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  سازي كنند. پيادهبه دلخواه هاي هوشمند زير را  سيستماز  يكيدر اين پروژه دانشجويان بايد 

  .نوردي ) با جستجوي تپهhybridالگوريتم ژنتيكي مركب ( .1

  .Checkersبازي براي  كنبازي .2

) {A, …, Z}در زبان فرضي، حروف الفباي انگليسي ( : حروف مورد استفادهپردازش جمالت يك زبان .3

) در نظر گرفته consonantصدا ( )، و بقيه بيvowelصدادار ( {A, E, I, O, U}هستند كه پنج حرف: 

. كلمات زبان از تركيب يك در ميان حروف صدادار و )فرقي بين حروف بزرگ و كوچك نيست( شوند مي

، abad ،biduاشد (مثالً كلمات شوند و حرف اول يا حرف آخر كلمه بايد حتماً صدادار ب صدا تشكيل مي بي

raاند. جمالت زبان  ). كلمات تك حرفي (شامل فقط يك حرف صدادار) نيز در زبان مورد نظر تعريف شده

) پايان verb) شروع شده و با فعل (nounداراي دو نوع خبري و پرسشي هستند كه جمالت خبري با اسم (

يابند. در هر دو نوع جمله، بين كلمات ابتدايي و  م پايان مييابند. جمالت پرسشي با فعل شروع شده و با اس مي

اي بغير از  تواند به تعداد دلخواه كلمه وجود داشته باشد. كلمات مختلف زبان با فاصله (هر نوع فاصله پاياني مي

شوند. كلماتي كه در آن اولين حرف صدادار بعد از حرف  ) از يكديگر جدا ميNew Line –عالمت خط جديد 

A حرف ،E  شامل حرف باشد اسم هستند. اگر كلمه دو حرفي و تك حرفيA  يك اسم است. ساير نيز باشد

كه در هر سطر آن يك جمله از را بخواند  ”text.txt“كلمات فعل هستند. برنامه بايد يك فايل ورودي بنام 

 زبان نوشته شده است. به عنوان مثال:

Dara be sara mige boro 

Dare be sara mige biya 

Kare mohemi darama 

Baraye Koja beferestam 

begu ketaba ro biyare 

… 

)، پرسشي declarativeبه ازاي هر سطر ورودي برنامه بايد در خروجي نشان دهد كه جمله خبري (

)interrogative) و يا نامعتبر (invalid داده شده در باال نامعتبرو چهارم اول ) است. به عنوان مثال جمله، 

هستند. نام جمالت مختلف بر اساس شماره سطر آنها در فايل ، و جمله پنجم پرسشي خبريو سوم دوم  جمله

تواند خروجي را در يك فايل برگرداند. برنامه (حاوي اصول  ورودي بايد در خروجي تفكيك شوند. برنامه مي

 ) نوشته شود.Prologپردازش جمالت زبان) بايد در زبان پرولوگ (



  ها در نظر بگيرند: هسازي پروژ دانشجويان نكات زير را براي پياده

 نفري انجام دهند. 4هاي حداكثر  ها را در گروه توانند پروژه دانشجويان مي •

) بايد با حضور به سايت درس مراجعه كنيد – ها به صورت حضوري (زمان ارائه متعاقباً اعالم خواهد شد پروژه •

 تمام اعضاء گروه ارائه شود.

نياز براي اجرا شدن كامل برنامه خود را پيش از تحويل پروژه تهيه و افزارهاي مورد  دانشجويان بايد تمام نرم •

 در كامپيوتر مورد استفاده براي تحويل پروژه نصب كرده باشند.

تمام اعضاي گروه بايد با نحوه عملكرد برنامه  در هنگام تحويل پروژه از تمام اعضاي گروه سوال خواهد شد. •

 ده پيرامون برنامه پاسخ دهند.و بتوانند به سواالت مطرح شبوده آشنا 

بر عهده در هنگام تحويل بيني نشده و نقص در كاركرد مورد نظر برنامه  مسئوليت هر گونه عملكرد پيش •

 دانشجو است.

هاي كد و اجرايي برنامه را به صورت فشرده شده در قالب يك  فايلقبل از تحويل پروژه دانشجويان بايد تا  •

ارسالي بايد حاوي  zipفايل  ،ارسال كنند. عالوه بر اين hkarshenas@chmail.ir از طريق ايميل zipفايل 

  اطالعات زير باشد:حاوي توضيحي يك فايل 

o سازي موضوع انتخاب شده براي پياده 

o نام اعضاي گروه همراه با شماره دانشجويي 

o هاي كد برنامه نام و توضيح مختصر هر يك از فايل 

o اندازي و اجراي برنامه هاي مورد نياز براي اجرا و چگونگي نصب، راه شرح برنامه 
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