
17 november 2015

Projekt FYTA11 Javaprogrammering

• Projekten utförs i grupper om cirka tv̊a studenter.

• Muntlig redovisning med demonstration av programmet och javakoden. Räkna
med 20 minuter presentation av programmet och koden, n̊agorlunda jämnt fördelat,
plus 10 minuter för fr̊agor.

• Projekten presenteras i datorsalen onsdag 18/12 fr̊an 09:15. (Anmäl fr̊anvaro
snarast s̊a vi kan hitta alternativ tid!)

N̊agra förslag till projekt:

• Fyra i rad – Skriv ett fyra i rad-spel med grafiskt gränssnitt.

• Kryptering – Ta reda p̊a hur man kan kryptera saker med java och demonstrera
det genom att t.ex. skicka en krypterad text över nätet.

• Tr̊adade simuleringar – Läs p̊a om tr̊adar och skriv ett program som utför
n̊agon sorts beräkning i flera tr̊adar och fortlöpande (t.ex. en g̊ang i sekunden)
presenterar resultatet av beräkningarna. (Beräkningarna kan t.ex. vara n̊agot s̊a
enkelt som medelvärdet av slumptal eller olika summor som l̊angsamt konvergerar
mot π.)

• Kaniner och rävar – En modell av tv̊a (eller flera) interagerande arter blir
mer intressant om man lägger till den rumsliga aspekten och gör simuleringen
stokastisk i stället för kontinuerlig och deterministisk. Ställ t.ex. upp en modell
där kaniner skuttar runt och blir fler medan rävarna skuttar runt och äter kaniner,
och försök hitta intressant dynamik.

• Snake – Skriv ett snake-spel där man ormar runt och äter pluppar. För roligare
upplevelse lägg till tv̊aspelarläge.

• Anagram – Skriv ett program som läser in en ordlista och ett ord eller en fras
och hittar anagram till ordet/frasen i ordlistan.

Projekt HT 2015:

• Grupp 1: Torbjörn, Emil B, Johannes S: exakt vad är inte riktigt klart

• Grupp 2: Mattias: Grafritare

• Grupp 3: Nils, Anton: ?

• Grupp 4: Markus, Emil A: återkommer

• Grupp 5:

Projekt HT 2014:
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• Grupp 1: Frank, Ola, Henrik, Johan: RPG *

• Grupp 2: Eric, Denhanh, Edvin: Fiskstim *

• Grupp 3: Christian, Erik, Viktor: 2D-rymdspel *

• Grupp 4: Simon, Ahmad: Synthesizer

• Grupp 5: Johannes: Sannolikhet

• Grupp 6: Emil: Enigma

Projekt HT 2012:

• Cellulära automata.

• Rävar och kaniner – grovhuggen spatiell stokastisk populationsmodell.

• Spel med laserkanon somm skjuter saker.

• Fyra i rad.

• Spel/animation med tv̊a gubbar som sl̊ass.

• Kryptering.
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