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پیاده سازی  قسمت     

مقدمه
چند تک   یزندگ  یآن در ادامه آمده است. باز اتیدو نفره است که جزئ ای  کی یباز کیپروژه، توسعه  نیهدف از ا

ها . آن     و خسته کننده است کنواختی اریبس های تک سلول نیا یزندگ کند،ی جدول دنبال م کیرا در  یسلول
 شوند. میو تقس دکسب کنن  یجدول حرکت کنند، انرژ  نیا روحی ب  یها در خانه توانندی م

 Lonely Cells
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داده شده است. حیبرنامه" توض یمورد انتظار از پروژه در بخش "مراحل اجرا  یخروج

روند کلی بازی
از کاربر تعداد    ،یباز   ی. در ابتداشودی شده است، انجام م  لیتشک  یضلع  ۶  یکه از بلوک )خانه(ها   یادر نقشه  یباز

. در ادامه  شوندی نقشه قرار داده م یهابلوک در  یها به صورت تصادف شود و آن ی م دهیپرس از یمورد ن یهاسلول
 . دهندی را انجام م یاعمال  کنندی م  افتیکه از کاربر در یدستورات افتیها با درسلول نیا

را انجام دهد که  یاز اعمال ممکن در باز  یکی تواندی است و هر سلول در هر نوبت م یبه صورت نوبت یباز  یاجرا
 م یمنبع و تقس  یسلول است. البته دو عمل جمع آور  میتقس  ایمنبع و    یمع آورمجاور، ج  یهاشامل حرکت به بلوک 

کسب شده توسط   یمجموع انرژ یباز یاز نقشه انجام شوند. در انتها  یخاص یهادر خانه  توانندی مسلول فقط 
نفره و   کیبه دو صورت  دی را با ی. باز شودی کاربر در نظر گرفته م ازیکاربر محاسبه شده و به عنوان امت یهاسلول

 .شودی داده م حیتوض لیبه تفص  یباز اتی. در ادامه جزئد یکن  یسازادهیدو نفره پ

نقشه
ی نقشه،  مختصات نقشه بازی به صورت شکل زیر است که جنوب غربی ترین نقطه 

ی  و مولفه دوم نشان دهنده   xی ی مولفه ( دارد. مولفه اول نشان دهنده ۰,۰مختصات )
است. نکته قابل توجه درباره نقشه این است که این نقشه )برخالف   yی مولفه 

های  ظاهرش( یک نقشه مربعی معمولی است. و تنها تفاوت آن تفاوت در تعداد خانه 
به این نکته توجه  خواندن نقشهمجاور است. بنابراین در کار با فایل و ذخیره کردن و 

 داشته باشید. جزییات بیشتر در ادامه توضیح داده خواهد شد. 

هابلوک
شوند: ها به یکی از انواع زیر دیده می بلوک

: خانه ای است که منبع در آن وجود دارد. اگر در نوبتی که یک سلول روی این خانه است دستور خانه منبع ●
در نظر داشته باشید که   کند.ار مشخصی منبع را کسب می جمع آوری منبع به آن سلول داده شود مقد

است. ۱۰۰ و برابر با مقدار  ها محدودمقدار منبع در این خانه 

: خانه ای که عمل تقسیم )دو تا شدن( میتواند در آن انجام شود. اگر در نوبتی که یک سلول خانه تقسیم ●
ورت وجود شرایط الزم سلول تقسیم شده روی این خانه است دستور تقسیم به آن سلول داده شود در ص

و سلول جدید به خانه مجاور میرود. 
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 هایی هستند که رفتن به آنها ناممکن است.: خانهخانه غیر قابل عبور ●

های هیچ کدام از انواع فوق را ندارند. های معمولی نقشه هستند که ویژگی : خانه خانه معمولی  ●

هاسلول
مستند    نیکند. در ا  نهیشیها را ب آن   یمجموع انرژ   کندی م   یسع   یسلول است که در طول باز   ی تعداد  یهر کاربر دارا

ها سلول  نیا  یها ی ژگینقشه ندارد. در ادامه و  یهااست و اشاره به خانه   یمنظور از سلول موجودات سلول  شهیهم
ن ی ا  دهد،یشده در سلول را نشان م  رهیگلوکز ذخ  زانیاست که م  یسطح انرژ  ی. هر سلول دارام یدهیم  حیرا توض

دستور دهد و آن سلول در  کیبه هر سلول  تواندی واحد خواهد بود. در هر نوبت کاربر م ۱۰۰ مقدار حداکثر برابر 
 ح ی. دستورات ممکن در ادامه توضدهد ی دستور وجود داشته باشد آن را انجام م   یاجرا  یالزم برا   طیکه شرا  یصورت
 شوند. ی داده م

محل حضور سلول   یخانه  یه یهمسا   یخانه  کی  یجهت دارد که مشخص کننده   کیبه    ازنی  حرکت  دستور:  حرکت ●
 وجود دارد.  یو شمال غرب  یجنوب، جنوب غرب  ،یجنوب شرق ،یاست. در مجموع شش جهت شمال، شمال شرق

د یباشد )دقت کن یقابل عبور نباشد و خال  ریکه بلوک مقصد از نوع غ شودی انجام م  صورتی  در حرکت ○
 توان از نقشه خارج شد!(  ینقشه انجام شود و نم یها به بلوک تواندی که حرکت فقط م 

ل یکرده به دو سلول تبد افتی که دستور را در یسلول ،ر یز ط یدستور در صورت وجود شرا ن ی: با ارسال امتقسی ●
 .شودی م

در صورت ارسال  گر، ید یهاقابل انجام است و در بلوک  م،یتقس یتنها در بلوکها یسلول  متقسی عمل ○
 افتد. ی نم  یدستور، اتفاق نیا

از   یک یبتواند به  د ی که در هنگام صدور دستور، سلول جد شودی انجام م یتنها در صورت م، تقسی عمل ○
به    یبه صورت تصادف   دیجد  حرکت سلول است. سلول  طیآن مانند شرا  طیبرود که شرا  هیهمسا   یهاخانه 

 . رود ی حرکت به آنها وجود دارد، م   طیکه شرا  ییهااز خانه  یکی

نخواهد    یباشد و اگر کمتر باشد اتفاق  ۸۰باالتر از    دی با  میسلول در هنگام صدور دستور تقس  انرژی  سطح ○
 افتاد. 

در نظر داشته باشید که اگر  داشت. میخواه ۰۰  یدو سلول با سطح انرژ م،تقسی عمل انجام از پس ○
خواهیم داشت. ۰۰ هم بیشتر باشد باز ما دو سلول با سطح انرژی  ۸۰سطح انرژی سلول از 
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 ی از خانه  یانرژ  یدستور داده شود، مقدار   نیمنبع باشد و ا یخانه  کیکه سلول در   ی منبع: در صورت آوری جمع ●
باشد مقدار    ۱  ی مساو ای شتریخانه منبع ب یمقدار انرژ که  ی. در صورت شودی منبع کم شده و به سلول اضافه م 

که   منبع است یموجود در خانه  یانرژ یصورت به اندازه  نیا ریاست و در غ  ۱ برابر  شودی م یکه جمع آور یانرژ
 رسد.بعد از آن انرژی آن خانه منبع به انتها می 

زمانی که یک  آن را به صورت تصادفی ساخته یا آن را از کاربر بپرسید. توانیدهر سلول دارای یک نام است که می 
های جدید  و نیاز است که دو سلول با نام  )از لیست حذف شود( بین رفتهشود سلول اولیه از سلول تقسیم می

 ایجاد کنید. 

ها: های زیادی دارید یکی از آنهای( تصادفی راهها )رشتهبرای تولید اسم

char *rand_string(size_t size) { 

  // reserves a place for NULL 

  char *str = malloc((size + 1) * sizeof(char)); 

  const char charset[] = 

"abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; 

  for (size_t i = 0; i < size; i++) { 

int key = rand() % (sizeof(charset) / sizeof(char) - 1); 

str[i] = charset[key]; 

  } 

  str[size] = '\0'; 

  return str; 

} 

int main() { 

  srand(time(NULL)); 

  char *str = rand_string(5); 

  printf("rand string[5]: %s\n", str); 

  free(str); 

}

فایل نقشه
در   دی شما قرار گرفته است. توجه کن اریمستند در اخت نی به همراه ا ینر یبا  لیفا  کیبه صورت  یباز  نیا ینقشه 

ر ینقشه به صورت ز نیشود. فرمت ا یشما قرار داده م  اریفرمت در اخت نیبا هم یگر ید لیپروژه فا لیزمان تحو 
 است.
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چهار حالت دارند  های آن در اختیار دارید که هر یک از خانه n x nهمانطور که بیان شد، شما یک جدول مربعی 
 دهیم: ها را با اعداد زیر نمایش می که آن

enum blocks { 

  ENERGY = 1, 

  MITOSIS, 

  FORBIDDEN, 

  NORMAL 

};

یا به عبارت دیگر: 

1 Energy 
2 Mitosis 
3 Forbidden 
4 Normal 

باشد. در ادامه می   nخوانید که  بیتی می   ۳۲شود در ابتدا یک عدد صحیح بدون عالمت  که به شما داده می   در فایلی 
n x n  دهند. در نظر داشته باشید  بیتی دارید که هر یک وضعیت یک خانه را نمایش می  ۸کاراکتر بدون عالمت

 اند. آرایش شده Row Majorاین اعداد به صورت  

بینید: می  ۲در  ۲نری و متنی متناظر با آن را برای یک فایل نقشه در ادامه محتوای بای

00000000: 0200 0000 3132 3334 ....1234 

برنامه  یمراحل اجرا
را انتخاب    ۰و    ۳و    ۲و    ۱  شود. كاربر مي تواند هر يك از منوهاي  یبه کاربر نشان داده م   ر یز  یمنو  یباز   یدر ابتدا  -۱

 يات عملكرد هر منو در ادامه شرح داده شده است.ئ بعد برود. جز  یبه مرحله   یانتخاب  یكند و متناسب با منو

[1 ] Load

[2 ] New single player game

[3 ] New Multiplayer game

[4 ] Exit
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 دهیاز کاربر پرس  ازیمورد ن  ی هالحله تعداد سلومر   نیانتخاب شده باشد، در ا  ۳  ایو    ۲  یقبل منو  یاگر در مرحله  -۲
 . شوندی نقشه قرار داده م یهادر بلوک  یها به صورت تصادف و آن شودی م

شما قرار گرفته است، به   ار یمستند در اخت نیشده است و به همراه ا رهیذخ لیکه در فا یباز یدر ادامه نقشه  -۳
 ز یگرفته شدند ن  یکاربر که در مرحله قبل  یهانقشه، سلول  یها ر خانهعالوه ب  دی. توجه کنشودی کاربر نشان داده م 

نمونه سلول ها در خانه  نیباشد. در ا ریبه شکل ز تواندی م نمونه از نقشه  یدر نقشه نشان داده شود. نما  دی با
ه ی همسا ی خانه  ۶شود هر خانه از نقشه، ی قرار دارند و همانطور که مشاهده م  اندنشان داده شده Xکه با  ییها

بایست مشخص کنید که هر سلول متعلق به کدام کاربر  در نظر داشته باشید که در حالت دو نفره می  دارد.
 باشد. می 

های خودش را انتخاب کند: شود که یکی از سلولدر این زمان از کاربر خواسته می  -۰

Please choose one of your cells: 

[1] Parham (0, 2)

[2] ...

باشند. مختصات آن می  (2 ,0)نام سلول بوده و  Parhamدر نمونه فوق  

.شودی به کاربر نشان داده م  ریز یاصل یمرحله منو  نیدر ا - 
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[1 ] Move

[2 ] Split a cell

[3 ] Boost energy

[4 ] Save

[5 ] Exit

را انتخاب كند و بعد از اتمام كار آن منو، دوباره بايد به اين منوي   ۰و  ۳و  ۲و  ۱ یاز منوها کتواند هر ي مي كاربر
يات عملكرد هر منو در ادامه شرح داده ئجز دهد. بازی را خاتمه می  د. در نظر داشته باشید که منو اصلي برگرد
 شده است.

 حرکت  یمنو -۶

شود.  یبه کاربر نشان داده م   ریز  یمرحله منو نیا در

[1 ] North

[2 ] South

[3 ] Northeast

[4 ] Northwest

[5 ] Southeast

[6 ] Southwest

.دیکن  یکه جدول را به روز رسان دی دار فهیکه کاربر حرکت خود را انتخاب کرد، شما وظ یزمان 

 منبع  یجمع آور یو منو  می تقس یمنو -۷

مجددا    یباز یشوند. نقشه    یارائه شد اجرا م  یکه در بخش قبل یف یمنبع طبق تعر یو جمع آور  میتقس دستورات
 شود.  یبه کاربر نشان داده م یاصل یشود و سپس منو  یبه کاربر نشان داده م 

 ی باز  ی رهیذخ  یمنو -۸

شود.   یم  رهیذخ یاجداگانه  یها  لی)ها( در فا کنیباز تیوضع نینقشه و همچن تیمنو وضع  نیانتخاب ا با
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شود  رهیذخ دی الزم است با یشروع مجدد باز  ی)ها( که برا کنیباز تیاطالعات مربوط به وضع تمامی ●
هر سلول(.   یهر سلول، سطح انرژ یری)تعداد سلول ها، مکان قرارگ 

اجرا قابل   یعد شود تا در دفعات ب رهیشما قرار گرفته است ذخ ار یکه در اخت  یبه همان فرمت  دبای  نقشه ●
استفاده باشد. 

 load یمنو -۹

د ی با یشود. ادامه باز  یمربوطه خوانده م یها  لی)ها( و نقشه از فاکنیاطالعات باز یمنو تمام  نی انتخاب ا با
 شود. وضعیت فعلی بازی به کل پاک می  .ردیخوانده شده صورت گ یها  تیبراساس وضع

 خروج  یمنو -۹

. ابدی  یخاتمه م یشوند و باز ی)ها( از برنامه خارج م کنیمنو باز  نیانتخاب ا با




