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 به نام خدا

رسی که ارائه شد، لذت امیدواریم از این ترم و د  نویسی پیشرفته!برنامهو اینک آخرین پروژه درس 
هایی ها و تواناییبرده باشید و مطالب مفیدی را یاد گرفته باشید. االن وقت این است که همه مهارت

، به نکات زیر پیش از تعریف پروژهاید را به معرض نمایش بگذارید. که در این درس تاکنون کسب کرده
 توجه کنید:

 را که در مودل قرار دارد، برای بار آخر مطالعه کنید.ها تمرین ه توضیحات نحوه ارسالفایل مربوط ب. 0

های روهگ برایاین پروژه گروهی مناسبی انتخاب کنید! در اولین فرصت هم ،برای انجام این پروژه. ۱
د تواند هر یک از دانشجویان این درس باشگروهی شما میهم .تعریف شده استدونفره )و نه بیشتر!( 
 کارگاه وجود ندارد.  بودن گروهو محدودیت مشترک

که به قالب  zip (zip != rar)ل آرشیو های مربوط به کد و مستندات را به صورت یک فایتمامی فایل .۲
 رد. دا حضوریدقت کنید که این پروژه تحویل  گذاری شده باشد، بارگذاری نمایید.زیر نام

StudentNumber1_StudentNumber2_LastName1_LastName2.zip 

9031066_9031806_Edalat_Ahmadpanah.zip 

های گذاری و رعایت اصول کدنویسی خوانا برای همه کالس، کامنتJavaDoc. مستندسازی به کمک ۳
 است.  الزامیشده سازیپیاده

در هنگام تحویل حضوری  است. الزامیگرایی رعایت اصول شینیز طراحی مناسب و تحلیل و . ۴
  و کالس بررسی خواهند شد. Use caseنمودارهای 

های برنامه ( برای کنترل نسخهGitLabلب )( گیتprivate repository) خصوصیاستفاده از مخزن . ۵
است. شما باید دسترسی خواندن مخزن مربوط به پروژه را در اختیار مدرس کارگاه خود قرار  الزامی

توانید از مدرس کارگاه موجود در مودل قرار دارد و می در مستند آموزش گیت دهید. توضیحات بیشتر
ه داشت های مختلف برنامه شما وجودهای مناسب و منطقی در نسخهcommitخود کمک بگیرید. باید 

 باشد.

شده موجود در مودل بپرسید. مطالب گفته فرومتوانید از طریق . سواالت خود را درباره این پروژه می۶
 . شوددر آن فروم توسط مدرسان درس یا کارگاه، بخشی از تعریف پروژه محسوب می

عالوه باشند.  سازی تسلط کامل داشتهگروه باید به تمامی جزئیات تحلیل، طراحی و پیاده دو نفرهر . ۷
های هر commit تناسب این خصوص خواهد شد، که در تحویل حضوری از هر دو نفر سواالتی دربر این

برای هر دو نفر به صورت یکسان در نظر گرفته نمرات  شود.بررسی میلب نیز در گیت یک از افراد گروه
 شود.می

محدودیت پایان ترم تحصیلی، مهلت تحویل این پروژه به دانید، با توجه به طور که می. همان۸
ریزی زمانی مناسب حتمًا . با همکاری مؤثر و برنامهشودتمدید نمیوجه و تحت هیچ شرایطی هیچ

https://ceit.aut.ac.ir/courses/mod/forum/view.php?id=7960
https://ceit.aut.ac.ir/courses/mod/forum/view.php?id=7960
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دقیق آخرین مهلت برای  نجایی که زماناز آشده این پروژه را انجام دهید. توانید در مهلت تعیینمی
موزشی درحال حاضر مشخص نیست)!(، تاریخ بارگذاری و تحویل حضوری وارد کردن نمرات در پورتال آ

به شکل زیر خواهد بود. با توجه به اعالم تاریخ نهایی از طرف آموزش، تاریخ زیر ممکن است تغییر کند. 
 ولی به صورت حدودی شما باید تا موعد مشخص شده، پروژه را انجام دهید.

 صبح ۷:00ساعت  ۱۳9۸ بهمن ۷شنبه دو: تا )بارگذاری در مودل( مهلت تحویل

 ۱۳9۸ بهمن ۷ تحویل حضوری: روز

. در قسمتهای مختلف پروژه باید خطاهای مختلف بررسی شوند و در قبال آن رفتار مناسبی از برنامه 9
 را برای استثناهای Exception Handling دریافت شود. پس شما باید برای تمامی قسمتها عملیات

Checked  و همچنین در مواقع لزومUnchecked سازی کنید.پیاده 

در ادامه تعریف پروژه پایانی آمده است. ابتدا تمام آن را با دقت و حوصله مطالعه کنید و سپس پروژه 
 را آغاز کنید. 

  های کامل، جذاب و عالی شما هستیم!منتظر پروژه
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 Super Mario Brosتعریف پروژه 

است. برای آشنایی با این بازی  Super Mario Brosیک بازی مشابه بازی سازی این پروژه، پیاده از هدف
ساز اجرای بازی در محیط شبیه در کنار این مستند ،همچنین .استفاده کنید لینکتوانید از این می

و هم  به صورت آنالینهم را  توانید آنبرای آشنایی با این بازی می داده شده است.قرار  iOSویندوز و 
باشد؛ منظور از  Super Mario Brosدهید باید مشابه بازی ای که تحویل می. برنامهببینید فالینآ

ز دقیقًا مشابه بودن، شباهت در عملکرد و نحوه بازی است ولی لزومی ندارد که ظاهر بازی نیمشابه
(. بنابراین به همه دانشجویان الً به سلیقه دانشجو وابسته است!ظاهر بازی کامد )بازی اصلی باش

سازی پروژه را شروع و بعد پیاده ;( را بازی کنند Super Mario Bros کافی ه اندازهشود ابتدا بتوصیه می
 ها با بازی اصلی بیان شده است:کنند! در زیر برخی جزئیات پروژه و تفاوت

یعنی ماریو است. او ماموریت دارد تا شاهزاده را از قلعه  ،هدف کنترل کاراکتر اصلی بازی در این بازی -
کنترل بازی باید مشابه نسخه اصلی،  نجات دهد و در طی این عملیات باید با دشمنان مبارزه کند.

 بتوان تیر شلیک spaceو با دکمه حرکت کند  Dو  W ،Aسازی شود. یعنی با کلیدهای پیاده
 (برای پرش است. Wبرای حرکت به سمت چپ و راست و دکمه  Dو Aهای .)راهنمایی: دکمهکند

 :)ماریو( کاراکتر اصلی بازی

  این سه واحد به واحد است ۳کاراکتر اصلی بازی مقداری جان به صورت گسسته دارد که .
 شود.شکل سه ستاره در گوشه سمت راست باال نمایش داده می

  داده در گوشه سمت چپ صفحه، نمایش مقداری امتیاز دارد که در باالی صفحه نمایش
 .شودمی

 شود.داده مینمایش  در گوشه سمت راست صفحه نمایش دارد که در پایین تعدادی تیر 
  شود. صفحه نمایش و در مرکز صفحه نمایش داده می باالیشماره مرحله فعلی نیز در 

 :دشمنان

اند که هرکدام عملکرد متفاوتی دارد. اما به طور کلی اد زیادی از دشمنان تعریف شدهدر بازی اصلی تعد
توان آنها را در دو دسته دشمنان متحرک و ثابت تعریف کرد. شما باید در هر مرحله از بازی حداقل می

های زیر را توانید دشمنبرای مثال می سازی کنید.نوع ثابت( پیاده 1نوع متحرک و  3نوع دشمن ) 4
توانید به های تعریف شده در زیر استفاده کنید. میسازی کنید. )الزم نیست که حتما از دشمنپیاده

سازی یکی از پیادهتنها  سازی کنید.های موجود در بازی را پیادهسلیقه خود هر کدام از دشمن
به مقداری امتیاز با نابودکردن دشمنان  )به صورت تصادفی( گاهی اوقات (ها اجباری است.الکپشت

 های مختلف امتیازهای متفاوتی دارند.دشمن شود.حساب ماریو اضافه می

کند. چنانچه روی سطح باالتر باشد بعد روی سطح زمین حرکت می : دشمن متحرک است.الکپشت سبز
یو، یکی از دهد. با برخورد الکپشت به مارافتد و به حرکت خود ادامه میاز پایان سطح، روی زمین می

 .شودماریو کم میهای جان

https://www.retrogames.cz/play_005-NES.php?language=EN
https://www.retrogames.cz/play_005-NES.php?language=EN
https://www.retrogames.cz/play_005-NES.php?language=EN
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های سبز هستند اما روی سطوح باالتر وقتی به : دشمن متحرک است. مانند الکپشتالکپشت قرمز
 و با برخورد به ماریو ماندکند و روی همان سطح میرسند، جهت حرکتشان تغییر میانتهای سطح می

 .کندمیکم  را های ماریویکی از جان

کنند و به صورت های سبز رنگ زندگی میها در لولهت است. این گونه از گیاه: دشمن ثابگیاه گوشتخوار
ای که بیرون هستند ماریو به گردند، اگر در لحظهآیند و بعد از چند ثانیه برمیمتناوب از لوله بیرون می

وجود  توانند در سقف نیزهای سبزرنگ میلوله ها برخورد کند، یکی از جان های ماریو کم می شود.آن
 توانند در آنها وجود داشته باشند.داشته باشند، پس این گونه از گلها نیز می

به ماریو، یکی  تیغیجوجهبا برخورد . های سبز هستندشمن متحرک است. مانند الکپشت: دتیغیجوجه
 شود.های ماریو کم میاز جان

 :نحوه صدمه دیدن دشمنان

میرند به این صورت که با پرش پریدن ماریو روی سرشان میها با دوبار : تمامی الکپشتهاالکپشت
اگر ماریو بعد از یک بار پریدن روی  رود.الک آنها از بین می با پرش دومو شوند اول، خودشان نابود می
کند. اگر به یک شی مانده ضربه بزند، الک در جهت ضربه روی سطح حرکت میالکپشت، به الک باقی

زدن به الک و حرکت تواند با ضربهشود. ماریو میکند، جهت حرکت آن برعکس می مثل لوله سبز برخورد
 .روندها یک تیر بخورند، درجا از بین میاگر الکپشتآن، دشمنان متحرک دیگر را از بین ببرد. 

 : این گیاه قابل مردن نیست.گیاه گوشتخوار

 از بین ببرد.تواند آن را ماریو تنها با استفاده از تیر می: تیغیجوجه

 نقشه بازی

 .سازی شونددر نقشه بازی چندین المان وجود دارد که باید پیاده

در سطح زمین یک دیوار غیر قابل تخریب وجود دارد که ماریو روی : های بازی(انواع دیوارها )یا طبقه
کم شدن روی زمین ممکن است چاله وجود داشته باشد که با افتادن در آن باعث  .کندآن حرکت می

 کند.در نقطه قبل از چاله ظاهر را شود و بعد از آن بازی باید ماریو یک جان ماریو می

بر اساس نقشه ها ممکن است ارتفاعی داشته باشند و امکان پریدن از آنها این دیوار :دیوارهای عمودی
 .وجود داشته باشدتواند می

پذیر هستند. این گونه از دیوارها با های تخریبای از دیوارگونه :پذیرهای( تخریب)طبقههایدیوار
برخی از دیوارها  .شودهای ماریو و برخورد سر ماریو به زیر دیوار)طبقه(، بالفاصله تخریب میپرش

درصد سکه  ۵0شوند. در این گونه از دیوارها، با احتمال ضربه سر ماریو تخریب می ۳هستند که با 
تواند هم قارچ داشته باشد و هم سکه ارچ وجود دارد. )یک دیوار میدرصد ق ۲0وجود دارد و با احتمال 

شدن شود اما قارچ تنها در هنگام خراببه حساب ماریو وارد می، اما سکه با هر ضربه سر ماریو به دیوار
 کامل به ماریو داده می شود.(
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چاله خیلی بزرگ ، مثال نباید یک تواند بازی را ادامه دهدنکاربر که ای باشد گونهبه نقشه بازی نباید
نقشه انتخابی شما  بدون راه عبور یا یک دیوار بلند بدون امکان پرش از روی آن وجود داشته باشد.

سازی توان در آنها پیادههای نقشه را بها و المانباید به اندازه کافی بزرگ باشد که تمامی نمونه دشمن
نمره امتیازی نقشه  دوسازی بیشتر از ه پیادهالبت پیاده شوند. World 7-2و  World 1-3برای مثال  کرد.

 خواهد داشت.

امل یو ککند. درصورتی که جان ماربا خوردن قارچ جان ماریو یک واحد افزایش پیدا میخوردن قارچ: 
در این حالت اگه ماریو در چاله بیفتد یا به دشمنی برخورد کند، به جای اینکه  شود!بود، ماریو بزرگ می

 شود.شود و دشمن نیز نابود میوچک میکاش که بزرگ بود، جان آن کم بشود، صرفًا اندازهیک واحد از 

 شود.با خوردن سکه به امتیاز ماریو اضافه میخوردن سکه: 

های با خوردن گلروی کیبورد را دارد. ماریو  spaceماریو امکان پرتاب تیر با دکمه تیر:  پرتاب
البته ماریو  .ندتواند تیر شلیک ک، میشوندر زمین بازی قرار داده میکه به صورت تصادفی د گردانآفتاب

حالت بزرگ باشد تا بتواند از تیرها استفاده کند. در غیر این  باید پیش از این قارچ خورده باشد و در
رت زیگزاگ است که بعد نحوه حرکت تیرها به صو کند.ها تنها به امتیاز او اضافه میصورت خوردن گل

شود. شود. اگر تیر از صفحه دوربین بازی نیز خارج شد، محو میبار برخورد به زمین، تیر محو می 4از 
شده داشته باشد و اگر بخواهد تیر بعدی را شلیک کند باید صبر تیر فعال شلیک 3تواند فقط ماریو می

 کند تا یکی از تیرها محو شود.

 :مراحل بازی

ست که ا هاییاحی کنید، هر مرحله یک نقشه است که شامل المانمرحله از بازی را طر دو باید حداقل
در پایان هر نقشه یک قلعه وجود دارد که با برخورد به آن قلعه ماریو وارد  در باال توضیح داده شد.

در پایان هر مرحله، امتیاز بازیکن ذخیره شده و تمام امتیازهای قبلی آن نمایش  شود.مرحله بعد می
اگر جان اهزاده منتظر نجات داده شدن است! در پایان مرحله آخر به جای قلعه یک ش شود.داده می

بازی در حالت آفالین باید قابلیت  شده و باید بازی را از اول شروع کند. Game Overماریو صفر شود 
Pause / Resume .داشته باشد 

ی بازی بر اساس تعداد و نید. سطوح دشواربازی را برای سه سطح ساده، متوسط و سخت طراحی ک -
 شود.تنوع دشمنان تعیین می

طور خاص، نباید ه باشد. ب و کاربرپسند قابل قبول بایستگرافیک بازی اهمیت دارد! ظاهر بازی می -
هایی که از گرافیک خیلی خوب تصویر بازی پرش داشته باشد و اجرای بازی باید کامالً روان باشد. بازی

بهبود گرافیک حتما برای  دریافت خواهند کرد. بیشتری)یعنی ظاهر زیبا و جذاب( برخوردار باشند، نمره 
 از کدی که ضمیمه این مستند است استفاده کنید.

منوی اولیه بازی، شدن تحت شبکه را نیز داشته باشد. به این صورت که در بازی باید قابلیت دونفره -
قابلیت انجام بازی دو یک بازیکن در نقش سرور بازی را ایجاد کند و بازیکن دیگر به بازی متصل شود. 
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گیرند و همزمان با هم بازی را شروع نفره به این صورت که هر دو بازیکن با هم در یک نقشه قرار می
 کنند. می

ای باشد که کاراکتر هر بازیکن در مرکز صفحه باشد و در تصویر بازی برای هر بازیکن باید به گونه
صورتی که بازیکن رقیب نزدیک بود )در شعاع دید کاراکتر شما قرار داشت(، او نیز نمایش داده 

د. چنانچه رسانیگر قابل نمایش است اما به همدیگر آسیبی نمیشود. تیرهای بازیکنان برای یکدمی
بازیکنی دشمنی را از بین ببرد، برای بازیکن رقیب نیز آن دشمن مرده است. عمالً تمامی اتفاقات برای 
هر دو بازیکن یکسان و قابل مشاهده خواهند بود. برنده، بازیکنی است که زودتر به پایان نقشه برسد. 

شود و  Game Overتا بازیکن دیگر نیز  کندشود، بازی ادامه پیدا می Game Overاگر هر یک از بازیکنان 
 یا به شاهزاده برسد.

 سازی آنها نمره امتیازی دارد:مواردی که پیاده

شد، بتواند تصویر بازیکن حریف  Game Over. اگر یکی از بازیکنان در حالت آنالین جانش تمام شد و 1
 ها(در بازی spectatorشود مشاهده کند. )قابلیت  Game Overرا تا زمانی که برنده یا 

 pauseکردن بازی آنالین با ارسال درخواست به کاربر حریف و قبول شدن درخواست  pause. امکان 2
 وجود داشته باشد.

 مجدد آن. loadبازی و  save. امکان 3

 گذاری برای بازی.. صدا4

 های جدید دشمن برای بازی.. ایجاد مدل5

 ای بازی.( برCheat Code. ایجاد کد تقلب )6

 (Map Editor. امکان طراحی نقشه بازی توسط کاربر. )7

سازی هوش مصنوعی برای دشمنان متحرک. برای مثال دشمنان ماریو را تعقیب کنند و تا . پیاده۸
 Observerتوانید از الگوی زمانی که ماریو آنها را از بین نبرده است، آنها به تعقیب خود ادامه دهند. )می

 د.(استفاده کنی

 برای ساخت پروژه. Maven. استفاده از 9

 برای بخشی از پروژه و اجرای آنها و نشان دادن درستی کد. Unit Test. نوشتن ۱0

 . استفاده از الگوهای طراحی مختلف در طراحی بازی.۱۱

 های زیر مراجعه کنید:توانید به لینکبرای بدست آوردن منابع بصری بازی و صداهای مربوط به آن می

 لینک مربوط به منابع بصری:

https://www.spriters-resource.com/nes/supermariobros/ 

https://www.spriters-resource.com/nes/supermariobros/
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 لینک مربوط به صداهای بازی:

https://themushroomkingdom.net/media/smb/wav 

https://themushroomkingdom.net/media/smb/wav

