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 مقدمه

در هر مسابقه هر  تیم خواهد داشت. 4تا  2و هر مسابقه بین  شودمی انجام رقابتیدر این مرحله، بازی به صورت 

 سابقه بر اساس مجموع انرژیخود را افزایش دهد و رتبه بندی هر متیم باید تالش کند که مجموع انرژی سلول های 

 ضلعی تشکیل شده است، انجام 6ی ها)خانه( بازی در نقشه ای که از بلوک سلول های تیم ها در انتهای بازی است.

ا بها در ادامه این سلول ی نقشه قرار دارند.هاکه در بلوک تیم چند سلول در اختیار دارد هر شود. در ابتدای بازی،می

است و هر سلول  1. اجرای بازی به صورت نوبتیدهندمی شرکت کننده اعمالی را انجام های از کد تیم دریافت دستوراتی

 ی مجاور، جمع آوری منبع، هاتواند یکی از اعمال ممکن در بازی را انجام دهد که شامل حرکت به بلوکمی در هر نوبت

ی خاصی هاالبته دو عمل جمع آوری منبع و تقسیم سلول فقط در خانه .می شود به سلول های دیگرو حمله  تقسیم سلول

یی هایی را ببیند که در دامنه ی دیدش هستند و شامل خانههاتواند خانهمی هر سلول فقط توانند انجام شوند.می از نقشه

ی سلول های شما محاسبه شده و به عنوان امتیاز در انتهای بازی مجموع انرژ است که در نزدیکی محل سلول هستند.

یات در ادامه جزئ سلول های این مرحله قابلیت جهش و تکامل در خانه های تقسیم را دارند. شما در نظر گرفته خواهد شد.

 شود.می بازی به تفصیل توضیح داده

 نقشه

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

و مولفه دوم  xدارد. مولفه اول نشان دهنده ی مولفه ی  (0,0)ی نقشه مختصات 

 هادر انتهای این مستند نقشه ای از این شش ضلعی است. yنشان دهنده ی مولفه 

 آن فکر کنید. توانید آن را چاپ کرده و با استفاده ازمی وجود دارد که

 

 هابلوک

 تواند گذارند و سلول نمیمی یردر حرکت سلول تاث هاارتفاع خاصی دارند. ارتفاع بلوک های نقشهبلوک هر کدام از

 شوند:می زیر دیده عاانو به یکی از هابلوک است، برود. به بلوکی خیلی بلند تر از بلوکی که در آن

 ها مشخصند و نوع آنی تیم قرار نگرفته اهادید سلول دامنهکه تا به حال در  ای : خانه2خانه نامشخص 

 نیست.

                                                           
1 Turn-based 
2 None 
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 سلول روی این خانه است  یک منبع در آن وجود دارد. اگر در نوبتی که های است ک: خانه 3خانه منبع

مقدار مشخصی  کند.می به آن سلول داده شود مقدار مشخصی منبع را کسبجمع آوری منبع دستور 

کم شده و در نهایت تمام می  در آن خانه منبع در هر خانه ی منبع است و با جمع آوری منبع این مقدار

  شود.

به خانه های منبع، ارتفاعی عالوه بر ارتفاع اولیه شان، به عنوان ارتفاع منبع اضافه می شود. ارتفاع نهایی 

 خانه های منبع به صورت زیر محاسبه می شود.

ℎ = min{𝐻 +
𝑅

50
, 9} 

 ارتفاع فعلی خانه ی منبع است. ℎمقدار منبع فعلی خانه و  𝑅ارتفاع اولیه خانه ی منبع،  𝐻که 

 تواند در آن انجام شود. اگر در نوبتی که یک می نه ای که عمل تقسیم )دو تا شدن(: خا4خانه تقسیم

م ت وجود شرایط الزم سلول تقسیسلول روی این خانه است دستور تقسیم به آن سلول داده شود در صور

چهار ویژگی برای سلول ها وجود دارد که قابلیت زیاد شدن  رود.می شده و سلول جدید به خانه مجاور

ک ی صفر، و جهش دارند. )این ویژگی ها در بخش سلول ها توضیح داده می شود( در هر خانه ی تقسیم

یا چند تا از این ویژگی ها زیاد می شود و سلول تکامل پیدا می کند. توجه کنید که این تکامل و جهش 

فقط بر روی سلول جدید )فرزند( اعمال می شود و سلول قدیمی )والد( با همان ویژگی های قبلی باقی 

 می ماند.

 است. ها ناممکنآن یی هستند که رفتن بهها: خانه5خانه غیر قابل عبور 

 ع فوق را ندارنداهیچ کدام از انو یهاویژگی که های معمولی نقشه هستند: خانه6خانه معمولی. 

 هاسلول

ستند در این م را بیشینه کند. هاکند مجموع انرژی آنمی هر تیم دارای تعدادی سلول است که در طول بازی سعی

سطح انرژی است که  دارایهر سلول  ی نقشه ندارد.هاهمیشه منظور از سلول موجودات سلولی است و اشاره به خانه

سلول ها قابلیت تکامل   واحد خواهد بود. 100این مقدار حداکثر برابر  دهد.می میزان گلوکز ذخیره شده در سلول را نشان

 دهیم.می را توضیح هاسلول قابل تکامل یهار ادامه ویژگید .دارند را پیدا کردن در خانه های تقسیم

 اگر میزان منبع موجود در خانه  .را مشخص می کند خانه منبع جذب منابع از سرعت ،سلول 7جذب نرخ

برابر  جذب رخن ینه مقدارکم کند.می ی منبع کمتر از ضریب جذب باشد، سلول کل منبع موجود را جذب

 است. 45حداکثر مقدار نرخ جذبی که یک سلول می تواند داشته باشد برابر  است. 15

                                                           
3 Resource 
4 Mitosis 
5 Impassable 
6 Normal 
7 Gain Rate 
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  تا چه فاصله ای  مشخص می کند که سلولشعاع دید هر سلول

 2 برابرشعاع دید  مقدارمینه کخانه های اطرافش را می بیند.  از

یی را که با فاصله حداکثر هاتواند خانهمی است به این معنی که

ر یا حضوو  تواند نوع، ارتفاعمی سلولاز آن قرار دارند را ببیند.  2

تشخیص  بیند رامی یی کههابلوک دریک سلول  عدم حضور

 ندبیمی که یک سلولیی هاتوانید خانهمی روبرودر شکل  دهد.

تا  هاو فاصله ی آن است.( 2)برای حالتی که شعاع دید برابر 

 است. 5 حداکثر مقدار شعاع دید یک سلول برابر سلول را مشاهده کنید.

  همسایه ای چقدر بلند تر از محل فعلی اش می به خانه ی پرش، مشخص می کند که سلول ارتفاع

است به این معنی که سلول می تواند از محل فعلی اش به  2ارتفاع پرش برابر  مقدارمینه کتواند برود. 

 5حداکثر ارتفاع پرش یک سلول برابر  خانه ای برود که حداکثر دو واحد بلندتر از خانه ی فعلی است.

 است.

  نه میککه با یک بار حمله از سلول حریف کم می شود را مشخص می کند. خسارت حمله، مقدار انرژی

واحد از انرژی  20است به این معنی که با یک بار حمله به سلول حریف  20خسارت حمله برابر  مقدار

 است. 35حداکثر خسارت حمله یک سلول برابر  حریف کم می شود.

آن سلول در صورتی که شرایط الزم برای اجرای دستور ید و ده توانید به هر سلول یک دستورمی هر نوبت شمادر 

 در صورتی که چند دستور به یک سلول داده شود دستور آخر اجرا خواهد شد. .دهدمی وجود داشته باشد آن را انجام

 شوند.می دستورات ممکن در ادامه توضیح داده

 دستور حرکت نیاز به یک جهت دارد که مشخص کننده : 8حرکت

خانه ی همسایه ی خانه ی محل حضور سلول است. در ی یک 

، 11، جنوب شرقی10، شمال شرقی9شمالجهت  مجموع شش

در شکل  وجود دارد. 14و شمال غربی 13جنوب غربی، 12جنوب

نشان داده شده  هاجهت خانه ی متناظر با هر کدام از این روبرو

 .است

 شرایط و نحوه ی انجام حرکات به صورت زیر است.

                                                           
8 Move 
9 North 
10 North-East 
11 South-East 
12 South 
13 South-West 
14 North-West 
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o و  دباش ، خالیاز نوع غیر قابل عبور نباشد که بلوک مقصد شودمی در صورتی انجام رکتح

بیشتر از خانه مبدا باشد و یا اینکه خانه ی  به اندازه ی ارتفاع پرش سلول ارتفاع آن حداکثر

اند به تومی )دقت کنید که حرکت فقط .مقصد هم ارتفاع یا کم ارتفاع تر از خانه ی مبدا باشد

 ی نقشه انجام شود و نمی توان از نقشه خارج شد!(هابلوک

o  به یک خانه را صادر کنند، در نوبت  حرکتدر صورتی که دو سلول به صورت هم زمان دستور

 مقصد قرار گرفته و سلول دیگری )به صورت تصادفی( در خانهها بعدی، یکی از این سلول

 حرکتی انجام نمی دهد.

o رکت کند که در این نوبت خالی می شود )یعنی سلولی که در اگر سلولی بخواهد به خانه ای ح

خانه ی مقصد است بخواهد آن خانه را ترک کند(، حرکت انجام خواهد شد. )برخالف مرحله 

غیر حضوری( حتی در حالتی که دو سلول در دو خانه ی مجاور بخواهند با یکدیگر جابجا شوند 

 این اتفاق می افتد.

 ستور در صورت وجود شرایط زیر سلولی که دستور را دریافت کرده به دو سلول با ارسال این د: 15تقسیم

 شود و سلول فرزند ویژگی هایی را که خانه ی تقسیم اضافه می کند را دریافت می کند.می تبدیل

o در  ی دیگر ارسالهااست و در بلوک انجامقابل  تقسیمی هاتقسیم سلولی تنها در بلوک عمل

 دستور اتفاقی نمی افتد.صورت ارسال این 

o د به بتوان جدید در هنگام صدور دستور، سلول شود کهمی عمل تقسیم، تنها در صورتی انجام

 سلول جدید به .همسایه برود که شرایط آن مانند شرایط حرکت سلول استهای یکی از خانه

 د.رومی وجود دارد، هایی که شرایط حرکت به آنهاصورت تصادفی به یکی از خانه

o  و اگر کمتر باشد اتفاقی باشد  80دستور تقسیم باید باالتر از سطح انرژی سلول در هنگام صدور

 نخواهد افتاد.

o  ،خواهیم داشت. 40دو سلول با سطح انرژی پس از انجام عمل تقسیم 

o به یک سلول دستور تقسیم داده شود و خانه اگر  حرکت ارجحیت دارد. تقسیم بر توجه کنید که

اهد خومی شود، خانه ای باشد که سلول دیگری در این نوبتمی ی فرزند آن انتخابای که برا

با ارسال دستور حرکت به آن وارد شود، دستور حرکت انجام نمی شود و عمل تقسیم انجام 

 خواهد شد.

 در صورتی که سلول در یک خانه ی منبع باشد و این دستور داده شود، مقداری انرژی : 16جمع آوری منبع

شود. در صورتی که مقدار انرژی خانه منبع بیشتر یا مساوی می خانه ی منبع کم شده و به سلول اضافه از

                                                           
15 Mitosis 
16 Gain Resource 
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است و در غیر این صورت به اندازه  نرخ جذبشود برابر می باشد مقدار انرژی که جمع آوری نرخ جذب

 ی انرژی موجود در خانه ی منبع است.

 ه یک جهت دارد. در صورتی که به سمت خانه ای که در آن : دستور حمله نیز مانند حرکت نیاز ب17حمله

یک سلول وجود دارد حمله شود، به اندازه ی میزان خسارت حمله ی حمله کننده از انرژی سلولی که 

مورد حمله قرار گرفته است کم می شود و اگر انرژی اش از خسارت حمله کننده کمتر باشد آن سلول 

 ( است!onروشن ) Friendly Fireمی میرد. توجه کنید که 

 حمله، جمع آوری منبع و حرکت.: تقسیم، ه استاینگون اعمال سلول ها از زیاد به کماولویت 

  

                                                           
17 Attack 
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 نکاتی در مورد بازی و داوری مرحله حضوری

 بازی مرحله ی حضوری و رقابت های آن داده می شود.در این قسمت توضیحاتی در مورد 

 نکاتی در مورد بازی

  نوبت طول می کشد. 500هر بازی 

 است. 60×40 حداکثر اندازه نقشه 

 به صورت مجموع انرژی سلول هایتان محاسبه می شود. در یک بازی امتیاز شما 

 .نحوه ی اجرای بازی ها و صعود در رقابت ها متعاقبا اعالم می شود 

  برای اجرای بازی ها حتما باید دوclient  اجرا شوند. برایclient  دوم یک فایلjar  به شما داده

 ش فرض است.صرفا الگوریتم تصادفی پی clientشده است. توجه کنید که این 

  نقشه هایی که در مرحله ی غیر حضوری استفاده می شده اند، در این مرحله قابل استفاده نیستند و باید

 از نقشه های جدید استفاده کنید.

  .کلید های باال، پایین، چپ و راست صفحه کلید برای چرخش و بزرگنمایی گرافیک استفاده می شوند

برای بازگشت به  𝑅استفاده می شوند و دکمه ی  بینوربرای حرکت د 𝐷و  𝑊 ،𝐴 ،𝑆 دکمه های

 حالت پیش فرض دوربین است.

  نقشه هایی که کدها روی آن ها اجرا می شود قطعا با نقشه های نمونه ای که به شما داده شده است

 متفاوت است.

  بازی های مرحله ی حضوری به صورت چهار تیمه برگزار خواهد شد.بیشتر 

  قانون خاصی برای محل و نوع خانه های مختلف نقشه وجود ندارد و ممکن است که در نقشه هر نوع

 خانه ای در هر محلی باشد.

 برای تمام تیم ها یکسان هستند. به جهت داوریی مورد استفاده نقشه ها 

 نکاتی در مورد محدودیت های اجرا

  1قدرت پردازشی که در اختیار کد شما قرار می گیردGH .است 

  500میزان حافظه ای که در اختیار کد شما قرار می گیردMB .است 
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 ی الزمهانیاز پیشنصب 

 ی زیر دارید.هانصب پیش نیازبرای اجرای بازی و نوشتن کدهای خود نیاز به 

1. Java Development Kit 1.8.0 

2. Python 3 

3. C++ 11 

4. C++ Boost 1.55 
کد بزنید و موارد  Pythonفقط در صورتی الزم است بخواهید با  2برای اجرای بازی ضروری است. مورد  1رد مو

فقط تحت سیستم عامل  ++Cز زبان توجه کنید که ا کد بزنید. ++Cفقط در صورتی الزم هستند که بخواهید با  4و  3

 توضیح داده خواهد شد. هادر ادامه نحوه نصب هر کدام از این پیش نیاز شود.می لینوکس پشتیبانی

1) Java Development Kit 1.8.0 
 افتسازگار با سیستم عامل خود را دری توانید به لینک زیر مراجعه کنید و فایلمی برای دریافت این پیش نیاز

 کنید.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-

2133151.html 

 نید.زیر مراجعه ک یهانکتوانید به لیمی ی مختلفهاسیستم عاملبرای دیدن راهنمای نصب این پیش نیاز در 

Windows  http://www.wikihow.com/Install-the-Java-Software-Development-Kit 
Linux   http://www.wikihow.com/Install-Oracle-Java-JDK-on-Ubuntu-Linux 
Mac-OS   http://www.wikihow.com/Install-the-JDK-(Java-Development-Kit)-on-

Mac-OS-X 

2) Python 3 

 پایتون را دارند. Clientیی الزم است که قصد استفاده از هانصب این پیش نیاز برای گروه

 ی زیر مراجعه کنید.هابرای دریافت این پیش نیاز، با توجه به سیستم عامل خود به یکی از لینک

Windows  https://www.python.org/downloads/windows/ 

Linux   https://www.python.org/downloads/source/ 
Mac-OS   https://www.python.org/downloads/mac-osx/ 

 توانید به لینک زیر مراجعه کنید.می نصب این پیش نیاز برای دیدن راهنمای

www.wikihow.com/Install-Python 

3) C++11 Compiler  

را دارند، باید یک کامپایلر با قابلیت کامپایل کردن کدهای  ++Cزبان  Clientیی که قصد استفاده از هاگروه

C++11 .را داشته باشند 

Client شود.می این زبان روی سیستم عامل لینوکس کامپایل 

4) C++ Boost 1.55  
را نیز روی سیستم  1.55ی نسخه Boostی را دارند الزم است که کتابخانه ++Cیی که قصد کار با زبان هاگروه

 ید:توانید از لینک زیر دانلود کنمی خود داشته باشند. این کتابخانه را

http://www.boost.org/users/history/version_1_55_0.html 

  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.wikihow.com/Install-the-Java-Software-Development-Kit
http://www.wikihow.com/Install-Oracle-Java-JDK-on-Ubuntu-Linux
http://www.wikihow.com/Install-the-JDK-(Java-Development-Kit)-on-Mac-OS-X
http://www.wikihow.com/Install-the-JDK-(Java-Development-Kit)-on-Mac-OS-X
https://www.python.org/downloads/windows/
https://www.python.org/downloads/source/
https://www.python.org/downloads/mac-osx/
http://www.wikihow.com/Install-Python
http://www.boost.org/users/history/version_1_55_0.html
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 نویسیبرنامه رابطراهنمای 

نوبت، وجود دارد. در هر  doTurn ی به ناماین کالس تابع در .داده شده استدر اختیار شما قرار  AI ی به نامالسک

س شما دهید. پبی خود هاخواهید به سلولمی شود و شما باید در این تابع دستوراتی را کهمی این تابع یک بار صدا زده

کشد که یم هر نوبت بازی یک ثانیه طول یتان هوشمندانه عمل کنند.هابنویسید که سلول گونه ایباید این تابع را به 

به عنوان ورودی  doTurn تابع یتان بدهید.هادارید که دستورات الزم را به سلولمیلی ثانیه اول آن فرصت  400شما در 

، تمامی اطالعاتی قرار آندرون  و شیء بیانگر حالت کنونی جهان است گیرد. اینمی World کالس یک شیء از نوع

ی که کسان کنید.می شاهدهی متفاوت را مهادر زیر شکل کلی این کالس در زبان دسترسی دارید. هادارد که شما به آن

است و اطالعات آن کافی  Model.pyکه الزم دارند در فایل  توجه کنند که تمام مواردیاستفاده می کنند  Pythonاز 

 است. برای اطالعات بیشتر می توانید به مطالب زیر مراجعه کنید.
Python C++ Java 

class AI(): 

  def doTurn(world): 

    // AI code comes here 

class AI { 

  void doTurn(World*   

world) { 

    // AI code comes here 

  } 

}; 

class AI { 

  doTurn(World world) { 

    // AI code comes here 

  } 

} 

 

 Worldکالس 

 این اطالعات تغییراین کالس شامل اطالعاتی از شرایط حال حاضر بازی است. دقت کنید که در هر نوبت 

حوه دسترسی نباشید باید خودتان آن را ذخیره کنید.  خواهید که به اطالعات گذشته دسترسی داشتهمی کنند و اگر شمامی

 دهیم.می را در ادامه توضیح کنید استفاده توانیدمی از این کالس که به اطالعاتی

Teams: 

 .هااز رشته آرایه ایی درون بازی به صورت هااسامی تیمدسترسی به 
Python C++ Java 

World.teams std::vector<std::string> 

getTeams() 
String[] getTeams() 

My Id: 

 .تیم خوددسترسی به شماره 
Python C++ Java 

World.my_id int getMyId() int getMyId() 
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My Name: 

 .دسترسی به نام تیم خود
Python C++ Java 

World.my_name std::string getMyName() String getMyName() 

Map Size: 

 .MapSize نوع قالب یک شیء ازدر اندازه ی نقشه دسترسی به 
Python C++ Java 

World.map_size MapSize getMapSize() MapSize getMapSize() 

Map: 

 .نقشه ی کنونی بازی و اطالعات آنبه دسترسی 
Python C++ Java 

World.map Map* getMap() Map getMap() 

Turn: 

 .به شماره نوبت کنونی بازی دسترسی
Python C++ Java 

World.turn int getTurn() int getTurn() 

All Cells: 

 هاCellدر قالب یک لیست از  موجود در دامنه دید سلول های تیم خودهای سلولدسترسی به تمام 
Python C++ Java 

World.all_cells std::vector<Cell*> 

getAllCells() 
ArrayList<Cell> 

getAllCells() 

My Cells: 

 هاCellدر قالب یک لیست از  های تیمسلولدسترسی به 
Python C++ Java 

World.my_cells std::vector<Cell*> 

getMyCells() 
ArrayList<Cell> 

getMyCells() 
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Enemy Cells: 

 هاCellهای تیم در قالب یک لیست از سلولدسترسی به 
Python C++ Java 

World.enemy_cells std::vector<Cell*> 

getEnemyCells() 
ArrayList<Cell> 

getEnemyCells() 

 

MapSize 
 که به صورت زیر قابل دسترسی هستند. شامل دو بخش برای طول و عرض نقشه است. MapSizeشیء 

Python C++ Java 

MapSize["height"] 

MapSize["width"] 

int getHeight() 

int getWidth() 
int getHeight() 

int getWidth() 

 

 Mapکالس 

 ی نقشه وجود دارد.هادر این کالس اطالعات و توابع مربوط به بلوک

at: 

 گرداند.می بلوکی با آن مختصات را بر yو  xیا  Positionاین تابع با گرفتن ورودی به صورت 
Python C++ Java 

at(pos) Block* at(Position) 

Block* at(int x, int 

y) 

Block at(Position) 

Block at(int x, int y) 

 Cellکالس 

 ی موجود است که اطالعات و توابع زیر را دارد.هاهر شئ از این کالس یکی از سلول

Id: 

 .دسترسی به شماره سلول
Python C++ Java 

Cell.id int getId() int getId() 

Position: 

 .Positionمحل سلول در قالب یک شئ از کالس دسترسی به 
Python C++ Java 

Cell.pos Position getPos() Position getPos() 
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Team Id: 

 به شماره تیم مربوط به سلولدسترسی 
Python C++ Java 

Cell.team_id int getTeamId() int getTeamId() 

Energy: 

 به انرژی فعلی سلولدسترسی 
Python C++ Java 

Cell.energy int getEnergy() int getEnergy() 

Depth of Field: 

)اگر این مقدار را بخواهید برای سلول های حریف ببینید، مقداری نامرتبط با  به اندازه میدان دید سلولدسترسی 

 مقدار اصلی بر می گرداند.(
Python C++ Java 

Cell.depth_of_field int getDepthOfField() int getDepthOfField() 

Jump Height: 

)اگر این مقدار را بخواهید برای سلول های حریف ببینید، مقداری نامرتبط با مقدار  ارتفاع پرش سلولبه دسترسی 

 اصلی بر می گرداند.(
Python C++ Java 

Cell.jump int getJump() int getJump() 

Gain Rate: 

)اگر این مقدار را بخواهید برای سلول های حریف ببینید، مقداری نامرتبط با مقدار  سلول نرخ جذببه دسترسی 

 اصلی بر می گرداند.(
Python C++ Java 

Cell.gain_rate int getGainRate() int getGainRate() 

Damage: 

)اگر این مقدار را بخواهید برای سلول های حریف ببینید، مقداری نامرتبط با  سلول خسارت حملهبه دسترسی 

 مقدار اصلی بر می گرداند.(
Python C++ Java 

Cell.attack_value int getAttackValue() int getAttack() 
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move: 

دستور حرکت به آن  Directionدر کالس  توانید با دادن یکی از شش جهت موجودمی برای حرکت دادن سلول

 به سلول بدهید. با استفاده از این تابع جهت را
Python C++ Java 

move(direction) void move(Direction) void move(Direction) 

gainResource: 

 را به سلول بدهید.توانید دستور جذب منبع می فاده از این تابعبا است
Python C++ Java 

gain_resource() void gainResource() void gainResource() 

mitosis: 

 توانید دستور تقسیم را به سلول بدهید.می با استفاده از این تابع
Python C++ Java 

mitosis() void mitosis() void mitosis() 

attack: 

دستور حمله به آن  Directionدر کالس  توانید با دادن یکی از شش جهت موجودبرای حمله کردن سلول می

 جهت را با استفاده از این تابع به سلول بدهید.
Python C++ Java 

attack(direction) void 

attack(Direction) 
void 

attack(Direction) 

 

Direction 
ممکن برای حرکت در آن قرار دارد ( است که شش جهت Python)در کالس( و یا Javaو  ++C)در  Enumیک 

 زیر قابل دسترسی هستند. که به صورت
Python C++ Java 

Constants.Direction.NORTH 

Constants.Direction.NORTH_

EAST 

Constants.Direction.SOUTH_

EAST 

Constants.Direction.SOUTH 

Constants.Direction.SOUTH_

WEST 

Constants.Direction.NORTH_

WEST 

Direction::NORTH 

Direction::NORTH_E

AST 

Direction::SOUTH_E

AST 

Direction::SOUTH 

Direction::SOUTH_W

EST 

Direction::NORTH_W

EST 

Direction.NORTH 

Direction.NORTH_E

AST 

Direction.SOUTH_E

AST 

Direction.SOUTH 

Direction.SOUTH_W

EST 

Direction.NORTH_W

EST 
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Position 
ق از این طری رفت هاتوان به آنمی یک خانه با یک جهتی جدیدی که از هامختصات موقعیت مربوطه و موقعیت

 .قابل دستیابی هستند

Next Position: 

 که در جهت ورودی داده شده است. موقعیتخانه ی همسایه یک  18موقعیت دسترسی به
Python19 C++ Java 

get_next_pos(direction

, position) 

Position 

getNextPos(Direction

) 

Position 

getNextPos(Direction

) 
X: 

 .یک موقعیت xبه مختصات  دسترسی
Python C++ Java 

position["x"] int getX() int getX() 

Y: 

 یک موقعیت. yبه مختصات  دسترسی
Python C++ Java 

position["y"] int getY() int getY() 

 Blockس کال

 دارد.می نگه این کالس تمام اطالعات مربوط به یک بلوک را در خود

Position: 

 توانید از این تابع استفاده کنید.می بلوک پیدا کردن موقعیتبرای 
Python C++ Java 

Block.pos Position getPos() Position getPos() 

Minimum Height: 

ار ارتفاع و ارتفاع مقدالبته توجه کنید که  توانید از این تابع استفاده کنید.می بلوک اولیه ارتفاعپیدا کردن برای 

 اولیه فقط برای خانه های منبع متفاوت است.
Python C++ Java 

Block.min_height int getMinHeight() int getMinHeight() 

 

 

                                                           
18 Position 

 است. Mapدر کالس  Pythonاین تابع برای 19 
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Height: 

قط فتوانید از این تابع استفاده کنید. البته توجه کنید که مقدار ارتفاع و ارتفاع اولیه بلوک می پیدا کردن ارتفاعبرای 

 برای خانه های منبع متفاوت است.
Python C++ Java 

Block.height() int getHeight() int getHeight() 

Resource: 

ی هاای خانهتوجه کنید که این تابع بر توانید از این تابع استفاده کنید.می بلوک پیدا کردن میزان منبع یکبرای 

 گرداند.می مقدار صفر را بر هاغیر منبع نیز وجود دارد که برای آن
Python C++ Java 

Block.resource int getResource() int getResource() 

Type: 

 توانید از این تابع استفاده کنید.می بلوک نوعپیدا کردن برای 
Python C++ Java 

Block.type std::string getType() String getType() 

Gain Rate Improvement Amount: 

 دسترسی به میزان افزایش نرخ جذب خانه ی تقسیم. )توجه کنید که این مقدار فقط برای خانه های تقسیم است.(
Python C++ Java 

Block.gain_improvement

_amount 

int 

getGainImprovementAm

ount() 

int 

getGainImprovementAm

ount() 
Depth of Field Improvement Amount: 

خانه ی تقسیم. )توجه کنید که این مقدار فقط برای خانه های تقسیم  دامنه ی دیددسترسی به میزان افزایش 

 است.(
Python C++ Java 

Block.depth_of_field_im

provement_amount 

int 

getDepthOfFieldImpro

vementAmount() 

int 

getDepthOfFieldImpro

vementAmount() 
Jump Improvement Amount: 

خانه ی تقسیم. )توجه کنید که این مقدار فقط برای خانه های تقسیم  ارتفاع پرشدسترسی به میزان افزایش 

 است.(
Python C++ Java 

Block.jump_improvement

_amount 

int 

getJumpImprovementAm

ount() 

int 

getJumpImprovementAm

ount() 
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Damage Improvement Amount: 

خانه ی تقسیم. )توجه کنید که این مقدار فقط برای خانه های تقسیم  خسارت حمله یدسترسی به میزان افزایش 

 است.(
Python C++ Java 

Block.attack_improveme

nt_amount 

int 

getAttackImprovement

Amount() 

int 

getAttackImprovement

Amount() 

 

 Constantsس کال

 ذخیره شده است. هایی ثابت با محتوای نوع خانههادر این کالس مقادیر ثابت بازی و رشته

None Block: 

 ."none"رشته ای با محتوای 
Python C++ Java 

Constants.BLOCK_TYPE_NONE std::string 

BLOCK_TYPE_NONE 
String 

BLOCK_TYPE_NONE 

Normal Block: 

 ."normal"رشته ای با محتوای 
Python C++ Java 

Constants.BLOCK_TYPE_NORMAL std::string 

BLOCK_TYPE_NORMAL 
String 

BLOCK_TYPE_NORMAL 

Mitosis Block: 

 ."mitosis"رشته ای با محتوای 
Python C++ Java 

Constants.BLOCK_TYPE_MITOSI

S 

std::string 

BLOCK_TYPE_MITOSI

S 

String 

BLOCK_TYPE_MITOSI

S 

Resource Block: 

 ."resource"رشته ای با محتوای 
Python C++ Java 

Constants.BLOCK_TYPE_ 

RESOURCE 

std::string 

BLOCK_TYPE_ 

RESOURCE 

String 

BLOCK_TYPE_RESOURCE 

Impassable Block: 

 ."impassable"رشته ای با محتوای 
Python C++ Java 

Constants.BLOCK_TYPE_ 

IMPASSABLE 

std::string 

BLOCK_TYPE_ 

IMPASSABLE 

String 

BLOCK_TYPE_IMPASSABLE 
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Min Energy for Mitosis: 

 است. 80مقدار حداقل انرژی مورد نیاز برای انجام عمل تقسیم که برابر 
Python C++ Java 

Constants.CELL_MIN_ENERGY

_FOR_MITOSIS 

int 

CELL_MIN_ENERGY_FO

R_MITOSIS 

int 

CELL_MIN_ENERGY_FO

R_MITOSIS 

Max Energy: 

 .است 100تواند داشته باشد که برابر می بیشینه مقدار انرژی که یک سلول
Python C++ Java 

Constants. 

CELL_MAX_ENERGY 

int CELL_MAX_ENERGY int CELL_MAX_ENERGY 

Gain Rate: 

 است. 15تواند در یک نوبت دریافت کند که برابر می منبعی که یک سلول کمینه مقدار
Python C++ Java 

Constants. 

CELL_GAIN_RATE 

int CELL_GAIN_RATE int CELL_GAIN_RATE 

 

Depth of Field: 

 است. 2اندازه ی میدان دید سلول که برابر کمینه 
Python C++ Java 

Constants. 

CELL_DEPTH_OF_FIELD 

int 

CELL_DEPTH_OF_FIELD 
int 

CELL_DEPTH_OF_FIELD 
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 آغاز

که در داخل فایل  را اجرا کنید JavaChallenge2015برای شروع به کد زنی و اجرای برنامه خود شما باید برنامه 

کند. توضیحات الزم برای می این برنامه در واقع سرور برنامه را اجرا .به شما داده خواهد شد NoobFriendlyفشرده ی 

 clientمستند داده شده است. بقیه ی ضمایم نیز در مورد شروع کد زنی برای برنامه ی  1اجرای این برنامه در ضمیمه 

مراجعه  هابه آن توانیدمی ریدخومی بر هاکنید و مشکالتی که به آنمی است که با توجه به زبان برنامه نویسی که انتخاب

 کنید.
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 نکات مهم

  شما فقط می توانید برای یکی از زبان هایC++ ،Java  وPython  کد ارسال کنید و امکان ارسال کد

 برای چند زبان وجود ندارد.

  آدرس  به سامانه پرسش و پاسخ دردر صورت داشتن سوال یا بروز هر گونه مشکل

http://javachallenge.ir/qa/ مراجعه کنید و سوال خود را در آن صفحه مطرح کنید. 

  برای پرسیدن سوال در سامانه پرسش و پاسخ، حتما از برچسب هایی در مورد زبان برنامه نویسی مورد

خود استفاده ( Mac OS Xو  Windows ،Linux( و سیستم عامل )pythonو  C++ ،Javaاستفاده )

 کنید.

 .لطفا قبل از ارسال سوال در سامانه ی پرسش و پاسخ از غیر تکراری بودن آن اطمینان حاصل کنید 

 و توابعی که در طول مستند بررسی شدند بیشتر مورد نیاز هستند، ولی برای آشنایی بیشتر با  هاکالس

 توانید به خود کد مراجعه کنید.می نحوه عملکرد

 متعاقبا اعالم خواهد شد. هاارسال پاسخ ینحوه 

 برای دسترسی به اینترنت، یک اتصال LAN  به هر تیم داده شده است و تیم ها می توانند بوسیله ی

به اینترنت متصل شوند. برای انجام این کار به راهنمای  21شناسه ی شریف 20شبکه ی خصوصی مجازی

مراجعه کنید و از نام کاربری و گذرواژه ای که در اختیارتان  http://id.sharif.irموجود در صفحه ی 

 قرار داده شده است استفاده کنید.

  

                                                           
20 VPN 
21 Sharif ID 

http://javachallenge.ir/qa/
http://id.sharif.ir/
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 NoobFriendly: 1ضمیمه 

 است. Clientو  Serverگیرد دارای دو قسمت اصلی بازی ای که در اختیار شما قرار می

های نیز قرار دارد تا بتوانید کد Serverهایی که برای شما آماده شده است، فایل شود. در فایلبازی روی سرور اجرا می

 خود را قبل از ارسال، تست کنید.

 های زیر را انجام دهید.به منظور اجرای بازی، شما باید کار

کنید، داخل آن با توجه به سیستم عامل خود یک فایل با نام  Extractرا  NoobFriendlyفایل 

JavaChallenge2015.bat  برای(Windows یا )JavaChallenge2015.sh  برای(Linux  وMac OS Xمشاهده ) 

زیر را  رو برو شدید دستور Permission deniedدر سیستم عامل لینوکس با خطای اگر  کنید. این فایل را اجرا کنید.می

 اجرا کنید.

chmod -R 777 *  
را  libudev.so.0خطای پیدا نشدن فایل  JavaChallenge2015ی زیر با اجرای فایل هااگر در سیستم عامل

 NOOBFRIENDLY_PATH\dest\Terminal_UI\node-webkit-v0.11.6-linux-x64یافت کردید به فولدر در

 را اجرا کنید. )انجام این کار تنها برای اولین بار کافی است.( bug-fix.shرفته و فایل 

 Ubuntu 13.04+ 
 Fedora 18+ 
 Arch 
 Gentoo 
 و مشتقات هر کدام از موارد باال 

مواجه شدید و با زدن چند باره ی  Connection Failedبا خطای  JavaChallenge2015اگر در هنگام اجرای 

 مشکل رفع نشد، احتماال یکی از اشکاالت زیر وجود دارد. Try Againدکمه 

 JDK 1.8  به درستی نصب نشده یا به درستی بهpath .برای نصب درست  اضافه نشده استJDK 1.8 

 مستند مراجعه کنید. 7به آموزش داده شده در صفحه ی 

  یکی ازport  های مورد استفاده یserver  .ساده ترین راه برای بررسی وجود این مشکل باز است

restart اگر با  .کردن کامپیوتر استrestart  کردن مشکل رفع شد از این پس بعد از اجرای هر بازی

 اطمینان حاصل کنید. clientو  serverاز بسته شدن کامل 

مواجه شدید مشکل خود را در سامانه پرسش  Connection Failedبا رفع مشکالت باال، همچنان با خطای اگر 

 .و پاسخ مطرح کنید

 Chooseدر این قسمت روی آیکون کنید، مشاهده می یکییک محیط گراف JavaChallenge2015پس از اجرای 

Map و  کلیک کردهMap را انتخاب کنید ) تعدادی  خود مورد نظرMap در فولدر 

NOOBFRIENDLY_PATH\dest\map های خود استفاده ها به منظور تست کردن کدتوانید از آنوجود دارد که می

 کنید.(
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 کلیک کنید. New Gameحال روی 

 clientنحوه ی شروع به نوشتن کد و اجرای  کنید. Runماند تا شما کد خود را منتظر می Serverمرحله،  در این

کنید و  Run) کد خود را به صورت مجزا  شود.می ی بعدی توضیح دادههای برنامه نویسی مختلف در ضمیمههادر زبان

  (.گیریمنباشید، این قسمت از کار را ما به عهده می Serverنگران ارتباط آن با 

 کلیک کنید و از بازی لذت ببرید. Start Game یکردن کد خود، روی دکمه Runپس از 

 اعمال کنید. NoobFriendlyتغییرات زیر را باید در 

Mitosis.jar در آدرس 

NoobFriendly_[OS_NAME]/dest/ 

 .جایگزین شود

 در آدرس JGTerminal.nw فایل

NoobFriendly_[OS_NAME]/dest/Terminal_UI/ 

 جایگزین شود.

 در آدرس resources فولدر

NoobFriendly_[OS_NAME]/dest/ 

 جایگزین شود.
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 Java: شروع به نوشتن کد در 2ضمیمه 

 طریقه کد نویسی

  شما باید کد هوش مصنوعی خود را در تابعdoTurn  در فایلAI.java .قرار دهید 

  فایلهای موجود در پکیج شما مجاز هستید کهclient  به جزMain.java  را تغییر دهید یا فایل هایی را

 اضافه کنید. به این پکیج

 نحوه اجرا

مراجعه  5خود به آن دسترسی ندارید به ضمیمه  eclipseرا نصب کرده اید ولی در  JDK 1.8در صورتی که  .1

 کنید.

برای این کار به منوی  کنید. Eclipse ،Importخود، به عنوان مثال  IDEرا داخل  MitosisClientفولدر  .2

File  رجوع کرده و گزینهImport  را انتخاب کنید. سپس در پنجره باز شده در پوشهGeneral  گزینه ی

Existing Projects into Workspaces و سپس  را انتخاب کنیدNext  را کلیک کنید. در صفحه ی جدید

وارد کنید. سپس بر  را MitosisClient.zipرا انتخاب کنید و آدرس فایل  Select archive fileگزینه ی 

در ی استفاده شده را به پروژه اضافه کنیم. برای این کار هاlibraryحال باید  کلیک کنید. Finishروی 

راست کلیک  gson-2.3.1.jarروی فایل  libsدر فولدر ( eclipse)سمت چپ  Package Explorerقسمت 

 را انتخاب نمایید. Add to Build Path، گزینه ی Build Pathکرده و در زیرمنوی 

شدن آن اطمینان حاصل کنید. در  Buildکنید تا از  Runکردن این فولدر، یک بار آن را  Importپس از  .3

 Errorیا  Connection Refusedای با محتوای  Exception ممکن است شود، Buildصورتی که درست 

While Connecting to Server  که به علت در حال اجرا نبودن سرور است کنیدمشاهده. 

 ارسال فایل ها

فایلی که شما  بگذارید. client.zipکنید و نام فایل فشرده را  zipرا  clientبرای ارسال فایل های خود، پکیج 

 است. client.zipارسال می کنید فایل 
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 ++Cشروع به نوشتن کد در : 3ضمیمه 

 طریقه کد نویسی

  شما باید کد هوش مصنوعی خود را در تابعdoTurn  در فایلAI.cpp .قرار دهید 

  تمام فایل هایی که برای کالینت شما مجاز هستید کهC++  به شما داده شده است به غیر ازmain.cpp 

 .را تغییر دهید یا فایل هایی را به آن اضافه کنید

 اجرانحوه 

 در هابا استفاده از وارد کردن آن ی زیر راهاpackageابتدا باید  Linuxدر  ++Cمربوط به  clientبرای نصب 

terminal نصب کنید. 

Compiler C++11:  sudo apt-get install build-essentials 

Eclipse C++:   sudo apt-get install eclipse-cdt 

Boost Library :   sudo apt-get install libboost-all-dev 

 

 برنامه workspace را در Cpp_Client.zip ضمیمه شده به نام zip باید فایل ++Client C برای اجرای پروژه

eclipse ،unzip و سپس در کنید eclipse در قسمت  Import Projectدر قسمت  General گزینه  Existing 

projects into Workspace   کنیدرا انتخاب. 

  آنزیپ کردید را انتخاب کنید فولدر workspace فولدری که در Select Root Directory سپس در قسمت

(JC) و گزینه Finish را بزنید. 

ای با محتوای  Exceptionممکن است  و اجرا کنید. compileایجاد شده را  project توانیدحال می

Connection Refused  یاError While Connecting to Server  مشاهده کنید که به علت در حال اجرا نبودن سرور

 است.

راه  2توانند از یکی از برای فرستادن کد خود در جاج مسابقات تنها میکنند، استفاده می ++C کاربرانی که از زبان

 زیر استفاده کنند:

شما  Makefile. نام فایل خروجی که برای پروژه و فرستادن آن به همراه کدها Makefile( درست کردن فایل 1

 باشد. outتولید می کند باید 

2 )export  کردن پروژه توسطeclipse  به صورتGeneral->Archive File در اینحالت کدها، فایل با پسوند .

.project  و فایل با پسوند.cproject  را برایexport رد نیستکردن باید انتخاب کنید و نیازی به فرستادن بقیه موا. 

 ارسال فایل ها

کنید و نام فایل  zip خود Makefileبه همراه  را client مربوط به تمامی فایل هایبرای ارسال فایل های خود، 

 است. client.zipبگذارید. فایلی که شما ارسال می کنید فایل  client.zipفشرده را 
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 Python: شروع به نوشتن کد در 4ضمیمه 

 طریقه کد نویسی

  شما باید کد هوش مصنوعی خود را در تابعdo_turn  در فایلAI.py .قرار دهید 

  شما مجاز هستید که تمام فایل هایی که برای کالینتPython  به شما داده شده است به غیر از

Controller.py .را تغییر دهید یا فایل هایی را به آن اضافه کنید 

 نحوه اجرا

، سرور را اجرا کنید و سپس با توجه به نوع سیستم عامل 1العمل گفته شده در ضمیمه  در ابتدا با استفاده از دستور

 خود را اجرا کنید. clientی زیر هاخود به یکی از روش

 Windows فایل :Contoller.py  را اجرا کنید. در صورتی که با اجرایController.py  مشکل دارید

قسمت  به Controller.pyبا کلیک راست روی فایل  وانیدتمی را از قبل نصب داشته اید، Python 2و 

open with با انتخاب  بروید وpython.exe  از مسیر نصبPython 3  کد را اجرا کنید. )مسیر پیش

 است.( C:\Python34فرض 

 Linux ترمینال را باز کرده و وارد پوشه ی :python-client  بشوید. سپس با اجرای دستور زیر کد را

 نید.اجرا ک

Python3 Controller.py 
چاپ شود. اگر پیام خطا چاپ شد، اطمینان حاصل کنید که سرور  connected to serverمنتظر بمانید تا پیام 

 در حال اجرا است.

 بزنید. JavaChallenge2015را در  startحال دکمه ی 

 ارسال فایل ها

 client.zipکنید و نام فایل فشرده را  zipرا  clientبرای ارسال فایل های خود، تمامی فایل های مربوط به 

 است. client.zipبگذارید. فایلی که شما ارسال می کنید فایل 
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 Eclipseبه  JDK 1.8: اضافه کردن 5ضمیمه 

ولی اگر از نسخه کنید به این راهنما احتیاجی ندارید، می استفاده Luna 22نسخه eclipseتوجه کنید که اگر از 

Kepler ی دیگر هانسخه .به راهنمایی زیر مراجعه کنید استفاده می کنیدeclipse  ازJDK 1.8  پشتیبانی نمی کنند و اگر

 نسخه قدیمی تری دارید باید یکی از این دو نسخه را دانلود کنید.

 .ب کنیدرا انتخا Eclipse Marketplaceزیر منوی  سپس و کردهرا انتخاب  helpابتدا از نوار باالیی گزینه ی 

خود را  eclipseرا نصب کنید. سپس  ..java 8 support for Eclipseرا وارد کنید و  java 8عبارت  Findدر فیلد 

restart .کنید 

 javaرا انتخاب کنید. سپس از منوی سمت چپ  propertiesبر روی پروژه کلیک راست کنید و گزینه ی 

compiler  را انتخاب کنید وcompliance level  تغییر دهید. 1.8آن را به 

دچار  jre 1.8کلیک کنید و در صورتی که  propertiesاز منوی سمت چپ  java build pathحال بر روی 

در صورتی که  را انتخاب کنید. installed JREsرا بزنید و دکمه ی  Editمشکل بود روی آن کلیک کنید و دکمه ی 

jre 1.8  وجود نداشت دکمه یadd پس از انتخاب  را بزنید وStandard VM  دکمه یnext و پس از آن آدرس  را زده

jre 1.8  خود را با زدن دکمه یDirectory  .سپس بر رویوارد کنید Finish .کلیک کنید 

 

  

                                                           
22 version 
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