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Abstract. The proposed application discussed in the present article is 
a browser based strategy game. The programmable languages and 
tools used for its development including JavaScript, jQuery, HTML, 
CSS, Kinvey, Sublime Text, etc. The application is build using the 
3-Tier Software Architecture. Some of the benefits of this architecture 
are scalability, speed of development, performance, availability, etc.

Увод
Компютърните игри са едни от най-големите забавле-

ния и то не само за деца. В момента има и се измислят 
игри, таргетиращи всяка част от обществото ни. Някои меч-
таят да бъдат готвачи, други военни и поради тази причина 
постоянно се измислят нови и разнообразни игри, за да 
задоволят нуждите и изискванията на техните потребите-
ли. Има много видове игри, но най-разпространените са 
multiplayer игрите или тези, в които потребителите могат 
да се съревновават, социализират и забавляват с други  
играчи от цял свят. С подобна цел е и разработената от 
авторите игра. Тя е онлайн браузърна стратегическа игра.

Какво представлява онлайн браузър играта
Това е игра, която няма нужда да бъде изтеглена или 

да бъде инсталирана на компютър. Тя се стартира и играе 
през интернет браузър. Представената игра е създадена по 
идеята на една стара игра от компанията BLIZZARD, наре-
чена StarCraft. Тя дава възможност на играчите да поемат 
контрол над армия с максимална популация до 200, докато 
предложената игра позволява на играчите да разполагат 
с неограничена армия и да се водят огромни и масивни 
битки.

В играта играчите се борят за ресурси, шпионират 
останалите играчи, организират армии с цел да се  защи-
тават или нападат техните опоненти.

Описание на използваните технологии
В приложението HTML се използва за изграждане и 

дизайн на уеб страницата, на която се играе. Тя предста-

влява  браузър игра без 3D графики или анимации, като 
се използват HTML елементи за визуализиране. Към HTML 
файловете са прикрепени множество JavaScript файлове, а 
и отделно вътре в някои от HTML файловете има вътрешно 
имплементиран JavaScript. Всеки HTML файл има собст-
вен CSS файл, който определя визуалното представяне на 
HTML елементите. Има част от HTML, който се генерира от 
JavaScript чрез JQuery. Приложението използва три  HTML 
файла:

Index.html
Index.html представлява главната страница, която съ-

държа информация за играта и нейната история, както и 
полетата за регистрация и вход. След успешна регистрация 
потребителите биват препратени към Home.html.

Admin.html
Admin.html представлява администраторския панел, 

чрез  който се зареждат играчите с ресурс спрямо тех-
ните единици и сгради. Тази страница е достъпна само за 
администратора и трябва да бъде стартирана и да работи 
ежедневно без спиране, за да може на всеки петнадесет 
минути да зарежда играчите с определения ресурс. Адми-
нистраторският панел съдържа бутон, чрез който ръчно се 
добавят ресурси.

Home.html
Home.html представлява основната страница, от коя-

то се използва приложението и играе играта. В нея се за-
режда HTML за няколко страници и постоянно се разменят 
спрямо това какво биха искали да правят потребителите. 
Разполага с падащо меню, откъдето можем да изберем кой 
HTML да бъде активен визуализиран.

JavaScript
В приложението JavaScript играе една от най-важните 

роли. Цялата функционалност в браузър играта се изпъл-
нява от отделни скриптове и функции в тях. Той служи за 
връзката на играта с базата данни. Благодарение на него 
се извършва вход (логин) и регистрация, смяната меж-
ду различните панели в home.html, добавянето на ресурс, 
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строенето на сгради и единици и най-важното самото из-
пълнение на нападенията между играчите.

Приложението използва следните скриптове, разде-
лени в три  подгрупи:

Библиотечни (libs)
Тези скриптове са с отворен код и са изтеглени от 

интернет. Всеки е с различна функционалност:
• bootstrap.min.js
• jquery.min.js
• q.js

Помощни (helpers)
Тези скриптове са изготвени с цел спомагане на 

другите скриптове като съдържание на константи файлове 
(constants.js) и рекуестери (requester.js).

Requester.js – това е скриптът, чрез който се осъщест-
вяват POST, GET, PUT и DELETE заявки.

Модулни (modules)
Тези скриптове са свързани с requester.js и извикват 

чрез функции за определени случаи заявките от requester.
js за дадените таблици. Всеки от скриптовете обслужва 
собствена таблица и затова техните имена са:

User.js, Building.js, Unit.js и Upgrade.js

Главни (main)
Това са главните скриптове, в които са кодирани фи-

налните функции, които се извикват в играта, те работят с 
почти всичките по-горни:

• admin.js
Това е скриптът който се изпълнява в админи-
стративния панел, неговата цел е да зареди игра-
чите с определен ресурс спрямо техните единици 
и сгради.

• index.js
Това е скриптът, който се изпълнява в началната 
страница и съдържа функциите за вход и регис-
трация.

• home.js
Това е скриптът, който се изпълнява в основна-
та страница  за обновяване на информацията и 
предоставяне на нужните функции за командите, 
които искаме да изпълним.

• war.js
Този скрипт се изпълнява в основната страницата 
и служи за обслужване какво се случва във War 
Room.

jQuery
jQuery е имплементирано чрез посоченото по-горе  

jquery.min.js. То представлява разпространена алтернатива 
на JavaScript, публикувана в началото на 2006 г. от Джон 
Резиг [5]. В основата си jQuery опростява достъпа  до 

всеки елемент на дадена уеб страница, като по този начин 
позволява лесно изграждане на динамична функционал-
ност в страниците.

Чрез него се улеснява извикването на функции при 
натискане на бутони, както и създаване на динамичен HTML 
код, който бива добавен в определени ситуации. Използва 
се във всички главни скриптове, както и има имплемента-
ция в home.html.

Kinvey
В приложението се използва Kinvey като Cloud база 

от данни (БД), където се съхранява информацията за ре-
гистрираните потребители, както и техните юнити сгради 
и други.

Архитектура на приложението
Главната архитектура на приложението се състои от 

три слоя. Други архитектури са предложени в [1] и [2].

Фиг. 1. Архитектура на приложението

Presentation Layer
В презентационния слой се извършва комуникацията 

между потребителите и приложението. Потребителите имат 
пряк достъп до този слой, който представлява уеб странни-
ците и чрез него те извикват команди, които се изпълняват 
в следващия слой. Той е изграден чрез HTML и CSS, както 
и малко JavaScript за респонсив дизайн.

Logic Layer
Логическият слой или още известен като бизнес логи-

ка. Тук се изпълняват процесите и функциите, които потре-
бителят задейства, но няма достъп до тяхното изпълнение. 
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Както и стартира всички функции, които са му нужни да 
изпълни зададената задача. Тук може да се изтеглят данни/
информация от базата данни и да се обработват или да се 
работи с тях за изпълнение на дадена функция.

Data Access Layer
Това е слоят, който се съдържа в суров вид данните 

на приложението или още т. нар. база от данни. В случая 
тя се намира в Cloud пространството и е съставена от 
четири таблици, свързани със специфичен ключ. Тя може 
да бъде достъпена от логическия слой или ръчно от адми-
нистратора.

Изпълнение на схемата
Потребителят достъпва приложението чрез своя уеб 

браузър и при натискане на бутона Register, използвай-
ки презентационния слой, се стартира функция (за регис-
трация), която се изпълнява от скрипт в логическия слой 
и след приемане на потребителските данни той стартира 
определените процеси за регистрация. По този начин се 
изпраща заявка от тип POST към базата данни с информа-
цията за новия потребител, както и таблицата, в която ще 
бъде записан. В приложението при регистрация се създават 
автоматично и другите таблици за дадения потребител.

Архитектура на двубоя  
между двама играчи

Главната функция в играта е тази за двубоя между 
играчите. Други подходи са разгледани в [3] и [4].

Фиг. 2. Архитектура на двубоя между двама играчи

Битката се извършва на два различни фронта, тъй 
като играта разполага както с наземни, така и с летящи 
единици. Затова логиката зад двубоя стартира така, че пър-
во се сблъскват  наземните единици на единия играч с тези 
на другия и в същото време се сблъскват и техните летящи 
единици. Тъй като има повече от една единица от всеки 
тип, затова всяка единица си има приоритет на атака или 

позиция в армията. Първият ред, който ще бъде поразен, 
ще бъде определена единица. След като даденият играч е 
победил наземната армия на другия играч и той разпола-
га с единици, които могат да стрелят по въздух, неговата 
наземна армия се насочва към въздушната на опонента и 
обратното.

Приоритетите са показани на фиг. 3. 

Фиг. 3. Приоритети на единиците по време на двубой

HTML архитектура
HMTL архитектурата се състой от три HTML файла: 

index.html, home.html и admin.html., показани на фиг. 4.

Фиг. 4. HTML архитектура
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Admin.html е отделен от всички други и няма връзка 
с тях, неговата цел е административна. До него достъп има 
само администраторът на играта, чрез него той обновява 
ресурсите на всички играчи спрямо формулата и техните 
единици и сгради.

Index.html представлява началната страница с опция 
за логин (вход) или нова регистрация, както и история за 
играта и войната, в която ще вземе участие потребителят 
след регистрация. След регистрация или успешен вход ав-
томатично страницата препраща към home.html и се обно-
вява информацията.

Home.html е един HTML файл, в който се съдържа html 
за още четири страници, но от гледна точка на дизайн и 
действие цялата информация е в един html файл. Просто оп-
ределените страници седят скрити, докато се показват само 
тази, които искаме. Пример: ако имаме home.html?id=units, 
ще ни зареди страницата за строене на единици.

JavaScript архитектура

Фиг. 5. JavaScript архитектура

Скриптовете в приложението са закачени за HTML 
чрез jQuery. Някои от тях стартират още в момента, в който 
се достъпи дадената страница, а други очакват натискане-
то на някой бутон. Повечето функции имат един и същи 
цикъл, но с различна задача. Стартират се от html onClick 
или load. Функциите за всеки html са изнесени в отделни 
главни скриптове. Там се определя към кой модул да се 
отправи заявката. Модулът определя дадената функция как-
ва заявка ще бъде и се подава с данните в requester.js, от 
където се изпраща заявката към БД. След като се получи 
отговор, той се връща като резултат (result set) в главния 
скрипт и оттам се обработват данните според целта на 

процеса/функция и накрая резултатът се показва в html, за 
да бъде видим за потребителя.

Архитектура на Kinvey БД
БД на приложението се намира в Cloud Storage в 

Kinvey [6]. Информацията в нея може да бъде променяна 
чрез функциите на приложението. Ако се изисква ръчна на-
меса, администраторът може да влиза и да променя дадена 
информация в Cloud пространството. БД съдържа  таблица 
с потребители, които всеки път като влязат в приложение-
то, стартират сесия и разполагат със собствено _id, чрез 
което се свръзват към другите таблици. В БД на приложе-
нието се съдържа информация за всеки потребител – с 
какъв ресурс разполага, какви единици, какви сгради и 
какви подобрения. Всеки потребител разполага с един ред 
във всяка една от таблиците и оттам се извличат данните 
за него чрез неговото _id.

Фиг. 6. Архитектура на база данните  
и връзка между таблиците

Примерно изпълнение при закупуване на единица
В примера потребителят достъпва html частта за за-

купуване на единици и стартира функцията onClick. Тя се 
изпълнява в home.js, oткъдето се стартират две заявки. 
Едната към таблицата с потребители, за да осъществи 
потребителската идентификация (user id), както и заяв-
ка към таблицата на закупената единица, където данни-
те се обновяват спрямо направената покупка. След това 
се стартират две отделни функции тип заявки, едната е 
за обновяване на броя на потребителските единици от 
този тип, а другата е за обновяване на ресурсите след 
покупката. В дадения пример и двете заявки са от тип 
POST, които заедно с данните се изпращат от модулните 
скриптове към requester.js, а той от своя страна обновя-
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ва БД. При правилно изпълнение следва презареждане 
на уеб страницата с цел визуализиране на новия брой 
единици.

Фиг. 7. Примерна архитектура за закупуване на единица

Заключение
Проектът може да бъде доразвиван с допълнителни 

услуги като:
• Добавяне на съобщения между играчите и запаз-

ване на военните доклади.
• Смяна и възстановяване на парола.
• По-добро балансиране на играта.
• Добавяне на още раси и разширяване на исто-

рията.
Други подобни игри, от които е взета идеята за иг-

рата: www.bulfleet.com, www.hanovete.com, www.sco.trs10.
com.
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