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Úvod 

Program je verzí klasické hry Arkanoid. Na herní ploše jsou rozloženy kostičky, které má hráč za 

úkol odstranit pomocí nárazů kuličky. Kulička se odráží od stěn (vpravo, vlevo a nahoře) a od lodě, 

která se nachází naspodu herní plochy a hráč s ní může pohybovat. Pokud hráč dole neodrazí 

kuličku pomocí lodě, ztrácí život. 

 

Uživatelská příručka 

Program se spouští souborem arkanoid.com. Ve stejném adresáři by se měl nacházet také soubor 

arka.cfg, který obsahuje nastavení (viz dále). Program lze spustit i bez tohoto souboru, ale bude 

použito standardní nastavení. 

Po spuštění se objeví úvodní obrazovka, kde je popsáno, jak se program ovládá. Po stisknutí 

jakékoli číslice, která reprezentuje rychlost hry (0-nejlehčí až 9-nejtěžší), se program spustí. 

Vlevo dole pod hrací plochou je zobrazen počet životů hráče. Pohyb lodě se ovládá myší. K 

vystřelení kuličky se používá levé tlačítko myši. Hráč vyhrává, pokud se mu podaří odstranit 

všechny kostičky, toto je signalizováno zelenou vlajkou. Hráč prohrává, pokud již nemá žádný 

život, v takovém případě se zobrazí vlajka červená. Po zobrazení vlajky, lze začít novou hru 

stisknutím levého tlačítka nebo ukončit program pravým tlačítkem myši. 

Program je možné kdykoli ukončit stisknutím klávesy ESC. 

 

Konfigurační soubor 

Konfigurační soubor má název arka.cfg a musí se nacházet ve stejném adresáři jako arkanoid.com. 

Je to textový soubor a při dodržení jistých pravidel, je možné jeho obsah měnit a tím ovlivnit 

nastavení programu. 

Soubor musí obsahovat na prvním řádku 9 dekadických čísel, každé napsané pomocí 3 číslic. Čísla 

jsou oddělena mezerami a za posledním číslem musí být alespoň jeden znak (např. odřádkování). 

Čísla mají tento význam: 

 Vlastnost Přípustné 

hodnoty 

Standardní 

hodnota 

 počet životů 001 – 009 003 

 šířka lodě 002 – 045 010 

 počet řad kostiček 001 – 010 005 

 rychlost uživatelova počítače 150 – 600 320 

 barva rámečku herní plochy 000 – 255 213 

 barva kuličky 000 – 255 003 

 barva pozadí herní plochy 000 – 255 210 

 barva lodě 000 – 255 006 

 barva kostičky 000 – 255 165 

Čísla reprezentující barvy musejí být navzájem různá. 

 

Konfigurační soubor může vypadat například takto: 



003 010 005 320 213 003 210 006 165  

 

Programátorská dokumentace 

Zdrojový kód celého programu je v souboru arkanoid.asm. Je napsán v assembleru pro TASM. 

 

Datové proměnné: 

P – pevně nastavená hodnota ve zdrojovém souboru 

S – hodnota se načítá z konfiguračního souboru 

V – hodnota se mění v průběhu programu 

Název proměnné Druh 

proměnné 

Význam proměnné 

barva_kosticka S Barva kostiček, které má hráč odstranit. Musí se lišit od 

ostatních zvolených barev. 

barva_kulicka S Barva kuličky, kterou hráč odstraňuje kostičky.  Musí se 

lišit od ostatních zvolených barev. 

barva_lod S Barva lodě, kterou hráč ovládá.  Musí se lišit od ostatních 

zvolených barev. 

barva_pozadi S Barva pozadí herního pole.  Musí se lišit od ostatních 

zvolených barev. 

barva_ramecek S Barva rámečku kolem herní plochy.  Musí se lišit od 

ostatních zvolených barev. 

handle V Handle konfiguračního souboru (metoda cteni). 

chyba_cteni P String – chybová hláška – chyba při čtení z 

konfiguračního souboru. 

chyba_soubor P String – chybová hláška – nebyl nalezen konfigurační 

soubor. 

konfiguracni_soubor P Obsahuje název souboru, který obsahuje nastavení. 

lod V Aktuální pozice lodě během hry. Určuje pozici levého 

horního pixelu lodě. Pozice je udána jako offset ve 

videopaměti (levý horní roh má pozici 0, pravý dolní roh 

má pozici 63999). 

pocer_rad_kosticek S Počet řad kostiček, které má hráč odstranit, při zahájení 

hry. 

pocet_kosticek V Aktuální počet kostiček, které hráč musí ještě odstranit. 

pocet_kosticek_v_rade P Udává počet kostiček v jednom řádku. 

pocet_zivotu V Aktuální počet životů hráče během hry. 

pocet_zivotu_puvodni S Počet životů hráče při zahájení hry. 

posun_vlevo P Udává vzdálenost herního pole od okraje obrazovky v 

pixelech. 

posunuti_lode_dolu V Obsahuje offset začátku řádku s číslem 

posunuti_v_radkach ve videopaměti. 

posunuti_v_radkach P Určuje, na jakém řádku na obrazovce se pohybuje loď, 

zároveň tak určuje hranici, pod kterou se nesmí kulička 

dostat. 



pozice V Aktuální pozice kuličky během hry. Určuje pozici 

prostředního pixelu kuličky. Pozice je udána jako offset 

ve videopaměti (levý horní roh má pozici 0, pravý dolní 

roh má pozici 63999). 

rychlost S Hodnota určuje, jaké množství „prázdných operací“ se 

bude provádět v každém průběhu nekonečného cyklu. 

Slouží ke zpomalení hry na úroveň vhodnou pro člověka. 

sirka_lode S Šířka lodě, kterou hráč ovládá. Po vynásobení dvěma se 

rovná šířce v pixelech. 

smer_vert V Používá se při odstraňování kostičky (metody 

vymaz_kosticku a vymazavani). Udává, zda se aktuálně 

mazají pixely směrem nahoru (-1) nebo dolů (1). 

smer_vymaz V Používá se při odstraňování kostičky (metody 

vymaz_kosticku a vymazavani). Udává, zda se aktuálně 

mazají pixely směrem doleva (-1) nebo doprava (1). 

stav V Udává, zda je kulička v pohybu (1), nebo je přilepena na 

lodi a čeká na vystřelení (0). 

str1 P String – pokyny. 

str2 P String – pokyny. 

str3 P String – pokyny. 

str4 P String – závěrečná hláška. 

temp_soubor V Dočasná proměnná využívaná při načítání nastavení z 

konfiguračního souboru (metoda cteni) 

x V Určuje jakým směrem se aktuálně kulička pohybuje: 

doleva (-1), doprava (1), nepohybuje se (0). 

x_puvodni P Udává směr, jakým se bude kulička pohybovat po 

vystřelení: doleva (-1) nebo doprava (1). 

y V Určuje jakým směrem se aktuálně kulička pohybuje: 

nahoru (-1), dolů (1), nepohybuje se (0). 

y_puvodni P Udává směr, jakým se bude kulička pohybovat po 

vystřelení: nahoru (-1) nebo dolů (1). 

 

 

Metody 

 

Název metody Popis metody 

cekej Způsobuje zpomalení programu, aby byl hratelný. Obsahuje 

cykly, které nic neprovádějí, pouze zaměstnávají procesor. Délku 

cyklu určuje proměnná rychlost. 

cteni Slouží k načítání nastavení z konfiguračního souboru. Načte 

vždy 4B ze souboru a první 3 převede na numerickou hodnotu, 

tu uloží před návratem do AX. 

kontrola_hranic Je volána po každém pohybu kuličky. 

Nejprve se kontroluje, jestli kulička není níže než je hrací plocha 

– tedy hráč ji nestihl zachytit lodí. Pokud ano, je mu snížen počet 



životů a kulička je posazena na loď a čeká na vystřelení. Pokud 

má hráč 0 životu, je zavolána metoda prohra. 

Poté se kontrolují nárazy. 

Při pohybu nahoru se kontrolují nejbližší pixely nahoru od 

kuličky.  

Obdobně pro pohyb dolů, doleva a doprava. 

Pokud je nalezen pixel jiné barvy než má pozadí, dochází k 

odrazu, tj. směr pohybu je změněn na opačný (doleva změněno 

na doprava apod.). 

Nakonec se zkontrolují diagonálně umístěné nejbližší pixely, 

pokud je tam nalezen pixel jiné barvy, dojde ke změně v obou 

pohybech (tj. jak v horizontálním, tak vertikálním). 

Pokud důvodem odrazu byl pixel barvy barva_ramecek nebo 

barva_lod, dojde pouze k odrazu. Pokud měl barvu 

barva_kosticka, je zavolána metoda vymaz_kosticku (v SI-1 je 

offset daného pixelu). 

kosticky Vykreslí kostičky na herní plochu. Využívá proměnné 

barva_kosticka, pocet_rad_kosticek, pocet_kosticek_v_rade. 

kresli_k V AX (AL obsahuje stejnou hodnotu jako AH) je uložena barva, 

která určuje, zda se bude vykreslovat nebo mazat a v pozice je 

aktuální pozice kuličky. Provede vykreslení pixelů kuličky. 

kresli_lod V AX (AL obsahuje stejnou hodnotu jako AH) má uloženou 

barvu, která určuje, zda bude loď vykreslena nebo vymazána. V 

lod má uloženou pozici lodě. Vykreslí jednotlivé pixely lodě. 

kulicka_fce Pokud se hraje (kulička byla již vystřelena), vymaže kuličku na 

její původní pozici (vymaz_k), vypočte její novou polohu a 

vykreslí ji tam (vykresli_k). 

lod_fce Vymaže loď na její poslední pozici (vymaz_lod), ze souřadnic 

myši zjistí její novou polohu a vykreslí ji tam (vykresli_lod). 

Pokud ještě nebyla kulička vystřelena, je pozice kuličky 

změněna odpovídajícím způsobem. 

nakresli_pole Nejprve smaže celou obrazovku a pak vykreslí herní pole – 

okraje, pozadí herní plochy. Zavolá kosticky, 

vykresli_pocet_zivotu a vykresli_lod. 

nova_hra Provede inicializaci proměnných před započetím nové hry. 

Zavolá metody pro vykreslení herního pole a kostičky. 

prohra Nastaví barvu vlajky na červenou a zavolá vykresli_vlajku. 

Pokud se program vrátí, zavolá metodu nova_hra. 

start Hlavní metoda. Načítá nastavení ze souboru, vypíše pokyny, 

načte rychlost hry, nastaví videomód, inicializuje myš, zavolá 

nova_hra a přejde do nekonečného cyklu, který reprezentuje hru. 

V cyklu se vždy kontroluje stisk klávesy (zmacknutoESC) a 

pohyb (tj. pohyb lodě) a kliknutí (tj. vystřelení kuličky) myši. 

Zavolají se funkce lod_fce, kulicka_fce a cekej. 

ukonci Tato metoda je volána, pokud si uživatel přeje program ukončit. 

Vypne grafický mód obrazovky a ukončí program službou 

DOSu. 

vyhra Nastaví barvu vlajky na zelenou a zavolá vykresli_vlajku. Pokud 



se program vrátí, zavolá metodu nova_hra. 

vykresli_k Slouží k vykreslení kuličky. Nastaví barvu na barva_kulicka a 

zavolá kresli_k. 

vykresli_lod Slouží k vykreslování lodě. Nastaví barvu na barva_lod a zavolá 

kresli_lod. 

vykresli_pocet_zivotu Vymaže z obrazovky informaci o životech a vykreslí jich jen 

aktuální počet. 

vykresli_vlajku V AX (v AL je stejná hodnota jako v AH) má uloženo jakou 

vlajku má vykreslit (červenou nebo zelenou). Provede její 

vykreslení a čeká na reakci uživatele. Po stisknutí klávesy ESC, 

zavolá metodu ukonci, která ukončí program. Jinak po kliknutí 

levým tlačítkem myši, se metoda standardně ukončí a vrátí řízení 

volající metodě (prohra nebo vyhra). 

vymaz_k Slouží k vymazání kuličky z hrací plochy. Nastaví barvu na 

barva_pozadi a zavolá kresli_k. 

vymaz_kosticku Používá se při vymazávání kostičky z hrací plochy. V SI-1 je 

offset jednoho z pixelů kostičky. Funkce nejprve nastaví 

vymazávání pixelů směrem vpravo a nahoru od zadaného pixelu 

a zavolá funkci vymazavani. Poté provede vymazávání ve směru 

vlevo a dolu. Nakonec sníží počet kostiček ve hře, pokud je 

nulový, zavolá metodu vyhra. 

vymaz_lod Slouží k vymazávání lodě.  Nastaví barvu na barva_pozadi a 

zavolá kresli_lod. 

vymazavani V SI-1 má offset pixelu kde se má začít vymazávat. Smer_vymaz 

udává, jestli se maže směrem doprava nebo doleva. Smer_vert 

udává jestli nahoru nebo dolu. Metoda maže pixely (mění barvu 

pixelů na barvu pozadí) ve směru smer_vymaz, dokud nenarazí 

na pixel s barvou pozadí, v takovém případě vybere jako aktuální 

pixel pixel ve směru smer_vert, změní směr smer_vymaz a 

pokračuje dál. Pokud je při posunu dolu nebo nahoru jako 

aktuální pixel vybrán pixel barvy pozadí, metoda končí. 

zmacknutoESC Zkontroluje, zda byla stisknuta klávesa, pokud ano, zjistí její 

ASCII kód a porovná ho s kódem klávesy ESC. Pokud bylo 

stisknuto ESC, zavolá metodu ukonci. Jinak neprovede nic 

dalšího. 

 

 

Zpomalení hry na hratelnou rychlost: 

Nejjednodušším způsobem je zavést zdržovací cykly. Tento způsob jsem použil, protože se mi 

nepodařilo najít žádný jiný, který by fungoval. Zdržovací cyklus je implementován v metodě cekej, 

která je volána v každé iteraci „nekonečného cyklu“ cyklus, který se nachází v metodě start. Dobu, 

kterou program stráví v tomto cyklu ovlivňuje proměnná rychlost (čím je vyšší, tím déle tam 

program zůstává), jejíž hodnota se vypočte z hodnoty, která je v konfiguračním souboru a z hodnoty 

zadané uživatelem při zahájení hry. 

Jinou možností je využít čítač tiků procesoru, například pomocí INT 1Ah. Tento čítač se ale 

inkrementuje pouze 18,2-krát za sekundu, což je nepoužitelné pro plynulou hru. 

Také jsem zkoušel funkci BIOSu wait (MOV AX, 8600h; INT 15h), ale ta patří mezi extended 

funkce a je implementována jen v některých procesorech. V mém Intel Celeron 2GHz 



implementována není. 

 

Základní myšlenka řešení: 

Z velké části využívám videopaměť, místo abych udržoval některé informace v proměnných. K 

odrazu od stěn, lodě a kostiček dochází pokud se kulička dostane na pixel jiné barvy než má pozadí. 

V každé iteraci „nekonečného cyklu“ dochází k pohybu kuličky a následné kontrole, na jaké pixely 

se kulička dostala. 

 

Odrazy: 

Kulička má v každém momentě přiřazenu rychlost horizontální a vertikální. Pokud dochází k 

odrazu, je jednoduše odpovídající složka, nebo obě složky rychlosti změněny na opačnou hodnotu. 

 

Vymazání kostičky: 

Pokud má dojít k vymazání kostičky po nárazu od kuličky, program označí pixel, kde byl zjištěn 

náraz jako počáteční. Potom jsou jednotlivé pixely kostičky vymazávány ve dvou krocích. V 

prvním kroku se začnou mazat pixely napravo od počátečního pixelu, dokud se nenarazí na pixel s 

barvou pozadí. Poté se pomyslný mazací kurzor posune o řádek výše a maže se směrem doleva, 

dokud se opět nenarazí na pozadí a nezmění se tak směr mazání. Tak se pokračuje do té doby, 

dokud jsou o řádek výše pixely barvy jako má kostička. V druhém kroku se začne opět od 

startovního pixelu, ale ve směru doleva a dolu. 


