
 

 
 

 

 

  مقدمه
توانيد به آدرس ي اين بازي ميبراي اطالعات بيشتر در زمينه .شما بايد بازي شطرنج را پياده سازي كنيد 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chess ي كالسها و پكيجهاي اين برنامه بايد كليه .مراجعه فرمائيد
  .باشند  ir.ac.mahshahriau.chessداخل پكيج 

با هوش مصنوعي را داشته  وش مصنوعيهبليت انجام دادن بازي بصورت انسان با انسان و نويسيد بايد قااي كه ميبرنامه
  .باشد

  يط كاربرواس
 ir.ac.mahshahriau.chess.uiباشند بايد داخل پكيج مي يط كاربرواسهايي كه مربوط به ي كالسكليه
دقت كنيد كه واسط  !)اين پكيج باشندهايي كه مربوط به واسط كاربري نيستند نبايد در و همچنين كالس( .باشند

كاربري تنها براي حالت بازي انسان با انسان است و براي حالت بازي هوش مصنوعي با هوش مصنوعي نياز به واسط 
  .كاربري نيست

فاده است JFrameشود از براي اين كار پيشنهاد مي .رابط كاربر در نظر بگيريد كه كابر بتواند با آن كار كند شما بايد يك
براي حركت دادن يك مهره، كاربر بايد  .)نيز استفاده نمائيد Appletدر صورتيكه خواستيد، مانعي ندارد كه از .(كنيد

در صورتيكه مجددا روي همان خانه كليك كرد بايد آن . ي آن مهره كليك كند و سپس روي مقصد كليك كندروي خانه
از حالت مهره ي شطرنج كليك كرد، بايد آن صورتيكه خارج از صفحهدر همچنين . بيايد بيروناز حالت انتخاب  مهره

  .انتخاب بيرون بيايد

  .بايد به كاربر نشان داده شود) اعم از نوبت و اينكه بازيكن در حالت كيش هست يا نه(دقت كنيد كه وضعيت فعلي بازي 

  .شوداين قسمت در تحويل حضوري بررسي مي

  هوش مصنوعي
-، شي)شودي داده شدن هوش مصنوعي به بازي بعدا توضيح داده مينحوه( شودشما داده ميبازي  به هوش مصنوعي كه

   .كندمي (implement)سازي زير را پياده interfaceاي است كه 

public interface IPlayer { 
 public String move(Chess chess); 
} 



 

  

 

را  ش، حركت مورد نظرهوش مصنوعي moveهوش مصنوعي برسد، شما با فراخواني متد در هنگامي كه نوبت به 
 .اي بروداي، به چه خانهي درون چه خانهكند مهرهخروجي اين متد يك رشته است كه مشخص مي. كنيددريافت مي

ورودي  .برود A4ي به خانه A2ي درون خانه يمهرهباشد، بايد  ”A2‐>A4“ي براي مثال اگر خروجي اين متد، رشته
دليل اينكه . (است كه همان بازي در حال اجراست كه بعدا توضيح داده خواهد شد Chessيك شي از جنس اين تابع 

، در هنگام اجراي يك حركت، بايد موقعيت تمامي moveداد اين است كه متد  moveاين گونه ورودي بايد به متد 
  .)ها را بداندمهره

  هامهره
در آن يك بايد در نظر بگيريد كه  ir.ac.mahshahriau.chess.piecesتحت نام بايد يك پكيج ها مهرهبراي 

پارامترهاي : (اين متدها عبارتند از .دارد abstractمتد  2 كهوجود داشته باشد  Pieceتحت نام  abstractكالس 
  .)ي خودتان استاين متدها بر عهده

 draw :ي رسم مهره را بر عهده دارداين تابع وظيفه. 
 canMoveTo :تواند به آن خانه برود كند كه آيا اين مهره ميگيرد و چك مياين تابع آدرس يك خانه را مي

 )نيست 4سرباز ارتقاءو  3قلعه- نياز به پياده سازي حركت شاه( .يا نه

، بايد مهره نوع براي هر .باشد Pieceسپس به ازاي هر نوع مهره از شطرنج، بايد يك كالس بگيريد كه بچه اين كالس 
در ( باشدرنگ مهره ميي دهندهنشان Y .باشدمي ”XY“خروجي آن بصورت  كنيد كه overrideرا  toStringمتد 

باشد كه مطابق با جدول زير مشخص ، نوع مهره ميXو  )خواهد بود Bو در صورتيكه سياه بود،  Wصورتيكه سفيد بود، 
  ).دنشومشخص مي ”NW“و اسب سفيد بصورت  ”PB“باز سياه بصورت براي مثال سر( :گرددمي

  )رخ(قلعه   سرباز شاه وزير فيل اسب
N B Q K P  R  

 ها5خطا

  .باشند ir.ac.mahshahriau.chess.exceptionsي كالسهاي مربوط به خطاها بايد داخل پكيج كليه

  .باشدمي Exceptionي است كه بچه ChessExceptionاولين كالسي كه بايد در اين پكيج در نظر بگيريد، كالس 

                                              
3 Castling 
4 Promotion: دياوربي مطلوب ي آخر رسيد، حق دارد بجاي آن يك مهرهوقتي كه سرباز يك بازيكن به خانه. 
5 Exception 



 

 
 

 

  

 انسان با هم بازي مي كنند، 2در حالتي كه  دقت كنيد كه اين خطاها. (ي شما بايد خطاهاي الزم را به كاربر بدهدبرنامه
كنند نبايد به صورت هوش مصنوعي با هم بازي مي 2و در حالتي كه  6بايد به صورت گرافيكي به كاربر نشان داده شوند

  : خطاهايي كه پياده سازي آنها ضروري است عبارتند از) گرافيكي نشان داده شوند

 هاحركت اشتباه مهره 
 حالت كيش بودن، حركتي انجام دهد كه هنوز كيش بماند يا در وضعيت عادي، موقعي كه در (كيش بودن

 .)حركتي كند كه به حالت كيش برود
 هاي غير اسببراي مهره(ها پرش از روي مهره(! 
 عدم رعايت نوبت 

 خالي بودن خانه 

 ي خوديزدن مهره(!)  

  .باشد ChessExceptionي دقت كنيد كه براي هر خطا بايد يك كالس جداگانه بگيريد كه بچه

 Chessكالس 
  :سازي كالسي همانند كالس زير استي شما، پيادهدر واقع وظيفه

Public class Chess{ 

 public Chess(); // human vs. human game 

 public Chess(IPlayer ai1, IPlayer ai2); // AI vs. AI game 

public void nextMove() throws ChessException; 

public char getTurn(); 

public String getPieceIn(String place); 

} 

Constructor با صدا زده شدن اين كندت كه انسان با انسان بازي مياول، براي حالتي اس ،constructor،  واسط
  .شودي گرفتن حركت كاربر ميشود و آمادهكاربري نمايش داده مي

Constructor ي دو پارامتر  كند و بوسيلهدوم، براي حالتي است كه هوش مصنوعي با هوش مصنوعي بازي ميai1  و
ai2 دهيمآن دو هوش مصنوعي را به بازي مي.  

                                              
  .استفاده كنيد JOptionPaneتوانيد از توابع ايستاي كالس براي راحتي مي 6



 

  

 

باشند، و براي حالتي كه متدهاي بعدي براي تست خودكار برنامه در حالت بازي هوش مصنوعي با هوش مصنوعي مي
  .ندارندي سان در حال بازي كردن است، كابردانسان با ان

در صورتيكه هر كدام از  .كنداخواني ميرا براي بازيكني كه اكنون نوبت اوست، فر moveمتد ، nextMoveمتد 
 ”Exception for X“حاوي پيغام  ChessExceptionهاي استثنا رخ دهد، مستقل از نوع خطا، بايد يك حالت

براي مثال اگر اين خطا . ي بازيكني است كه خطا براي آن رخ داده استي رنگ مهرهمشخص كننده Xبيندازد كه در آن 
باشد و اگر براي بازيكن با رنگ سياه رخ  ”Exception for W“فيد رخ دهد، بايد حاوي پيغام براي بازيكن با رنگ س
  .باشد ”Exception for B“دهد، بايد حاوي پيغام 

و در  ’B‘در صورتيكه نوبت بازيكن سياه باشد، كاراكتر . كند كه نوبت كدام بازيكن است، مشخص ميgetTurnمتد 
  .گرداندرا برمي ’W‘شد، كاراكتر صورتيكه نوبت بازيكن سفيد با

اي در اين در صورتيكه مهره. اي قرار داردچه مهره placeي كند كه در خانه، اين متد مشخص ميgetPieceInمتد 
براي آن مهره خواهد بود و در صورتيكه  toStringخانه قرار داشت، مقدار خروجي اين متد، همان مقدار خروجي متد 

اي ، رشتهplaceي دقت كنيد كه رشته .خواهد بود ”E“اي در اين خانه قرار نداشت، مقدار خروجي براي اين متد، مهره
ي براي مثال اگر رشته. كندكند و كاراكتر دوم آن، سطر را مشخص مياست كه كاراكتر اول آن ستون را مشخص مي

palce بصورت ،“F5” و ستون  5ي با رديف بود، يعني خانهF. ي مربوط به دقت كنيد در اين متد در صورتيكه رشته
  .استفاده كنيد IllegalArgumentExceptionتوانيد از ي ورودي، مجاز نبود، ميخانه

  جمع بندي
  :در نهايت داشتن كالسهاي زير براي اين تمرين اجباري است

Class / Interface Package 

Chess 

IPlayer 

… 

ir.ac.mahshahriau.chess

… ir.ac.mahshahriau.chess.ui 

Piece 

… 6 more 

ir.ac.mahshahriau.chess.pieces 

ChessException 

… 6 more 

ir.ac.mahshahriau.chess.exceptions




