoľuje nahrať na server iba obrázky typu jpeg, png alebo gif. Ak 

kontroly  dopadnú  úspešne,  nasleduje  uloženie  obrázka  pod  jedinečným  menom  a 

vytvorenie náhľadu obrázka. Jedinečné meno súboru som dosiahol použitím PHP funkcie 

uniqid(). Náhľad obrázka sa vytvára proporcionálnym zmenšením pôvodného obrázka na 

maximálne  rozmery  120  x  90  pixelov.  Náhľad  obrázka  sa  potom  uloží  ako 

meno_pôvodného_obrázka_sml.jpg.

4.2 Realizácia hry

Keďže som sa z časových dôvodov nedostal k programovaniu herného prostredia, 

uvediem aspoň základnú víziu toho, ako som ju navrhol.

4.2.1 Popis hry
Webstránka hry bude mať dve hlavné časti a to časť encyklopedickú a samotnú 

hru. Encyklopedická časť hry bude slúžiť na oboznámenia hráča s nutnými poznatkami 

o jednotlivých vtákoch, ktoré mu pomôžu pri  hraní. Encyklopedická časť bude vlastne 

zobrazovať jednotlivé záznamy o vtákoch. K záznamom sa zobrazia viaceré fotografie, 

rozsiahlejší  text ale aj  odkazy na externé zdroje.  Celý zoznam vtákov bude zobrazený 

v priľahlom menu. Na jeho vrchu bude filtrovacie políčko. Pri zadaní textu do políčka sa 

pomocou AJAX-u automaticky aktualizuje zoznam vtákov v menu tak,  aby vyhovoval 

zadaným kritériám. Načítavanie záznamov bude taktiež prebiehať pomocou AJAX-u aby 

sa  predišlo  zbytočným  refreshom  stránky.  Webstránka  bude  podporovať  priamu  tlač 

pomocou kaskádových štýlov. Pri tlači sa odstráni priľahlé menu a horný banner. Pridá sa 

hlavička a pätička. Samotný záznam ostane bez zmeny.

Hra bude mať pätnásť úrovní. Na každej úrovni bude musieť hráč podopĺňať päť 

záznamov.  Na  začiatku  hry budú  nejaké  políčka  predvyplnené,  ale  so  zvyšujúcimi  sa 

úrovňami  hry  sa  bude  počet  týchto  políčok  zmenšovať.  Od  desiatej  úrovne  pribudne 

obmedzenie  na  počet  ťahov  a  od  trinástej  aj  časové  obmedzenie.  Pri  zlom  doplnení 

políčok, prekročení maximálneho počtu ťahov alebo vypršaní časového limitu hra končí a 

hráč prehráva.
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Rebríček najlepších hráčov bude zostavený podľa najvyššie dosiahnutej  úrovne, 

počtu ťahov a v poslednom rade podľa celkového času hrania.

4.2.2 Programové riešenie
Vyberanie záznamov

Základným  problémom  pri  vyberaní  záznamov  je  to,  ako  čo  najjednoduchším 

spôsobom vybrať z databázy náhodné záznamy. Našťastie je riešenie veľmi jednouché. 

Stačí  do klauzuly SQL dotazu ORDER BY pridať funkciu RAND().  Počet náhodných 

záznamov nastavíme klauzulou LIMIT. Vybratie piatich náhodných záznamov z databázy 

bude vyzerať takto:

SELECT * FROM `birds` ORDER BY RAND() LIMIT 5;

Vo vyšších úrovniach hry budem vyberať viac záznamov. Takto získam aj položky, 

ktoré  sa  nebudú  vzťahovať  k  žiadnemu  z  hádaných  záznamov  a  dosiahnem  vyššiu 

obtiažnosť hry.

Počas hry môže dôjsť k tomu, že sa niektoré záznamy vyberú opakovane. Aby som 

tomu predišiel,  budem si ukladať  id všetkých už hádaných záznamov. Potom použijem 

modifikáciu výberového dotazu:

SELECT * FROM `birds` WHERE `id_bird` NOT IN(zoznam) ORDER BY RAND() 
LIMIT 5;

kde  zoznam bude reprezentovať reťazec už hádaných id oddelených čiarkou. Ak sa hráč 

zahrá  viac  hier  po  sebe,  systém  zariadi  aj  to,  že  sa  nepoužijú  ani  záznamy  z 

predchádzajúcich hier,  pokiaľ sa bude v databáze nachádzať ešte  dostatočné množstvo 

nehádaných  záznamov.  Ak  už  v  databáze  nebude  dostatočné  množstvo  nehádaných 

záznamov, použijú sa pri výbere aj záznamy z predchádzajúcich hier (samozrejme okrem 

už hádaných záznamov z aktuálnej hry).

Zabezpečenie proti podvádzaniu

Všetky elementy hry sa  budú dynamicky vytvárať  počas  behu hry.   Hráč  teda 

neuvidí pri zobrazení zdrojového kódu stránky informácie,  ktoré by viedli k odhaleniu 
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správneho  riešenia.  Druhým  protiopatrením  je  vytvorenie  náhodných  identifikátorov 

elementov. Údaje o tom, ktorý element patrí ktorému záznamu, budú bezpečne uložené na 

serveri mimo dosahu hráča.

Riešenie herného prostredia

Na riešenie herného prostredia sa ponúka hneď niekoľko možností. Prvou z nich je 

vypísanie  všetkých  možností  a  ich  následné  ťahanie  do  herných  políčok.  Nevýhodou 

tohoto  riešenia  je  to,  že  pri  zobrazení  všetkých ponúkaných možností  nimi  zaberieme 

podstatnú  časť  obrazovky.  Potom  sa  môže  stať,  že  herné  políčka  budú  schované 

za okrajom okna a hráč bude musieť pri hre zbytočne veľa skrolovať.

Druhé  riešenie  spočíva  v  použití  tématických  výberových  zoznamov  priamo 

v herných políčkach.  Toto riešenie  je síce vizuálne príjemnejšie,  ale  zoznam možností 

môže byť dosť veľký a začať nevhodne prekrývať herné políčka.

Po dlhej úvahe som prišiel na tretie riešenie, ktoré kombinuje prednosti obidvoch 

predchádzajúcich riešení. Možnosti budú zobrazené v tématických výberových zoznamoch 

na vrchu stránky a odtiaľ ich bude hráč ťahať do herných políčok. Na toto riešenie budem 

musieť použiť javascriptovú implementáciu funkcií drag & drop [5].

Po rozložení všetkých možností musí hráč stlačiť tlačítko na kontrolu zadaného 

riešenia.  Ak bolo  riešenie  správne,  pozadie  herných  políčok  zozelenie  a  hráčovi  bude 

ponúknutý  postup  do ďalšej  úrovne.  V prípade chybného riešenia,  zle  vyplnené  herné 

políčka  sčervenajú a hra končí.

4.3 Rozšírenia do budúcnosti

Hra by sa dala rozšíriť o rôzne herné módy napr. hádanie podľa obrázkov, alebo 

hádanie, ku ktorému vtákovi zobrazená možnosť patrí. Zaujímavá by bola aj možnosť hry 

dvoch  hráčov  proti  sebe,  napr.  ktorý  rýchlejšie  vyplní  všetky  možnosti,  alebo  vyššie 

spomenuté hádanie by mohli hrať na striedačku a kto sa prvý pomýli, tak prehrá.

Tento  typ  hry je  výhodný v tom,  že  sa  dá  aplikovať  skoro  na každú množinu 

vstupných dát. Hráč by si potom mohol vybrať tematickú oblasť hry podľa toho, ktorá 

oblasť je mu najbližšia. Nástroj na tvorbu nových tém by bol preto užitočným rozšírením.
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5. Záver

V  bakalárskej  práci  som  opísal  postup  tvorby  online  hry  pre  múzeum  a  jej 

hlavných súčastí. Prínosom tejto hry je, že sa bude dať použiť pre každý typ múzea a jej 

témy sa  budú dať  ľahko meniť.  Táto  hra  zabezpečuje  prehlbovanie  znalostí  zábavnou 

formou a je ľahko pochopiteľná pre široké spektrum návštevníkov.

Vylepšil  by  som  na  nej  objektový  model  administrácie  a  začlenil  tam  viac 

dynamických prvkov. Mojou budúcou výzvou bude naprogramovanie nástroja na tvorbu 

nových tém do hry. Vo vývoji hry plánujem pokračovať aj naďalej, tak dúfam, že sa mi to 

podarí :).
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7. Prílohy

Export štruktúry databázy:

CREATE TABLE `birds` (
  `id_bird` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(100) character set utf8 collate utf8_slovak_ci default 
NULL,
  `lat_name` varchar(100) character set utf8 collate utf8_slovak_ci 
default NULL,
  `desc` text character set utf8 collate utf8_slovak_ci,
  `long_desc` mediumtext character set utf8 collate utf8_slovak_ci,
  `biotop` tinytext character set utf8 collate utf8_slovak_ci,
  `hniezdenie` tinytext character set utf8 collate utf8_slovak_ci,
  `size` tinytext character set utf8 collate utf8_slovak_ci,
  `picture` int(11) NOT NULL default '0',
  `del` tinyint(2) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`id_bird`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin ;

CREATE TABLE `gal_content` (
  `id_bird` int(10) unsigned NOT NULL,
  `id_pic` int(10) unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id_bird`,`id_pic`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

CREATE TABLE `pictures` (
  `id_pic` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(255) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL,
  `orig_name` varchar(255) collate utf8_slovak_ci NOT NULL,
  `desc` text collate utf8_slovak_ci,
  `w` smallint(6) NOT NULL,
  `h` smallint(6) NOT NULL,
  `thumb_w` smallint(6) NOT NULL,
  `thumb_h` smallint(6) NOT NULL,
  `mime` varchar(255) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL,
  `del` tinyint(2) NOT NULL default '0',
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  PRIMARY KEY  (`id_pic`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_slovak_ci ;

CREATE TABLE `users` (
  `uid` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `login` varchar(20) collate utf8_bin NOT NULL,
  `pwd` varchar(32) collate utf8_bin NOT NULL,
  `full_name` varchar(100) collate utf8_bin default NULL,
  `del` tinyint(2) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`uid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin ;
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