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Zadání

Autodráha je hra napsaná v jazyce Java, simulující dětskou autodráhu. Hráč ovládá klávesnicí malé 
autíčko a snaží se do cíle dojet dříve než soupeř. Tím může být buďto spoluhráč či počítač. Při cestě 
si ovšem musí dát pozor na to, aby nedostal smyk, nespadl z loopingu či nebyl zbytečně 
zablokován. Autodráhy si lze přitom vytvářet vlastní, jen pomocí textového editoru.

Práce s programem

Program lze spustit z třídy Autodraha, například jako target přiloženého Ant souboru. Po spuštění 
má hráč na výběr ze tří předpřipravených map (další lze vkládat do složky tracks). Dále si může 
zvolit přepínačem mezi živým protihráčem či počítačem. Po stisknutí Start začne samotný závod, 
který trvá tři kola. Hráč ovládá rychlost svého auta šipkami nahoru a dolů, protihráč pak klávesami 
W a S.

Ve hře je několik druhů stavebních dílů autodráhy:

• rovné díly

◦ start – výchozí a cílové políčko,

◦ zátaras – první hráč, který na políčko přijede, zablokuje vjezd dalšímu do té doby, než z 
políčka odjede,

◦ looping – hráč musí looping projet dostatečně rychle, aby z něho nespal, jinak se musí 
pomalu rozjíždět;

• zatáčky

◦ ostré – nutí hráče prudce brzdit,

◦ pozvolné – hráč může projíždět rychleji, aniž by mu hrozilo riziko smyku a z toho 
vyplývající časové penalizace;

• volné díly.

Z těchto dílů jsou nejenže postaveny vzorové dráhy, ale s jejich pomocí může uživatel vytvářet 
mapy vlastní.

Specifikace traťových souborů

Tratě se nacházejí v pracovní složce tracks. Zde se nachází jeden soubor se seznamem všech 
ostatních souborů v složce. Po přidání nového traťového souboru je nutné jej do tohoto souboru 
zapsat.

Formát traťového souboru je následující:

• 1. řádek je název trati,

• 2. řádek je počet sloupců,

• 3. řádek je počet řádků,
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• následuje popis buněk s pomocí klíčových slov, všechny buňky jsou oddělené mezerami, na 
konci řádku nesmí být žádný znak navíc.

Všechny typy políček mohou mít 4 typy orientace, označené: BASIC, DEG_90, DEG_270, 
DEG_180. Typy políček jsou blank (prázdné), straight (rovinka), narrowing (zúžení = blok), loop 
(looping), right (ostře vpravo), left (ostře vlevo), cross (křižovatka), rightStart (začátek jemného 
zahnutí doprva), rightMiddle (prostředek mírného oblouku), rightEnd (konec oblouku), obdobně 
pro levou stranu, nakonec sub (růžek vnitřní strany mírného oblouku).

V souboru je zapsána vždy dvojice typ:orientace na jednom rádku. Zapsaná políčka musí obsahovat 
start a od něj také musí navazovat. Platí, že lze na sebe napojit pouze navazující prvky.

Algoritmy a postupy

Hlavním problémem byla potřeba vypočítávat trajektorii autíček. Toho bylo dosaženo přímočarým 
postupem: rozdělením autodráhy na buňky podle vlastních stavebních dílů. Každý díl tedy počítá 
svou dílčí trajektorii pro autíčko, které jím projíždí. Pak bylo ale třeba se vyrovnat s přejížděním 
mezi políčky (pamatují se přetečené dráhy, ty se zpracovávají v dalšími políčku), k tomu mnoho 
různých transformací.

Kromě toho je třeba kontrolovat správnost a konzistenci načtených autodráh. To je zajištěno 
systémem vzájemně zapadajících slotů, které jsou typické pro jednotlivé díly.

Možnosti rozšíření

• Další díly (překážky i tvary zatáček),

• více herních módů,

• hra po síti,

• ozvučení,

• bohatší grafika.
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