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Utökning av inlämningsuppgiften Sudoku, avsedd
för grupper om tre
Denna uppgift är en variant av inlämningsuppgiften Sudoku, anpassad för grupper som vill
jobba tre och tre. Uppgiftsbeskrivningen och anvisningarna för att implementera klass som be-
skriver ett sudoku är samma som i den ordinarie uppgiften (se den ordinarie uppgiftsbeskriv-
ningen). Däremot ska ändringar/tillägg göras i avsnitt användargränssnittet.

1 Ändringar/tillägg till ordinarie uppgift om Sudoku

I den utökade uppgiften ska användaren kunna få olika sudokun at lösa. När man fyllt i rutorna
ska man kunna få sin lösning kontrollerad. Man ska också kunna ge upp och få se lösningen.

Vyn består av ett rutnät (som beskrivits i den ordinarie uppgiften avsnitt 2.3) samt t.ex. tre
knappar. En knapp är till för att generera ett nytt sudoku. Den andra är till för att kontrollera
en lösning som användaren fyllt i. Den tredje knappen ska användas om man ger upp och vill
se lösningen presenteras i rutnätet.

När användaren trycker på den knapp som anger att ett nytt sudoku önskas, ska man från
en fil läsa och skapa ett sådant. Mer om hur detta kan gå till finns nedan. Det sudoku som
skapats ska visas i vyn. De rutor som då är ifyllda ska inte gå att editera. Man gör ett textfält
editerbart/icke editerbart genom att anropa metoden setEditable.

2 Hantering av textfil i programmet

indata

Ett utgångsläge för ett sudoku kan skrivas in på textfil enligt följande mönster:

0 0 6 5 1 0 7 0 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0
9 1 0 0 4 0 0 0 8
0 0 0 9 0 1 0 0 2
7 0 9 0 0 0 1 0 4
1 0 0 4 0 8 0 0 0
3 0 0 0 2 0 0 5 6
0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 7 0 9 4 2 0 0

En rad på filen motsvarar alltså en rad i rutnätet. Nollor motsvarar rutor som inte är ifyllda.
Flera sudokun kan skrivas efter varandra enligt samma mönster.

Hämta 4-5 sudokun från tidningar eller från nätet och skriv in på en fil. Man skapar en textfil
i en projektkatalog i Eclipse enligt följande:

• Markera projektkatalogen där inlämningsuppgiften finns.
• Från menyn File väljs New –> File
• I det dialogfönster som öppnas fylls ett filnamn i textrutan File name
• Klicka på Finish

Nu kan man öppna filen på vanligt sätt i editorn och skriva in siffror enligt mönstret ovan.



2 Hantering av textfil i programmet

Läsa indata från fil i programmet

Man kan läsa från en fil med hjälp av ett Scanner-objekt. (Klassen Scanner finns i java.util. En
scanner knuten till en fil med namnet ”sudokufile” skapas på följande sätt:

import java.util.*;
import java.io.*;
Scanner scanner = null;
try {

scanner = new Scanner(new File("sudokufile"));
} catch(FileNotFoundException e ) {

System.out.println("Couldn’t open file: sudokufile");
System.exit(1);

}

Med hjälp av scanner kan man läsa en rad från filen på följande sätt:

String line = scanner.nextLine();

line kommer då att referera till den sträng som motsvarar den rad i filen som står i tur att läsas.
För en fil med sudoku innehåller en sådan rad nio tecken (som anger nio tal mellan 0 och 9).
Dessa tecken kan man komma åt genom att skapa en ny scanner knuten till raden och sedan
läsa de ”enheter” som finns på raden enligt följande mönster:

Scanner lineScanner = new Scanner(line);
while (lineScanner.hasNext()) {

String nextToken = lineScanner.next();
... använd nextToken ...

}

Operationen next hämtar nästa enhet från den sträng till vilken scannern är knuten. En enhet
är en följd av tecken som avslutas med blanktecken eller radslut. I vårt fall skulle alltså i koden
ovan varje anrop av next läsa ett tecken från filen. Vi måste då själva omvandla tecknet till ett
tal. Det finns emellertid en operation nextInt på en Scanner för att läsa nästa heltal. Vi kan
därför förenkla koden enligt följande (där vi också utgår ifrån att det finns nio tal på en rad):

Scanner lineScanner = new Scanner(line);
for (int i = 0; i < 9 ; i++) {

int number = lineScanner.nextInt();
... använd number ...

}

Val av sudoku på filen

Om man skrivit in ett antal sudokun på filen kan man, då användaren vill ha ett nytt, t.ex. göra
så här:

• Håll med en räknare reda på hur många gånger användaren begärt ett nytt sudoku

• Om det är första gången skapas ett Scanner-objekt enligt ovan och man läser nio rader,
motsvarande ett första sudoku.

• Om det inte är första gången men räknaren är mindre än antalet sudokun som finns på
filen fortsätter man att läsa ytterligare nio rader från filen med samma Scanner-objekt.

• Om räknaren visar att alla sudokun på filen lästs börjar man läsa om filen från början
genom att skapa ett nytt Scanner-objekt knutet till samma fil.


