
 به نام خدا

 پروژه پایانی درس برنامه نویسی پیشرفته

هاشتپبازی الک  

 د!دوران قرطینه رو به خوبی سپری کنیمیدوارم حالتون خوب باشه و سالم ، ا

حوصله دانشجوهامون سر بره از اونجایی که ما اساتید دوست نداریم توی دوران قرنطینه  

م  کرح کنم که کم تون رو مطتصمیم گرفتم پروژه، گاه کنندی برای دانشو احساس دلتنگ

      ذرونید تر بگراحتبشید و دوران قرنطینگی رو دست به کار 

 ...بریم سراغ تعریف پروژه 

،  هست  گراییکاری که شما باید انجام بدید درست کردن یه بازی با استفاده از مفاهیم شی 

تونه از گرافیک خیلی بهتری هم  بیه شکل زیره ولی می شکل این بازی یه چیزی ش

      قه شما گرده به سلیمی. اونش بربرخوردار باشه

 

نقطه باالیی که مشخص . ) همون آدمکه ( که از دو تا ماریو توی این بازی وجود دارن

پشت وجود داره که محل قرار کین بازی یه سری الوی ا. تکنندت میحرکشده شروع به  



وقع اجرای م  randomها به صورت تصادفی یا پشتگرفتن و سرعت حرکت این الک

این   . شهها بیشتر میپشتالک و سرعت  در هر مرحله از بازی تعداد  .  شهبازی مشخص می

کنند تا به انتها برسند و پ حرکت می ها در محلی که قرار دارن به سمت چپشتالک

 کنند تا به انتها برسند.رکت میگردن و به سمت راست حمیدوباره بر

یا راست حرکت کنند چپ تونند به سمت وها دارن اینه که میهایی که ماریقابلیت

گرفتن میفتن روی خط پایینی. قرار  های خالیموقعیتشون روی محلهمچنین وقتی 

 . تونند تیر پرتاب کنندهمچنین می

 کمک هم  به روهای توی صفحه پشتن اینه که همه الکید انجام بدکاری که ماریوها با

انتهای ریق از ط و بعدش پشتی برخورد داشته باشندبدون این که به هیچ الک  بکشند

تر این کار رو انجام چه سریعکه یک تونل هست به مرحله بعدی برن. هر  ترین خط  پایین

شه و ها بیشتر میپشتان سرعت الک کنند و با گذشت زم بدن امتیاز بیشتری کسب می 

 شه.گیرن کمتر میها میشتن اونی که ماریوها از کامتیاز

جادویی   هااین حلقه بینید.  خل این صفحه می ها دو تا حلقه داپشتو الک  ریوهاوه بر ماعال

شه قرار بگیره از اون حلقه وارد می ها روی این حلقه پشت یا ماریوییالکهستند و اگه 

دقت کنید که محل قرار  ، البته بایدشهج میخارو از جایی که حلقه دیگه وجود داره 

ثانیه یک بار به صورت تصادفی  5ها در طول بازی ثابت نیست و هر فتن این حلقهگر

 کنه. قرار گرفتنشون توی بازی تغییر میمحل 

سازی ها رو پیادهحتما تا االن گفتید ما که کارهای گرافیکی انجام ندادیم چطوری این

گه خواستید هم یاد بگیرید. تا اون موقع ا  java fxه زودی قراره  ، انشااهلل بدرستهکنیم. بله  

های مربوط گرایی یاد گرفتید کالس ثی که از شی تونید با مباحه رو شروع کنید میپروژ

 ف کنید.هر کدوم یه سری ویژگی تعریبه اشیا مختلف بازی رو بسازید و برای 



یشنهادی کنیم و اگه هر پاستقبال میی،  بازویژگی اضافی برای  هرگونه  اضافه کردن  ز  اما  

 های حل تمرین در جریان بذارید.ا بچهتونید با بنده یارید مید

یعنی یه نفر سر کار کنند ها به ترتیب باید دقت کنید که چون بازی تک نفره س ماریو

اره داخل دوبها رو بکشه و بره مرحله بعد و پشتکجای خودش بمونه یکی بره همه ال

دید به وجود بیاد به صورت تصادفی و نفر دوم هم همین کار رو کنه  پشت جالک صفحه 

 و وقتی کل بازی میره مرحله بعد که جفتشون رفته باشن مرحله بعد. 
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