
 به نام خدا

 Maxاین برنامه بازیکن  و هرس آلفا بتا پیاده سازي نماییم. زبان پیاده سازي آزاد است. در MinMax را با استفاده از درخت با قواعد زیردر پروژه ترم قصد داریم بازي 

شود که شروع کننده کیست؟ ما یا کامپیوتر؟ پرسیده می . در شروع برنامه،باشیم آبیرنگ  ماو  قرمزکامپیوتر رنگ ا هستیم. فرض کنید م Minکامپیوتر و بازیکن 

 مساوي پایان یابد. احیانا یابد تا بازي در سه حالت باخت یا برد یا می سپس در هر مرحله، بازي بصورت یکی در میان ادامه

 قواعد بازي:

  (و از کاربر گرفته میشوداین عدد قابل تغییر ) نقطه است 6صفحه شامل. 

 تواند دو نقطه را به هم وصل کند.می در هر مرحله هر بازیکن 

o شود با رنگ همان بازیکنمی ن مشخصیالی که با وصل کرد 

 شود.می عالمت گذاري 

  ( مشابه خود باشدتمامی اضالع آن رنگ که )اولین بازیکنی که یک مثلث 

 .است بازندهتشکیل دهد 

 در این مثال پس از هشت بازي .آورده شده است روبرویک نمونه بازي در شکل 

 بازد.می پیاپی بازیکن آبی

 زامی در پروژه:موارد ال

 .برنامه پس از هر بازي بصورت گرافیکی وضعیت بازي را نمایش دهد 

 کنسول بدهیم  محیط در برنامهشماره دو نقطه را به  (کامپیوتر رقیب) ما ،و در هر مرحله (6تا  1براي مثال از ) شماره تخصیص دهیدها می توانید به گوشه

ی یال انتخاب ،سپس کامپیوتر به محاسبات پرداخته و پس از تصمیم گیري شده به رنگ مورد نظر درآید و نمایش گرافیکی داده شود.یال انتخاب ،و پس از آن

 این فرآیند تا مشخص شدن برنده و بازنده ادامه میابد. درآید و دوباره برنامه منتظر ورود دو شماره از ما گردد. خودشنیز به رنگ  او

o ِو یال مربوطه انتخاب شود که این  کنیدبصورت متوالی کلیک یکی در نمایش گرافدو راس  روي پیاده سازي این است که شما بر حالت دیگر

 ه سازي سخت تري داشته باشد.شاید قدري پیاد حالت واسط کاربري بهتري دارد اما

  الزامی است.بتا  -هرس آلفا پیاده سازي 

  5 بازي در حالت در صورت تمایل. یا (همانند مثال باال) ابدنقطه اي ادامه ی 6راس انتخاب شود بازي بصورت  6برنامه را طوري بنویسید که اگر در ابتدا 

 .شروع و ادامه یابد (نقطه اي 7)یا بیشتر  نقطه اي

 .براي ارزیابی حالت غیرپایانی براي این بازي چه پیشنهادي دارید؟ آن را پیاده سازي کنید 

 :نمره اضافه

  زیر آبی بازنده است. ل ده اعالم گردد. مثال در شکحتی بر روي هوا تشکیل گردد بازیکن مذکور بازننسخه اي از بازي که اگر در هر مرحله مثلثی 

 بازنده نیست.آبی  که در آن صورتراس اصلی باشد  6ر حالیکه در نسخه استاندارد مثلث باید متشکل از سه راس از د 

 وجهت

 .روژه بصورت تکی یا حداکثر دو نفره استپ -

 گردد.می شده در کانال انجامهاي اعالم  در تاریخ و منحصرا ارائه بصورت حضوري -

 .باشدمنجر به درنظرگرفتن صفر براي هر دو گروه می (برداري از وب و کپیها چه بین گروه)تشابه در کدها   -

حتما ( نقطه اي ثابت، یا بدون استفاده از تابع ارزیابی براي حاالت غیرپایانی و ... 6مثال براي )در صورتیکه توانستید بخشی از پروژه را نیز به انجام برسانید  -

 فت.براي ارائه حاضر شوید که در آن صورت بخشی از نمره را خواهید گر

 وفق باشیدم


