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1. Beskrivelse af projektet  
Spillet “connect five” foregår i konsollen, og er et 2-player spil, hvor spillerne skiftevis skal indtaste 

et nummer fra 1-7, alt efter hvor de vil placerer deres brik. For at få spillernes input, har jeg 

importeret og anvendt java.util.Scanner. Derudover har jeg taget en beslutning om, at spillets player 

1 anvender en brik som er bogstavet “X” og player 2’s brik er bogstavet“Y”.  

Spillet vil starte med at generere et spil bræt som er 6 høj og 9 bred, hvor begge ydresider bliver 

fyldt op med random generede brikker, altså X eller Y. For at dette har kunne lade sig gøre, har jeg 

importeret og anvendt java.util.Random. Disse ydresider med random generede brikker, er som en 

del af udseendet på spil brættet, og vil derfor ikke indgå i optællingen, om der findes 5 på stribe af 

samme brik. Udover de random brikker, vil spilbrættet starte med at blive fyldt op af bogstavet “O”, 

som repræsenterer at feltet er tomt. Et billede af hvordan spilbrættet ser ud med random brikker i 

siderne kan ses forneden:   

2. UML klasse diagram  
For at give et overordnet visuelt billede af hvordan projektet er opdelt med hensyn til klasserne, 

samt hvilke attributter og metoder der indgår, har jeg valgt at udarbejde et UML klasse diagram, 

som kan ses på nedenstående billede.  
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Projekter består af 4 klasser: Main, RandomTokens, SpilMatrix og TjekMatrix. Jeg har valgt at 

undlade Main klassen i klasse diagrammet, da main klassens funktion er at kalde SpilMatrix og 

sætte spillet igang med SpilMatrixens metode public void setup();.  

RandomTokens har ansvaret for at generere random brikker i kolonne 1 (index 0) og kolonne 9 

(index 8). Det er i denne klasse, hvor java.util.Random importeres og anvendes i metoden: public 

void indsætRandomTokens(String [][] startArrayMatrix, int column, int row).  

SpilMatrix har ansvaret for at spillet starter og slutter som det skal, tegne spilbrættet og holde styr 

på spilleren, samt hvor de vælger at smide deres brik.  

For at holde spillet kørende så længe spillerne hverken har vundet eller at spilbrættet er fyldt op, har 

jeg anvendt et while-loop med en boolean “run” i setup-metoden. Derudover anvender jeg 2 

dimensionelt arrays til at skabe spilbrættet, som printes i konsollen, ved at løbe arrayet igennem i et 

nested for-loop. I forlængelse til dette, kopieres indholdet i start array brættet til 2 andre arrays, 

tilhørende om det er player X eller player Y som smider en brik. Således vil de random placerede 

brikker i ydresiderne forblive de samme under hele spillet forløb, indtil et nyt spil startes. 

Derudover, er det i denne klasse, at projektet importerer og anvender java.util.Scanner, for at kunne 

modtage spillerens input. 

TjekMatrix har ansvaret for at finde 5 på stribe vandret, lodret og diagonalt. Hvis den finder 5 på 

stribe, vil spillet blive afsluttet. Ligeledes har klassen TjekMatrix en metode, som tjekker op på om 

spil brættet er fyldt op, uden at nogle af spillerne har vundet. Hvis dette er tilfældet, vil spillet 

ligeledes blive afsluttet.  

3. Refleksion 
Efter at have udarbejdet projektet, har jeg reflekteret over den måde jeg finder 5 på stribe på.  

For at finde fem på stribe vandret, lodret og diagonalt den ene retning, har jeg anvendt et netsted 

for-loop til at løbe det 2 dimensionelle array igennem. Dog, da jeg skulle finde fem på stribe den 

anden diagonale retning, fandt jeg ud af, at dette ikke “bare lige” kunne løbes igennem, da der ville 

komme en index out of bounds. Dermed måtte jeg ændre taktik, og finde naboerne til placeringen i 

stedet. Hvis jeg skulle lave projektet på ny, og med den viden jeg har erfaret mig undervejs, ville jeg 
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være mere konsistent og dermed anvende teknikken i at finde naboer og “tælle” de ens naboer, i den 

ønskede retning, til hver retning.  

4. Inspiration  
Til projektet har jeg fundet inspiration til at fylde kolonne 1(index 0 i array) og kolonne 9 (index 8 i 

array) med random tokens. I min inspirations kilde er der anvendt random.nextInt(), som generere 

et random, hvor ved man kan vælge i hvilken rækkevidde disse skal være ved bounds, som fremgår 

i parentesen. Min inspirationskilde havde et bounds på 3, hvilket jeg har ændret til 2, da jeg 

udelukkende ønsker 2 forskellige tokens der skal fyldes op random.  

Derefter har jeg anvendt en switch-case, hvor de random generede tal bliver indsat. Dette betyder at, 

hvis tallet er 0, vil brikken der skal indsættes være “X” og hvis det random generede tal er 1, vil 

brikken der skal indsættes være “Y”.  Udsnit af koden jeg har skrevet er vist på billedet forneden, 

og kilden er indsat som fodnote . Yderligere vil kilden også fremgå som kommentar i koden.  1

 https://www.tutorialspoint.com/how-to-populate-a-2d-array-with-random-alphabetic-values-1

from-a-range-in-java
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