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 10الواجب المنزلي 

 

 مقدمة

! في ... ألننا سنعود إليها من جديد6&5نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بلعبة الكلمات في الواجب المنزلي 

بحيث تتيح إمكانية  6.00هذا الواجب المنزلي، ستكتب النص البرمجي للنسخة الرسومية للعبة الكلمات 

 الحاسب.اللعب لالعب واحد والعبين وإمكانية اللعب ضد 

وأثناء ذلك سوف تقوم بإنشاء صفوف لكبسلة وإدارة البيانات والدوال للعبة الكلمات. سوف تتمرن أيضاً 

. وأخيراً، سوف ترى كيف ستعمل الصفوف methodsمن هذه الصفوف عبر  instancesعلى معالجة 

 .6.00( للعبة الكلمات GUIوتتفاعل مع الوحدة البرمجية لواجهة المستخدم الرسومية )

 حجم العمل:

بأن ال نحملكم أكثر من طاقتكم رجاء أخبرنا كم من الوقت أمضيت على كل مسألة. نريد أن نكون حذرين 

 مما نتوقعه.تأخذ وقتاً أكثر بإعطائكم مسائل 

 التعاون

كل طالب أن يكتب ويسلم واجبه بشكل منفصل. قم بذكر يجب على  إنمايمكنك التعاون مع طالب آخرين، 

الطالب الذين عملت معهم على حل الواجب. من أجل تفاصيل أخرى، قم بمراجعة سياسة التعاون أسماء 

 الموجودة في مخطط المساق.

 البداية

 بتحميل وحفظ الملفات في مجلد واحد.قم 

 ps10.py .وهو قالب البرنامج للعبة الكلمات : 

 Ps10_test.py  للصفوف في  مهمات اختبارية: هيكلps10.pyتضيف اختبارات  . يجب أن

 لهذا الملف.

 words.txt  6والواجب المنزلي  5: قائمة الكلمات من الواجب المنزلي. 
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 wxPythonتنصيب : 1المسألة 

( في GUI)واجهات المستخدم الرسومية ، ستحتاج لمجموعة أدوات لقبل أن تبدأ بالواجب المنزلي

 لهذا الهدف. wxPythonسنستخدم مجموعة األدوات بايثون. 

، يمكنك التحقق من إصدار برنامج بايثون الذي لديك بذهابك  2.5.2أوالً يجب أن يكون لديك بايثون 

 .IDLEمن نافذة موجه األوامر لبايثون في " About IDLE" وضغطك على "helpإلى قائمة "

بتحميل معلومات . قم wxPython. يمكنك تحميل وتنصيب 2.5.2بعد التأكد من أن لديك بايثون 

wxPython بالضغط هنا. 

 IDLEبتشغيل اتبع التعليمات المعطاة في برنامج التنصيب. وبعد التنصيب، قم 

في موجه األوامر. إذا لم يظهر لك رسالة خطأ، تكون قد قمت بتنصيب " import wxوأدخل "

 بنجاح. wxPythonمجموعة األدوات 

 هذه المسألة.. ال يجب عليك تسليمنا أي شيء في wxPythonقم بتنصيب مجموعة األدوات 

 

 Handتمثيل الـ : 2المسألة 

لالعب.  hand، قمت بالتعامل مع عدد من بنى المعطيات والدوال الخاصة بالـ 5في الواجب المنزلي 

 .handها في الـ مخزنة كقاموس يقوم بربط المحارف بعدد مرات تكرار handالـ  بيانات

جديدة، وتم  handلتهيئة   ()deal_handتم استخدام -handتم استخدام عدد من الدوال لمعالجة الـ 

على الشاشة بصيغة مقروءة، وتم استخدام  handلطباعة الـ  ()display_handاستخدام 

update_hand()  لحذف األحرف الموجودة في كلمة من الـhandتماستخد  ، و is_valid_word() 

 .موجودة إذا ما كانت األحرف الالزمة لتشكيل كلمةللتحقق  handالـ 

. لقد قمنا ُمسبقًا بتزويدكم Handفي صٍف يدعى  handسوف نقوم بكبسلة الدوال والبيانات المرتبطة بالـ 

 handهو الحجم المبدئي للـ  معامالً تأخذ والتي  ()_ _init_ _، (constructorالبانية ) method بالـ

 (.initialSizeمعامل ال)

ربط بين ( وهو تمثيل قاموس )يinitialHandDictالباني يأخذ أيضاً معامالً ثانياً إضافياً )المعامل 

بمجموعة محددة من المحارف. المعامل مستخدم  handالمحارف وعدد التكرارات( المستخدمة لتهيئة الـ 

 بمحارف عشوائية. handثاني يقوم الباني بتهيئة الـ إذا لم يتم إعطاء معامل  من أجل أهداف اختبارية.

كواصف  handوتمثيل القاموس للـ  self.initialSizeكواصف هو  handيقوم الصف بتخزين حجم الـ 

 self.handDictهو 

http://www.wxpython.org/download.php
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كتابة النص البرمجي للدوال المتبقية تبعاً للتوصيفات وذلك للحصول على صف لتمثيل الـ يجب عليك 

hand. 

و  ()isEmptyو  ()containsLettersو  ()updateالتالية:  methodsبة النص البرمجي للـ قم بكتا

__eq__()  في الصفHand  تبعاً للتوصيفات. إن النص البرمجي لكلmethod  يجب أن يكون

 .(methodسطر أو أقل لكل  20-10صغيراً نسبياً )ربما حوالي 

في البرنامج. لقد قمنا بإعطائكم  6الواجب المنزلي  حلول و 5يمكنك استخدام حلول الواجب المنزلي 

يجب عليك . Handالختبار الصف  ()testHand. استخدم ps10_test.pyهيكل مهمات اختبارية في 

 على نحو كاٍف. Handالختبار الصف  ()testHand إضافة اختبارات إضافية لـ

class Hand(object): 

"""  

 .handالصف الذي يمثل الـ 

""" 

. 

. 

. 

def update(self, word): 

""" 

 handالـ  همن هذ wordحذف األحرف الموجودة في الكلمة ت

word)التي يجب حذفها من الـ  : الكلمة )سلسلةhand 

 handالشرط الالحق: إزالة األحرف الموجودة في الكلمة من هذه الـ 

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

def containsLetters (self, letters): 

"""  

 (lettersتحتوي على المحارف المطلوبة لتشكيل السلسلة الُمدخلة ) handتختبر إذا ما كانت هذه الـ 

 lettersتحتوي على المحارف لتشكيل  handإذا كانت الـ  True تعيد:

 .Falseوإالا تعيد 

"""  

 # اكتب النص البرمجي هنا
 

def isEmpty(self): 

"""  

 .handأي أحرف أخرى متبقية في هذه الـ تختبر إذا ما كان هناك 

 .Falseوإالا تعيد إذا لم يكن هناك أحرف متبقية،  Trueتعيد: 

"""  
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 # اكتب النص البرمجي هنا

def __eq__(self, other): 

"""  

 إنها اختبار للمساواة، ألهداف اختبارية

، األخرى handالموجود في الـ  تحتوي على العدد نفسه من األحرف handإذا كانت هذه الـ  Trueتعيد: 

 .Falseوإالا تعيد 

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

. 

. 

. 

 

 

 : تمثيل الالعب3المسألة 

قمت بتهيئة ومعالجة حالة الالعب. لقد قمت بمتابعة نتيجة  6والواجب المنزلي  5في الواجب المنزلي 

 الي لهم.الح handالالعبين )مجموع النقاط(، والوقت المتبقي لهم والـ 

ع الوقت. ولكنك لن تتبا . Playerفي هذا الواجب المنزلي سوف تقوم بكبسلة هذه المعلومات في الصف 

 Playerللوصول وتعديل هذه البيانات. لقد قمنا بتزويد الصف  methodsسوف تكتب مجموعة من الـ 

ف )إما الرقم لل idNumالمعامالت التالية:  الباني ، يأخذ()__init__البانية  methodبالـ  لالعب  1معرِّ

كواصفات للصف ويخزنهم  الالعب handلـ  Hand (hand)( وكائن من الصف 2لالعب  2أو  1

self.idNum  وself.hand .ًتباعا 

تبعاً للتوصيفات لتحصل على  Playerلصف ل المتبقية methodsكتابة الـ في هذه المسألة، سوف تقوم ب

 صف يمثل الالعب.

و  ()getIdNumو  ()addPointsو  ()getHandالتالية:  methodsقم بكتابة النص البرمجي للـ 

__cmp__()  في الصفPlayer إن النص البرمجي لكل .method  يجب أن يكون صغيراً نسبياً )ربما

 (.methodسطر أو أقل لكل  20-10حوالي 

الختبار الصف  ()testPlayer. استخدم ps10_test.pyلقد قمنا بإعطائكم هيكل مهمات اختبارية في 

Player .يجب عليك إضافة اختبارات إضافية لـ testPlayer()  الختبار الصفPlayer   على نحو

 كاٍف.
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class Player(object): 

"""  

 يصف الالعب. عام صف

ف والـ   .والنتيجة لالعب handيقوم بتخزين الرقم المعرِّ

""" 

. 

. 

. 

def getHand(self): 

""" 

 لالعب. handتعيد الـ 

 المرتبط بهذا الالعب. Handتعيد: الكائن من الصف 

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

def addPoints (self, points): 

"""  

 تضيف نقاطاً للنتيجة الكليَّة.

points: نتيجة الالعب.ل النقاط التي نريد إضافتها عدد 

 ة الكلياة.للنتيج pointsضافة النقاط إالشرط الالحق: 
"""  

 # اكتب النص البرمجي هنا

def getPoints (self): 

"""  

عب.ت  عيد النتيجة الكليَّة لالا

 عدد عائم يحدد نتيجة الالعب.تعيد: 

"""  

 # اكتب النص البرمجي هنا

def getIdNum(self): 

"""  
ف لهذا الالعب   .(2لالعب  2أو  1لالعب  1)إما تعيد الرقم المعرِّ

ف لهذا الالعب.تعيد: عدد  اً صحيحاً يحدد الرقم المعرِّ
"""  

 # اكتب النص البرمجي هنا

def __cmp__(self, other): 

"""  

 تقارن النتيجة النهائية لالعبين.

 إذا كانت نتيجة هذا الالعب أكبر من نتيجة الالعب اآلخر، 1تعيد: 
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 آلخر،نتيجة هذا الالعب أقل من نتيجة الالعب اإذا كانت   1-       

 إذا كانت نتيجة هذا الالعب تساوي نتيجة الالعب اآلخر، 0       

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

. 

. 

. 

 

 

 

 تمثيل الالعب الحاسوبي: 4سألة الم

بدالً من إنشاء صف لالعب الحاسوبي من . Playerيمكن التفكير بالالعب الحاسوبي كتخصص للصف 

 اسمها methodوسنضيف  Playerيرث من الصف  ComputerPlayerالبداية، سنقوم بجعل الصف 

pickBestWord() وفيها النص البرمجي  لخوارزمية الالعب الحاسوبي الختيار أفضل كلمة وهي ،

 (.method)معامل للـ  وقائمة الكلمات handتأخذ الـ 

 6ي بكتابتها في الواجب المنزليجب عليك استخدام الخوارزمية الجشعة البطيئة التي قمنا 

(pick_best_word المعامل .)wordlist  هوinstance  من الصفWordlist  .)وهو ُمعطى(

المتاحة  methodsالُمعطى وفهم الـ  Wordlistسيكون من المفيد االطالع على النص البرمجي للصف 

 Wordlistمن الصف  instanceللـ 

 

أثناء قيامك . ComputerPlayerفي الصف  ()method pickBestWordالنص البرمجي للـ اكتب 

بإعادة كتابة النص البرمجي الخوارزمية، إذا كنت تقوم بتعديل النص البرمجي الموجود في حلول 

تجعل النص البرمجي يتوافق مع الصفوف أن ، يجب methodليناسب هذه الـ الواجب المنزلي السابق 

 .في هذا الواجب المنزلي

عب الحاسوبي  handإلى المعلومات المتعلقة بالـ  ن تستخدم الصفوف األخرى للوصولأيجب  لالا

 والكلمات الموجودة في قائمة الكلمات.

 .ps10_test.pyلقد قمنا بإعطائكم هيكل مهمات اختبارية في 

يجب عليك إضافة . ComputerPlayerالصف  الختبار  ()testComputerPlayerاستخدم

 .على نحو كافٍ  ComputerPlayerتبار الصف الخ  ()testComputerPlayerاختبارات إضافية لـ
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class ComputerPlayer(Player): 

"""  

 عب الحاسوبي.الا لاصف 

 .()method pickBestWordكل ما يقوم به الالعب، ولكن يمكنه أيضاً اختيار كلمة باستخدام الـ يقوم ب

""" 

def getBestWord(self, wordlist): 

""" 

 عب الحاسوبي.تختار أفضل كلمة متاحة لالا 

عب الحاسوبي وقائمة الكلمات handأفضل كلمة )سلسلة( حيث تأخذ الـ تعيد:   لالا

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

. 

. 

. 

 

 

 (GUIواجهة المستخدم الرسومية ): 5سألة الم

يجب أن تكون قادراً  ComputerPlayerو  Playerو  Handبعد كتابة النص البرمجي للصفوف 

 .(GUIواجهة المستخدم الرسومية ) يل اللعبة باستخداماآلن على تشغ

اختيارات تمثل األوضاع المختلفة للعبة. إن اختيار أحدها سيُظهر  3يتم تقديم لك  GUIعندما تشغل الـ 

، أنت العب فردي يفردويوجهك بحيث تُحضر نفسك لبدء اللعبة. في الوضع الالنافذة الرئيسية للاعبة 

عب الحاسوبي. في وضع "ضد  عوض. في handتلعب بـ  "ضد الحاسوب"، تلعب أنت أوالً ثم يلعب الالا

شخص" أنت تلعب أوالً ثم يلعب صديقك. في الوضعين "ضد الحاسوب" و"ضد شخص" يتم إعطاء 

 ال يشاهد شاشة الحاسوب أثناء قيامك باللعب!المبدئي نفسه، فتأكد من أنَّ صديقك  handالالعبين الـ 

أو اضغط زر اإلرسال. شريط  Enterيمكنك إدخال كلماتك في مربع النص وإما اضغط اللعب،  نافذةفي 

الحالة على طول الزر سيعرض رسائل تخبرك إذا ما تم قبول كلمتك أم ال. وسيتم إضافة الكلمات المقبولة 

عبين لمربع قائمة  هاء الـ تباعاً. إلن 2و  1الكلمات. على اليسار واليمين سوف ترى شاشات الحاالت لالا

hand .الجولة( استخدم كل المحارف أو أدخل "." يمكنك أيضاً إغالق النافذة في أي وقت إلنهاء اللعبة( 

عب الحاسوبي، لن يكون بإمكانك التفاعل مع النافذة الرئيسية، ولكن يمكنك رؤية  عندما تلعب ضد الالا

 الكلمات التي يختارها الالعب الحاسوبي أثناء قيامه باللعب.
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له. قم باختبار  ps10_gui.pyل حما  وتأكد من أنَّ برنامجك يعمل في كل واحد أوضاع اللعبة كل وشغا

 منهم. ليس عليك إرسال أي شيء في هذه المسألة، ولكن قم باختبار برنامجك بالكامل.

 

 ملية التسليم:ع

 

 الحفظ .1

  ps10.pyفي ملف واحد اسمه  المعدالالنص البرمجي قم بحفظ 

 

 ومات عن التعاونالتوقيت ومعل .2

التي أمضيتها على  -بشكل تقريبي-في بداية كل ملف، قم بكتابة تعليق واذكر فيه عدد الساعات 

 المسائل في هذا الجزء، واذكر أيضاً أسماء األشخاص الذين تعاونت معهم. على سبيل المثال:

 

# Problem Set 10 

# Name: Jane Lee 

# Collaborators: John Doe 

# Time: 1:30 

# 

 … اكتب النص البرمجي هنا ...

حة.  اختبارات .3 حةبعد انتهائك من الواجب المنزلي، قم باختبارات الصِّ  التالية: الصِّ

o اتالملف قم بتشغيل ps10_gui.py و ps10_test.py دون  نيعمال ماأكد من أنه، وت

 حدوث أي أخطاء.

 


