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Charakteristika praktických cvičení zo série „Od študentov pre študentov“ 

 

Sme presvedčení o tom, ţe keď inteligentní mladí ľudia ovládnu najmodernejšie počítačové 

technológie súčasnosti, ich tvorivý potenciál je vskutku nekonečný. Primárnym cieľom iniciatívy, ktorá 

stojí za sériou praktických cvičení „Od študentov pre študentov“, je maximalizácia hodnôt ľudských 

kapitálov študentov ako hlavných členov akademických komunít. Praktické cvičenia zo série „Od 

študentov pre študentov“ umoţňujú študentom vyuţiť ich existujúce teoretické znalosti, pričom 

efektívnym spôsobom predvádzajú, ako moţno tieto znalosti s výhodou uplatniť pri vývoji atraktívnych 

počítačových aplikácií v rôznych programovacích jazykoch (C, C++, C++/CLI, C#, Visual Basic, F#). 

Budeme nesmierne šťastní, keď sa našim praktickým cvičeniam podarí u študentov prebudiť a naplno 

rozvinúť záujem o programovanie a vývoj počítačového softvéru. Veríme, ţe čím viac sofistikovaných IT 

odborníkov vychováme, tým viac budeme môcť spoločnými silami urobiť všetko pre to, aby sa z tohto 

sveta stalo lepšie miesto pre ţivot. 
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Programujeme počítačovú hru v jazyku C++ 
Cieľové publikum: študenti s pokročilou proficienciou jazyka C++. 

Vedomostná náročnosť: . 

Časová náročnosť: 2 hodiny a 35 minút. 

Programovacie jazyky: C++. 

Vývojové prostredia: Microsoft Visual C++ 2010 Express.  

Operačné systémy: Windows 7, Windows Vista, Windows XP. 

Technológie: behové prostredie jazyka C++. 

 

Toto praktické cvičenie zoznámi čitateľov s procesom programovania jednoduchej počítačovej hry 

v programovacom jazyku C++. Hra sa volá „preskakovaná“. Pri jej vytváraní budeme prakticky 

demonštrovať objektové aspekty programovacieho jazyka C++. Aby mohli čitatelia z tohto praktického 

cvičenia vyťaţiť maximum, predpokladáme, ţe zvládli základy procedurálneho programovania (napr. 

v jazyku C) a vedia pracovať s triedami a objektmi v jazyku C++.  

 

Tip: Čitateľom, ktorým nie sú jasné základy objektového programovania v jazyku C++, 

odporúčame, aby najskôr naštudovali túto problematiku z praktického cvičenia 

s názvom „Základy OOP v jazyku C++“, ktoré sa nachádza v galérii študentských 

 praktických cvičení zo série „Od študentov pre študentov“.
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1 Opis počítačovej hry  

 

Ako vhodný prostriedok na demonštráciu objektových vlastností jazyka C++ sme si zvolili jednoduchú 

detskú hru, ktorá sa volá „preskakovaná“. Existuje veľké mnoţstvo variantov tejto hry, avšak pre 

potreby tohto praktického cvičenia sme vybrali nasledujúci variant: Hracím poľom je šachovnica 

s rozmermi 8x8 políčok. Kaţdý hráč má k dispozícii 8 figúrok rozostavených na čiernych poliach 

šachovnice, a to v prvých dvoch radoch na svojej strane. Pohybovať sa môţe iba na voľné políčko, a to 

buď šikmo o 1 políčko vpred a vzad, alebo šikmo o 2 políčka, ak medzi pôvodným políčkom 

a konečným políčkom je políčko s figúrkou (je jedno, akej farby). Tento ťah sa nazýva preskok a v rámci 

jedného ťahu moţno uskutočniť viacnásobný preskok, ak v kaţdom jeho jednotlivom kroku sú splnené 

podmienky pre jednoduchý preskok. Vyhráva hráč, ktorý čo najskôr premiestni svoje figúrky na 

súperovu stranu. 

 

Pri programovaní tejto počítačovej hry si precvičíme vyuţitie objektových vlastností jazyka C++, akými 

sú abstrakcia, zapuzdrenie dát, polymorfizmus a dedičnosť. Rovnako budeme pracovať s dynamicky 

alokovanými dátovými objektmi a so súbormi. V praktickom cvičením spoločne vyvinieme 2 verzie 

preskakovanej hry: pôjde o základnú verziu hry a o pokročilejšiu verziu hry. 

 

Poznámka: Je potrebné podotknúť, ţe výsledkom nášho snaţenia bude konzolová 

aplikácia, spúšťaná v okne príkazového riadka. Špecifiká príkazového riadka 

predstavujú určité bariéry ţelanej implementácii počítačovej hry, ktoré si spolu s naším 

 riešením opíšeme v nasledujúcej kapitole.

 

 

2 Implementácia hry v prostredí príkazového riadka 

 

Príkazový riadok tvorí komunikačné rozhranie, cez ktoré vedie pouţívateľ s operačným systémom 

dialóg prostredníctvom priameho zadávania príkazov. Preto absentuje moţnosť vyuţitia grafického 

rozhrania pri ovládaní hry, ktoré by bolo pre pouţívateľa oveľa prirodzenejšie a intuitívnejšie. Túto 

nevýhodu aspoň čiastočne odstránime vypísaním počiatočného rozostavenia figúrok na začiatku hry 

v konzolovom okne a tieţ vypísaním nového rozostavenia hry, ktoré bude reflektovať zmeny po 

kaţdom ťahu hráča.  

 

Figúrky budú po hracom pláne posúvané zadávaním súradníc počiatočného a cieľového políčka 

podobne, ako je to v šachu, teda napr. z B4 na C5, z A8 na C6 a pod. Ďalšou nevýhodou príkazového 

riadka je skutočnosť, ţe jeho grafický motív disponuje iba dvojicou farieb (štandardne ide o biely text 

zobrazovaný na čiernom pozadí). Preto, hoci budeme pri návrhu zdrojového kódu hry pracovať 

s dvomi farbami figúrok, budú vo výpise hernej situácie reprezentované rôznymi znakmi veľkej 

abecedy. Konkrétnu podobu riešenia týchto problémov uvedieme neskôr.    
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3 Jednoduchá verzia počítačovej hry v jazyku C++ 

 

3.1 Základná schéma programu 

 

Ţeláme si, aby zhotovená aplikácia dokázala pouţívateľovi ponúknuť tieto moţnosti:  

 

 Zahrať si hru. 

 Prečítať si pravidlá hry.  

 Zobraziť štatistiky o výsledkoch doteraz realizovaných hier. 

 Ukončiť hru. 

 

Na základe týchto poţiadaviek dekomponujeme program, pričom kaţdú z uvedených funkcionalít 

bude zabezpečovať práve jedna funkcia. Funkcie navzájom prepojíme prostredníctvom menu, 

z ktorého si bude môcť pouţívateľ zvoliť vybranú moţnosť.  

 

Venujme sa teraz hlavnej časti tohto praktického cvičenia, a síce samotnej hre. Je to stolová hra a ak by 

sme si ju chceli reálne zahrať, potrebovali by sme hrací plán a figúrky. Hrací plán predstavuje 

šachovnica, ktorá pozostáva z políčok. Tie sú buď voľné, alebo obsadené. Ak sú políčka obsadené, tak 

buď červenou, alebo čiernou figúrkou. Na hracom pláne môţu hráči vykonávať ťahy figúrkami, ktoré 

takto premiestňujú po šachovnici. Ak sa napríklad na ťah čiernou figúrkou pozrieme z pohľadu políčok, 

nastanú tieto akcie: 

 

Políčko, odkiaľ skáčeme, sa zmení z políčka obsadeného čiernou figúrkou na voľné políčko a políčko, na 

ktoré skáčeme, sa zmení z voľného políčka na políčko obsadené čiernou figúrkou.  

 

Z uvedeného vyplýva, ţe ťahom dochádza k zmenu stavu políčka (voľné, obsadené čiernou figúrkou, 

obsadené červenou figúrkou). Cieľom hráčov je čo najskôr vhodnými ťahmi zmeniť políčka na 

súperovej strane na svoju farbu. Práve tento predpoklad neskôr vyuţijeme pri programovaní našej 

počítačovej hry. 

 

Kaţdá hra má zároveň pravidlá, ktorými sú hráči pri svojich ťahoch limitovaní a podľa ktorých sa určí 

víťaz hry.  

 

Hra by mala mať nasledujúci logický priebeh:  

 

 Rozostavenie figúrok na šachovnici. 

 Získanie súradníc ťahu. 

 Overenie platnosti pravidiel pre ťah: 

o Ak je ťah neplatný, oznámenie o porušení pravidiel a výzva na opätovné zadanie 

súradníc. 

 Uskutočnenie ťahu. 

 Overenie pravidla na určenie víťaza: 

o Ak víťaza ešte nemoţno určiť, na zadanie súradníc bude vyzvaný druhý hráč. 

 Ukončenie hry. 
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Reálny predobraz hracieho plánu a figúrok budeme reprezentovať prostredníctvom tried policko 

a sachovnica, informácie o hráčoch budú obsahovať objekty triedy hrac. V nasledujúcom texte 

prinášame popis deklarácie týchto tried.  

 

 

3.2 Políčko 

 

Abstrakciou jedného políčka hracieho plánu je trieda policko, ktorá zapuzdruje jeho dátové atribúty 

a metódy. Podstatným dátovým atribútom je farba, ktorá určuje stav políčka. Ten je rozlíšený 

prostredníctvom číselného kódu, a to nasledujúcim spôsobom: voľné políčko – 0, políčko obsadené 

červenou figúrkou – 1, políčko obsadené čiernou figúrkou – 2.  

 

class policko 
{ 
private: 
    int farba; 
public: 
    policko(){ farba = 0; } 
    void nastav_farbu(int f) { farba = f; } 
    void vyprazdni_policko() { farba = 0; } 
    void vypis_policko(); 
    int ziskaj_farbu() { return farba; } 
    bool je_volne() { return (farba == 0 ? true : false); } 
}; 
 
bool policko::je_volne() 
{ 
    if (farba == 0) 
        return true; 
    else  
    { 
        cout<<"Policko obsadene inou figurkou\n"; 
        return false; 
     } 
} 
 
// Opis metódy vypis_policko bude uvedený neskôr v súvislosti s výpisom šachovnice.  

 

Dátový atribút farba je definovaný v súkromnej časti triedy, a preto k nemu moţno pristupovať iba 

prostredníctvom členských funkcií triedy, ktoré zároveň predstavujú rozhranie pre prácu s objektom 

triedy.  

 

Špeciálnou členskou funkciou je konštruktor, ktorý nemá ţiaden typ návratovej hodnoty (ani void) 

a zabezpečuje inicializáciu dátových atribútov po vytvorení objektu triedy. Keby sme ţiaden 

konštruktor nedefinovali, prekladač by vytvoril implicitný konštruktor v tvare policko() { }. Pre naše 

potreby je vhodnejšie definovať explicitný konštruktor, ktorý kaţdému objektu triedy policko nastaví 

hodnotu dátového člena farba na nulu. Toto vyuţijeme pri rozostavení figúrok, keď namiesto 

nastavenia farby 36, resp. 64 políčok postačí, keď vhodne zmeníme iba 12, resp. 16 políčok. 

Funkcionalita zvyšných metód triedy policko je zrejmá z ich názvov. Väčšina z nich bude pouţitá 

v kontexte s triedou sachovnica. 
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3.3 Hráč 

 

Objekty triedy hrac budú nositeľmi informácií o hráčoch počítačovej hry. Charakter dátových členov 

a metód triedy je jasný z pouţitých identifikátorov. Túto triedu neskôr vyuţijeme pri demonštrácii 

jednoduchej dedičnosti.  

 

class hrac 
{ 
private: 
    char meno[30]; 
public: 
    void nastav_meno(char *s){ strcpy(meno, s); } 
    char *zisti_meno() { return meno; } 
}; 

 

 

3.4 Šachovnica 

 

Trieda sachovnica je ďalšou abstrakciou a reprezentuje hrací plán. Jej hlavným dátovým členom je 

dynamické pole objektov triedy policko. Dynamické pole sme zvolili preto, lebo v čase prekladu 

zdrojového kódu programu ešte prekladač nebude vedieť, ktorý z ponúkaných variantov hry (rozmer 6 

× 6 alebo 8 × 8) si hráči zvolia.  

 

class sachovnica 
{ 
private: 
    policko *hracie_pole; 
    int rozmer; 
    int na_tahu; 
    void ziskaj_rozmer(); 
    void napln_hracie_pole(); 
public: 
    sachovnica(); 
    ~sachovnica(); 
    void vypis_sachovnice(); 
    bool tah(int O, int K);  
    bool priprava_tahu(hrac nejaky[]); 
    bool nie_je_mimo(int x, int y); 
    bool koniec(hrac nejaky[]); 
    void zmen_na_tahu(){ na_tahu == 1 ? 2 : 1; } 
};  

 

Ďalšími dôleţitými atribútmi budú rozmer, ktorého hodnotu získame pouţitím členskej funkcie  

ziskaj_rozmer. V rámci nej program poţiada hráčov, aby si vybrali buď kratšiu (6 × 6), alebo dlhšiu (8 

× 8) verziu počítačovej hry. 

 

Dátový atribút na_tahu zabezpečí striktné striedanie hráčov pri ťahu a jeho zmenu bude uskutočňovať 

metóda zmen_na_tahu.  

 

Aj pri tomto objekte bude výhodnejšie, keď namiesto implicitného konštruktora (dodaného 

prekladačom) definujeme vlastný explicitný konštruktor. V rámci neho sa uskutočnia tieto akcie: 

 

 Zistia sa rozmery hracieho poľa a hracie pole sa dynamicky vytvorí v halde. 
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 Rozostavia sa figúrky vyuţitím členskej funkcie napln_hracie_pole. 

 Nastaví sa ťah tak, aby vţdy začínal červený hráč. 

 

sachovnica::sachovnica() 
{ 
    ziskaj_rozmer(); 
    // Vytvorenie hracej plochy. 
    policko *p_hracie_pole = new policko[rozmer * rozmer]; 
    hracie_pole = p_hracie_pole; 
    napln_hracie_pole(); 
    na_tahu = 1; 
} 

 

Keďţe v konštruktore pouţívame operátor new na vytvorenie dynamického poľa, mali by sme 

zabezpečiť,  ţe táto oblasť pamäte bude po skončení pouţívania objektu správne dealokovaná. Najmä, 

ak predpokladáme, ţe počas behu programu bude moţné hrať hru viackrát. To dosiahneme 

deklaráciou a následnou definíciou deštruktora. Prekladač automaticky vytvára implicitný deštruktor 

v tvare ~sachovnica() { }. My však potrebujeme dealokovať dynamickú časť pamäte prostredníctvom 

operátora delete, a preto definujeme vlastný explicitný deštruktor, ktorý prekladač pri zrušení objektu 

sám zavolá. 

  

sachovnica::~sachovnica() 
{ 
    delete[] hracie_pole; 
} 

 

Funkcia ziskaj_rozmer umoţní hráčom vybrať si úroveň hry a nastaví rozmer šachovnice. 

 

void sachovnica::ziskaj_rozmer() 
{ 
    cout << "Vyberte si uroven.\n1 - LAHSIA 6 x 6\n2 - TAZSIA 8 x 8\n"; 
    int volba; 
    do 
    { 
        cin >> volba; 
        switch(volba) 
        { 
             case 1: rozmer = 6; break; 
             case 2: rozmer = 8; break; 
             default: cout << "Nespravne cislo. Opakujte volbu este raz.\n"; break; 
        } 
    }while(volba != 1 && volba != 2); 
} 

 

Funkcia napln_hracie_pole nastaví kaţdému políčku ako prvku hracieho poľa príslušnú farbu, a tak 

bude reprezentovať rozostavenie figúrok pred začatím hry.  

 

void sachovnica::napln_hracie_pole() 
{ 
    int i; 
    for (i = 0; i < rozmer; i++) 
    { 
        if(i % 2 != 0) // Prvé políčko je červené, predposledné políčko je čierne. 
        { 
            hracie_pole[rozmer * i + 1].nastav_farbu(1); 
            hracie_pole[rozmer * i + (rozmer - 1)].nastav_farbu(2); 
        } 
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        else // Druhé políčko je červené a posledné políčko je čierne. 
        { 
            hracie_pole[rozmer * i].nastav_farbu(1); 
            hracie_pole[rozmer * i + (rozmer - 2)].nastav_farbu(2); 
        } 
    } 
} 

 

Pre lepšie pochopenie je potrebné si predstaviť šachovnicu tak, ako ilustruje obr. 1.  

 

 
Obr. 1: Grafický model šachovnice 

 

Členská funkcia priprava_tahu bude integrovať postupnosť krokov od zadania súradníc políčok, cez 

ich overenie a uskutočnenie ťahu, aţ po kontrolu, či niektorý z hráčov nespĺňa poţiadavky na 

prehlásenie za víťaza. 

 

Návratová hodnota členskej funkcie je logického dátového typu (bool) a na základe nej sa budeme 

neskôr rozhodovať, či hru moţno ukončiť, alebo nie. Formálnym parametrom funkcie je pole objektov 

triedy hrac, prostredníctvom ktorého budeme mať po celý priebeh funkcie k dispozícii potrebné 

informácie o hráčoch. 

 

Na načítanie súradnice pre kaţdé políčko pouţijeme dve premenné (od_p a od_cislo) a pouţitím 

pomocnej premennej (od_pismeno) transformujeme súradnice na konkrétny index prvku poľa, ktorý 

dané políčko reprezentuje.  

 

bool sachovnica::priprava_tahu(hrac nejaky[])  
{ 
    int od_cislo, kam_cislo, od_pismeno, kam_pismeno; 
    char od_p, kam_p; 
    bool dalej = false, spravne = false; 
    cout << nejaky[na_tahu - 1].zisti_meno() << endl; 
    cout << "Z policka: "; 
    cin >> od_p; // Načíta písmeno označujúce stĺpec. 
    cin >> od_cislo; // Načíta číslo označujúce riadok. 
    od_pismeno = toupper(od_p) - 'A' + 1; // Prevod na potrebnú číselnú hodnotu. 
    dalej = nie_je_mimo(od_pismeno, od_cislo); // (1). 
    if(dalej) 
    { 
        cout << "Na policko: "; 
        cin >> kam_p; 
        cin >> kam_cislo; 
        kam_pismeno = toupper(kam_p) - 'A' + 1; 
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        dalej = nie_je_mimo(kam_pismeno, kam_cislo); // (1). 
        if(dalej) 
        { 
            int KAM = (kam_cislo - 1) * rozmer + (kam_pismeno - 1); // (2). 
            int OD = (od_cislo - 1) * rozmer + (od_pismeno - 1); // (2). 
            if (hracie_pole[OD].ziskaj_farbu() == na_tahu) // (3). 
            { 
                if (hracie_pole[KAM].je_volne()) 
                { 
                    dalej = tah(OD, KAM); 
                    if(dalej) 
                        spravne = koniec(nejaky); 
                } 
                else  
                    cout << "Policko obsadene inou figurkou.\n"; 
            } 
            else 
                cout << "Mozes tahat iba vlastnymi figurkami.\n"; 
        } 
    } 
    return spravne; 
} 

 

(1) Overenie, či zadané súradnice rešpektujú rozmery poľa. 

(2) Vhodný prepočet súradníc na indexy prvkov poľa (0 – 35, resp. 0 – 64),  aby zdrojový kód zostal 

prehľadný. 

(3) Overenie, či hráč na ťahu ťahá iba vlastnou figúrkou.  

 

bool sachovnica::nie_je_mimo(int x, int y) // Overenie (1). 
{ 
    if (x > 0 && x <= rozmer && y > 0 && y <= rozmer) 
        return true; 
    else 
    { 
        cout << "Mimo hracieho pola.\n"; 
        return false; 
    } 
} 

 

Pred uskutočnením ťahu sa skontroluje dodrţanie rozmerov poľa (členskou funkciou nie_je_mimo), 

ako i poradia hráčov. Podľa jej výsledku bude aktivovaná funkcia tah. Tá nastaví cieľovému políčku 

atribúty východiskového stavu a opačne. Návratová hodnota funkcie je logického dátového typu 

a determinuje aktiváciu funkcie koniec. 

 

bool sachovnica::tah(int O, int K) 
{ 
    bool dalej, spravne = false; 
    dalej = hracie_pole[K].je_volne(); // Zistenie, či je cieľové políčko voľné. 
    if(dalej) 
    { 
        hracie_pole[K] = hracie_pole[O]; 
        hracie_pole[O].vyprazdni_policko(); 
        na_tahu = (na_tahu == 1 ? 2 : 1); // Striedanie sa hráčov. 
        spravne = true; 
    } 
    return spravne; 
} 
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Nasledujúca funkcia koniec overí, či niektorý z hráčov nemá všetky figúrky na súperovej strane. 

Funkcia kontroluje, či sa farba cieľových políčok jednotlivých hráčov zhoduje s poţadovanou pozíciou 

na výhru. Formálnym parametrom funkcie je opäť pole hráčov, ktoré vyuţijeme na výpis mena víťaza. 

 

bool sachovnica::koniec(hrac nejaky[]) 
{ 
    int i; 
    // Predpoklad, že všetky figúrky sú na strane súpera. 
    bool cerveny = true; 
    bool cierny = true;  
    for (i = 0; i < rozmer; i++) 
    { 
        if(cierny) // Iba ak predpoklad naďalej trvá. 
        { 
            if(i % 2 != 0 && hracie_pole[i * rozmer + 1].ziskaj_farbu() == 2) 
                cierny = true; // Kontrola pre nepárne riadky. 
            else if(i % 2 == 0 && hracie_pole[i * rozmer].ziskaj_farbu() == 2) 
                cierny = true; // Kontrola pre párne riadky. 
            else 
                cierny = false; // Vyvrátenie predpokladu. 
        } 
        if(cerveny) // To isté aj pre čierneho hráča. 
        { 
            if(i % 2 != 0 && hracie_pole[i * rozmer + (rozmer - 1)].ziskaj_farbu() == 1) 
                cerveny = true; 
            else if(i % 2 == 0 && hracie_pole[i * rozmer + 
                    (rozmer - 2)].ziskaj_farbu() == 1) 
                cerveny = true; 
            else 
                cerveny = false; 
        } 
    } 
    if(cerveny) 
    { 
        cout << "VYHRAL/A " << nejaky[0].zisti_meno() << endl; 
        vypis_sachovnice(); 
        return true; 
    } 
    else if(cierny) 
    { 
        cout << "VYHRAL/A " << nejaky[1].zisti_meno() << endl; 
        vypis_sachovnice(); 
        return true; 
    } 
    else  
        return false; 
} 
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3.5 Výpis do okna príkazového riadka 

 

Výpis aktuálnej situácie na šachovnici je s prihliadnutím na obmedzenia kladené špecifikami 

príkazového riadka nevyhnutný. Uskutoční sa po kaţdom ťahu a bude vyzerať takto: 

 

rozmer 8 × 8     rozmer 6 × 6 

  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
1|_X_|___|___|___|___|___|_A_|___| 1|_X_|___|___|___|_A_|___| 

2|___|_X_|___|___|___|___|___|_A_| 2|___|_X_|___|___|___|_A_| 

3|_X_|___|___|___|___|___|_A_|___| 1|_X_|___|___|___|_A_|___| 

4|___|_X_|___|___|___|___|___|_A_| 2|___|_X_|___|___|___|_A_| 

5|_X_|___|___|___|___|___|_A_|___| 1|_X_|___|___|___|_A_|___| 

6|___|_X_|___|___|___|___|___|_A_| 2|___|_X_|___|___|___|_A_| 

7|_X_|___|___|___|___|___|_A_|___|    A   B   C   D   E   F   

8|___|_X_|___|___|___|___|___|_A_| 

   A   B   C   D   E   F   G   H 

Obr. 2: Vizualizácia aktuálnej situácie na šachovnici 

 

Kaţdé políčko je reprezentované príslušným písmenom stĺpca a číslom riadka (napr. B4, A8, C3). 

Funkcia vypis_policko zabezpečí (v závislosti od farby políčka) takéto zobrazenie:   

 

_F_|  

 

kde symbol F je nahradený symbolom X pre červenú figúrku, symbolom A pre čiernu figúrku 

a podčiarkovníkom (_) pre prázdne políčko. 

 

Šachovnica je pole políčok a pomocou dátového atribútu rozmer triedy sachovnica zabezpečíme jej 

správne zobrazenie prostredníctvom členskej funkcie vypis_sachovnice. 

 

void policko::vypis_policko() 
{ 
    if(farba == 0) 
        cout << "|___"; 
    else 
    { 
        if(farba == 1) 
            cout << "|_X_"; // Červený. 
        else 
            cout << "|_A_"; // Čierny. 
    } 
} 
 
void sachovnica::vypis_sachovnice()  
{ 
    int i; 
    cout << " "; 
    for(i = 0; i < rozmer; i++) 
        cout << " ___"; 
    cout << endl; 
    for(i = 0; i < rozmer * rozmer; i++) 
    { 
        if(i % rozmer == 0) 
            cout << ((i / rozmer) + 1); 
            hracie_pole[i].vypis_policko(); 
            if(i % rozmer == (rozmer - 1)) 
                cout << "|\n"; 
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    } 
    cout << "  "; 
    for(i = 'A'; i < 'A' + rozmer; i++) 
        cout << " " << char(i) << "  "; 
    cout << endl; 
} 

 

 

4 Spustenie hry 

 

Teraz máme všetky potrebné súčasti programu na to, aby sme si mohli zahrať hru. Nevýhodou je, ţe je 

hru moţné zahrať iba raz a musíme sa spoliehať na to, ţe kontrolu pravidiel pohybu figúrok po 

šachovnici zabezpečia hráči. K doteraz opísaným súčastiam programu pridáme deklarácie hlavičkových 

súborov, ktoré budeme pouţívať, ako aj definíciu funkcie, ktorá zabezpečí správny priebeh hry. 

 

void nova_hra() 
{ 
    cout << "Nova hra\n---------------------------------------------\n"; 
    hrac dvaja[2]; 
    nastav_hracov(dvaja); // Nastavíme červeného a čierneho hráča. 
    sachovnica jedna; // Opýtame sa na rozmer a pripravíme šachovnicu. 
    do  
    { 
        // Vypisujeme aktuálnu situáciu,  
        // kým bude potrebný ďalší ťah smerom k ukončeniu hry. 
        jedna.vypis_sachovnice(); 
    }while(jedna.priprava_tahu(dvaja) == false); 
} 

 

Nasledujúca funkcia sa pred začiatkom hry spýta na mená hráčov a inicializuje nimi pole objektov 

triedy hrac. 

 

void nastav_hracov(hrac pole[]) 
{ 
    int i; 
    cin.get(); // Vyprázdime buffer a správne načítame mená hráčov. 
    for(i = 0; i < 2; i++) 
    { 
        if(i == 0) 
        { 
            cout << "Cerveny hrac:\n"; 
        } 
        else 
        { 
            cout << "Cierny hrac:\n"; 
        } 
        char m[30]; 
        cout << "Meno:\t"; 
        cin >> m; 
        pole[i].nastav_meno(m); 
    } 
    cout << "Hraci uspesne nastaveni.\n"; 
} 
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A takto vyzerá hlavný program: 

 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
#include <cctype> 
#include <cstring> 
#include <fstream> 
using namespace std; 

// Deklarácie tried, ich členských funkcií a definície funkcií nastav_hracov a nova_hra 

// sú vynechané. 

int main() 
{ 

    nova_hra(); 

    return 0; 
} 

 

 

5 Zložitejšia verzia počítačovej hry v jazyku C++ 

 

5.1 Menu 

 

Pri návrhu aplikácie sme uvaţovali, ţe okrem samotnej hry umoţníme hráčom aj prečítať si v prípade 

potreby jej pravidlá a najmä zobraziť štatistiky o doteraz hraných hrách. Tieto funkcionality 

zabezpečíme prostredníctvom menu, z ktorého si bude moţné poţadovanú akciu vybrať.  

 

int main() 
{ 
    int volba = 5; 
    cout << "PRESKAKOVANA\n"; 
    do  
    { 
        cout << "\n1) NOVA HRA\n2) PRAVIDLA\n3) TOP TEN\n4) KONIEC\n"; 
        cin >> volba; 
        switch(int(volba)) 
        { 
            case 1: nova_hra(); break; 
            case 2: pravidla(); break; 
            case 3: statistiky(); break; 
            case 4: cout << "KONIEC!!\n"; break; 
            default: cout << "Nespravne cislo. Zadajte este raz.\t"; break; 
        } 
    }while(volba != 4); 
    return 0; 
} 

 

Skôr, neţ sa posunieme k definíciám funkcií pravidla a statistiky, sprehľadníme zdrojový kód, aby sme 

sa v ňom dokázali lepšie orientovať. Program rozdelíme na hlavičkový súbor a zdrojové súbory.   

 

hlavicka.h – je hlavičkový súbor, ktorý obsahuje deklarácie všetkých pouţitých tried, prototypy funkcií 

a vloţené funkcie. Mohol by obsahovať aj symbolické konštanty, deklarácie štruktúr a šablón, ak by 

boli pre náš program potrebné. Výhodou takejto organizácie je moţnosť pouţitia rovnakých tried 

a funkcií aj v inom programe jazyka C++. V takom prípade stačí len vloţiť hlavičkový súbor do 

príslušného súboru zdrojového kódu cieľového programu. 
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#include <cstring> 
class policko 
{ 
private: 
    int farba; 
public: 
    policko(){ farba = 0; } 
    void nastav_farbu(int f) { farba = f; } 
    void vyprazdni_policko() { farba = 0; } 
    void vypis_policko(); 
    int ziskaj_farbu() { return farba; } 
    bool je_volne(); 
}; 
 
class hrac 
{ 
private: 
    char meno[30]; 
public: 
    void nastav_meno(char *s) { strcpy(meno, s); } 
    char *zisti_meno() { return meno; } 
}; 
 
class sachovnica 
{ 
private: 
    policko *hracie_pole; 
    int rozmer; 
    int na_tahu; 
    void ziskaj_rozmer(); 
    void napln_hracie_pole(); 
public: 
    sachovnica(); 
    ~sachovnica(); 
    void vypis_sachovnice(); 
    bool tah(int O, int K);  
    bool priprava_tahu(hrac nejaky[]); 
    bool nie_je_mimo(int x, int y); 
    bool koniec(hrac nejaky[]); 
    void zmen_na_tahu() { na_tahu == 1 ? 2 : 1; } 
}; 
 
void nova_hra(); 
void nastav_hracov(hrac pole[]); 
void pravidla(); // Bude vysvetlené neskôr. 
void statistiky(); //Bude vysvetlené neskôr. 

 

Nasledovať budú súbory zdrojového kódu, ktoré obsahujú definície funkcií deklarovaných v hlavicka.h. 

Na začiatku kaţdého súboru direktívou predprocesora #include vloţíme hlavičkové súbory, ktoré budú 

funkcie potrebovať. Nami vytvorený súbor uzavrieme do dvojitých úvodzoviek, teda "hlavicka.h". 

Prekladač ho tak nebude hľadať v priečinku, kde sú umiestnené štandardné (resp. systémové) 

hlavičkové súbory, ale v aktuálnom pracovnom adresári.  

 

policko.cpp 

 

#include "hlavicka.h" 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void policko::vypis_policko() 
{ 
    ... 
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} 
 
bool policko::je_volne() 
{ 
    ... 
} 

 

sachovnica.cpp 

 

#include "hlavicka.h" 
#include <iostream> 
using namespace std; 
#include <cstdlib> 
sachovnica::sachovnica() { ... } 
sachovnica::~sachovnica() { ... } 

void sachovnica::ziskaj_rozmer() { ... } 

void sachovnica::napln_hracie_pole() { ... } 

bool sachovnica::priprava_tahu(hrac nejaky[]) { ... } 

bool sachovnica::nie_je_mimo(int x, int y) { ... } 

bool sachovnica::tah(int O, int K) { ... } 

bool sachovnica::koniec(hrac nejaky[]) { ... } 

void sachovnica::vypis_sachovnice() { ... } 

 

menu.cpp 

 

#include "hlavicka.h" 

#include <iostream> 
using namespace std; 
void nastav_hracov(hrac pole[]) { ... } 

void nova_hra() { ... } 

void pravidla() { ... } // Bude uvedené neskôr. 

void statistiky() { cout << "Tu bude statistika\n"; } // Bude uvedené neskôr. 

 

hlavny.cpp 

 

#include "hlavicka.h" 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { ... ; return 0; } 

 

Pri preklade bude kaţdý zo zdrojových súborov preloţený samostatne a následne budú všetky 

prostredníctvom spájacieho programu (linkera) zostavené do jedného spustiteľného súboru. Ak neskôr 

vykonáme zmenu len v jednom zo súborov, tak prekladač preloţí iba tento súbor a linker ho spojí 

spolu s ostatnými uţ preloţenými súbormi.  

 

 

5.2 Výpis pravidiel na obrazovku 

 

Pri programovaní funkcií pravidla a statistiky vyuţijeme interakciu so súbormi. Na prácu s nimi 

potrebujeme funkcie, ktoré sa nachádzajú v hlavičkovom súbore fstream.h.  
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Aby sme mohli zo súboru čítať, vytvoríme objekt triedy ifstream a priradíme mu konkrétny súbor. Na 

to pouţijeme členskú funkciu open v znení open(“meno_suboru.txt“). Správne otvorenie súboru 

otestujeme pomocou funkcie is_open.  

 

void pravidla() 
{ 
    ifstream ako_hrat; 
    ako_hrat.open("C:\\Users\\Zuzana\\Desktop\\pravidla.txt"); 
    if(!ako_hrat.is_open()) 
    { 
        cout << "Subor sa nepodarilo otvorit.\n"; 
        return; 
    } 
    char c; 
    while(ako_hrat.get(c))  
    { 
        cout << c; 
    } 
    ako_hrat.close(); 
} 

 

Funkcia get vo výraze get(c) uskutočňuje načítanie jedného znaku do premennej c. Funkcia vracia 

referenciu na objekt triedy ifstream, ktorá je v rámci podmienkového výrazu skonvertovaná na logickú 

pravdu (ak bol načítaný znak) alebo nepravdu (ak bol dosiahnutý koniec súboru). Nakoniec súbor 

zavrieme funkciou close. 

 

Definíciu funkcie pravidla a hlavičkový súbor fstream.h pridáme do zdrojového súboru menu.cpp, 

prototyp funkcie vloţíme do súboru hlavicka.h a môţeme program vyskúšať.  

 

 

5.3 Štatistiky 

 

V tejto podkapitole preskúmame moţnosť zobrazenia štatistík o doteraz hraných hrách. Presnejšie 

povedané, poskytneme pouţívateľovi moţnosť zobraziť 10 najlepších hráčov. Kritériom úspešnosti 

bude pomer medzi počtom výhier a celkovým počtom odohraných hier daného hráča. Tieto údaje 

budeme evidovať v príslušnom súbore a aktualizovať pomocou funkcie zapis_vitaza.  

 

Najprv vytvoríme pole objektov, do ktorých načítame údaje o hráčoch (meno, výhry, hry). Potom medzi 

týmito údajmi vyhľadáme meno víťaza a porazeného a aktualizujeme výhry a hry. Ak títo hráči ešte 

v zozname nie sú, pridáme ich. Napokon hráčov usporiadame podľa úspešnosti a zapíšeme naspäť do 

súboru.  

 

void zapis_vitaza(char *vitaz, char *porazeny) 
{ 
    int pocet = 0; 
    polozka *pole; // Pole objektov triedy polozka. 
    pole = naplnenie_pola(pocet); 
    vyhladanie_polozky(vitaz, porazeny, pole, pocet);  
    triedenie(pole, pocet); 
    ulozenie(pole, pocet); 
} 
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5.3.1 Položka 

 

O kaţdom hráčovi budeme evidovať počet hier, ktoré odohral a počet hier, ktoré vyhral. Na to 

vytvoríme novú triedu polozka, ktorá bude odvodená z uţ deklarovanej triedy hrac. V tomto prípade 

ide o aplikáciu  jednoduchej dedičnosti. Verejne odvodená trieda polozka má všetky dátové členy 

a členské funkcie ako trieda hrac, ale definuje aj vlastné členy. K atribútom triedy hrac môţu členské 

funkcie triedy polozka pristupovať iba prostredníctvom členských funkcií triedy hrac.   

 

class polozka: public hrac 
{ 
private: 
    int vyhry; 
    int hry; 
public:  
    void zvys_vyhry(){ vyhry++; } 
    void zvys_hry() { hry++; } 
    void nastav(char *m, int v, int h); 
    float pomer() { return (float(vyhry) / float(hry)); } 
    void vypis(ofstream &subor); 
}; 
 

void polozka::nastav(char *m, int v, int h) 
{ 
    nastav_meno(m); // Využitie členskej funkcie bázovej triedy. 
    hry = h; 
    vyhry = v; 
} 
 
void polozka::vypis(ofstream &subor) 
{ 
    subor << zisti_meno() << "\t" << vyhry << "\t" << hry << endl; 
} 

 

Vo funkcii zapis_vitaza definujeme dynamické pole objektov triedy polozka, pretoţe v čase prekladu 

kódu nebude známe, koľko záznamov je v súbore. Z tohto titulu aj premenná pocet, označujúca ich 

počet, bude mať na začiatku hodnotu 0. Pole naplníme funkciou naplnenie_pola. Jej formálnym 

parametrom je referencia na premennú pocet. Takto budeme môcť aktualizovať hodnotu premennej v 

súlade s načítanými údajmi. Návratovou hodnotou funkcie je smerník na dynamické pole objektov 

triedy polozka.  

 

Predpokladáme, ţe informácie sú v súbore zapísané v takomto tvare (meno, vyhry, hry): 

 

Helena  3 4 

Daniel  2 8 

Simona  1 3 

Samuel  0 2 

 

polozka* naplnenie_pola(int &p) 
{ 
    int MAX = 10; 
    ifstream in("C:\\Users\\Zuzana\\Desktop\\statistiky.txt"); 
    if (!in.is_open()) 
        cout << "Subor sa nepodarilo otvorit.\n"; 
    polozka *pomoc; 
    pomoc = new polozka[MAX]; // Vytvorí pole 10 prvkov. 
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    char mm[30]; 
    int vv, hh; 
    while(in >> mm && in >> vv && in >> hh) // (1). 
    { 
        (pomoc + p)->nastav(mm, vv, hh); 
        p++; // Po načítaní sa zvýši počet.  
        // Ak počet presiahne doterajšiu kapacitu poľa, zväčšíme pole o 10 prvkov. 
        if(p == MAX)  
        { 
            MAX += 10; 
            pomoc = (polozka*)realloc(pomoc, MAX * sizeof(polozka)); 
        } 
    } 
    in.close(); 
    return pomoc; 
} 

 

Cyklus while (1) bude prebiehať dovtedy, kým budú v príslušnom riadku uvedené korektné dáta, teda 

meno, počet výhier a počet hier. 

 

Po naplnení poľa funkciou vyhladat_polozku vyhľadáme oboch hráčov podľa mena a zvýšime počet 

hier, v prípade víťaza aj počet výhier. Ak niektorý z nich ešte nie je v zozname, tak ho do zoznamu 

pridáme.  

 

void vyhladanie_polozky(char *s1,char *s2, polozka kde[], int &r_pocet) 
{ 
    bool dalej = true; // Predpokladáme, že položka sa nenašla. 
    for(int i = 0; i < r_pocet; i++) // Prehľadáme iba inicializované prvky. 
    { 
        if(strcmp(kde[i].zisti_meno(), s1) == 0) // (1). 
        { 
            kde[i].zvys_vyhry(); 
            kde[i].zvys_hry(); 
            dalej = false; 
            break; 
        } 
    } 
    if(dalej) // Ak sa položka nenašla... 
    { 
        if(&kde[r_pocet] != NULL) // (2). 
        { 
            kde[r_pocet].nastav(s1, 1, 1); 
            r_pocet++; 
        } 
        else // (3). 
        { 
            kde = (polozka*)realloc(kde, (r_pocet + 1) * sizeof(polozka)); 
            kde[r_pocet].nastav(s1, 1, 1); 
            r_pocet++; 
        } 
    } 
    // Ten istý postup uplatníme aj pre porazeného, len nezvýšime počet výhier. 
    for(int i = 0; i < r_pocet; i++) 
    { 
        dalej = true; 
        if(strcmp(kde[i].zisti_meno(), s2) == 0) // (1). 
        { 
            kde[i].zvys_hry(); 
            dalej = false; 
            break; 
        } 
    } 
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    if(dalej) 
    { 
        if(&kde[r_pocet] != NULL) // (2). 
        { 
            kde[r_pocet].nastav(s2, 0, 1); 
            r_pocet++; 
        } 
        else // (3). 
        { 
            kde = (polozka*)realloc(kde, (r_pocet + 1) * sizeof(polozka)); 
            kde[r_pocet].nastav(s2, 0, 1); 
            r_pocet++; 
        } 
    } 
} 

 

Funkcia bude prehľadávať iba toľko prvkov poľa, koľko určuje pocet. Dátový člen meno kaţdého 

prvku porovná s hľadaným menom (1) a ak nájde zhodu, zvýši výhry i hry (víťaz) alebo iba hry 

(porazený). Ak hľadané meno nenájde, pozrie sa, či sú v poli ešte alokované nejaké prvky (ak počet 

načítaných objektov triedy polozka zo súboru bol menší ako alokované pole). Ak áno (2), vhodne 

inicializuje prvý voľný prvok. Ak nie (3), zväčší pole o práve jeden prvok – táto akcia sa udeje 

adekvátnou realokáciou pamäťovej oblasti poľa. Atribúty daného prvku potom funkcia nastaví na 

ţelané hodnoty.  

 

Po naplnení poľa pristúpime k triedeniu. Jednotlivé objekty triedy polozka budeme porovnávať na 

základe pomeru výhier k hrám. Premenná kolko určuje počet prvkov, ktoré sa budú porovnávať. 

 

void triedenie(polozka nejake_pole[], int kolko) 
{ 
    int i, j; 
    polozka pomoc2; 
    for(i = 0; i < kolko; i++) 
    { 
        for(j = i + 1; j < kolko; j++) 
        { 
            if((nejake_pole + i)->pomer() < (nejake_pole + j)->pomer()) 
            { 
                pomoc2 = *(nejake_pole + i); 
                *(nejake_pole + i) = *(nejake_pole + j); 
                *(nejake_pole + j) = pomoc2; 
            } 
        } 
    } 
} 

 

Nakoniec vytriedené pole zapíšeme do súboru, odkiaľ bude prístupné na výpis na obrazovku. Na 

otvorenie súboru a zápis doň definujeme objekt triedy ofstream.  

 

void ulozenie(polozka vysledky[], int kolko) 
{ 
    ofstream out; 
    out.open("C:\\Users\\Zuzana\\Desktop\\statistiky.txt"); 
    if(!out.is_open()) 
        cout << "Subor sa nepodarilo otvorit.\n"; 
    for(int i = 0; i < kolko; i++) 
    { 
        vysledky[i].vypis(); 
    } 
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    out.close(); 
} 

 

Aktivačný príkaz funkcie zapis_vitaza umiestnime do funkcie sachovnica::koniec, a to takto:  

 
bool sachovnica::koniec() 
{ 
    ... 
 
    if(cerveny) 
    { 
        cout << "VYHRAL/A " << nejaky[0].zisti_meno() << endl; 
        zapis_vitaza(nejaky[0].zisti_meno(), nejaky[1].zisti_meno()); 
        vypis_sachovnice(); 
        return true; 
    } 
    else if(cierny) 
    { 
        cout << "VYHRAL/A " << nejaky[1].zisti_meno() << endl; 
        zapis_vitaza(nejaky[1].zisti_meno(), nejaky[0].zisti_meno()); 
        vypis_sachovnice(); 
        return true; 
    } 
    else  
        return false; 
} 

 

Pre správne fungovanie programu vytvoríme nový zdrojový súbor zapis.cpp s definíciami príslušných 

funkcií, do súboru hlavicka.h pridáme prototypy týchto funkcií a deklaráciu triedy polozka, do súboru 

polozka.cpp vloţíme deklarácie členských funkcií triedy polozka a nakoniec ešte nahradíme súčasnú 

definíciu funkcie statistiky. 

 

hlavicka.h 

 

... 

#include <fstream> 
using namespace std; 

... 

deklaracia triedy polozka 

polozka* naplnenie_pola(int &p); 
void vyhladanie_polozky(char *s1, char *s2, polozka kde[], int &r_pocet); 
void triedenie(polozka nejake_pole[], int kolko); 
void ulozenie(polozka vysledky[], int kolko); 
void zapis_vitaza(char *vitaz, char *porazeny); 

 

zapis.cpp 

 

#include "hlavicka.h" 
#include <fstream> 
#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
using namespace std;  
polozka* naplnenie_pola (int &p) { ... } 
void vyhladanie_polozky(char *s1, char *s2, polozka kde[], int &r_pocet) {...} 
void triedenie(polozka nejake_pole[], int kolko) { ... } 
void ulozenie(polozka vysledky[], int kolko) { ... } 
void zapis_vitaza(char *vitaz, char *porazeny); 
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polozka.cpp 

 

#include "hlavicka.h" 
#include <fstream> 
using namespace std;  
void polozka::nastav(char *m, int v, int h) { ... } 
void polozka::vypis(ofstream &subor) { ... } 

 

V novej definícii funkcie statistiky pouţijeme funkciu getline, ktorá do reťazca s prečíta n znakov 

alebo menej, ak pri čítaní narazí na znak c (tento formálny parameter je inicializovaný implicitne a 

nemusí sa uvádzať). Funkcia gcount vracia počet prečítaných znakov v poslednej extrakcii a 

zabezpečíme ňou to, aby neboli vypísané riadky, ktoré majú menej ako 5 znakov (minimálne: meno – 1, 

výhry a hry tieţ po 1 a 2 tabulátory) – ako opatrenie proti poslednému riadku, v ktorom by sa mohla 

nachádzať napr. medzera. 

 

void statistiky() 
{ 
    ifstream in("C:\\Users\\Zuzana\\Desktop\\statistiky.txt"); 
    char riadok[50]; 
    cout << "   MENO\t      VYHRY    HRY\n"; 
    cout << "-----------------------------------\n"; 
    for(int i = 0; i < 10; i++) 
    { 
        if(in.getline(riadok, 50, '\n') && in.gcount() > 5) 
            cout << i + 1 << ". " << riadok << endl; 
    } 
    in.close(); 
} 

 

 

5.4 Automatická kontrola správnosti ťahu 

 

Pri uskutočnení ťahu má hráč dve moţnosti. Buď sa pohne figúrkou len o jedno políčko vpred, alebo 

vzad, alebo preskočí (raz alebo i viackrát) inú figúrku. Doteraz sme sa spoliehali na to, ţe kontrolu 

pohybu figúrok vykonajú hráči sami. V tejto podkapitole sa zoznámime s tým, ako túto kontrolu 

zabezpečíme samotným programom.  

 

Kontrola pohybu sa vykoná vo funkcii tah a pomocou funkcie sikmo, ktoré budú členskými funkciami 

triedy sachovnica, a pri definíciach ktorých vyuţijeme polymorfizmus.  

 

Pre správne fungovanie programu zmeníme prototyp funkcie tah takto: 

 

bool sachovnica::tah(int O, int K, int cislo); 

 

Pridali sme formálny parameter cislo. Vyjadruje vzdialenosť medzi písmenami zo súradníc 

počiatočného a cieľového poľa. Pomocou neho rozlíšime, o aký pohyb ide. 

 

Číslo Pohyb a smer Príklad 

-1, 1 jednoduchý pohyb B-C, E-D 

>1 preskok čierneho E-C, G-A 

<-1 preskok červeného B-D,C-G 
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Funkcie priprava_tahu a tah upravíme nasledujúcim spôsobom: 

 

bool sachovnica::priprava_tahu(hrac nejaky[])  
{ 
    ... 
    dalej = nie_je_mimo(od_pismeno, od_cislo);  
    if(dalej) 
    { 
        ... 
        dalej = nie_je_mimo(kam_pismeno, kam_cislo); 
        if(dalej) 
        { 
            ... 
            { 
                int rozdiel = od_pismeno - kam_pismeno; 
                dalej = tah(OD, KAM, rozdiel); 
                if(dalej) 
                    spravne = koniec(nejaky); 
            } 
    ... 
} 
 
bool sachovnica::tah(int O, int K, int cislo)  
{ 
    bool dalej = false, spravne = false; 
    if(abs(cislo) == 1) 
        dalej = sikmo(O, K); // Jednoduchý pohyb. 
    else 
        dalej = sikmo(O, K, cislo); // Preskok. 
    if(dalej) 
    { 
        hracie_pole[K] = hracie_pole[O]; 
        hracie_pole[O].vyprazdni_policko(); 
        na_tahu = (na_tahu == 1 ? 2 : 1); 
        spravne = true; 
    } 
    return spravne; 
} 

 

jednoduchý ťah: 

 

Keď si opäť predstavíme šachovnicu ako pole očíslované od 0 po 35 (resp. 63), potom môţeme pri 

overení funkcie vyuţiť nasledujúcu funkciu:  

 

bool sachovnica::sikmo(int odkial, int kam) 
{ 
    if(abs(odkial - kam) == (rozmer - 1) || abs(odkial - kam) == (rozmer + 1)) 
        return true; 
    else  
    { 
        cout << "Mozete sa posunut iba o jedno policko sikmo.\n"; 
        return false; 
    } 
} 

 

preskok: 

 

Overenie pravidla pre preskok je trochu zloţitejšie, a preto si pomôţeme obrázkom.  
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Obr. 3: Overenie pravidla pre preskok 

 

Základom pri kontrole preskoku je overiť, či políčko, na ktoré skáče figúrka, je voľné a či políčko, cez 

ktoré sa skáče, je obsadené. V prípade viacnásobného preskoku je nutné urobiť kontrolu pre kaţdú 

jeho fázu. Hráč zadá súradnice pôvodného i cieľového políčka, ale nijako nenaznačí cestu. Jediné, čo je 

známe, je počet preskokov (cislo/2). Preto musí počítač sám vyhodnotiť, či existuje cesta, ktorou by sa 

mohla figúrka dostať na konečné políčko v súlade s pravidlami hry.  

 

Pri návrhu algoritmu vychádzame z princípu, ţe sa najprv otestuje moţnosť preskoku nahor a ak bude 

neúspešná, tak nadol. Ak nebude moţné pohnúť sa ani jedným smerom a políčko, na ktorom sa 

momentálne nachádza figúrka, nebude začiatočným, vrátime sa späť. Aby počítač vedel, kam sa má 

vrátiť, kaţdé obsadené políčko, cez ktoré sme skákali, si poznačíme. Preto zavedieme nový dátový 

atribút triedy policko s názvom test a typom bool. Pri kaţdom preskoku cez políčko bude tento 

atribút nastavený na logickú pravdu a cez toto políčko sa potom uskutoční návrat.  

 

Aby počítač znova neskúšal skákať na políčko, z ktorého sa uţ vrátil, aj toto si poznačí pomocou 

nového dátového člena triedy policko s menom navrat. Na kontrolu počtu skokov zavedieme 

premennú pocitadlo, ktorú budeme zvyšovať s kaţdým úspešným preskokom a zniţovať s kaţdým 

návratom.  

 

príklady: 

H4 – D4 (2 preskoky) Kam Úspešnosť pocitadlo Cieľ 

nahor F2 true 1 D4 

nahor mimo  šachovnice false 1 D4 

nadol D4 true 2 D4 

ŤAH 

 

H4 – D6 (2 preskoky) Kam Úspešnosť pocitadlo Cieľ 

nahor F4 true 1 D6 

nahor D2 true 2 D6 

nahor mimo šachovnice false 2 D6 

nadol B4 false 2 D6 

navrat E1 false 2 D6 

navrat E3 true 2 D6 

vrátiť sa na  F4 - 1 D6 
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nahor D2 false 1 D6 

nadol D6 true 2 D6 

ŤAH 

 

A1 – D4  Kam Úspešnosť pocitadlo Cieľ 

nahor mimo šachovnice false 0 D4 

nadol C3 true 1 D4 

nahor E1 false 1 D4 

nadol E5 false 1 D4 

navrat B2 true 1 D4 

vrátiť sa na A1 - 0 D4 

nahor mimo šachovnice false 0 D4 

nadol C3 false 0 D4 

navrat mimo šachovnice false 0 D4 

CHYBA 

 

Ďalej uvádzame upravenú deklaráciu triedy policko s pridanými atribútmi test a farba a členskými 

funkciami, ktoré s nimi pracujú: over_test, nastav_test, over_naspat, nastav_naspat. 

 

class policko 
{ 
private: 
    int farba; 
    bool test; // Slúži na kontrolu, či hráč už cez toto políčko preskakoval. 
    bool naspat; // Slúži na kontrolu, či sa hráč už cez toto políčko vracal naspäť. 
public: 
    policko() { farba = 0; } 
    ~policko() {}; 
    void nastav_farbu(int f) { farba = f; } 
    void vyprazdni_policko() { farba = 0; } 
    void vypis_policko(); 
    int ziskaj_farbu() { return farba; } 
    bool je_volne() { return (farba == 0 ? true : false); } 
    bool over_test(){ return test; } 
    void nastav_test(bool a) { test = a; } 
    bool over_naspat() { return naspat; } 
    void nastav_naspat(bool a) { naspat = a; } 
}; 

 

Pred kaţdým ťahom je potrebné atribúty test a navrat nastaviť na pôvodnú hodnotu. Na to vyuţijeme 

členskú funkciu reset triedy sachovnica. 

 

void sachovnica::reset() 
{ 
    int i; 
    for(i = 0; i < rozmer * rozmer; i++) 
    { 
        hracie_pole[i].nastav_test(false); 
        hracie_pole[i].nastav_naspat(false); 
    } 
} 

 

Funkcie na overenie preskoku ako i jednoduchého ťahu majú rovnaký identifikátor ale rôzne signatúry, 

na základe ktorých prekladač rozhodne o pouţití jednej alebo druhej funkcie v konkrétnej situácii. V 

hlavičke funkcie kontrolujúcej preskok je navyše formálny parameter cislo, ktorý nesie informáciu o 
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vzdialenosti písmen súradníc, a tým aj o počte preskokov. Pri výpočte súradníc jednotlivých políčok si 

opäť treba predstaviť očíslované pole (0-36, resp. 0-64). 

 

bool sachovnica::sikmo(int odkial, int kam, int cislo) 
{ 
    int pomoc = odkial; 
    int pocet_skokov = abs(cislo / 2), pocitadlo = 0; 
    reset(); 
    // Dokiaľ sa nezhoduje počet skokov, alebo nie sme na cieľovom políčku. 
    while(pocitadlo != pocet_skokov || pomoc != kam)  
    { 
        if(cislo < 0 && hracie_pole[odkial].ziskaj_farbu() == 1) 
        { 
            if(skok_nahor(pomoc, 1) && hracie_pole[pomoc].over_test() == false) 
            { 
                hracie_pole[pomoc – 1 * rozmer + 1].nastav_test(true); 
                pomoc = pomoc – 2 * rozmer + 2; // Presun figúrky. 
                pocitadlo++; 
            } 
            else if(skok_nadol(pomoc, 1) && hracie_pole[pomoc].over_test() == false) 
            { 
                hracie_pole[pomoc + 1 * rozmer + 1].nastav_test(true); 
                hracie_pole[pomoc].nastav_naspat(true); 
                pomoc = pomoc + 2 * rozmer + 2; // Presun figúrky. 
                pocitadlo++; 
            } 
            else if(pocitadlo != 0) // Ak nie sme na začiatku. 
            { 
                if(hracie_pole[pomoc – 1 * rozmer - 1].over_test() == true)  
                // Testujeme, či sa skákalo cez políčko. 
                { 
                    hracie_pole[pomoc].nastav_naspat(true); 
                    pomoc = pomoc – 2 * rozmer - 2; // Návrat figúrky. 
                    pocitadlo--; 
                } 
                else if(hracie_pole[pomoc + 1 * rozmer - 1].over_test() == true) 
                { 
                    hracie_pole[pomoc].nastav_naspat(true); 
                    pomoc = pomoc + 2 * rozmer - 2; // Návrat figúrky. 
                    pocitadlo--; 
                    hracie_pole[pomoc].nastav_naspat(true); 
                } 
                else 
                    return false; 
            } 
            else  
            { 
                cout << "Neplatny tah!\n"; 
                return false; 
            } 
        } 
        // To isté pre druhého hráča. 
        else if(cislo > 0 && hracie_pole[odkial].ziskaj_farbu() == 2) 
        { 
            if (skok_nahor(pomoc, 2) && hracie_pole[pomoc].over_test() == false) 
            { 
                hracie_pole[pomoc – 1 * rozmer - 1].nastav_test(true); 
                pomoc = pomoc – 2 * rozmer - 2; 
                pocitadlo++; 
            } 
            else if(skok_nadol(pomoc, 2) && hracie_pole[pomoc].over_test() == false) 
            { 
                hracie_pole[pomoc + 1 * rozmer - 1].nastav_test(true); 
                pomoc = pomoc + 2 * rozmer - 2; 
                pocitadlo++; 
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            } 
            else if(pocitadlo != 0) 
            { 
                if(hracie_pole[pomoc – 1 * rozmer + 1].over_test() == true) 
                { 
                    hracie_pole[pomoc].nastav_naspat(true); 
                    pomoc = pomoc – 2 * rozmer + 2; 
                    pocitadlo--; 
                } 
                else if(hracie_pole[pomoc + 1 * rozmer + 1].over_test() == true) 
                { 
                    hracie_pole[pomoc].nastav_naspat(true); 
                    pomoc = pomoc + 2 * rozmer + 2; 
                    pocitadlo--; 
                } 
                else 
                    return false; 
            } 
            else  
            { 
                cout << "Neplatny tah!\n"; 
                return false; 
            } 
        } 
        else 
        { 
            cout << "Nemozete preskakovat dozadu.\n"; 
            return false; 
        } 
    } 
    // Funkcia vráti hodnotu true len vtedy, keď bude kontrola pravidiel úspešná,  
    // inak vráti hodnotu false hneď, ako indikuje chybu. 
    return true; 
} 

 

Pomocou funkcií skok_nahor a skok_nadol overujeme existenciu políčka na šachovnici, voľnosť 

políčka, na ktoré sa skáče, obsadenosť políčka, cez ktoré sa preskakuje a či sa z tohto políčka uţ 

figúrka nevracala naspäť. Obe funkcie sú členskými funkciami triedy sachovnica. 

 

bool sachovnica::skok_nahor(int od, int f) 
{ 
    if(f == 1) // Pre červeného hráča. 
    { 
        // Ak je políčko voľné a neskákalo sa ešte naň... 
        if(hracie_pole[od - 2 * rozmer + 2].je_volne() &&  
           hracie_pole[od - 2 * rozmer + 2].over_naspat() == false) 
        { 
            // Ak je políčko, cez ktoré skáčeme, obsadené... 
            if(hracie_pole[od – 1 * rozmer + 1].je_volne() == false) 
                return true; 
            else  
                return false; 
        } 
        else 
        { 
            return false; 
        } 
    } 
    else if(f == 2) // To isté pre čierneho hráča. 
    { 
        if(hracie_pole[od - 2 * rozmer - 2].je_volne() &&  
           hracie_pole[od - 2 * rozmer - 2].over_naspat() == false) 
        { 
            if(hracie_pole[od – 1 * rozmer - 1].je_volne() == false) 
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                return true; 
            else  
                return false; 
        } 
        else 
        { 
            return false; 
        } 
    } 
    else 
        return false; 
} 
 
bool sachovnica::skok_nadol(int od, int f) // Analogicky k skoku_nahor. 
{ 
    if(f == 1) 
    { 
        if(hracie_pole[od + 2 * rozmer + 2].je_volne() &&  
           hracie_pole[od + 2 * rozmer + 2].over_naspat() == false) 
        { 
            if(hracie_pole[od + 1 * rozmer + 1].je_volne() == false) 
                return true; 
            else 
                return false; 
        } 
        else 
        { 
            return false; 
        } 
    } 
    else if(f == 2) 
    { 
        if(hracie_pole[od + 2 * rozmer - 2].je_volne() &&  
           hracie_pole[od + 2 * rozmer - 2].over_naspat() == false) 
        { 
            if(hracie_pole[od + 1 * rozmer - 1].je_volne() == false) 
                return true; 
            else 
                return false; 
        } 
        else 
        { 
            return false; 
        } 
    } 
    else 
        return false; 
} 

 

V hlavičkovom súbore hlavicka.h nahradíme pôvodnú deklaráciu triedy policko novou, doplníme 

deklaráciu triedy sachovnica o členské funkcie sikmo, reset, skok_nahor, skok_nadol a nahradíme 

členskú funkciu zabezpečujúcu ťah novou funkciou tah. Do zdrojového súboru sachovnica.cpp pridáme 

definície týchto funkcií a hru môţeme vyskúšať. Teraz by uţ nemala hráčom umoţniť ţiaden priestupok 

proti pravidlám.  

 

 

5.5 Ukončenie rozohratej hry 

 

V prípade, ţe by sme chceli z rôznych dôvodov ukončiť hru predčasne, stačí pri zadávaní súradníc 

stlačiť kláves Q. Spracovanie tohto príkazu zabezpečí funkcia termination, ktorá je členskou funkciou 
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triedy sachovnica. Jej definíciu doplníme do deklarácie triedy a aktivačné príkazy do funkcie 

sachovnica::priprava_tahu. 

 

bool termination(char p) 

{ 

    if(toupper(p) == 'Q') 

    { 

        cout << "\nUkoncenie ...\n"; 

        return true; 

    } 

    else  

        return false; 

} 

 
bool sachovnica::priprava_tahu(hrac nejaky[])  
{ 
    int od_cislo, kam_cislo, od_pismeno, kam_pismeno; 
    char od_p, kam_p; 
    bool dalej = false, spravne = false; 
    cout << nejaky[na_tahu - 1].zisti_meno() << endl; 
    cout << "Z policka: "; 
    cin >> od_p;  
    if(termination(od_p)) return true; 
    cin >> od_cislo;  
    od_pismeno = toupper(od_p) - 'A' + 1;  
    dalej = nie_je_mimo(od_pismeno, od_cislo); // (1). 
    if(dalej) 
    { 
        cout << "Na policko: "; 
        cin >> kam_p; 
        if(termination(kam_p)) return true; 
        cin >> kam_cislo; 
        ... 
} 
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