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Abstract

In this project we examine how to develop a 2D game in the object-oriented programming

language Java. Our mission is to develop an interactive game that furthermore could give us

the understanding of object oriented programming. The game's mission is, for the player, to

collect the asked amount of groceries dropped from the top of the display. Both negative and

positive amounts will be dropping and it’s the players job to collect the right amount. Based

on the object oriented programming we’re able to create different classes for different parts of

our game elements, such as Game, Player, and ShoppingBasket, and use inheritance and

polymorphism to create a hierarchy of classes within the game. Through designing the game

and developing the code, we learn how to implement the requirements that we listed in the

start of the project’s development, so that the end result would match the list of requirements

and our expectations.
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Begrebsafklaring

Begreb Betydning

Bruger Person, der spiller spillet

Beløb Den efterspurgte sum som spilleren skal indsamle.

Level Level er det niveau som spilleren befinder sig i og som
øger sværhedsgraden for hvert vundet spil.

Madvare De rektangler af objekter, som daler ned fra user
interfacets top.

Pris Pris er relateret til det tal som en dalende madvare
indeholder.

Program Hele programkoden. Når programmet lukkes er det

hele koden der stopper.

Rektangel Den geometriske form som har højde og bredde

Spil Det user interface som brugeren kan bevæge sig rundt i
og fange madvarerne.

Spiller Figuren nederst i spillet som skal dalende madvare og
kan styres fra højre til venstre af brugeren.

Tidsrammen Henviser til der til tids nedtællingen i user interfacet.

User interface Den grænseflade hvori spillet visualiseres og brugeren
kan interagerer med spillet
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1. Indledning

I en verden hvor teknologi er i konstant udvikling, og hvor der hver dag bliver skabt nye idéer

og nye koncepter, ønsker vi at tage del i denne udvikling, som kan være med til at forbedre

vores kompetencer indenfor programmering. Vi har udviklet et 2D spil i

programmeringssproget Java. Vores spil er bygget op omkring idéen om et virtuelt

supermarked, hvor du som spiller med din shoppingskurv, har mulighed for at “handle ind”.

Dette, samtidigt med at hurtighed, hovedregning og fokus er et helt centralt element.

Spillet “MyFoodSolver”

MyFoodSover tager udgangspunkt i en spiller, som forekommer nederst på en user interface,

hvor spilleren repræsenteres af et billede af en shoppingkurv. Denne spiller kan rykkes fra

side til side (højre og venstre) via brugerens tastatur. Spillet fungerer således, at der daler

madvarer fra toppen af user interfacet til bunden, og det er nu spillerens opgave at indsamle

de ønskede madvarer ved at gribe dem med shoppingkurven.

Madvarerne illustreres i form af en rektangel, som indebærer en farve og en pris.

Derudover består spillet af fem forskellige levels, hvor sværhedsgraden forøges for hver gang

spilleren stiger i level. For hvert level vil madvarernes hastighed, pris samt farve varierer.

Prisen indebærer både negative og positive tal. Ligeledes, vil spillerens hastighed og den

ønskede beløb, som skal indsamles i shoppingkurven, også varierer ved hvert level. Hvis en

spiller har indsamlet et højere beløb, end der er angivet for at vinde det tilhørende level, skal

spilleren prøve at bringe beløbet ned, ved at gribe negative madvarer.

Måden hvorpå spilleren kan stige i level er, at indsamle det præcise beløb i shoppingkurven,

indenfor den givne tidsramme. Hvis spilleren vinder level 5, som er det sidste level, vinder

spilleren hele spillet, og får mulighed for at prøve spillet igen. Derimod, hvis spilleren taber

et level, får spilleren mulighed for at prøve samme level igen. Dermed, starter en spiller på

level 1, og kan kun prøve level 5, hvis alle forrige levels er vundet.
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1.1 Introduktion

I følgende afsnit introduceres formalia i rapporten, hvilken målgruppe som rapporten er rettet

mod samt projektets formål. Dernæst er spillets funktionalitetskrav opstillet og slutligt

præsenteres projektets problemformulering.

1.1.1 Notation

Rapporten indebærer klassenavne, der referer til klasser i programkoden, med følgende

skrifttype Source Code: EksKlasseNavn. Derudover refereres der til metoder i

programkoden, når vi skriver parenteser efter metode navne. Et eksempel på dette er:

EksMetodeNavn(). Dette gør det overskueligt for læseren at skelne mellem kode og tekst.

1.1.2 Projektformål

Formålet med dette projekt er at udvikle et program, hvortil gruppen kan tilegne kompetencer

indenfor programmeringssproget Java og objekt orienteret programmering. Vi ønskede at

kunne se udviklingen af vores program hvorfor vi har valgt at udvikle et et 2D spil.

Derudover var det fordelagtigt for udviklingen af vores 2D spil, at have en objektorienteret

tilgang. Vores program er et 2D spil, hvor brugeren styrer en spiller, som skal opnå et bestemt

beløb. Det bestemte beløb opnås ved at dalende madvare gribes af spilleren som er illustreret

af en shoppingkurv. Vi ønsker at gøre spillet brugervenligt og ud fra et programmerings

perspektiv, gøre det muligt at lave tilføjelser og videreudviklinger af spillet i fremtiden.

1.1.3 Målgruppe

Projektrapporten og udviklingen af spillet MyFoodSolver henvender sig hovedsagligt til

bachelorstuderende som læser datalogi, samt læsere som har kendskab til programmering i

forvejen.

1.2 Motivation

Motivationen for at udvikle MyFoodSolver er baseret på, at vi gennem denne udvikling

tilegner viden og erfaringen indenfor objektorienteret programmering. Herigennem får vi

mulighed for at arbejde med forskellige emner indenfor Java, såsom at arbejde med klasser,

polymorphism og UML Class-diagram. Alle er punkter som vi særligt finder interessante og

som vi ønsker en dybere forståelse for.
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1.3 Funktionalitetskrav

Funktionalitetskravene er udarbejdet således, at de hver er nummereret og med en kort

overskrift. Derefter vil der forekomme uddybende tekst til hver af funktionalitetskravene.

Funktionalitetskravene udgør de vigtigste funktioner i programmet, således at enhver

programmør kan udvikle et lignende spil, som indeholder samme funktionaliteter som

MyFoodSolver. Nummereringen er udarbejdet således, at vi har mulighed for at teste

funktionalitetskravene. Funktionalitetskravene er opdelt i to kategorier; Generelt for hele

spillet og specifikt for hvert levels.

Generelt for hele spillet

1. Grafisk user interface

a. Spillet skal have en grafisk grænseflade, hvori spillet visualiseres og brugeren

kan interagerer med spillet.

2. Nedlukning af programmet når spillet afsluttes

a. Hvis brugeren lukker user interfacet, skal programmet stoppe med at køre i

IDE’en.

3. En start spil knap

a. Når spillet påbegyndes, skal der forekomme en knap med tilføjet tekst, hvor

brugeren har mulighed for at trykke på knappen.

b. Når brugeren trykker på knappen skal spillet starte på level 1.

4. En spiller

a. Spillet skal indeholde en spiller, som styres af en bruger.

b. Spilleren skal repræsenteres af en figur.

c. Spilleren skal placeres nederst på user interfacet, i starten af hvert spil.

d. Spilleren skal kunne rykke til højre og venstre og dette skal styres af to tastatur

knapper på brugerens tastatur.

e. Spilleren skal kun bevæge sig horisontalt.

f. Hvis spilleren rammer siderne på user interfacet, skal spilleren ikke have

mulighed for at bevæges yderligere i denne retning, men i stedet være i

stilstand indtil brugeren bevæger spilleren i modsatte retning.
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5. En madvare

a. Alle madvare skal repræsenteres af en figur, have en farve, indeholde en pris

samt hastighed. Denne pris skal fremgå på figurens grafiske objekt.

b. Madvarerne skal dale fra toppen af user interfacet og bevæge sig ned mod

bunden af interfacet og skal bevæge sig ned i en vertikal linje.

6. Madvare som skal indsamles

a. Spilleren skal indsamle madvare.

b. Den indsamlede madvarers pris skal altid tilføjes til shoppingkurven.

c. Hvis prisen på madvaren har en positiv værdi, øges beløbet i shoppingkurven.

d. Hvis prisen på madvaren har en negativ værdi, mindskes det samlede beløb i

shoppingkurven.

e. Når madvaren kollidere med spilleren skal den forsvinde fra user interfacet.

f. Madvaren skal forsvinde når den er ude af user interfacet.

7. Shoppingkurv

a. På spillets user interface skal der være en shoppingkurv, som viser det beløb,

der skal indsamles, samt det beløb, der er indsamlet på et givet tidspunkt.

b. Dette skal illustreres ved at der i toppen af venstre hjørne af user interfacet er

en firkant hvor dette indgår.

c. Spilleren tilføjer værdi til beløbet af shoppingkurven ved at kollidere med de

madvare, der daler ned.

8. Servicebeskeder og knap

a. Knappen på nedenstående servicebeskeder skal være trykbar med brugerens

mus, eller mellemrums knappen på brugerens tastatur.

b. Når brugeren vinder et level, skal der på user interfacet fremgå en meddelelse

som indikerer at brugeren har vundet samt en knap, som skal starte et nyt spil

hvor næste level påbegyndes.

c. Når brugeren taber et level, skal der på user interfacet fremgå en meddelelse

som indikerer at brugeren har tabt, samt en knap, som skal starte et nyt spil på

samme level igen.
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d. Når brugeren har vundet level 5 (sidste level) skal der på user interface

fremgår en meddelelse som indikerer at du har vundet level 5 (sidste level)

samt knap som, skal starte et nyt spil på level 1.

9. Tid

a. Spilleren skal have 2 minutter til at indsamle det efterspurgte beløb for hvert

level

b. Hvis det efterspurgte beløb ikke opnås indenfor den givne tidsramme, vil

spillet stoppe og brugeren forbliver på det pågældende level.

c. Tiden skal vises som nedtælling øverst i user interfacet, således at brugeren

aktivt kan holde øje med tiden, mens madvarerne bliver indsamlet.

Specifikt for hvert level

10. Levels & sværhedsgrad

I nedenstående tabel, fremgår et samlet overblik over hvert levels krav for tid, hastighed,

shoppingskurvens beløb, farve og pris på madvare

a. Der skal implementeres fem levels i spillet.

b. Det skal være muligt for brugeren, at se hvilket level spilleren befinder sig i på

user interfacet.

c. Sværhedsgraden i spillet skal stige, i takt med at spilleren stiger i level.

d. Gældende for alle fem levels er, at madvarer skal dale ned fra toppen af user

interfacet i en vertikal linje.

e. Madvarernes farver og beløb skal i takt med at man stiger i level ændre sig

såfremledes:

i. I level 1 skal alle madvarerne have en grøn farve og indeholde værdien

5.

ii. I level 2 skal madvarerne have en tilfældig pris mellem -10 og 10 og

hvis beløbet er positivt, skal madvaren have en grøn farve, hvis beløbet

er negativ skal madvaren have en rød farve.

iii. I level 3, 4 og 5 skal madvarernes værdier fortsat være tilfældige og

varierer mellem værdien -10 til 10. Derudover skal der i disse levels

implementeres at alle madvarer bliver tildelt en tilfældig farve.

f. Hastigheden for madvarernes dalen skal variere i hvert level.
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i. Level 1, skal madvaren dale med meget langsom hastighed. Level 2

skal madvaren dale med langsom hastighed og så fremledes øges

hastigheden til og med level 4

ii. Level 5 skal madvare dale med forskellige hastigheder, halvdelen skal

dale meget hurtig og resten skal dale meget langsom.

g. Beløbet for shoppingkurven skal øges for hvert level.

i. Level 1 er beløbet 5

ii. Level 2 er beløbet 30

iii. Level 3 er beløbet 50

iv. Level 4 er beløbet 100

v. Level 5 er beløbet 150

Level Specifikke krav for hvert level

1 Tidsramme: 2 minutter
Shoppingkurv: 5
Madvare hastighed: meget langsom
Spillerens hastighed: meget langsom
Prisen på madvare: 5
Farven på madvare: Grøn

2 Tidsramme: 2 minutter
Shoppingkurv: 30
Madvare hastighed: langsom
Spillerens hastighed: langsom
Prisen på madvare: tilfældig fra -10 til 10
Farven på madvare: Grøn ved positive tal, rød ved negative tal

3 Tidsramme: 2 minutter
Shoppingkurv: 50
Madvare hastighed: middel
Spillerens hastighed: middel
Prisen på madvare: tilfældig fra -10 til 10
Farven på madvare: tilfældige farver

4 Tidsramme: 2 minutter
Shoppingkurv: 100
Madvare hastighed: hurtig
Spillerens hastighed: hurtig
Prisen på madvare: tilfældig fra -10 til 10
Farven på madvare: tilfældige farver

5 Tidsramme: 2 minutter
Shoppingkurv: 150
Madvarer hastighed:
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● meget langsom
● meget hurtig

Spillerens hastighed: meget hurtig
Prisen på madvare: tilfældig fra -10 til 10
Farven på madvare: tilfældige farver

Tabel 1 - Funktionalitetskrav for level

1.4 Problemformulering

Hvordan udvikles 2D spillet MyFoodSolver i programmeringssproget Java, som opfylder de

opstillede funktionalitetskrav?

Rapportstruktur

Ovenstående del af rapporten har vi givet en overordnet beskrivelse af MyFoodSolver. Hertil

funktionalitetskrav, samt fremlagt vores problemformulering. Nedenstående del af rapporten

tager udgangspunkt i, hvordan spillet ud fra funktionalitetskravene er udviklet. Afsnit 2.

Design og Analyse diskuterer relevante datalogiske overvejelser af udvalgte implementerede

klasser og metoder. I afsnit 3. Implementering, introducerer spillets klassediagram. Derefter

beskrives klasserne i vores program, hvortil udvalgte metoder uddybes. Dernæst vil der i

afsnit 4. Test redegøres for, hvorvidt spillets funktionalitetskrav er opfyldt. Afslutningsvis,

fremlægges konklusionen på rapporten og dernæst vil en brugervejledning til vores spil

fremgå.
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2. Design & Analyse

I følgende afsnit diskuteres datalogiske overvejelser af udvalgte metoder og klasser. Først

diskuteres programkodens designmæssige opbygning og derefter redegøres der for de

endelige beslutninger taget på baggrund af overvejelser, diskussion samt refleksionen.

2.1 Strukturering af klasser

Strukturering af klasser er en central del af objekt orienteret programmering. Vores afsæt er

Game klassen, som har ansvaret for spillets logik og styring af grafiske elementer. For at

holde spillets logik adskilt fra visning af de grafiske elementer, fandt vi det relevant at

implementere en ny klasse, Display. Denne klasse har dermed ansvaret for, at de grafiske

elementer fremgår på user interfacet. Fordelen ved at opdele spillets logik, styring og visning

af grafiske elementer i to forskellige klasser er, at klasserne har hvert sit afgrænsede

ansvarsområde. Game har derved ansvaret for spillets logik og styring af grafiske elementer,

hvor Display har ansvaret for visning af grafiske elementer.

Yderligere identificerede vi sammenfald mellem spilleren og madvarernes attributter og

metoder. Spilleren og madvarerne har et grafisk interface bestående af en figur eller et

billede, hvor begge elementer skal have en bevægelse på user interfacet. Bevægelsen

medfører, at positionen for spilleren og madvarerne kontinuerligt skal opdateres i spillet.

Spilleren og madvarerne har forskelligheder, dette fremstår ved madvarernes skiftende farve

og pris, hvilket ikke er gældende for spilleren. Disse forskelle kan implementeres som en

ekstra attribut eller i en af metoderne, der er fælles for spilleren og madvarerne. Spilleren og

madvarerne har dermed samme grænseflade, hvorfor vi har udviklet GameObject som

abstrakt klasse, hvoraf følgende klasser nedarver fra; FoodObject og PlayerObject. I

GameObject erklæres metoder, som er fælles for subklasserne, hvortil subklasserne

nedarver metoderne og derefter implementerer metodernes handling i subklassen. Derudover

anvendes interface til Controller, hvortil klassen Player implementere interfacet. I

Player implementeres kroppen af metoderne defineret i Controller. Interface anvendes

bl.a til at samle ligheder mellem ikke relaterede klasser, uden at fremtvinge et forhold, hvilket

medfører at klasser kan implementere mere end et interface. Foregående er ligeledes

argumentet for at Controller er et interface, da der ikke forekommer et direkte forhold

mellem Controllers ansvar og Players ansvar.
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I forlængelse af, at Game klassen styrer spillet, er det relevant at overveje hvordan spilleren

og madvarerne struktureres i Game. Der eksisterer forskellige måder at strukturere data på,

hvoraf ArrayLister er en af disse. Særlig relevant er, at arraylister kan have objekter af klasser

som type. Vi har identificeret at følgende klasser skal indgå i Game klassen; GameObject,

ShoppingBasket og GameTime. Argumentet for at anvende arraylister tog

udgangspunkt i måden, hvorpå grafiske elementer tegnes i Display. Her vurderede vi at

grafiske elementer kan tegnes ved et foreach løkke, som gennemløber arraylisterne i Game.

Dette medførte, at madvarerne og spillerens position, kontinuerligt blev opdateret. Derudover

har arraylister ikke en prædefineret størrelse, hvilket ligeledes er et argument for at bruge

netop arraylister, da antallet af objekter herunder madvare, ikke er prædefineret. Dette ses ved

gameObject arraylisten, hvor madvarer kontinuerligt tilføjes og slettes fra listen.

Efterfølgende forekom overvejelsen om, hvorvidt objekter af GameObject, herunder dets

subklasser, skal struktureres i én liste som indeholder objekter fra FoodObject og

PlayerObject eller to forskellige lister, som opdeler spilleren og madvarerne.

Vi har valgt at implementere en arrayliste hvor der tilføjes både PlayerObject og

FoodObject. Det er struktureret således, at PlayerObject tilføjes ved indeks 0, og

FoodObject tilføjes fra indeks 1. På denne måde kan vi skelne mellem spilleren og

madvarerne, når det er implementeret i én liste.

2.2 User interface

I følgende afsnit vil vi gennemgå til og fravalg i forbindelse med vores user interface. Vi har

haft forskellige overvejelser omkring, hvordan vores user interface skulle se ud, da der findes

mange muligheder man kan arbejde med og ud fra.

Vi har i vores program haft overvejelser om at benytte os af Java klasser eller importerer et

spil udviklings framework.

Overordnet har vi taget en aktiv beslutning omkring at holde spillets grafiske udseende

simpelt, da vores hovedsagelige fokus har været på koden og ikke user interfacet. Da vi

påbegyndte udarbejdelsen af koden, blev vi anbefalet “libgdx”, som er et Java spil udviklings

framework. Anvendelse af frameworket kunne være fordelagtigt, da det indeholder allerede

programmet funktioner som anvendes i spil. Eftersom vi ønskede at udvikle spillet selv, blev
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implementering af libgdx et fravalg, da vi derved selv har haft mulighed for at udvikle spillets

funktioner og grafiske design. Derfor besluttede vi at anvende Java klasserne; JFrame og

Graphics. JFrame og Graphics muliggør derved, at vi i høj grad selv kan strukturere og

programmere vores eget spil, i stedet for blot at implementere hele pakker.

På nedenstående Billede 1 - User interface illustreres hvordan user interfacet fremgår på

brugerens skærm.

Billede 1 - User interface

2.2.1 Spilleren og madvarernes grafiske form

Et centralt element for spillet, er hvilken grafisk form spiller og madvarer har. Dette valg

tager afsæt i måden, hvorpå vi registrerer når figurerne rammer hinanden. Dette er udviklet i

metoden collision() og beskrives i afsnit 2.4: Kollidering af madvarer og spilleren. Til

udvikling af den grafiske del af spilleren og madvarerne anvendes Java klassen Graphics

2D. Denne klasse indeholder bl.a følgende funktioner:

● drawOval(x, y, højde, bredde)

● drawRect(x, y, højde, bredde)

● drawImage(x, y, højde, bredde)

Disse metoder tegner henholdsvis en oval, rektangel eller billede efter angivne parametre; x,

y, højde og bredde. I drawOval() tegnes ovalen indeni rektanglen, som genereres udfra

metodens argument højde og bredde. I drawImage() implementeres et billede, som udfyldes

med udgangspunkt i henhold til højde og bredde.

For at kunne vurdere hvorvidt figurerne rammer hinanden, skal figurernes position; x, y samt

størrelse; højde og bredde anvendes. Hvis vi tegner en oval, skal vi tage højde for forskellen
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mellem den grafiske oval og den rektangel ovalen tegnes indeni. Hvis vi vælger at

implementere et billede, som ikke er rektangulært, vil samme princip som ved oval være

gældende. Her vil der også være forskel på det grafiske billede og drawImage() parametre;

højde og bredde. Dette er fremhævet på nedenstående to billeder, hvor de gule områder

illustrerer forskellen mellem oval, billede og dets højde og bredde:

Billede 2 - oval

Denne overvejelse er ikke gældende hvis vi anvender drawRect(), her vil det visuelle højde

og bredde være tilsvarende det vi angiver i metodens argument.

Beslutning

Da vi ønsker at implementere billeder i spillet, anvendes metoden drawImage() samt

muligheden for at lade en metode returnere typen Image. Typen Image kan være en

geometrisk figur og forudsætter ikke at et billede implementeres. Dette var fordelagtigt, da vi

startede med at tegne en rektangel og derefter implementerede billeder. Spilleren og madvare

er typen Image, hvor spilleren grafisk er en shoppingkurv og madvarerne er rektangler. Vi har

valgt at anvende Image, da dette muliggør implementering af billede, hvortil vi i collision()

har taget højde for at spillerens grafiske billede ikke repræsentere en rektangel. Derudover

ønsker vi udvikle en tiltalende grafisk user interface for brugeren, som bedst mulig illustrerer

de elementer som vores spil indeholder.

2.3 Madvarer daler fra toppen

Et andet centralt element i spillet er, at madvarerne kontinuerligt daler oppefra og ned på user

interfacet, indtil spilleren har vundet eller tabt. På user interfacet forefindes et konstant flow

af madvarer, som daler ned. Vi har overvejet følgende tre måder at implementere et flow,

disse illustreres ligeledes på nedenstående billede:

● Ny dalende madvare hver gang spilleren rammer en madvare

● Ny dalende madvare, når et eller flere madvarers position (x,y) er større end et

udvalgt punkt på user interfaces højde eller når en madvare er udenfor user interfacet
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● Ny dalende madvare på forskellige tidspunkter.

Billede 3 - Dalende madvarer

Fælles for alle løsninger er at nye madvare (foodObjects) tilføjes til gameObject arraylisten,

hvilke er udført i funktionen dropFoodObjects(). Denne metode udfører at der falder en ekstra

madvare ned. Jævnfør første og anden løsning, tilføjes et eller flere nye dalende madvarer

hvis en madvare rammer spilleren, er udenfor user interface eller over et bestemt punkt af

user interfaces højde. Hvis der tilføjes præcis én madvare i disse to løsninger, oplevede vi at

spillet gik langsomt, da der gik lang tid imellem dalende madvare. Hvis man derimod tilføjer

mere end én madvare af gangen, kan dette forekomme mekanisk. Dette skyldes, at de dalende

madvare vil fremkomme på samme tid, og dale med samme hastighed, på user interfacet. Vi

ønsker ikke at flowet af madvare skal være mekanisk, hvilket har ført til tredje løsning.

Beslutning

Vi udviklede en metode som tilføjer én dalende madvarer men på forskellige tidspunkter,

hvor disse tidspunkter ikke er afhængig af spilleren eller andre madvarer. Konceptet for

denne løsning er, at der genereres et tilfældigt tal mellem 0 og 2000 og hvis dette tal er

mindre end 25, tilføjes en ny dalende madvare. Dette medfører, at der kontinuerligt

forekommer dalende madvarer, som ikke fremtræder på user interfacet på samme tid, med

samme y-koordinat og samme hastighed. Måden hvorpå madvarer daler er dermed ikke

langsomt eller mekanisk.
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2.4 Kollidering af madvarer og spilleren

Metoden collision() i Game har ansvaret for at registrere når spilleren kolliderer med dalende

madvare. Under udviklingen af spillet overvejede vi, hvilken klasse metoden skulle

implementeres i. Game klassen indeholder spillets logik og spillets objekter, hvorfor det er

oplagt at implementere metoden i denne klasse. Yderligere skal både spilleren og madvarerne

kunne tilgås gennem gameObject arraylisten, hvilket ligeledes er implementeret i Game. Som

nævnt i afsnit 2.1: Strukturering af klasser, skelnes der mellem spilleren og madvarer ved

anvendelsen af deres indeks tal. GameObject arraylisten muliggør, at vi i collision() har

kunnet implementere en for-løkke, som gennemløber arraylisten. For-løkken starter ved 1, da

den kun skal løbe madvarerne igennem og ikke spilleren. Som nævnt i afsnit 2.2.1: Spilleren

og madvarernes grafiske form, er spilleren og madvaren repræsenteret af et billede, som

tegnes ud fra parametrene højde og bredde. Spilleren og madvarerne har dermed 4 hjørner og

4 flader, som anvendes til at registrere hvorvidt der forekommer en kollision.

Inden i for-løkken anvendes spillerens og madvarernes position ved deres x og y koordinater,

hvilket er rektanglets venstre øverste hjørne. Derudover anvendes højde og bredde til at finde

koordinatpunkter for 2 andre hjørner på rektanglen. Disse tre koordinatpunkter sammenlignes

i en if-statement.

Ved første implementering af collision(), var spillerens og madvarens højde og bredde

manuelt programmeret, hvilket kan skabe problemer, hvis spilleren eller madvarernes højde

eller bredde ændres. Derfor valgte vi, at gøre collision() mere generisk, hvor vi overvejede

følgende mulige løsninger til at hente højden og bredden på spilleren og madvaren:

● Anvende interfacet Shape, og dermed kunne anvende metoden getBounds()

● Anvende Size klassen, til at definere og hente højden og bredden på spilleren og

madvaren

Begge implementeringsovervejelser, giver mulighed for at gøre objekternes højde og bredde

generisk, ved enten at bruge getBounds() ved interfacet Shape, eller ved implementering af

getters i Size klassen. Metoden getBounds() anvendes til rektangler, og dermed ville dette

være en mulighed at implementere, da både spilleren og madvaren har en højde og bredde.

For at anvende Size klassen, ville vi selv skulle erklære og initialisere attributterne samt

implementere tilhørende get-metoder.

18



Beslutning

Da vi allerede anvender Size klassen til at definere user interfacets højde og bredde, fandt vi

det oplagt at gøre spilleren og madvarens højde og bredde mere generisk ved at erklære dette

i Size. Vi anvender dermed getters fra Size klassen for at hente madvarernes og

spillerens højde og bredde. Ovenstående er implementeret for, at kunne sammenligne

spilleren og madvarens x og y positioner. Dette illustreres på nedenstående billede:

Billede 4 - Sammenligning af spilleren og madvarens x,y-position

På billedet illustreres det, at madvarerens grønne punkter, som er to forskellige punkter på

x-aksen, skal være indenfor den grønne linje ved spilleren. Punktet på madvarens øverste

højre hjørne er beregnet ved at tillægge madvarens bredde til madvarens x-koordinat.

Ligeledes skal madvarens orange punkt, som illustrerer madvarens nederste venstre hjørne på

y-aksen, være indenfor den orange linje ved spilleren. Det orange punkt er beregnet ved at

tillægge madvarens højde til madvarens y-koordinat. Når begge disse tilfælde er sande,

kolliderer spilleren og madvaren, hvorefter beløbet som madvaren indeholder, tilføjes til

shoppingkurven og derefter fjernes fra user interfacet.

I forlængelse af dette, har vi valgt at tilføje konfigurationer, ved enten at tilføje eller trække

pixels fra spilleren, således at områder hvor der kollideres, tilføjes ekstra pixels på hver side

af spilleren. Dette giver spilleren bedre mulighed for at fange madvarerne. Billedet forneden

illustrerer konfigurationerne:
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Billede 5 - Konfigurationer

På billedet illustreres konfigurationen, hvilket illustreres af de blå punkter og linjer. Det er her

der tilføjes ekstra pixel på x-aksen for spilleren. Ligeledes illustrerer billedet konfiguration på

y-aksen for spilleren, hvilket ses ved de gule punkter og linjer. Den gule linje er mellem de

sorte og gule punkter.

Baggrunden for at implementere konfigurationer er, at pixlerne er så små, at det kan være

svært for spilleren at kollidere med madvarerne, hvis der udelukkende tages udgangspunkt i

den akkurate størrelse på madvarerne. Ved at inddrage konfigurationerne, skal man være

opmærksom på, at hvis der ændres i spillerens højde og bredde, skal der også ændres i

konfigurationerne således, at de ville passe til objekternes nye højde og bredde. På trods af at

konfigurationerne er hardcoded i collision(), er dette et designvalg vi har valgt, for at gøre

spillet mere brugervenligt.

2.5 Level

For at kunne imødekomme funktionalitetskrav 10. Levels & Sværhedsgrad, er der blevet

implementeret 5 forskellige levels i programmet. Ved begyndelsen af spillet, vil spilleren

befinde sig på level 1, hvoraf spilleren kun har mulighed for at stige i level, hvis spilleren

vinder det pågældende level. Spilleren kan kun vinde det pågældende level, hvis spilleren har

indsamlet det præcise beløb som shoppingkurven angiver, inden for tidsrammen. Derudover

øges sværhedsgraden i takt med at spilleren stiger til et højere level. Når spilleren har vundet
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det sidste level (5), får spilleren muligheden for at starte spillet forfra, således at spilleren

begynder på level 1 igen.

Ved implementeringen af levels, forekom der overvejelser for hvordan implementeringen

skulle foregå. Disse overvejelser indebar:

● Udarbejde en Level klasse

● Anvende en Enum Klasse

● Implementere levels i Game, og anvende en variabel “currentLevel” for at holde styr

på hvilket level spilleren befinder sig på.

Overvejelse et og to, forudsætter at vi enten opretter en ny klasse eller en ny Enum-klasse.

Forskellen mellem en ny level klasse og en Enum klasse er, at Enum konstanterne er public,

static og final, og er dermed ikke til at ændre. Yderligere kan en Enum klasse ikke blive

instantieret, da Enum ikke tillader public konstruktører. Hertil havde vi overvejelserne om,

enten at implementere en Level klasse med konstanter, hvortil level logikken skulle foregå i

denne klasse, eller en Enum klasse, hvor ligeledes logikken til level skulle befinde sig

indenfor denne klasse. Ved at vælge en Level klasse fremfor en Enum klasse, ville vi stadig

have mulighed for at kunne lave objekter af Level-klassen. Den tredje

implementeringsovervejelse indebærer, at vi ikke skal oprette en ny klasse, men derimod

anvende Game klassen til logikken af levels, samt Display til at få fremvist en knap, som

kan føre spilleren videre til det næste level. I Game ville det dermed være en nødvendighed at

have en variabel, som har ansvaret for at holde styr på spillerens nuværende level, samt at

variablen kan forøges med én, når spilleren har vundet det pågældende level. Dermed ville

Game klassen ikke indeholde en konstant, men en variabel til at holde styr på hvilket level

spilleren befinder sig på.

Beslutning

Ud af de 3 forskellige overvejelser, endte vi med at implementere levels i Game. Dette var

grundet at objekter af PlayerObject, FoodObject og ShoppingBasket, tilføjes til

deres arraylister i Game, og dermed kan vi sende argumenter med, som kan definere hvad der

skal indgå i objekterne. Yderligere implementerede vi en attribut currentLevel, som har

ansvaret for at holde styr på det pågældende level, samt forøge dette med én, når spilleren har

vundet det nuværende level.
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Da Game indeholder arraylister med objekter fra følgende klasser; PlayerObject,

FoodObject og ShoppingBasket, har vi dermed valgt at følgende faktorer kan ændres

ved hvert level for at imødekomme funktionalitetskravet 10. Levels & Sværhedsgrad.

● Shoppingkurven (Beløbet som spilleren skal ramme)

● Madvarernes dalende hastighed (faldhastighed fra top til bund)

● Spillerens hastighed (Ryk hastigheden til venstre eller højre)

● Prisen på madvare (Enten sat til 5, eller tilfældig fra -10 til 10)

● Farven på madvare (Enten rød/grøn eller helt tilfældige farver)

Et overblik over de specifikke funktionalitetskrav ved hvert level, kan ses i afsnit 1.3

Funktionalitetskrav punkt 10.

GameTime, som sætter tiden for hvert level er altid sat til at tælle ned fra 2 minutter, uanset

hvilket level spilleren befinder sig i. Vi kunne ligeledes implementere forskellige tidsrammer

ved hvert level, da objekter af GameTime, som de førnævnte objekter, ligeledes bliver

tilføjet i Game. Dog har vi fravalgt dette, da dette ikke indgår i funktionalitetskravet.
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3. Implementering

I følgende afsnit vil vi illustrere relationer mellem klasserne samt give et overblik over

klassernes attributter og metoder i programmet ved at inddrage et UML klassediagram.

Derudover vil vi beskrive programmets klasser og uddybe udvalgte metoder.

3.1 UML klassediagram

Vi har udarbejdet et UML klassediagram, for at lave en oversigt over klasserne i vores spil.

Klassediagrammet tager udgangspunkt i relationerne som de forskellige klasser har til

hinanden samt hvilke attributter og metoder de enkelte klasser indeholder. Ved udarbejdelsen

af dette, har vi haft overvejelser omkring funktionaliteten samt optimeringen af netop denne.

Vores klassediagram har bidraget til refleksion og genovervejelse af strukturering af vores

spil.

Klassediagrammet viser relationerne mellem de 17 forskellige klasser samt interface.

Relationerne er udgjort af nedarvning, realization, association samt multiplicitet. Endvidere

refereres der til kommentarer i diagrammet hvilkets ses ved //EksKommentar.

Klassediagrammet kan ses på nedenstående billede:
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Billede 6: MyFoodSolver klassediagram
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3.2 Display

Klassen Display har ansvaret for at tegne følgende vinduer; vinduerne hvori spilleren

spiller, vinduerne mellem hvert level med en knap og vinduet når spilleren har vundet sidste

level med tilhørende knap. Display nedarver fra JFrame, som er en swing komponent i

Java. JFrame anvendes til at implementere vinduerne imellem hvert level, dette forekommer

hvis et level er tabt eller vundet.

Derudover instantieres et nyt objekt af Java klassen Canvas i Display. Canvas anvendes til

at tegne vinduet, hvori brugeren spiller selve spillet. I henhold til vinduet hvori brugeren

spiller, har Display også ansvaret for at tegne følgende arraylister: gameObjects,

shoppingBasket og gameTime samt kalde metoden currentLevelDisplay(), som tegner det

nuværende level på user interfacet.

● Display()

I klassens konstruktør sættes titlen på user interfacet ved brug af metoden setTitle(), som har

argumentet typen String, heri indsættes attributten titleDisplay, som har værdien

“MyFoodSolver”. Derved fremgår titlen på vores 2D spil i toppen af user interfacet.

Derudover anvendes createBufferStrategy(), denne metode kaldes gennem Canvas objektet,

som er en metode til at organisere kompleks hukommelse af grafikken. Yderligere, anvendes

metoden setLocationRelativeTo() med argumentet null, for at user interfacet åbnes i midten

på brugerens computerskærm, dette er illustreret på billed 1- User interface i afsnit 2.2: User

Interface.

● renderDisplay()

I renderDisplay() tegnes baggrunden for spillet, som er af typen Image. Dette billede findes i

mappen “Ressourcer”. Derudover tegnes vores madvarer, spiller, shoppingkurven,

tidsrammen samt det level spilleren befinder sig i på user interfacet. Dette udføres ved brug af

Game objektet fra renderDisplay() parameteren, hvor getGameObject() anvendes til at tegne

spilleren og madvarerne. Ligeledes for shoppingkurven og tidsrammen, anvendes

getShoppingBasket() og getGameTime(). Disse tre objekter gennemløbes i en foreach-løkke,

hvortil vi anvender lambda expression, for at tegne objekterne i arraylisten med

graphics.drawImage() samt objekternes tilhørende x og y position. Afslutningsvis anvendes

game objektet, til at kalde currentLevelBoks(), som tegner boksen samt tallet for hvilket level

brugeren befinder sig i på user interfacet.
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● levelWindow()

Metoden levelWindow() har parametrene level og won, hvor level er af typen int og won er af

typen boolean. Variablen level indikerer hvilket level spilleren befinder sig i, og won

indikerer om brugeren har vundet eller tabt, alt efter om den er sandt eller falsk.

Metoden fremviser et vindue når spilleren enten har vundet et level, tabt et level eller når

brugeren har vundet hele spillet. På hvert vindue, som levelWindow generer forekommer en

knap. Ved tryk på knappen, startes et nyt spil, det nye spils level afhænger af hvorvidt

spilleren vandt eller tabte. Dette er implementeret med et nested else-if statement. Den første

else-if statement tjekker værdien for variablen won. Hvis won er sandt fortsættes der til et nyt

else-if statement. I det nye else-if statement tjekkes hvorvidt parameteren level er mindre end

6 eller lig 6, hvori der generes et nyt vindue, tekst og knap. Hvis parameteren level er mindre

end 6, indikerer teksten at spilleren har vundet det pågældende level, og ved tryk på knappen,

startes et nyt spil med næste level. Dette kan ses på nedenstående billede:

Billede 7 - User interface: vundet pågældende level

Hvis dette ikke er sandt, men parameteren level er lig 6, indikerer teksten at spilleren har

vundet hele spillet og ved tryk på knappen startes et nyt spil med level 1.

Billede 8 - User interfacet: vundet hele spillet

Derimod hvis variablen won er falskt, generes et nyt vindue med tekst der udtrykker at

spilleren har tabt, samt en knap som spilleren kan trykke på, som generer nyt spil, med det

pågældende tabte level. Dette ses på nedenstående billede:
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Billede 8 - User interface: tabt

Teksten til vinduerne implementeres ved brug af JLabel, hvor knapperne implementeres ved

brug af JButton. Måden hvorpå knappen generer en handling er ved anvendelse af metoden

addActionListener(), hvor lambda expression anvendes til at kalde metoden startLevel(), for

at starte det pågældende level.

3.3 ColorInGame

ColorInGame har ansvaret for at håndtere farverne i spillet. Farverne bliver anvendt af

FoodObjects, til at sætte madvarernes farver. For at ColorInGame kan tilgå farver, har

klassen importeret pakken: java.awt.Color, hvor klassens tre attributter: randomColor,

negativeColor og positiveColor, er af typen Color. Klassen består af en konstruktør og

metoden setRandomColor() med returtypen Color. I konstruktøren sættes attributterne til

henholdsvis, rød, grøn og til metoden setRandomColor().

● SetRandomColor

Da grundfarverne er rød, grøn og blå, kan vi anvende Color klassen, som indeholder en

konstruktør med parametrene; float r, float g og float b.

Dermed kan vi implementere tre lokale variabler i setRandomColor() med typen float, som er

initialiseret til (float) Math.random(). Math.random() generere et tilfældigt tal, hvorefter

tallet bliver typecastet ved parentesen med float. Afslutningsvis returneres et nyt objekt af

klassen Color med de tre lokale variabler som argument, som tilsammen skaber en ny

tilfældig farve.

3.4 FoodObjects

FoodObjects har ansvaret for madvarerne og denne klasse nedarver fra GameObject.

Klassen indeholder attributter, som sætter hvor hurtigt madvarerne daler ned gennem user

interfacet, madvarens farve samt skrifttype og størrelse på de tal, som fremgår på

madvarerne. I konstruktøren FoodObjects sættes positionen for madvarerne således, at

rektanglen ikke placeres udenfor user interfacet. Dette er implementeret ved java klassen

Random. Random anvendes til at genere et tilfældigt tal indenfor user interfacets bredde

(700), hvortil vi minusser med madvarernes bredde, for at sikre at hele rektanglet fremtræder

på user interfacet. Yderligere har vi udarbejdet to metoder, som sætter henholdsvis prisen og

grafikken på objekterne.

27



● isRandomPrice() og setColor()

isRandomPrice() har parameteren randomPrice, som er af typen boolean. Denne anvendes i

en if-else statement. Hvis randomPrice er sandt sættes værdien for prisen på madvaren til 5,

hvorimod  hvis den er falsk, sættes værdien for prisen på madvaren fra -10 til 10.

setColor() har parameteren randomColor, som er af typen boolean, dette er implementeret i

en nested if-else statement. Hvis randomColor er sandt, tildeles madvaren en random farve,

hvorimod hvis randomColor er falsk tjekkes der, hvorvidt prisen er større end eller lig med

nul. Hvis prisen er større end 0 tildeles madvaren farven grøn, hvis mindre end 0 tildeles

madvaren farven rød.

3.5 Game

Game indeholder spillets logik. Det er i denne klasse vi blandt andet kan tilgå

GameObject, Shoppingbasket og Display. I konstruktøren Game() tildeles boolske

attributter en værdi, arraylisterne initialiseres og det pågældende level sættes.

● addLevels() og addFoodObjects()

Metoderne addLevels() og addFoodObjects() indeholder styring af hvordan spillet skal agere

i henhold til dets pågældende level. Metoderne indeholder en else-if statement, hvori

attributten currentLevel af typen int, forekommer i else-if betingelserne. Vi har implementeret

5 else-if statements, hvor hver betingelse udgøres af attributten currentLevel som sættes lig 1,

2, 3, 4 eller 5, hvilket repræsentere hvert level i spillet.

I else-if statementene i addLevels() tilføjes og initialiseres et nyt objekt af

ShoppingBasket til shoppingbasket arraylisten, hvori variablen amount af typen int,

sættes gennem argumentet. Amount sætter shoppingkurvens beløb.

Derudover tilføjes og initialiseres et nyt objekt af Player til gameObject arraylisten, hvori

variablen speed af typen int, sættes gennem argumentet. Speed sætter hastighed for spillerens

bevægelse. Værdien for amount og speed, som sættes i argumenterne, for hvert else-if

statement, er tilsvarende værdien som er angivet i tabellen i funktionalitetskrav 10: Level &

Sværhedsgrad.
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I metoden addFoodObjects() tilføjes og instantieres én eller to objekter af FoodObject til

gameObject arraylisten. Hvorvidt der tilføjes ét eller to afhænger af værdien af currentLevel.

Hvis currentLevel er 1, 2, 3 eller 4 tilføjes ét nyt objekt af FoodObject, derimod tilføjes to

hvis currentLevel er 5. Ved tilføjelse og instantiering af nyt objekt af FoodObject tages

argumenterne int speed, boolean randomPrice og randomColor. Speed sætter hastigheden for

de dalende madvarer. Variablen randomPrice bestemmer hvorvidt prisen skal være 5 eller

random tal mellem -10 og 10 og randomColor bestemmer hvorvidt farverne på madvarerne er

tilfældige eller ikke. Værdien for speed, randomPrice og randomColor, som er sat i

argumenterne, for hvert else-if statement, sikre at funktionalitetkravene i tabellen i

funktionalitetskrav 10: Level & Sværhedsgrad overholdes.

● dropFoodObjects()

Metoden dropFoodObjects() håndterer hvornår nye dalende madvarer generes. Dette er udført

i en if-else statement. Først erklæres “randomNumber” variablen med typen int, som

initialiseres med et tilfældigt tal mellem 0 og 2000. Derudover anvendes boolean

“stopDropFoodObjects” som i konstruktøren er initialiseres til falsk. Variablen

stopDropFoodObjects initialiseres til sand, hvis spilleren har vundet eller tabt et level, hvilket

forekommer i metoden checkGameState().

Hvis if-statement i dropFoodObjects() betingelsen; randomNumber er mindre eller lig 25 og

stopDropFoodObjects er falsk, kaldes metoden addFoodObject(). Afhængig af currentLevel

generes ét eller to nye dalende madvare.

● collision() og detectionOutOfDisplay()

Fælles for collision() og detectionOutOfDisplay() er at metoderne tilgår positionen, x og y

koordinat for objekter i gameObject arraylisten. Metoden collision() registrerer når spilleren

og en madvare kolliderer, hvorimod detectionOutOfDisplay registrerer når madvarerne er

udenfor user interfacet. I begge metoder forekommer en for-løkke, som gennemløber

arraylisten gameObject. I collision()’s for-løkkes parentes erklæres variablen x, og

initialiseres til værdien 1, hvor detectionOutOfDisplay() erklærer variablen i, som ligeledes

initialiseres til værdien 1. Fællesbetingelsen for begge forløkker er, at variablen skal være

mindre end størrelsen på gameObject arraylisten. For-løkken starter på 1, da spilleren er

initialiseret på gameObject arraylisten ved indeks 0, og madvaren er fra indeks 1. Ligeledes

forekommer en if-statement i begge metoders for-løkke.
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If-statement i collision()

I betingelsen for denne if-statement holdes positionen for spilleren (indeks 0) og positionen

for madvareren (indeks x) op mod hinanden. Logikken for denne sammenligning er beskrevet

i afsnit 2.4 Kollidering af madvarer og spilleren.

Konkret er denne logik implementeret ved at tjekke hvorvidt x og y koordinat for madvarer

(indeks x), er større end, mindre end eller lig x og y koordinat for spilleren (indeks 0).

Højden og bredden på spilleren og madvareren tilføjes til henholdsvis spilleren eller

madvarens x eller y koordinat i betingelserne, for at kunne sammenligne flere koordinater på

spilleren og madvaren. Højden og bredden på objekterne tilgås gennem getters fra Size.

Derudover, tilføjes eller trækkes et tal fra spillerens x eller y koordinat, for at ændre på tallet i

betingelserne, således at rækkevidden for, hvornår madvaren registreres bliver større. Alle

betingelserne skal være sande, før at spilleren og madvaren anses som værende kollideret.

Hvis alle betingelserne i if-statementet er sande, skal prisen på madvaren tilføjes til

shoppingkurven, og madvaren skal fjernes fra user interfacet. Dette gøres ved at tilgå indeks

0 i shoppingBaskets arraylisten, hvor metoden fra ShoppingBasket addCollectedFood()

kaldes. addCollectedFood() har følgende argument: gameObject.get(x).price.getPrice(), for

først at tilgå det specifikke indeks i gameObject, som er madvaren der kolliderede med

spilleren, og dernæst for at hente prisen for den specifikke madvare, som skal tilføjes til

shoppingkurven. Afslutningsvis fjernes madvaren (gameObject indeks x) ved brug af

metoden remove().

If-statement i DetectionOutOfDisplay()

I betingelsen for denne if-statement, tjekkes hvorvidt gameObject ved indeks i (madvare)

y-koordinat er større end eller lig med gameObject ved indeks 0 (spilleren) plus spillerens

højde. Hvis dette er tilfældet skal objektet ved indeks i (madvaren) fjernes fra arraylisten

gameObject.

3.6 GameLoop

GameLoop implementerer interfacet Runnable. I GameLoop overrides metoden run() fra

Runnable og implementerer metodens handling, hvor vi har implementeret attributten

accumulator, som holder styr på den tid det tager at opdatere. Derefter har vi implementeret

en if-statement, som opdaterer objektet game. I GameLoop har vi implementeret;
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renderGameLoop() og updateGameLoop(). I updateGameLoop() øger vi vores update per

sekund, og selvsamme sker i renderGameLoop(), hvor der opdateres for framework per

second.

3.7 GameObject

GameObject er en abstrakt superklasse, hvor FoodObject og PlayerObject er

subklasser, da de nedarver fra GameObject. Dermed er GameObjects ansvar at erklære

attributter og metoder, som er gældende for subklasserne.

3.8 Input

Input har ansvaret for at registrere hvorvidt, der er sket en hændelse på tastaturet, et

tastetryk. Dette er udført ved at Input implementerer interfacet KeyListener samt

importerer java.awt.event.KeyEvent. Ved at implementere interfacet, skal Input override

KeyListeners tre metoder: keyTyped(), keyPressed() og keyReleased(). Disse metoder har til

formål at registrer tilstanden af et tastetryk, derved tilstanden når der er trykket og når der

ikke længere er trykket.

Derudover anvendes den importerede klasse KeyEvents metode getKeyCode(), som

returnerer en integer kode, for den aktuelle knap på tastaturet.

Metoden getKeyCode() anvendes i keyPressed() og keyReleased(). I disse metoder sætter den

et indeks i attributten pressed, som har typen boolean array, til enten true eller false i henhold

til, hvorvidt knappen er trykket eller ikke. Derudover indeholder Input metoden isPressed()

med parameteren int keyCode, hvor metoden returnere attributten pressed med parameteren

keyCode.

3.9 Launch

Klassen Launch har ansvaret for udførelse af programmet. Dermed indeholder Launch

projektets main() metode.. Main() metoden indeholder 2 linjers kode, hvor den første er

instantiering af StartGameWindow, hvorefter den næste linje kalder metoden

StartWindow() gennem StartGameWindow objektet.
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3.10 Controller og Player

Controller er programmets eneste interface, og har til ansvar at definere de metoder

som Player implementerer. Player implementerer dermed Controller, og har til

ansvar at override Controllers metoder: boolean isRequestiongLeft(); og boolean

isRequestionRight() samt implementere logikken til dem. Formålet med disse metoder er at

gøre det muligt for brugeren at anvende tastaturknapper; venstre og højre pil.

Player erklærer attributten input med typen Input objektet, dette er erklæret således at

metoden isPressed() kan tilgås. Dertil sendes enten argumentet KeyEvent.VK_LEFT eller

KeyEvent.VK_RIGHT. VK_LEFT er en konstant for den venstre pil tastaturknap, hvor

VK_RIGHT er en konstant for den højre pil tastaturknap, og på denne måde, gør det muligt

for brugeren, at anvende tastatur knapperne med pilen til venstre og højre. Player har en

relation til Input, da det er i Input at selve behandlingen for hvorvidt knappen er blevet

trykket på af brugeren sker.

3.11 PlayerObject

PlayerObject klassen nedarver fra GameObject og har ansvaret for position samt

udseende. I konstruktøren sættes x og y koordinaten for spilleren, hvilket er startpositionen

for spilleren. I klassens metode; updateGameObject() opdateres x-koordinaten for spilleren,

når den rykkes fra højre og venstre. Derudover indsættes et billede af en shoppingkurv, som

er spillerens grafiske form, i getSprite() metoden.

3.12 Position

Position har ansvar for de elementer, der anvender en position.Endvidere i setX() er en

if-statement implementeret, som sikre at madvare ikke placeres udenfor user interfaces

bredde. Position klassen bliver kaldt i klasserne; GameObject, ShoppingBasket &

GameTime. I FoodObjects anvendes Position til at placere madvarerne på user

interfacet og i PlayerObject anvendes position til at placere spilleren på en angivet plads i

interfacet. I Shoppingbasket placeres infoboksen hvori beløbene fremgår, og i

GameTime placeres infoboksen hvori tidsrammen fremgår.
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3.13 Price

Price har ansvaret for at tildele værdien for madvarernes pris. I konstruktøren sættes

attributterne minPrice til -10 og maxPrice til 10, som er intervallet madvarernes pris kan blive

sat til. Vi har i Price lavet gettere og settere, således at de andre klasser har mulighed for at

hente informationen.

3.14 ShoppingBasket

ShoppingBasket har ansvaret for sætte beløbet som spilleren skal indsamle samt at øge

spillerens allerede indsamlede beløb med den kolliderede madvares pris.

For hver indsamlede madvare vil ShoppingBasket infoboks implementeret i getSprite() vise

det nye nuværende beløb (nowCollected), hvor det efterspurgte beløb konstant vil være

synligt for brugeren.

● ShoppingBasket()

I konstruktøren bliver positionen for ShoppingBaskets infoboksen sat. Derefter tildeles

variablen maxValue konstruktørens parameter “amount”s værdi.

● addCollectedFood()

Metoden addCollectedFood() tillægger den kolliderede madvarers pris, til det allerede

indsamlet beløb i shopping kurven. Metoden bliver kaldt i collision() i Game, hvor værdien

af madvaren tilføjes til ShoppingBasket(). Dette bliver opdateret i infoboksen.

● getSprite() & sextText()

getSprite() laver en boks, som er en rektangel. I setText() bliver værdien af variablerne;

maxValueString og nowCollectedFood tegnet, således at brugeren er opdateret i forhold til,

det efterspurgte beløb samt hvor meget, der er blevet indsamlet.

setText() har ansvaret for, at tilføje tekst i getSprite().

3.15 StartGameWindow
StartGameWindow har ansvaret for at implementerer start game knappen. Dette gøres i

metoden StartWindow(). Launch tilgår denne klasse, til at starte spillet. JFrame muliggør

oprettelse af et nyt vindue, hvori der forekommer en knap. I udarbejdelse af knappens design

er JButton anvendt, hvortil vi anvender ActionListener til at sende brugeren fra knappen til
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selve spillets start. Dette sker ved tryk på knappen hvorefter metoden start() fra

LaunchGameLevel kaldes.

3.16 LaunchGameLevel

LaunchGameLevel har ansvaret for starte spil. Vi har implementeret to metoder; start()

og startLevel(). Metoden start(), starter et nyt spil med level 1, hvor startLevel() starter et nyt

spil med det level, som er angivet i metoden parameter.
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4. Test

I rapportens implementeringsafsnit har vi beskrevet hvordan vi har implementeret spillets

funktionalitetskrav. I følgende afsnit vil udførelse af vores test af MyFoodSolver fremlægges,

hvor vi har  udført unit testing, code coverage og egen test. Unit testing har vi foretaget under

udarbejdelsen af koden. Ligeledes har vi løbende samt efter implementering af

MyFoodSolver udført code coverage, som tjekker for at alle kodestykker bliver kørt for at

undgå overflødig kode. Derudover har vi udført vores egen test, ved at spille spillet og holde

dette op mod funktionalitetskravene.

4.1 Unit testing

Under udarbejdelse af spillet har vi unit testet, hvilket er implementeret ved print til

konsollen. Til dette er System.Out.Println anvendt. Vi har løbende printet arraylisterne

implementeret i Game, udvalgte attributter fra FoodObject, og x og y koordinaterne for

spilleren og madvarerne ud i konsollen.

4.2 Code coverage

For at teste om alle programmets metoder og linjer kode bliver kørt, har vi kørt programmet i

Intellij med coverage. Vi har testet løbende, hvoraf vi eksempelvis fandt ud af, at vi i Games

tilhørende metoder addLevels() og addFoodObjects(), havde en “else” i en else-if statement

som ikke blev kørt. Dette betød at programmet kørte 98% af linjerne, svarende til 106 linjer

ud af 108 linjer kode i Game Dette illustreres på tabellen forneden:
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Tabel 2 - Code coverage: Spil under udarbejdelse

Efter implementeringen af spillet, har vi fjernet unødvendige metoder og linjer af kode.

Derefter har vi afslutningsvis kørt programmet med code coverage, hvor resultatet af dette er,

at alle vores klasser, metoder samt linjer af kode i programmet bliver kørt. Resultatet for

vores endelige og sidste code coverage test illustreres i tabellen forneden:

Tabel 2 - Code coverage: Sidste test

4.3 Test af funktionalitetkravene

Link til test video: https://www.youtube.com/watch?v=0hFlTWXwp9M

Nedenstående har vi sammensat en tabel ud fra funktionalitetskravene i afsnit 1.3

Funktionalitetskrav. Denne test tager udgangspunkt i en video, hvor en bruger afprøver

spillet. Hvert funktionalitetskrav bliver testet, hvortil der tjekkes for om funktionalitetskravet

virker efter hensigten. I tabellen fremgår 3 kolonner; Test, tid og test status. Test refererer til

hvilket funktionalitetskrav, som bliver testet. Tid refererer til hvilket tidspunkt i videoen, at

funktionalitetskravet opfyldes. Afsltuningsvis, noterer vi i test status, om testen er bestået.

Test Tid Test status

Generelt for hele spillet

1. Grafisk user interface
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a. Spillet skal have en grafisk grænseflade, hvori spillet

visualiseres og brugeren kan interagerer med spillet.

0.05 Bestået

2. Nedlukning af programmet når spillet afsluttes

a. Hvis brugeren lukker user interfacet, skal programmet

stoppe med at køre i IDE’en.

7.28 Bestået

3. En start spil knap

a. Når spillet påbegyndes, skal der forekomme en knap med

tilføjet tekst, hvor brugeren har mulighed for at trykke på

knappen.

0.04 Bestået

b. Når brugeren trykker på knappen skal spillet starte på

level 1.

0.05 Bestået

4. En spiller

a. Spillet skal indeholde en spiller, som styres af en bruger. 0.08 Bestået

b. Spilleren skal repræsenteres af en figur. 0.10 Bestået

c. Spilleren skal placeres nederst på user interfacet, i starten

af hvert spil.

0.16 Bestået

d. Spilleren skal kunne rykke til højre og venstre og dette

skal styres af to tastatur knapper på brugerens tastatur.

0.20 Bestået

e. Spilleren skal kun bevæge sig horisontalt. 0.21 Bestået

f. Hvis spilleren rammer siderne på user interfacet, skal

spilleren ikke have mulighed for at bevæges yderligere i

denne retning, men i stedet være i stilstand indtil

brugeren bevæger spilleren i modsatte retning.

0.26 Bestået

5. Madvare

a. Alle madvare skal repræsenteres af en figur, have en

farve, indeholde en pris samt hastighed. Denne pris skal

fremgå på figurens grafiske objekt.

0.05 Bestået
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b. Madvarerne skal dale fra toppen af user interfacet og

bevæge sig ned mod bunden af interfacet og skal bevæge

sig ned i en vertikal linje

0.07 Bestået

6. Madvarer som skal indsamles

a. Spilleren skal indsamle madvare 0.12 Bestået

b. Den indsamlede madvarers pris skal altid tilføjes til

shoppingkurven.

0.25 Bestået

c. Hvis prisen på madvaren har en positiv værdi, øges

beløbet i shoppingkurven.

0.27 Bestået

d. Hvis prisen på madvaren har en negativ værdi, mindskes

det samlede beløb i shoppingkurven.

0.32 Bestået

e. Når madvaren kollidere med spilleren skal den forsvinde

fra user interfacet.

0.43 Bestået

f. Madvaren skal forsvinde når den er ude af user interfacet. 0.46 Bestået

7. Shoppingkurv

a. På spillets user interface skal der være en shoppingkurv,

som viser det beløb, der skal indsamles, samt det beløb,

der er indsamlet på et givet tidspunkt.

0.07 Bestået

b. Dette skal illustreres ved at der i toppen af venstre hjørne

af user interfacet er en firkant hvor dette indgår.

0.07 Bestået

c. Spilleren tilføjer værdi til beløbet af shoppingkurven ved

at kollidere med de madvare, der daler ned.

0.23 Bestået

8. Servicebeskeder og knap

a. Knappen på nedenstående servicebeskeder skal være

trykbar med brugerens mus, eller mellemrums knappen

på brugerens tastatur.

0.14 Bestået
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b. Når brugeren vinder et level, skal der på user interfacet

fremgå en meddelelse som indikerer at brugeren har

vundet samt en knap, som skal starte et nyt spil hvor

næste level påbegyndes.

0.14 Bestået

c. Når brugeren taber et level, skal der på user interfacet

fremgå en meddelelse som indikerer at brugeren har tabt,

samt en knap, som skal starte et nyt spil på samme level

igen.

4.12 Bestået

d. Når brugeren har vundet level 5 (sidste level) skal der på

user interface fremgår en meddelelse som indikerer at du

har vundet level 5 (sidste level) samt knap som, skal

starte et nyt spil på level 1.

7.04 Bestået

9. Tid

a. Spilleren skal have 2 minutter til at indsamle det

efterspurgte beløb for hvert level

Level 1: 0.05

Level 2: 0.15

Level 3: 0.54

Level 4: 2.14

Level 5: 5.42

Bestået

b. Hvis det efterspurgte beløb ikke opnås indenfor den

givne tidsramme, vil spillet stoppe og brugeren forbliver

på det pågældende level.

4.15 Bestået

c. Tiden skal vises som nedtælling øverst i user interfacet,

således at brugeren aktivt kan holde øje med tiden, mens

madvarerne bliver indsamlet.

0.05 Bestået

Specifikt for hvert level

10. Levels & sværhedsgrad

a. Der skal implementeres fem levels i spillet. Level 1: 0.05

Level 2: 0.15

Level 3: 0.54

Bestået
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Level 4: 2.14

Level 5: 5.42

b. Det skal være muligt for brugeren, at se hvilket level

spilleren befinder sig i på user interfacet.

0.05 Bestået

c. Sværhedsgraden i spillet skal stige, i takt med at spilleren

stiger i level.

0.17-0.58 Bestået

d. Gældende for alle fem levels er, at madvarer skal dale

ned fra toppen af user interfacet i en vertikal linje.

Level 1: 0.05

Level 2: 0.15

Level 3: 0.54

Level 4: 2.14

Level 5: 5.42

Bestået

e. Madvarernes farver og beløb skal i takt med at man stiger

i level ændre sig såfremledes:

i. I level 1 skal alle madvarerne have en grøn farve

og indeholde værdien 5.

ii. I level 2 skal madvarerne have en tilfældig pris

mellem -10 og 10 og hvis beløbet er positivt,

skal madvaren have en grøn farve, hvis beløbet

er negativ skal madvaren have en rød farve.

iii. I level 3, 4 og 5 skal madvarernes værdier fortsat

være tilfældige og varierer mellem værdien -10

til 10. Derudover skal der i disse levels

implementeres at alle madvarer bliver tildelt en

tilfældig farve.

i. 0.05

ii. 0.18

iii. 1.00  +

2.16 + 5.44-5.47

Bestået

f. Hastigheden for madvarernes dalen skal variere i hvert

level.

i. Level 1, skal madvaren dale med meget langsom

hastighed. Level 2 skal madvaren dale med

langsom hastighed og så fremledes til øges

hastigheden til og med level 4

ii. Level 5 skal madvare dale med forskellige

hastigheder, halvdelen skal dale med meget

i. 0.05

ii. 0.18

iii. 0.55

iv. 2.15

v. 5.41

Bestået
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hurtig hastighed og resten skal dale med meget

langsom.

g. Beløbet for shoppingkurven skal øges for hvert level.

i. Level 1 er beløbet 5

ii. Level 2 er beløbet 30

iii. Level 3 er beløbet 50

iv. Level 4 er beløbet 100

v. Level 5 er beløbet 150

i. Level 1: 0.05

ii. Level 2: 0.15

iii. Level 3: 0.54

iv. Level 4: 2.14

v. Level 5: 5.42

Bestået
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5. Konklusion

Problemformulering: Hvordan udvikles 2D spillet MyFoodSolver i programmeringssproget

Java, som opfylder de opstillede funktionalitetskrav?

I dette projekt er der blevet udviklet et 2D spil i programmeringssproget Java. I henhold til

funktionalitetskravene i afsnit 1.3 kan det konkluderes at alle krav er blevet opfyldt.

I rapportens afsnit 2: Design & Analyse diskuterede vi, hvilke mulige løsninger der er til at

opfylde vores funktionalitetskrav. Disse diskussioner har taget udgangspunkt i at udvikle

MyFoodSolver i henhold til objektorienteret programmering i Java. Hvorfor dette kapitel har

dannet grundlag for udviklingen af spillet samt vores valg af implementering. Afsnit 3:

Implementering beskriver de dele af koden, som har været særlig relevante i henhold til

opfyldelse af funktionalitetkravene. Derudover har vi udviklet et UML Klasse Diagram, som

danner overblik over programmets klasser. Afsnit 4: Test viser at det udarbejdet spil, virker

efter hensigten og opfylder spillets funktionalitetskrav.

Det er muligt at videreudvikle spillet således at der i MyFoodSolver kan tilføjes flere levels

og en ekstra spiller. Derudover kan den grafiske oplevelse udvides ved at anvende spil

biblioteker, som implementere spiluniverser.
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6. Brugervejledning

I dette afsnit gives instruktion til installering og kørsel af spillet.

Spillet er udarbejde i IntelliJ IDEA Ultimate på Mac IOS Ventura Version 13.01.

Nedenstående guides er også udført på Windows med version Windows 10.

6.1 Version

Operative styresystem: Mac IOS Ventura 13.01

Java Version: 18.0.2 Oracle OpenJDK,

IntelliJ Version: Fra 2021.2.4

6.2 Guide ZIP File:

1. Download zip-filerne

2. Åben projektet: SemesterProjekt_Version4 -> src

3. Åben en vilkårlig java fil i src

6.3 Guide til Github

1. Åben intelliJ

2. Vælg “Get from VCS

3. Vælg “Repository URL”

4. Indsæt i URL felt: https://github.com/LauraLSJN/Semesterprojekt_Version4.git

6.4 Når projektet er åbent i IntelliJ

4. Installerer IntelliJ IDEA Ultimate

5. Konfigurer default indstillinger

a. Tryk på “File” (Mac: Øverste venstra hjørne på skærmen - Windows: Øverst

Venstra hjørne IntelliJ)

b. Tryk på “Project Structure” og vælg Project

c. Sørg for at SDK:

d. Hvis du fortsat oplever problem sæt Language Level til “18 - No new

language features”
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6. Udfold “src” mappen i Venstre side (Se nedenstående billede)

6.4 Kør spillet

7. Find klassen Launch

8. Højre klik på klassen

9. og klik derefter på “Run ‘Launch.main()’ ”

10. Konfiguration af main fuldført - Spillet kan nu køres
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Referencemanual

Der er i programkoden anvendt følgende java klasser:

● Java.AWT,

● Javax.swing

● Java.util

● Java.text

Disse pakker er anvendt, da formålet for projektet var at programmere så meget fra bunden,

som var muligt.

Java referanvemanual:

DevDocs — OpenJDK 18 documentation. (n.d.). Tilgået December 19, 2022, fra

https://devdocs.io/openjdk~18/
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