تمرین شماره4

با توجه به اینکه این تمرین برای آضنایی بیطتر با مفاهیم برنامه نویسی ضی گرا در  C++است پس حتما بایذ غیر از توضیحاتی که سر کالس گفته ضذه
در مورد این مفاهیم مطالعه کنیذ تا بتوانیذ این تمرین را بنویسیذ  .سعی کنیذ هر کالس را در  2فایل  .hو  .cppبنویسیذ و برای برنامه makefile
بسازیذ  .در ادامه چنذ تا از منابع بذرد بخور در زمینه آموزش یرنامه نویسی  C++آورده ضذه که می توانیذ مطالعه کنیذ .
-

کتاب دایتل فصول مربوط به برنامه نویسی ضی گرا و وراثت

-

سایت http://www.cplusplus.com/doc/tutorialبخص Object Oriented Programing

-

کتاب جعفرنژاد قمی فصول مربوط به برنامه نویسی ضی گرا و وراثت

فوتبال دستی :
Mini Soccer:
دس ایي توشیي شوا بایذ یک بشًاهِ سادُ بشگضاس کٌٌذُ فَتبال بٌَیسیذ :
قَاًیٌی کِ ایي سشٍس سا بش پایِ آًْا هی ًَیسیذ بِ ششح صیش ّستٌذ :
.1

سشٍس شوا یک بشًاهِ است کِ با صباى بشًاهِ ًَیسی ًَ C++شتِ هی شَد .

.2

بشًاهِ شوا  111سیکل داسد یعٌی ّش تین هی تَاًذ  111باس بِ بشًاهِ شوا فشهاى بذّذ.

.3

ایي سشٍس داسای یک تَپ  12 ،باصیکي ٍ دٍ دسٍاصُ است کِ توام آًْا بایذ بِ صَست شی گشا ٍ دس صَست ًیاص با استفادُ اص ٍساثت پیادُ شًَذ.

.4

ّش باصیکي داسای  6باصیکي هی باشذ.

.5

دس ّش سیکل سشٍس هتٌظش فشهاى تین  1هی هاًذ ٍ بعذ اص دسیافت فشهاى تین  1اص خظ فشهاى آى سا اجشا هی کٌذ سپس ّویي عولیات سا بشای تین ّ 2ن پیادُ هی
کٌذ.

.6

فشاهیٌی کِ ّش تین هی تَاًذ بِ سشٍس بذّذ بِ ششج صیش ّستٌذ:
صاٍیِ شَت قذست شَت  : KICKبا ایي دستَس بازیکن صاحب توپ  ،تَپ سا با قذستی کِ بِ عٌَاى پاساهتش هی گیشد شَت هیکٌذ قذست شَت هی تَاًذ عذدی
بیي  1تا  111باشذ.قذست شَت هشخص هی کٌذ تَپ بعذ اص ضشبِ چقذس جلَ هی سٍد صاٍیِ شَت ّن صاٍیِ ضشبِ بِ تَپ است کِ بیي  1تا  ٍ 181دس جْت
حشکت عقشبِ ّای ساعت است.
ٍ : CASHقتی یک تین ایي دستَس سا بِ سشٍس هی فشستذ چٌاًچِ یکی اص باصیکٌاًش ًضدیکتشیي باصیکي اص کل ً 12فش بِ تَپ باشذ آى باصیکي بِ هختصات تَپ
هٌتقل هی شَد هی کٌذ.

.7

بعضی اص تعاسیف سشٍس :
زمین بازی  :صهیي باصی یک صهیي  121*211است کِ دٍ دسٍاصُ بِ اًذاصُ  31داسد.
بازیکن  :باصیکي یک هَجَد است کِ  211تا استاهیٌا (قذست بذًی) داسد کِ بِ اصای ّش شَت بِ اًذاصُ قذست شَت اص استاهیٌای آى کن هی شَد ٍ بشای ّش
 31 CATCHاستاهیٌا اص دست هیذّذ دس ّش سیکل  2استاهیٌا هی گیشد.

بازیکن صاحب توپ  :باصیکٌی کِ فاصلِ اٍ با تَپ کوتش اص  21باشذ.
.8

هختصات اٍلیِ باصیکٌاى با سیستن  2 3 1است کِ یک باصیکي دس دسٍاصُ  3تا دس ٍسظ صهیي ٍ  2تا دس صهیي حشیف دس حال حولِ ّستٌذ هختصات اٍلیِ باصیکٌاى
دٍ تین دس ابتذای باصی کاهال قشیٌِ ّن ّستٌذ.

.9

هختصات اٍلیِ تَپ بِ صَست سًذٍم دس یک جای صهیي هی افتذ.

 .11سشٍس شوا دس ّش سیکل با تَجِ بِ ایي قَاًیي بایذ هختصات  12باصیکي هختصات تَپ ٍ تعذاد گلْای تین  ٍ 1تین  2سا هحاسبِ ٍ دس فایل با ًام
 gamedata.logبِ صَست صیش رخیشُ کٌذ.
Cycle t1p1x t1p1y ….. t1p6x t1p6y t2p1x t2p1y ……… t2p6x t2p6y ballx bally t1goal t2goal
ّش خظ اص فایل شوا بایذ حاٍی اعالعات باال کِ با فاصلِ اص ّن جذا شذُ اًذ باشذٍ .اضح است با تَجِ بِ ایي کِ ّش باصی  111سیکل است ایي فایل دس اًتْای
باصی بایذ  111خظ باشذ.
ّوچٌیي اعالعات باال سا بِ شکل هٌاسبی دس ّش سیکل سٍی صفحِ ًوایش چاپ کٌیذ.
 .11دس اًتْا با تَجِ بِ ایٌکِ شوا ّیچکذام اص هَاسد باال سا ًفْویذُ ایذ  ٍ :Dاحتوا ال ّفتِ آیٌذُ یک بشًاهِ دیگش سا تحَیل هی دّیذ یک باس دیگش تَضیح هختصشی
دس هَسد سشٍس هی دّن.
"ببیٌیذ شوا بایذ یک بشًاهِ بٌَیسیذ کِ یکی اص دٍ دستَس CATCHیا  KICKسا اص کاسبش بگیشد ٍ با تَجِ بِ قَاًیي باال هختصات سا هحاسبِ ٍ چاپ هی کٌذ".
خَب ایي ّن تَضیح هختصش کِ جای ّیچ گًَِ کوکاسی ٍ اّوال بشای ّیچ کذام اص دٍستاى باقی ًوی گزاسد.

ًکاتی دس هَسد ًحَُ اًجام توشیٌات :
-

یادتَى باشِ کِ بایذ ایي بشًاهِ سٍ با استفادُ اص کالس ّا ًَشت (هثال کالس باصیکي کِ داسای استاهیٌا  ،پَصیشي ٍ ) ...

-

توشیي بایذ دس هحیظ  ++Dev Cیا ًَ ++Turbo Cشتِ شذُ باشذ.

-

تواهی فایل ّای هشبَط بِ توشیي  ،اعن اص فایل  ٍ cppیک فایل با ًام  READMEکِ حاٍی تَضیحات اضافی است بایذ دس دس داخل
فایل فششدُ قشاس گشفتِ باشذ

-

فشصاد آقایی صادُ
www.aghaeizadeh.ir

