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 2 : ألعاب الكلمات6الواجب المنزلي 

 

 مقدمة

لوحده. انه امتداد للواجب المنزلي  6.00في هذا الواجب المنزلي ستكتب برنامجاً يقوم بلعب لعبة كلمات 

 ، والذي قمت فيه بكتابة لعبة كلمات يمكن لشخص ما أن يلعبها.5

 حجم العمل:

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

 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، 

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

 الموجودة في مخطط المساق.
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 : 1المسألة 

لديك صديقة تغلبك دائماً في لعبة الكلمات ألنها تستغرق وقتاً طويالً جداً أثناء اللعب. لقد قررت أن تغير 

قواعد اللعبة لحل تلك المشكلة. النقاط هي كما في السابق ولكن النقاط مقسمة على الوقت الذي تستغرقه 

 خانتين ُعشريتين.بللكلمة النقاط يجب عرض اد الكلمة. إليج

 

 ps6.pyوسميها  ps5.pyأوالً، قم بأخذ نسخة عن 

 بحيث تبدو اللعبة كالتالي )الحظ األسطر التي بالخط العريض(: play_handعّرف الدالة (

Current Hand: a c i h m m z 

Enter word, or a . to indicate that you are finished: him 

It took 6.47 seconds to provide an answer. 

him earned 1.24 points. Total: 1.24 points 

Current Hand: a c m z 

Enter word, or a . to indicate that you are finished: cam 

It took 3.25 seconds to provide an answer. 

cam earned 2.15 points. Total: 3.39 points 

Current Hand: z 

Enter word, or a . to indicate that you are finished. : 

Total score: 3.39 points. 

 

 بقيم منفصلة يُحسبماذا يحدث عندما يقوم أحد ما بإدخال كلمة بشكل سريع جداً؟ ألن الوقت  :مالحظة

ثانية  0من الممكن أن تقوم بإدخال كلمة بسرعة كبيرة بحيث يتم تقريب الوقت إلى فصغرى،  ذات قيم

وقم به. تأكد من به  ، قم بتحديد األمر المنطقي الذي يجب عليك القيام0ويحدث خطأ بسبب التقسيم على 

 توثيق التغيير.

 النص البرمجي التالي سوف يخبرك كم تستغرق من الوقت إلدخال اسمك: تلميح:

import time 

start_time = time.time)( 

name = raw_input('What is your name?: ') 

end_time = time.time)( 
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total_time = end_time - start_time 

 

 2المسألة 

. قررت 6.00تفكر لفترة طويلة أمراً ممالً أثناء لعب لعبة الكلمات  وهيصديقتك  لت تجد انتظارما ز

 -بالثواني- أن تضيف "ساعة شطرنج" إلى اللعبة. وهذا يقوم بوضع حد أعلى للمجموع الكلي للوقت

 handالذي يمكن لالعب أخذه للعب 

وم برنامجك بعرض الفترة الزمنية ويتوقف عن أن يققم بتعديل لعبتك بحيث يكون الخرج كالتالي. يجب 

ً قم بطباعة الوقت المتبقي )إذا كان  ( بعد 0=>احتساب نقاط الكلمات المدخلة بعد انتهاء الوقت. أيضا

 كل دخل.

ال كانت الكلمة صالحة أم ال وتضمينه في الوقت الكلي. حيجب أن تقوم بتوقيت مدخالت المستخدم في 

بحساب الوقت الذي يستغرقه المستخدم بالكتابة وليس الوقت الذي يستغرقه  أيضاً، يجب عليك أن تقوم

 الحاسوب للمعالجة.

Enter time limit, in seconds, for players: 8 

Current Hand: a c i h m m z 

Enter word, or a . to indicate that you are finished: him 

It took 6.47 seconds to provide an answer. 

You have 1.53 seconds remaining. 

him earned 1.24 points. Total: 1.24 points 

Current Hand: a c m z 

Enter word, or a . to indicate that you are finished: cam 

It took 3.25 seconds to provide an answer. 

Total time exceeds 8 seconds. You scored 1.24 points. 

 

 3المسألة 

ولسوء الحظ لم يتبق لديك أي صديق للعب لعبة الكلمات  حيثلقد أمضيت وقتاً طويالً على هذا المساق، 

 وقررت أن تبرمج الحاسوب ليلعب.مهووساً معه. لقد أصبحت 

  raw_input (inside play_hand)بإدخال كلمات، سنستبدل االستدعاء بدالً من قيام المستخدم 

 التالية: لدالةااستدعاء ب
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def pick_best_word(hand, points_dict): 

"""  

Return the highest scoring word from points_dict that can be made with 

thegiven hand. 

Return '.' if no words can be made with the given hand. 

""" 

 ....اكتب النص البرمجي هنا...

دالة. الكلمة المفردة ذات مجموع النقاط األعلى قد ال تكون األفضل من )قد يعترض بعضكم على اسم ال

. سوف نتحدث عن هذا األمر handأجل إعطاء القيمة الكلية العظمى التي يمكن الحصول عليها من 

 الحقاً في هذا المساق(

 دالّة قبل المعالجة التالية: هي كتابة هذه المسألةفي األولى  الخطوة

def get_words_to_points(word_list): 

""" 

Return a dict that maps every word in word_list to its point value. 

"""  

 

هل يجب أن نستدعيها مرة في كل لعبة أو مرة بكل  –فكر بعدد المرات التي يجب أن نستدعي فيها الدالّة 

hand  أو مرة خالل المحاولة خاللhand جب عليك إنشاء متغير شمولي واحد؟ من أجل هذا البرنامج ي

 لحفظ القاموس الناتج. points_dict)عام( 

لتأخذ التمثيل الذي قمت بإنشائه سابقاً كمعامل بدالً من  is_valid_wordثم، قم بتغيير النص البرمجي لـ 

word_listحسين . هذا التعديل سيقوم بت. تذكر أن اختيار التمثيل يمكن أن يكون له تأثير كبير على األداء

 O(1)إلى  O(len(word_list))من  is_valid_wordتعقيد 

ذكائك أو أن تقلق بشأن  استخدام . )ليس هناك حاجة ألن تبالغ فيpick_best_wordأخيراً، اكتب 

ً بحيث تستطيع تنقيحه من األخطاء بسهولة.( قم بتعديل  ً واضحا ً برمجيا جعلها مثالية؛ اكتب نصا

play_hand .الستدعائها 

 ي الحاسوب نفس الوقت الذي ستعطيه للشخص الذي سيلعب.لن يكون من العدل أن تعط

أن تتعامل مع حقيقة أن استخدم التابع التالي لضبط الوقت المحدد للحاسوب. الحظ أنه من المطلوب 

 بعض الحواسيب أسرع من غيرها بحساب بتوقيت بعض العمليات األساسية.
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 يم أخرى.وق k=1اختبر برنامجك باستخدام 

import time 

def get_time_limit(points_dict, k): 

""" 

Return the time limit for the computer player as a function of the 

multiplier k. 

points_dict should be the same dictionary that is created by 

get_words_to_points. 

""" 

start_time = time.time)( 

 #Do some computation. The only purpose of the computation is so we can 

 #figure out how long your computer takes to perform a known task. 

for word in points_dict: 

get_frequency_dict(word) 

get_word_score(word, HAND_SIZE) 

end_time = time.time)( 

return (end_time - start_time) * k 

 

قم بتعريف المتغيّر الشمولي مرة أخرى، فكر بعدد المرات التي يجب عليك فيها استدعاء هذه الدالة. 

 لحفظ نتائج الدالة. time_limit)العام( 

. الحظ أّن points_dictو  word_dictتم تغيير رمز الدالة لتجنب االلتباس بين تحديث: 

points_dict مريرها لـ هي التي يجب تget_time_limit  وpick_best_word. 

 

 العب حاسوبي أسرع 4المسألة 

يجب أن  pick_best_word_faster(hand, rearrange_dict)قم بكتابة النص البرمجي لدالة 

 (.pseudocodeتكون مبنية على الطريقة التالية. )هذا مثال جيد على 

 بدأ اللعبة:أوالً، قم بعمليات ما قبل المعالجة قبل أن ت
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Let d = {} 

For every word w in the word list: 

Let d[(string containing the letters of w in sorted order)] = w 

لديك قاموس حيث من أجل أي مجموعة من األحرف يمكنك تحديد بعد خطوة ما قبل المعالجة السابقة، 

األحرف ولكن بترتيب مختلف. يجب أن تضع بحيث تكون نفس مجموعة إذا كان هناك كلمة مقبولة 

 get_word_rearrangementsالنص البرمجي لخطوة ما قبل المعالجة في دالة منفصلة تدعى 

 .get_words_to_pointsالشبيهة بـ 

، حدد المكان الذي يجب أن يتم فيه استدعاء الدالّة بناء على عدد المرات التي يتوجب 3كما في المسألة 

 ها بها.عليك استدعائ

 .rearrange_dictاحفظ القيمة الُمعادة في متغير شمولي )عام( 

، هذه هي طريقة استخدام القاموس إليجاد كلمة التي يمكن تشكيلها من ذلك handواآلن، بفرض لديك 

 handالـ 

To find some word that can be made out of the letters in HAND:  

For each subset S of the letters of HAND:  

Let w = (string containing the letters of S in sorted order) 

            If w in d: return d[w] 

 

مجموعات متعددة جزئية وليس مجموعات جزئية. في التعريف  ذهفي الحقيقة همالحظة هامة: 

موعات المتعددة مثل النظامي، المجموعات ال يمكن أن تحتوي على عناصر متكررة، ولكن المج

 يمكنها ذلك. handمجموعات األحرف في 

السابق. قم بتعديلها لتعيد ليس فقط  pseudocodeبناء على الـ  pick_best_word_fasterأنشئ الدالة 

أي كلمة صالحة )كما هو موصوف في األعلى( ولكن الكلمة ذات مجموع النقاط األعلى التي يمكن 

 .handتشكيلها من أحرف الـ 

بدالً من  pick_best_word_fasterبحيث تقوم باستدعاء  play_handثم قم بتعديل 

pick_best_word 

 الحظ أنّ  rearrange_dict  و word_dictتم تغيير رمز الدالة لتجنب االلتباس بين تحديث: 

rearrange_dict  هي التي يجب تمريرها لـpick_best_word_faster 
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 5المسألة 

 ( لكل منhandو عدد األحرف في الـ  word_listقيد الزمني لبرنامجك )بداللة حجم قم بوصف التع

pick_best_word   وpick_best_word_faster 

 كالتالي: ps6.psيرجى وضع إجابتك على شكل تعليقات في نهاية 

 ##Problem 5 ## 

# your response here. 

# as many lines as you want. 
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 عملية التسليم:

 

 الحفظ .1

هذا الملف يجب أن يتضمن  ps6.pyالنص البرمجي الذي ستكتبه يجب أن يكون في ملف واحد اسمه 

 get_word_rearrangementsو  get_words_to_pointsلـ  النص البرمجي كامالً بعد اختباره

  pick_best_word_fasterو  pick_best_wordو 

أن تلعب لعبة  play_handو  play_gameيجب على الدوال  ps6.psفي آخر نسخة من الملف 

أو  pick_best_wordالدالتين  الدالّة التي تختارها منباستخدام  6.00الكلمات 

pick_best_word_faster 

 

 التوقيت ومعلومات عن التعاون .2

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

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

 

# Problem Set 1 

# Name: Jane Lee 

# Collaborators: John Doe 

# Time: 1:30 

# 

 … اكتب النص البرمجي هنا ...


