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  ИЗВОД 

 

  Овај дипломски рад описује пројекат израде електронске игре „Breakout“ 
на језику С++ коришћењем објектно-оријентисаног програмирања. У уводном делу је 
дат преглед историје развоја електронских игара, а затим је описано идејно решење 
са употребљеним класама. 
 

 

  ABSTRACT 

 

  This work describes the project of development of the electronic game 
„Breakout“ in programming language C++ using object-oriented programming (OOP). In 
the introduction, there is historical review of the development of electronic games, followed 
by a description of the main idea used in the process, with classes used in it. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

САДРЖАЈ 

1. УВОД............................................................................................................................ 1 

1.1. МОТИВ ЗА ИЗБОР ТЕМЕ ДИПЛОМСКОГ РАДА ....................................................... 1 

1.2. ИСТОРИЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ ИГАРА ........................................................................... 1 

1.3. ПОНГ .................................................................................................................................... 3 

1.4. „BREAKOUT“ ...................................................................................................................... 4 

1.4.1. Концепт и дизајн ........................................................................................................ 4 
1.4.2. Опис игре ..................................................................................................................... 6 

2. РАЗВОЈНО ОКРУЖЕЊЕ ............................................................................................ 7 

3. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ..................................................................................................... 8 

3.1. КЛАСА ПАЛИЦА ................................................................................................................ 8 

3.2. КЛАСА КУГЛИЦА ............................................................................................................... 8 

3.3. КЛАСА БЛОК ...................................................................................................................... 9 

3.4. КЛАСА РЕЗУЛТАТ ............................................................................................................. 9 

3.5. КЛАСА СЛИКЕ .................................................................................................................. 10 

3.6. КЛАСА АНИМАЦИЈА ...................................................................................................... 10 

3.7. „MAIN“ ФУНКЦИЈА .......................................................................................................... 10 

4. ПРАКТИЧНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ......................................................................... 12 

4.1. MAIN.CPP .......................................................................................................................... 12 

4.2. PARAMETRI.H .................................................................................................................. 16 

4.3. PALICA.H ........................................................................................................................... 17 

4.4. PALICA.CPP ...................................................................................................................... 17 

4.5. KUGLICA.H ....................................................................................................................... 18 

4.6. KUGLICA.CPP .................................................................................................................. 18 

4.7. BLOK.H .............................................................................................................................. 19 

4.8. BLOK.CPP ......................................................................................................................... 19 

4.9. REZULTAT.H ...................................................................................................................... 20 

4.10. REZULTAT.CPP ................................................................................................................ 20 

4.11. SLIKE.H .............................................................................................................................. 21 

4.12. SLIKE.CPP ........................................................................................................................ 22 

4.13. ANIMACIJA.H .................................................................................................................... 23 

4.14. ANIMACIJA.CPP .............................................................................................................. 23 

5. ЗАКЉУЧАК ............................................................................................................... 24 

6. ЛИТЕРАТУРА: ........................................................................................................... 25 

 



Игњатовић Ивица: Електронска игра „BREAKOUT“ (клон), реализација на језику С++                                

1 

 

1. УВОД 

 

1.1. МОТИВ ЗА ИЗБОР ТЕМЕ ДИПЛОМСКОГ РАДА 

 

Недавно сам похађао курс „CS50 – Introduction to computer science“ у 
организацији Универзитета Харвард, где је један од пројектних задатака био да 
се на програмском језику С направи клон игре „Breakout“. Овај задатак и 
пратећа прича су ми се толико допали да сам пожелео да их поделим са 
другима. Сматрам да свако ко жели да се бави програмирањем треба да ради 
овакве и сличне забавне пројекте на свом путу стицања знања, јер они дају 
мотивацију и додатно самопоуздање за наставак. Стога је мој избор био да овај 
исти пројекат реализујем на програмском језику С++, применом објектно-
оријентисане логике. 

1.2. ИСТОРИЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ ИГАРА 

 

Електронске игре, које се другачије могу називати „видео игре“ или 
„компјутерске игре“, први пут се појављују раних 50-тих година 20. века. Њихова 
улога у то време била је: 

 програми за тренинг 

 програми за истраживање (нпр. вештачке интелигенције) 

 демонстрациони програми, чија је сврха да импресионирају или забаве 

Најстарија позната написана игра (која није имплементирана на рачунару) 
била је симулација шаха, коју су 1948. написали Алан Тјуринг и Дејвид 
Шамперноун. Прва игра која је направљена са циљем да забави људе (а не да 
демонстрира могућности нових технологија) била је „Тенис за двоје“, коју је 
осмислио Вилијем Хигинботам, а конструисао Роберт Дворак 1958. године. Ова 
игра је радила на аналогном компјутеру, а графика је била приказивана на 
осцилоскопу.  

Слика 1.1: Осцилоскоп коришћен за игру „Тенис за двоје“ 
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У то време игре нису могле комерцијално да заживе јер је конструкција 
рачунара била веома скупа. Са појавом првих транзистора, димензије и цена 
рачунара драстично се смањују. Лабораторија „Линколн“ на Масачусетском 
институту технологије (МИТ) развила је први прототип са транзисторима, назван 
„ТХ-0“. Његов комерцијални наследник произведен је 1957. године у компанији 
„DEC“ под именом „PDP-1“. Ови рачунари стављени су на располагање 
студентима МИТ-а за личне пројекте, и та одлука изнедрила је 1962. године 
прву широко распрострањену игру: „Spacewar!“  

 

 

Слика 11.2.2: Изглед игре „Spacewar!“ 

Иако је још тада уочен комерцијални потенцијал електронских игара, 
висока цена хардвера задржала је све студентске пројекте у оквирима 
универзитетских лабораторија све до почетка 70-тих година. Са интеграцијом 
више транзистора у један микрочип, добија се значајна уштеда на цени 
хардвера, па долази до новог таласа миникомпјутера са ценом испод 10.000 
долара. Иако је ова цена још увек превисока за кућни буџет, исплатива је за 
индустрију забаве, која доживљава развој кроз „машине на новчић“ (познатије 
као „Аркадне игре“). То су електро-механичке машине типично постављене на 
јавним местима попут ресторана, барова или играоница, а типични примери из 
тог времена су флипери и видео игре са тематиком пуцања или вожње.    

 

Слика 1.3: Играчка конзола „Magnavox Odyssey“ 
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Упоредо са развојем рачунара, 1966. године почиње и развој система који 
могу да се укључе у стандардне ТВ уређаје. Тако 1971. године настаје прва 
играчка конзола „Magnavox Odyssey“, која није доживела велики комерцијални 
успех, али је утицала на даљи развој индустрије забаве.  

 

1.3.  ПОНГ 

 

Један од инжењера који су се бавили производњом машина на новчић, 
Нолан Бушнел, 1972. године основа компанију „Атари“ са колегом Тедом 
Дабнијем. Када је видео презентацију ове конзоле, свидела му се игра „Стони 
тенис“, тако да је ангажовао програмера Алана Алкорна да направи верзију за 
њихов систем, и тако је настао чувени „Понг“, игра у којој два играча контролишу 
„рекете“ са леве и десне стране екрана, и пребацују „лоптицу“ преко „мреже“. 

Алан Алкорн је бивши Бушнелов и Дабнијев колега, зато су одлучили да га 
ангажују. Ово је Алкорну био први сусрет са програмирањем видео игара, а 
пројекат је требало да буде само „загревање“. Алкорн је закључио да је основни 
концепт игре досадан, па је додао нове опције: поделио је палицу за игру на 8 
сегмената, централни сегменти су лоптицу враћали под правим углом, а остали 
сегменти под мањим угловима. Додао је опцију да лоптица убрзава што дуже 
проводи у игри, а након поентирања и прекида игре, брзина се враћа на 
почетну. 

Велики успех ове игре утемељио је развојни пут индустрији видео игара. 
Разне варијанте игара „са лоптицом и палицом“ заситиле су тржиште игара 
током 1973. и 1974. године. Само Атари је до краја 1973. године продао 2.500 
апарата за играње, а до краја 1974. овај број је порастао на преко 8.000. Па 
ипак, Атаријеви апарати су чинили мање од трећине продатих уређаја. 
Конкуренција је копирала идеју која није била патентирана, а једино решење да 
се бори против конкуренције и имитатора Бушнел је видео у производњи бољих 
производа, кроз иновације и нове концепте. Тако су настали „Pong Doubles“, 
„Super Pong“, „Ultra Pong“, „Quadrapong“ и „Pin-Pong“. Ове игре су увеле 
могућност да се 4 играча такмиче у паровима („Pong Doubles“) или једни против 
других на различитим крајевима екрана („Quadrapong“). 

Слика 1.4: Изглед игре „Понг“ 



Игњатовић Ивица: Електронска игра „BREAKOUT“ (клон), реализација на језику С++                                

4 

 

 

Следећа идеја била је да се направи Понг за једног играча и тако је 
настала чувена игра „Breakout“, где је циљ игре био да се лоптицом гађа зид од 
цигала. Играч би палицом одржавао лоптицу у игри, а сваки погодак лоптицом у 
зид би уклањао погођену циглу. 

 

1.4.  „BREAKOUT“ 

 

1.4.1. Концепт и дизајн  

 

Концепт и дизајн игре иницијално су осмислили Нолан Бушнел и Стив 
Бристоу. Бушнел је био сигуран да ће игра бити популарна, Алана Алкорна је 
поставио за менаџера пројекта, а за дизајнирање прототипа је 1975. године 
задужио Стива Џобса. Понудио му је 750 долара уз додатни бонус од 50 долара 
по чипу ако број коришћених ТТЛ чипова буде мањи од 50. У то време је Атари 
производио игре које су захтевале од 150 до 170 чипова. Бушнел је знао да 
Стив Џобс има пријатеља Стива Вознијака, који је направио верзију игре Понг 
са само 30-так чипова, а у то време је био запослен у компанији „Hewlett-
Packard“, па је зато понудио овај бонус. Џобс је обећао да ће завршити прототип 
за 4 дана, иако је овај процес обично трајао месецима. 

 

 

Слика 1.5: Изглед апарата за играње 
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Џобс је убедио Вознијака да раде заједно, уз обећање да ће поделити 
зараду на једнаке делове ако Вознијак успе да смањи број коришћених чипова. 
Рок је испоштован после 4 непроспаване ноћи заредом, које је Вознијак провео 
у Атарију. Током дана је на свом послу дорађивао дизајн, а Џобс је конструисао 
и тестирао прототип. Овај успех награђен је бонусом у износу од 5.000 долара, 
које је Џобс сакрио од Вознијака и задржао за себе. Вознијак је добио само 350 
долара јер је био убеђен да је договорено 700 долара за дизајн са мање од 50 
чипова и 1.000 долара за дизајн са мање од 40. Његов оригинални дизајн 
користио је 42 чипа а коначно решење које ради користило је 44. Изјавио је да 
су били толико уморни да више нису могли ништа да ураде на оптимизацији 
дизајна. 

Атари ипак није био у могућности да користи овај дизајн, јер је био 
превише компактан и компликован за производњу помоћу Атаријевих метода. 
На крају је Атари дизајнирао своју верзију, која је имала 100-тинак ТТЛ чипова. 

  

Слика1.6: Рекламни летак за игру „Breakout“ 

Слика 1.7: Изглед апарата за играње Слика 1.8: Изглед екрана са игром 
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1.4.2. Опис игре 

 

Оригинални апарат са игром је користио црно-бели монитор. На њега је 
лепљен целофан у боји, како би блокови били различитих боја. Блокови су 
распоређени у 8 редова, 2 реда на дну су била жуте боје и сваки блок је носио 
по 1 поен. Затим, 2 реда изнад њих била су у зеленој боји, блокови су носили по 
3 поена. Следећа 2 реда изнад била су у наранџастој боји, вредности 5 поена 
по блоку, и последња 2 реда на врху обојена су у црвено и блокови из њих су 
вредели по 7 поена. Играч је имао 3 „живота“ да „очисти“ 2 екрана са 
блоковима. Када се лоптицом први пут погоди врх екрана, палица за игру се 
смањује на половину своје дужине. Брзина лоптице се повећава после 4 
ударца, после 12 удараца, после првог контакта са наранџастим редом и после 
првог контакта са црвеним редом. 

Велики успех који је ова игра доживела мери се у броју њених 
реинкарнација и клонова, на разним платформама и оперативним системима: 
„Super Brеakout“ (Atari), „Breakout 2000“ (Atari), „Arkanoid“ (Taito), „Quester“ 
(Namco), „Brick Breaker“ (BlackBerry), „Brickmania“ (iRiver), „Alleyway“ (Nintendo), 
„Block Buster“ (Microvision), „Hardball“ (Palm OS), „Off the Wall“ (Atari Games) … 
само су неки од многобројних популарних наслова. 
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2. РАЗВОЈНО ОКРУЖЕЊЕ 

 

Након похађања неколико курсева програмирања на интернету, развојно 
окружење (IDE – Integrated development enviroinment) које је највише коришћено 
било је „Code::Blocks“, па је то био логичан избор и за израду овог дипломског 
рада. У питању је бесплатан (open-source) пројекат, који ради на више 
оперативних система (Windows, Linux, MAC OS X, FreeBSD, OpenBSD, Solaris) 
који је оријентисан на програмске језике С, С++, Fortran и D. За израду 
дипломског рада коришћена је верзија 13.12 (rev 9501). 

Code::Blocks подржава више компајлера, укључујући: GCC, MinGW, Digital 
Mars, MS Visual C++, Borland C++, LLVM Clang, Watcom, LCC и Intel C++ 
Compiler. Мој избор био је GCC 4.7.1. 

За цртање графичких елемената на екрану одабране су библиотеке из  
SFML (Simple and Fast Multimedia Library) пакета, који такође може да се користи 
на више оперативних система (Windows, Linux, Mac OS X, ускоро и Android и 
iOS). 

Ово развојно окружење (са поменутим компајлером) омогућава примену 
нових  технологија и решења. Конкретно, у изради дипломског рада коришћене 
су неке новине из ISO стандарда С++11. 

 

 

Слика 2.1: Иглед развојног окружења „Code::Blocks“ 
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3. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

 

Објекти који постоје у игри „Breakout“ су: палица, куглица и блокови. То 
значи да цела игра може да се постави са ове три класе. Осим њих, додата је и 
класа за чување резултата игре. Накнадно су додате и класе за учитавање 
слика и за приказ разних екрана (уводни, завршни, инструкције), које служе да 
визуелно обогате игру. 

Све класе су реализоване са приватним атрибутима и јавним методама за 
дохватање и постављање вредности атрибута. 

 

3.1. КЛАСА ПАЛИЦА 

 

Ова класа има само два атрибута: фигуру (правоугаоник) и брзину 
кретања. Док је брзина кретања прости тип податка (float), фигура је објекат 
класе RectangleShape. Ова класа је изведена из класе Shape, која је изведена 
из две класе: Drawable и Transformable. 

 

 

Конструктор класе Палица има следеће аргументе: почетне х и у 
координате креираног објекта, дужину и ширину објекта, као и показивач на 
текстуру која ће бити коришћена да визуелно обогати објекат. 

 

3.2. КЛАСА КУГЛИЦА 

 

Слично класи Палица, и ова класа има само атрибуте за фигуру (овога 
пута то је круг) и брзину кретања објекта. Сада су за брзину потребне две 
променљиве: једна за брзину по х координати, а друга по у, јер се куглица креће 
у читавом простору за игру, за разлику од палице, која се креће само по х 
координати. Фигура је објекат класе CircleShape, која је (исто као 
RectangleShape) изведена из класе Shape. 

Слика 3.1: Дијаграм наслеђивања класе „RectangleShape“ 
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Конструктор класе Куглица, слично конструктору класе Палица има 
аргументе: почетне х и у координате за задавање положаја креираног објекта, 
полупречник круга (фигуре) и показивач на текстуру, која је ту да допринесе 
визуелном утиску. 

 

3.3.  КЛАСА БЛОК 

 

Блок је класа чији објекти имају три приватна атрибута. Први је фигура 
правоугаоног облика, исто као за класу Палица, а остали атрибути су вредност 
блока (типа int) и логички податак „да ли је блок ударен куглицом“, који се 
користи приликом  одређивања да ли је дошло до колизије и да ли тај објекат 
треба уклонити из игре. 

Конструктор ове класе исто има за аргументе х и у координате креираног 
објекта, затим је ту боја објекта (у случају да није било могуће учитати текстуру) 
и вредност блока (у различитим редовима блокови имају различите боје и 
вредности), као и показивач на текстуру. 

 

3.4. КЛАСА РЕЗУЛТАТ 

 

Ова класа служи за приказ резултата игре: колико је поена играч освојио и 
колико му је „живота“ (покушаја) преостало, тако да су приватни атрибути ове 
класе две променљиве типа int. Првобитна реализација класе је за приказ ових 
бројева користила објекте класе Text (која је исто изведена из класа Drawable и 
Transformable), али су проблеми у коришћењу ове класе били узрок да се развој 
програма усмери ка коришћењу графичких, уместо текстуалних елемената. Тако 
су за атрибуте ове класе додати објекти класе Sprite, који су у току игре 
пресвлачени разним текстурама, како би приказивали цифре на различитим 
децималним позицијама. Опис поменутих проблема се налази на следећој 
интернет-адреси: http://en.sfml-dev.org/forums/index.php?topic=19727 

 

Слика 3.2: Дијаграм наслеђивања класе „CircleShape“ 

http://en.sfml-dev.org/forums/index.php?topic=19727
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Слика 3.3: Текстура за приказ броја поена и живота 

 

3.5. КЛАСА СЛИКЕ 

 

Класа која служи да визуелно обогати игру. Нема конструктор. Приватни 
атрибути су објекти класе Texture. Има их десет, колико се слика и учитава: 
четири за приказ уводног екрана, екрана са правилима игре (који се приказује и 
када се игра паузира), екрана у случају победе и у случају пораза; три за приказ 
блокова (различитих боја и вредности); по један за приказ палице, куглице и 
поена.  

 

3.6. КЛАСА АНИМАЦИЈА 

 

Још једна класа чија је улога да визуелно обогати игру. Исто нема 
конструктор, али нема ни атрибуте. Има само једну методу, која креира објекат 
класе Блок, на њега „лепи“ текстуру са неком од четири слике (у зависности од 
ситуације бира се одговарајућа слика: уводни екран, правила игре, победа или 
пораз), затим тај блок увећава у петљи, чиме се ствара привид анимације. 

 

3.7. „MAIN“ ФУНКЦИЈА 

 

 Главна функција програма на почетку уводи фазе у којима игра може да 
се налази (почетак, играње, пауза, крај). Затим се иницијализују објекти који ће 
се користити током играња: први и најважнији је прозор за играње, учитавају се 
слике које ће се користити у приказу објеката, генерише се насумични број за 
усмеравање кретања куглице, праве се објекти класа Палица, Куглица и Блок. 

 Следећи корак је да се покрене петља игре („game loop“), која ће трајати 
док се не уклоне сви блокови са екрана, или док се не „изгубе сви животи“. У 
оквиру ове петље обрађују се акције корисника (притисак на одређене тастере), 
цртају се прозор и објекти који учествују у игри, врши се испитивање да ли је 
дошло до колизије објеката и прерачунавају се последице тих колизија 
(промена смера кретања објеката, увећање броја поена, уклањање блокова са 
екрана). По изласку из ове петље приказује се екран за победу или пораз играча 
и игра се завршава затварањем прозора. 
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Слика 3.4: Финални изглед игре 
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4. ПРАКТИЧНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

 

4.1. MAIN.CPP 
 
#include "Parametri.h" 
 
//  Deklaracije pomocnih funkcija 
template<class T1, class T2> bool sudarObjekata(T1& objekatA, T2& objekatB); 
void proveraSudara(Palica& palica, Kuglica& kuglica); 
sf::Vector2f proveraSudBK(Blok& blok, Kuglica& kuglica); 
 
 
int main() 
{ 
 
    // faza u kojoj se igra nalazi 
    enum FazaIgre { Pocetak, Igranje, Pauza, Kraj }; 
    FazaIgre trenutnaFaza = Pocetak; 
 
 
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
    //          PRIPREMA IGRE - INICIJALIZACIJA ELEMENATA 
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
    // kreiranje/crtanje prozora za igru 
    sf::RenderWindow prozor{{sirinaProzora, visinaProzora}, "Diplomski rad - Breakout klon"}; 
    prozor.setFramerateLimit(60); 
 
    // Sakrivanje kursora 
    prozor.setMouseCursorVisible(false); 
 
    // Ucitavanje slika koje ce se koristiti u prikazu elemenata 
    Slike slike; 
    slike.Ucitaj(); 
 
    // Inicijalizacija rezultata i broja života (kreiranje objekta) 
    Rezultat rezultIgre(slike.Poeni()); 
 
    // generisanje nasumicnog broja za kretanje kuglice 
    srand(time(0)); 
    float randomBroj = rand() % (2 * (int)brzinaKugle) - brzinaKugle; 
 
    // kreiranje palice za igru 
    Palica palica(sirinaProzora / 2, visinaProzora - 50, duzinaPalice, sirinaPalice, 
slike.Palica()); 
 
    // Svi blokovi bice clanovi vektora blokova, kreiranje objekata 
    // vrši se kroz dve ugnježdene FOR petlje (za redove i kolone) : 
    std::vector<Blok> blokovi; 
    for (int red = 0; red < brojRedova; red++) 
    { 
        for (int kolona = 0; kolona < brojKolona; kolona++) 
        { 
            // preracun vrednosti potrebne za konstruktor bloka - pomocne promenljive 
            float koordX = razmakOdVrha + 3 * razmak + kolona * (duzinaBloka + razmak); 
            float koordY = razmakOdVrha * 2 + red * (sirinaBloka + razmak); 
 
            sf::Color obojiRed;    // bojenje blokova u zavisnosti od reda u kome se nalaze 
            switch (red) 
            { 
                case 0  :  obojiRed = sf::Color::Red; break; 
                case 1  : 
                case 2  :  obojiRed = sf::Color::Magenta; break; 
                case 3  : 
                case 4  :  obojiRed = sf::Color::Yellow; break; 
            } 
 
            int poeni;   
 
            // dodeljivanje vrednosti blokovima u zavisnosti od reda u kome se nalaze 
            sf::Texture * tekstura;  // dodeljivanje slike/teksture blokovima 
            switch (red) 
            { 
                case 0  :  poeni = 50; tekstura = slike.Blok50(); break; 
                case 1  : 
                case 2  :  poeni = 20; tekstura = slike.Blok20(); break; 
                case 3  : 
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                case 4  :  poeni = 10; tekstura = slike.Blok10(); break; 
            } 
            // funkcija ima iste parametre kao konstruktor 
            blokovi.emplace_back(koordX, koordY, obojiRed, poeni, tekstura); 
        } 
    } 
 
    // kreiranje kuglice za igru, realizacija preko VEKTORA u kome se nalazi jedna kuglica. 
    // Omogucava dodavanje VISE KUGLICA ukoliko se iskoristi specijalni bonus-dodatak u igri. 
    std::vector<Kuglica> kuglice; 
    kuglice.emplace_back(sirinaProzora / 2, visinaProzora / 2, poluprKugle, slike.Kuglica()); 
 
    // vektor u kome se nalaze VEKTORI, inicijalizacija brzina kuglica 
    std::vector<sf::Vector2f> brzine; 
    brzine.emplace_back(sf::Vector2f(randomBroj, -brzinaKugle)); 
    for (int i = 0; i < kuglice.size(); i++) 
    { 
        brzine[i].x = randomBroj; 
        brzine[i].y = -brzinaKugle; 
    } 
 
 
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
    //          PETLJA IGRE - "GAME LOOP" 
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
    sf::Event akcijaKorisnika; 
    bool igraTraje = true; 
    while (rezultIgre.BrojZivota() > 0 && blokovi.size() > 0 && igraTraje) 
    { 
        switch (trenutnaFaza) 
        { 
        case Pocetak: 
            { 
                Animacija pocetniEkran; 
                pocetniEkran.Prikaz(prozor, sf::Color::White, slike.UvodniEkran()); 
                trenutnaFaza = Pauza; 
                break;   // Pocetak 
            } 
        case Igranje: 
            { 
                // klik miša ili pritisak na bilo koji taster pokrece kuglicu, pocinje igra. 
                // ako se pritisne "ESC", igra se pauzira, prikazuju se pravila igre. 
                // ako se prozor zatvori na "X", igra se završava. 
                while (prozor.pollEvent(akcijaKorisnika)) 
                { 
                    if (akcijaKorisnika.type == sf::Event::Closed) 
                    { 
                        trenutnaFaza = Kraj; 
                    } 
                    if (akcijaKorisnika.type == sf::Event::EventType::KeyPressed) 
                    { 
                        if (akcijaKorisnika.key.code == sf::Keyboard::Escape) 
                        { 
                            // prvo se za sve kuglice sacuvaju brzine,  
                            // pa se prikaže ekran sa pravilima 
                            for (int i = 0; i < kuglice.size(); i++) 
                            { 
                                brzine[i].x = kuglice[i].BrzinaX(); 
                                brzine[i].y = kuglice[i].BrzinaY(); 
                            } 
                            trenutnaFaza = Pauza; 
                        } 
 
                        if (akcijaKorisnika.key.code == sf::Keyboard::Space) 
                        { 
                            for (int i = 0; i < kuglice.size(); i++) 
                            { 
                                if (kuglice[i].BrzinaY() == 0) 
                                { 
                                    kuglice[i].PromeniBrzinuX(brzine[i].x); 
                                    kuglice[i].PromeniBrzinuY(brzine[i].y); 
                                } 
                            } 
                        } 
 
                        // "CHEAT" - pravljenje još jedne kuglice  :) 
                        if (akcijaKorisnika.key.code == sf::Keyboard::K) 
                        { 
                            randomBroj = rand() % (2 * (int)brzinaKugle) - brzinaKugle; 
                            kuglice.emplace_back(sirinaProzora / 2, visinaProzora / 2, 
poluprKugle, slike.Kuglica()); 
                            brzine.emplace_back(sf::Vector2f(randomBroj, -brzinaKugle)); 
                        } 
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                    } 
                } 
 
 
                // "ciscenje" prozora, pre iscrtavanja novog frejma 
                prozor.clear(sf::Color::Black); 
 
 
                // promena pozicije svih pokretnih objekata 
                palica.Promena(); 
                for (int i = 0; i < kuglice.size(); i++) 
                { 
                    kuglice[i].Promena(); 
                } 
 
 
                // pomocne promenljive za ispitivanje kolizije kuglice i bloka 
                sf::Vector2f maxUD  = sf::Vector2f(0.0f, 0.0f); 
                sf::Vector2f udarac = sf::Vector2f(0.0f, 0.0f); 
 
                // provera kolizije kuglica sa raznim objektima 
                for (int i = 0; i < kuglice.size(); i++) 
                { 
 
                    // provera da li je došlo do kolizije kuglice sa palicom 
                    proveraSudara(palica, kuglice[i]); 
 
                    // ako je kuglica završila na dnu ekrana, gubi se "život" 
                    if (kuglice[i].BrzinaX() != 0.0f && kuglice[i].dole() > visinaProzora + 
50) 
                    { 
                        kuglice[i].PromeniBrzinuX(0.0f); 
                        kuglice[i].PromeniBrzinuY(0.0f); 
 
                        // uništavanje kuglice koja je udarila u dno 
                        kuglice.erase(kuglice.begin() + i); 
                        brzine.erase(brzine.begin() + i); 
 
                        // život se gubi TEK kad je poslednja kuglica nestala sa ekrana  
                        // (ako ih ima više) 
                        // i onda se pravi nova kuglica 
                        if (kuglice.size() == 0) 
                        { 
                            rezultIgre.SmanjiZivot(); 
                            rezultIgre.Promena(); 
 
                            // pravljenje nove kuglice 
                            randomBroj = rand() % (2 * (int)brzinaKugle) - brzinaKugle; 
                            kuglice.emplace_back(sirinaProzora / 2, visinaProzora / 2, 
poluprKugle, slike.Kuglica()); 
                            brzine.emplace_back(sf::Vector2f(randomBroj, -brzinaKugle)); 
                        } 
                    } 
 
                    // provera kolizije kuglice sa blokom i uklanjanje blokova koji su udareni 
                    for (int j = 0; j < blokovi.size(); ) 
                    { 
                        udarac = proveraSudBK(blokovi[j], kuglice[i]); 
                        if (udarac.x > udarac.y) 
                        { 
                            if (udarac.x > maxUD.x) 
                            { 
                                maxUD.x = udarac.x; 
                            } 
                        } 
                        else 
                        { 
                            if (udarac.y > maxUD.y) 
                            { 
                                maxUD.y = udarac.y; 
                            } 
                        } 
 
                        // uklanjanje udarenog bloka 
                        if (blokovi[j].Udaren()) 
                        { 
                            blokovi.erase(blokovi.begin() + j); 
                            rezultIgre.PovecajRez(blokovi[j].Vrednost()); 
                            rezultIgre.Promena(); 
                        } 
                        else 
                        { 
                            j++; 
                        } 
                    } 
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                    // promena pravca kuglice u zavisnosti od udarca : 
                    // udarac u blok sa strane menja samo kretnju kuglice po X-osi 
                    if (maxUD.x > 0.0f) 
                    { 
                        kuglice[i].PromeniBrzinuY(-kuglice[i].BrzinaY()); 
                    } 
                    // udarac u blok odozdo ili odozgo menja kretnju kuglice po Y-osi 
                    if (maxUD.y > 0.0f) 
                    { 
                        kuglice[i].PromeniBrzinuX(-kuglice[i].BrzinaX()); 
                    } 
 
                } 
 
 
                // prikaz sadržaja prozora : svih objekata koji ucestvuju u igri 
                prozor.draw(palica.Figura()); 
                prozor.draw(rezultIgre.Rezul()); 
                prozor.draw(rezultIgre.Rez1000()); 
                prozor.draw(rezultIgre.Rez100()); 
                prozor.draw(rezultIgre.Rez10()); 
                prozor.draw(rezultIgre.Rez1()); 
                prozor.draw(rezultIgre.BrojZiv()); 
                prozor.draw(rezultIgre.Broj()); 
 
                // petlja "for_each" koristi se za crtanje svih blokova iz vektora,  
                // a druga za sve kuglice iz drugog vektora 
                for (Blok& jedanBlok : blokovi) prozor.draw(jedanBlok.Figura()); 
                for (Kuglica& jednaKuglica : kuglice) prozor.draw(jednaKuglica.Figura()); 
 
                prozor.display(); 
                break;   // Igranje 
            } 
        case Pauza: 
            { 
                Animacija pauza; 
                pauza.Prikaz(prozor, sf::Color::White, slike.PravilaIgre()); 
                trenutnaFaza = Igranje; 
                // bugfix: 
                for (int i = 0; i < kuglice.size(); i++) 
                { 
                    if (kuglice[i].BrzinaX() == 0.0f) 
                    { 
                        brzine[i].x = randomBroj; 
                        brzine[i].y = -brzinaKugle; 
                    } 
                } 
                break;   // Pauza 
            } 
        case Kraj: 
            { 
                igraTraje = false; 
                break;   // Kraj 
            } 
        } 
    } 
 
 
    if (rezultIgre.BrojZivota() == 0) 
    { 
        Animacija poraz; 
        poraz.Prikaz(prozor, sf::Color::White, slike.Poraz()); 
    } 
 
    if (blokovi.size() == 0) 
    { 
        Animacija pobeda; 
        pobeda.Prikaz(prozor, sf::Color::White, slike.Pobeda()); 
    } 
 
    // sve se završilo kako treba, izlaz iz igre redovan. 
    return 0; 
    prozor.close(); 
 
} 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//          POMOCNE FUNKCIJE 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
template<class T1, class T2> bool sudarObjekata(T1& objekatA, T2& objekatB) 
{ 
    return objekatA.desno() >= objekatB.levo() && objekatA.levo() <= objekatB.desno() 
           && objekatA.dole() >= objekatB.gore() && objekatA.gore() <= objekatB.dole(); 
} 
 
// provera sudara kuglice sa palicom 
void proveraSudara(Palica& palica, Kuglica& kuglica) 
{ 
    // ako nema sudara, izlazi se iz funkcije 
 
    if(!sudarObjekata(palica, kuglica)) return; 
 
    // ako su se palica i kuglica sudarili, kuglica se odbija uvis 
    kuglica.PromeniBrzinuY(-kuglica.BrzinaY()); 
 
    // ugao pod kojim se kuglica odbija zavisi od dela palice u koju je udarila: 
    // na sredini palice se odbija vertikalno (pod uglom od 90 stepeni), 
    // a na kraju palice pod uglom od 22,5 stepena (linearna funkcija) 
    // takodje, menja se i brzina (ugao od 45 stepeni je sa pocetnom brzinom, 
    // manji ugao ubrzava, a veci ugao usporava kretanje loptice 
    kuglica.PromeniBrzinuX(brzinaKugle * 4 * (kuglica.x() - palica.x()) / duzinaPalice); 
} 
 
// provera sudara kuglice sa blokom 
sf::Vector2f proveraSudBK(Blok& blok, Kuglica& kuglica) 
{ 
    // ako nema sudara, vraca se 0 
    if(!sudarObjekata(blok, kuglica)) return sf::Vector2f(0.0f, 0.0f); 
 
    // u protivnom, blok je udaren 
    blok.Udarac(true); 
 
    // preracun sa koje strane je kuglica udarila blok, za koliko se figure preklapaju: 
    float preklopLevo  = kuglica.desno() - blok.levo(); 
    float preklopDesno = blok.desno() - kuglica.levo(); 
    float preklopGore  = kuglica.dole() - blok.gore(); 
    float preklopDole  = blok.dole() - kuglica.gore(); 
 
    return sf::Vector2f(min(abs(preklopLevo), abs(preklopDesno)),  min(abs(preklopGore), 
abs(preklopDole))); 
} 
 

4.2. PARAMETRI.H 

 
#ifndef PARAMETRI_H 
#define PARAMETRI_H 
 
// SVI parametri igre, na jednom mestu! 
 
#include <SFML/Graphics.hpp> 
#include <algorithm> 
#include <iostream> 
#include <random> 
 
#include "Kuglica.h" 
#include "Palica.h" 
#include "Blok.h" 
#include "Rezultat.h" 
#include "Slike.h" 
#include "Animacija.h" 
 
using namespace std; 
 
 
// definicije velicina koje se koriste u igri 
#define sirinaProzora 600 
#define visinaProzora 750 
 
#define brzinaKugle 3.0f 
#define brzinaPalice 5.0f 
 
#define razmakOdVrha 25.0f 
#define brojRedova 5 
#define brojKolona 10 
#define razmak 2.0f 
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static float duzinaBloka  = (sirinaProzora - (brojKolona + 1) * razmak) / brojKolona; 
static float sirinaBloka  = duzinaBloka / 2; 
static float duzinaPalice = 2 * duzinaBloka; 
static float sirinaPalice = 2 * sirinaBloka / 3; 
static float poluprKugle  = 2 * sirinaBloka / 5; 
 
#endif // PARAMETRI_H 

 

4.3. PALICA.H 

 
#ifndef PALICA_H 
#define PALICA_H 
 
#include "Parametri.h" 
 
class Palica 
{ 
public: 
    // konstruktor postavlja objekat na zadatu koordinatu, 
    // sa zadatim dimenzijama (dužina, širina) 
    Palica(float x, float y, float duz, float sir, sf::Texture * tekstura); 
 
    // metode koje "vracaju" privatne vrednosti (getters) 
    sf::RectangleShape Figura() { return _figura; } 
    float Brzina() { return _brzina; } 
 
    // pomocne metode za lakšu manipulaciju objektom 
    float x()       { return _figura.getPosition().x; } 
    float y()       { return _figura.getPosition().y; } 
    float levo()    { return x() - _figura.getSize().x / 2; } 
    float desno()   { return x() + _figura.getSize().x / 2; } 
    float gore()    { return y() - _figura.getSize().y / 2; } 
    float dole()    { return y() + _figura.getSize().y / 2; } 
 
    // metode koje "postavljaju" privatne vrednosti (setters) 
    void PromeniBrzinu(float novaBrz) { _brzina = novaBrz; } 
 
    // promena položaja objekta - kretanje 
    void Promena(); 
 
private: 
    sf::RectangleShape _figura; 
    float _brzina; 
}; 
 
#endif // PALICA_H 
 

4.4. PALICA.CPP 

 
#include "Palica.h" 
 
Palica::Palica(float x, float y, float duz, float sir, sf::Texture * tekstura) 
{ 
    // pomocna promenljiva tipa VECTOR, koja se koristi 
    // kao argument funkcije setSize() 
    sf::Vector2f dimenzije(duz, sir); 
 
    _figura.setPosition(x, y); 
    _figura.setSize(dimenzije); 
    _figura.setFillColor(sf::Color::Blue); 
    _figura.setTexture(tekstura, true); 
 
    // ova funkcija postavlja centar u centar figure 
    // umesto u gornji levi ugao pravougaonika 
    _figura.setOrigin(duz / 2, sir / 2); 
 
    _brzina = 0.0f; 
} 
 
void Palica::Promena() 
{ 
    _figura.move(_brzina, 0.0f); 
 
    if (sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::Key::Left) && levo() > 0) 
    { 
        _brzina = -brzinaPalice; 
    } 
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    else if (sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::Key::Right) && desno() < sirinaProzora) 
    { 
        _brzina = brzinaPalice; 
    } 
    else 
    { 
        _brzina = 0.0f; 
    } 
} 

 

4.5. KUGLICA.H 

 
#ifndef KUGLICA_H 
#define KUGLICA_H 
 
#include "Parametri.h" 
 
class Kuglica 
{ 
public: 
    // konstruktor postavlja kuglicu na zadatu koordinatu, 
    // sa zadatim poluprecnikom i zadatom brzinom 
    Kuglica(float x, float y, float r, sf::Texture * tekstura); 
 
    // metode koje "vracaju" privatne vrednosti (getters) 
    sf::CircleShape Figura() { return _figura; } 
    float BrzinaX() { return _brzinaX; } 
    float BrzinaY() { return _brzinaY; } 
    // pomocne metode za lakšu manipulaciju objektom 
    float x()       { return _figura.getPosition().x; } 
    float y()       { return _figura.getPosition().y; } 
    float levo()    { return x() - _figura.getRadius(); } 
    float desno()   { return x() + _figura.getRadius(); } 
    float gore()    { return y() - _figura.getRadius(); } 
    float dole()    { return y() + _figura.getRadius(); } 
 
    // metode koje "postavljaju" privatne vrednosti (setters) 
    void PromeniBrzinuX(float noviX) { _brzinaX = noviX; } 
    void PromeniBrzinuY(float noviY) { _brzinaY = noviY; } 
 
    // promena položaja objekta - kretanje 
    void Promena(); 
 
private: 
    sf::CircleShape _figura; 
    float _brzinaX; 
    float _brzinaY; 
 
}; 
 
#endif // KUGLICA_H 

 

4.6. KUGLICA.CPP 

 
#include "Kuglica.h" 
 
Kuglica::Kuglica(float x, float y, float r, sf::Texture * tekstura) 
{ 
    _figura.setPosition(x, y); 
    _figura.setRadius(r); 
    _figura.setFillColor(sf::Color::White); 
    _figura.setTexture(tekstura); 
 
    // ova funkcija postavlja centar kugle u fizicki centar, 
    // umesto u gornji levi ugao kvadrata 
    _figura.setOrigin(r, r); 
 
    // pocetna brzina kuglice 
    _brzinaX = 0; 
    _brzinaY = 0; 
} 
 
void Kuglica::Promena() 
{ 
    _figura.move(_brzinaX, _brzinaY); 
 
    // odbijanje loptice od leve i desne ivice ekrana 



Игњатовић Ивица: Електронска игра „BREAKOUT“ (клон), реализација на језику С++                                

19 

    if ((levo() < 0 && _brzinaX < 0) || (desno() > sirinaProzora && _brzinaX > 0)) 
    { 
        PromeniBrzinuX(-BrzinaX()); 
    } 
 
    // odbijanje loptice od vrha ekrana 
    if (gore() < 0) 
    { 
        PromeniBrzinuY(-BrzinaY()); 
    } 
} 

 

4.7. BLOK.H 

 
#ifndef BLOK_H 
#define BLOK_H 
 
#include "Parametri.h" 
 
class Blok 
{ 
public: 
    // konstruktor postavlja blok na zadatu koordinatu, 
    // sa zadatim parametrima (boja, vrednost) 
    Blok(float x, float y, sf::Color boja, int vred, sf::Texture * tekstura); 
 
    // metoda koja ispituje da li blok još uvek postoji, 
    // ili je uništen (kad ga udari kuglica) 
    bool Udaren() { return _udaren; } 
 
    // metode koje "vracaju" privatne vrednosti (getters) 
    sf::RectangleShape Figura() { return _figura; } 
    float Vrednost() { return _vrednost; } 
    // pomocne metode za lakšu manipulaciju objektom 
    float x()       { return _figura.getPosition().x; } 
    float y()       { return _figura.getPosition().y; } 
    float levo()    { return x() - _figura.getSize().x / 2; } 
    float desno()   { return x() + _figura.getSize().x / 2; } 
    float gore()    { return y() - _figura.getSize().y / 2; } 
    float dole()    { return y() + _figura.getSize().y / 2; } 
 
    // metode koje zadaju vrednosti privatnim elementima (setters) 
    void Udarac(bool b) { _udaren = b; } 
 
    // promena velicine bloka 
    void PromeniVelicinu(float dx, float dy); 
 
private: 
    sf::RectangleShape _figura; 
    int _vrednost; 
    bool _udaren; 
}; 
 
#endif // BLOK_H 

 

4.8. BLOK.CPP 

 
#include "Blok.h" 
 
Blok::Blok(float x, float y, sf::Color boja, int vred, sf::Texture * tekstura) 
{ 
 
    // pomocna promenljiva tipa Vector2f, koja se koristi 
    // kao argument funkcije setSize() 
    sf::Vector2f dimenzije(duzinaBloka, sirinaBloka); 
 
    _figura.setPosition(x, y); 
    _figura.setSize(dimenzije); 
    _figura.setFillColor(boja); 
    _figura.setTexture(tekstura); 
 
    // ova funkcija postavlja centar u centar figure 
    // umesto u gornji levi ugao pravougaonika 
    _figura.setOrigin(duzinaBloka / 2, sirinaBloka / 2); 
 
    // vrednost bloka, koliko poena donosi njegovo uništavanje 
    _vrednost = vred; 



Игњатовић Ивица: Електронска игра „BREAKOUT“ (клон), реализација на језику С++                                

20 

 
    // blok nije udaren 
    _udaren = false; 
 
} 
 
void Blok::PromeniVelicinu(float dx, float dy) 
{ 
    _figura.setSize(sf::Vector2f(dx, dy)); 
} 
 

4.9. REZULTAT.H 

 
#ifndef REZULTAT_H 
#define REZULTAT_H 
 
#include "Parametri.h" 
 
class Rezultat 
{ 
public: 
    Rezultat(sf::Texture & poeni); 
 
    // metode za dohvatanje vrednosti (getters) 
    int BrojZivota()       { return _brojZivota;  } 
    int BrojPoena()        { return _rezultat;    } 
    sf::Sprite Rezul()     { return _rezul;       } 
    sf::Sprite Rez1000()   { return _rez1000;     } 
    sf::Sprite Rez100()    { return _rez100;      } 
    sf::Sprite Rez10()     { return _rez10;       } 
    sf::Sprite Rez1()      { return _rez1;        } 
    sf::Sprite BrojZiv()   { return _brojZiv;     } 
    sf::Sprite Broj()      { return _broj;        } 
 
    // metode za postavljanje vrednosti (setters) 
    void PovecajRez(int x) { _rezultat += x; } 
    void SmanjiZivot() { _brojZivota--; } 
 
    // ažuriranje rezultata i broja života 
    void Promena(); 
 
 
private: 
 
    int _rezultat; 
    int _brojZivota; 
    sf::Sprite _rezul; 
    sf::Sprite _rez1000; 
    sf::Sprite _rez100; 
    sf::Sprite _rez10; 
    sf::Sprite _rez1; 
    sf::Sprite _brojZiv; 
    sf::Sprite _broj; 
}; 
 
#endif // REZULTAT_H 
 

4.10. REZULTAT.CPP 

 
#include "Rezultat.h" 
 
Rezultat::Rezultat(sf::Texture & poeni) 
{ 
    // Konstruktor postavlja pocetne vrednosti za igru 
    _rezultat = 0; 
    _brojZivota = 3; 
 
    // Prikaz sprajtova sa teksturom rezultata i odredjivanje pozicije 
    _rezul.setTexture(poeni); 
    _rezul.setTextureRect(sf::IntRect(0, 50, 200, 50)); 
    _rezul.setPosition(duzinaBloka + 2 * razmak, 3 * razmak); 
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    _rezul.setScale(sf::Vector2f( razmakOdVrha / 50, razmakOdVrha / 50 ) ); 
 
    _rez1000.setTexture(poeni); 
    _rez1000.setTextureRect(sf::IntRect(0, 0, 50, 50)); 
    _rez1000.setPosition(3 * duzinaBloka + 4 * razmak, 3 * razmak); 
    _rez1000.setScale(sf::Vector2f( razmakOdVrha / 50, razmakOdVrha / 50 ) ); 
 
    _rez100.setTexture(poeni); 
    _rez100.setTextureRect(sf::IntRect(0, 0, 50, 50)); 
    _rez100.setPosition(3 * duzinaBloka + 4 * razmak + (_rez1000.getLocalBounds().width * 
razmakOdVrha / 50), 3 * razmak); 
    _rez100.setScale(sf::Vector2f( razmakOdVrha / 50, razmakOdVrha / 50 ) ); 
 
    _rez10.setTexture(poeni); 
    _rez10.setTextureRect(sf::IntRect(0, 0, 50, 50)); 
    _rez10.setPosition(3 * duzinaBloka + 4 * razmak + (2 * _rez1000.getLocalBounds().width * 
razmakOdVrha / 50), 3 * razmak); 
    _rez10.setScale(sf::Vector2f( razmakOdVrha / 50, razmakOdVrha / 50 ) ); 
 
    _rez1.setTexture(poeni); 
    _rez1.setTextureRect(sf::IntRect(0, 0, 50, 50)); 
    _rez1.setPosition(3 * duzinaBloka + 4 * razmak + (3 * _rez1000.getLocalBounds().width * 
razmakOdVrha / 50), 3 * razmak); 
    _rez1.setScale(sf::Vector2f( razmakOdVrha / 50, razmakOdVrha / 50 ) ); 
 
    // prikaz sprajtova za broja života 
    _brojZiv.setTexture(poeni); 
    _brojZiv.setTextureRect(sf::IntRect(200, 50, 200, 50)); 
    _brojZiv.setPosition(6 * duzinaBloka + 7 * razmak, 3 * razmak); 
    _brojZiv.setScale(sf::Vector2f( razmakOdVrha / 50, razmakOdVrha / 50 ) ); 
 
    _broj.setTexture(poeni); 
    _broj.setTextureRect(sf::IntRect(150, 0, 50, 50)); 
    _broj.setPosition(8 * duzinaBloka + 9 * razmak, 3 * razmak); 
    _broj.setScale(sf::Vector2f( razmakOdVrha / 50, razmakOdVrha / 50 ) ); 
 
} 
 
void Rezultat::Promena() 
{ 
    _broj.setTextureRect(sf::IntRect(_brojZivota * 50, 0, 50, 50)); 
    _rez1000.setTextureRect(sf::IntRect(50 * (_rezultat / 1000), 0, 50, 50)); 
    _rez100.setTextureRect(sf::IntRect(50 * ((_rezultat % 1000) / 100), 0, 50, 50)); 
    _rez10.setTextureRect(sf::IntRect(50 * ((_rezultat % 100) / 10), 0, 50, 50)); 
    _rez1.setTextureRect(sf::IntRect(50 * (_rezultat % 10), 0, 50, 50)); 
} 

 

4.11. SLIKE.H 

 
#ifndef SLIKE_H 
#define SLIKE_H 
 
#include "Parametri.h" 
 
class Slike 
{ 
public: 
    void Ucitaj(); 
 
    // funkcije za dohvatanje slika (getters) 
    sf::Texture * UvodniEkran() { return &_uvodniEkran; } 
    sf::Texture * PravilaIgre() { return &_pravilaIgre; } 
    sf::Texture * Pobeda()      { return &_pobeda;      } 
    sf::Texture * Poraz()       { return &_poraz;       } 
 
    sf::Texture * Palica()   { return &_palica;   } 
    sf::Texture * Kuglica()  { return &_kuglica;  } 
 
    sf::Texture * Blok10()   { return &_blok10;   } 
    sf::Texture * Blok20()   { return &_blok20;   } 
    sf::Texture * Blok50()   { return &_blok50;   } 
 
    // prikaz poena 
    sf::Texture & Poeni()    { return _poeni;    } 
 
private: 
    sf::Texture _uvodniEkran; 
    sf::Texture _pravilaIgre; 
    sf::Texture _pobeda; 
    sf::Texture _poraz; 
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    sf::Texture _blok10; 
    sf::Texture _blok20; 
    sf::Texture _blok50; 
 
    sf::Texture _palica; 
    sf::Texture _kuglica; 
 
    sf::Texture _poeni; 
}; 
 
#endif // SLIKE_H 
 

4.12. SLIKE.CPP 

 
#include "Slike.h" 
 
void Slike::Ucitaj() 
{ 
    if (_pravilaIgre.loadFromFile("slike/PravilaIgre.png") != true) 
    { 
        return; 
    } 
 
    if (_uvodniEkran.loadFromFile("slike/PocetniEkran.png") != true) 
    { 
        return; 
    } 
 
    if (_pobeda.loadFromFile("slike/pobeda.png") != true) 
    { 
        return; 
    } 
 
    if (_poraz.loadFromFile("slike/poraz.png") != true) 
    { 
        return; 
    } 
 
    // ucitavanje slike za palicu 
    if (_palica.loadFromFile("slike/palica.png") != true) 
    { 
        return; 
    } 
 
    // ucitavanje slike za kuglicu 
    if (_kuglica.loadFromFile("slike/kuglica.png") != true) 
    { 
        return; 
    } 
 
    // ucitavanje slika za blokove 
    if (_blok10.loadFromFile("slike/blok10.png") != true) 
    { 
        return; 
    } 
 
    if (_blok20.loadFromFile("slike/blok20.png") != true) 
    { 
        return; 
    } 
 
    if (_blok50.loadFromFile("slike/blok50.png") != true) 
    { 
        return; 
    } 
 
    // ucitavanje slike za prikaz poena i života 
    if (_poeni.loadFromFile("slike/poeni.png") != true) 
    { 
        return; 
    } 
} 
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4.13. ANIMACIJA.H 

 
#ifndef ANIMACIJA_H 
#define ANIMACIJA_H 
 
#include "Parametri.h" 
 
class Animacija 
{ 
public: 
    void Prikaz(sf::RenderWindow& prozor, sf::Color boja, sf::Texture * tekstura); 
private: 
}; 
 
#endif // ANIMACIJA_H 
 

4.14. ANIMACIJA.CPP 

 
#include "Animacija.h" 
 
void Animacija::Prikaz(sf::RenderWindow& prozor, sf::Color boja, sf::Texture * tekstura) 
{ 
 
    // inicijalizacija pocetnog ekrana 
    Blok pozadina(0.0f, 0.0f, boja, 0, tekstura); 
 
    // crtanje bloka, "animacija" 
    float dx = sirinaProzora / 100; 
    float dy = visinaProzora / 100; 
    while (dx < sirinaProzora + 60.0f) 
    { 
        pozadina.PromeniVelicinu(dx, dy); 
        dx += sirinaProzora / 100; 
        dy += visinaProzora / 100; 
 
        prozor.clear(sf::Color::White); 
        prozor.draw(pozadina.Figura()); 
        prozor.display(); 
    } 
 
 
    // klik miša ili pritisak na bilo koji taster izlazi iz ovog ekrana 
    sf::Event akcija; 
    while (true) 
    { 
        while (prozor.pollEvent(akcija)) 
        { 
            if (akcija.type == sf::Event::EventType::KeyPressed 
             || akcija.type == sf::Event::EventType::MouseButtonPressed 
             || akcija.type == sf::Event::EventType::Closed) 
            { 
                return; 
            } 
        } 
    } 
} 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

 Пројекат који је представљен у овом дипломском раду може да се 
искористи за даљу надградњу: могу се додавати додатни нивои игре, код се 
може компајлирати за неку популарну платформу, попут  Android или iOS. 
Простора за унапређење има још много, а за израду неког комерцијалног 
производа потребно је уложити изузетно много времена и енергије. Ипак, овај 
процес уме на свој начин да буде забаван, а осећај који се јавља на крају 
највећа је награда за сав уложени труд. 
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