
 خذا ًام تِ

کِ ّز داًشجَ هی تایست ّزدٍ پزٍصُ  هی تاشٌذ اس ّن ی پایاًتزم دٍ پزٍصُ ی جذاپزٍصُ داًشجَیاى گزاهی 

  پیادُ ساسی کٌذ.را 

 ارائِ ی پزٍصُ ّا تِ صَرت گزٍّی قاتل قثَل ًیست .

 تحَیل پزٍصُ تِ صَرت حضَری تعذ اس اهتحاى آخزیي هْلت تزای آپلَد پزٍصُ شة قثل اهتحاى است ٍ 

 هی تاشذ.

 است. هَجَدتَضیحات هزتَط تِ ّز پزٍصُ در صفحات تعذ 

 

 

  یذ تاشیذؤهَفق ٍ ه



 

 اٍلپزٍصُ 

 

 Minesweeperتاسی

یا هیي رٍب یک تاسی تک ًفزُ است.ایي تاسی تِ گًَِ ایست کِ در یک صفحِ   minesweeperتاسی

تا اتعادی اًتخاتی تعذادی هیي ٍجَد دارد کِ کارتز فقظ در صَرتی تزًذُ ی تاسی هی شَد کِ ی شغزًجی 

خاًِ ّای صفحِ ی شغزًجی تجش  هکاى هیي ّا را تشخیص دّذ ٍ رٍی آى ّا کلیک ًکٌذ تا سهاًیکِ توام

اگز کارتز تز رٍی ّز کذام اس خاًِ ّایی کِ هیي ّا خاًِ ّایی کِ هیي ّا در آى قزار دارًذ رٍ شذُ تاشٌذ.

 ّا رٍ هی شًَذ ٍ کارتز تاسی را هی تاسد. يقزار دارد کلیک کٌذ، توام هی

 قَاعذ تاسی:

شَد. کارتز هَظف است تذٍى گذر اس کاشتِ هی n*nتعذاد هعیٌی هیي تِ صَرت تصادفی در صفحِ ای ( ۱

 ّای فاقذ هیي را یافتِ ٍ هسیز را تاس کٌذ.ّای دارای هیي، تواهی خاًِخاًِ

ای را تِ اشتثاُ خٌثی تَاًذ آًزا خٌثی کٌذ. اگز خاًِهیي است هی i*j( اگز کارتز احتوال دّذ کِ خاًِ 2

 تَاى آًزا تاسگزداًذ.کزدُ تاشذ هی

 تاسد.کِ حاٍی هیي است کلیک کٌذ هی i*jتز رٍی خاًِ ( اگز کار3

 ای ٍجَد ًذاشتِ تاشذ کارتز تزًذُ شذُ است.ّای حاٍی هیي ّیچ خاًِ تاس ًشذُ( اگز جش خا4ًِ

خاًِ 8شًَذ تِ هعٌی تعذاد هیٌْایی ّست کِ در ّای هختلف ظاّز هی( اعذادی کِ در عَل تاسی در خا5ًِ

 خاًِ هیي ٍجَد دارد. 4یعٌی در ّوسایگی ایي خاًِ  4. هثال ظاّز شذى ّوسایِ ایي خاًِ ٍجَد دارد

شًَذ )سیزا خالی ّای آى ًیش خَد تخَد خٌثی هیای حاٍی هقذار صفز تاس شَد ّوِ ّوسایِ( اگز خا6ًِ

 تَدى آًْا اس هیي تذیْی است(.

 

 



 تارم تٌذی قسوت ّای هختلف تزًاهِ:

 %ًوز77ُ آى تز رٍی صفحِاًجام دادى تاسی ٍ اعوال قَاًیي  -۱

 %ًوز۱7ُ ًشاى دادى یک ثاًیِ شوار تزای تاسی -2

 %ًوز27ُداخل هٌَی فایل کِ اهکاى تغییز اًذاسُ تِ چْار صَرت :   optionگشیٌِ -3

 هیي۱7تِ ّوزاُ  9*9صفحِ <--( beginnerراحت)

 هیي47تِ ّوزاُ  ۱6*۱6صفحِ <--( intermediateهتَسظ)

 هیي 99تِ ّوزاُ  ۱6*37صفحِ <--( advancedسخت)

 تٌظین تعذاد سغز ٍ ستَى ٍ تعذاد هیي ّا تِ صَرت دستی <--( customدلخَاُ)

 تَجِ:تعذاد هیي ّا ًثایذ اس تعذاد کل خاًِ ّای صفحِ تیشتز تاشذ.

تا تَجِ تِ اهکاًات تزای تغییز رًگ ّای تاسی  editداخل هٌَی   change the colorگشیٌِ ی  -4

 %ًوز۱5ُ%تا  5اس 

 %ًوز۱5ُ یا کلیذ هیاًثز تزای کل گشیٌِ ّای هٌَّا short keyفعال کزدى  -5

 تزای تغییز رًگ خاًِ ّا ٌّگام گذر هاٍس اس رٍی آى ّا  mousemotionlistenerاستفادُ اس -6

 %ًوز۱7ُ

 %ًوز۱7ُ استفادُ اس آیکي تِ جای کاراکتز تزای هیي ّا – 7

 %ًوزjavafx 25ُپیادُ ساسی تا استفادُ اس  – 8

 %ًوز۱7ُ ًشاى دادى پیغام هٌاسة تزًذُ یا تاسًذُ شذى ٌّگام اتوام تاسی – 9

 %ًوز5ُ داخل هٌَی فایل  newگشیٌِ  -۱7

 %ًوز۱7ُ داخل هٌَی فایل  saveگشیٌِ  – ۱۱

 %ًوز5ُ داخل هٌَی فایل save asگشیٌِ  – ۱2

 %ًوز۱7ُ داخل هٌَی فایل openگشیٌِ  – ۱3



 %ًوز5ُ داخل هٌَی فایل  exitگشیٌِ -۱4

  



 دٍمپزٍصُ 

 (TicTacToeتاسی دٍس)

 

 



 

 

 



 


