
 
  

 

اي كه مينويسيد از سه فصل مراحل بازيهست.  Plants vs Zombiesي بازي پروژه شما ورژن ساده شده
 سه مرحله خواهد بود.  شامل تشكيل شده است كه فصل اول شامل يك مرحله، فصل دوم دو مرحله و فصل سوم

 

  
  

 فصل اول 

 

 تشكيل شده است.  )بالك(خانه  8شامل  )گياهانها و كاشتن مسير گذر زامبي(زمين بازي از يك رديف سبزه 

 

 

  
  
  



  
  

 عناصر اين مرحله عبارتند از: 

ثانيه يك بار،  10گياهان از آن استفاده ميكنيد. هر  )خريد(در واقع پول شماست كه براي كاشت  خورشيد: -
ثانيه بعد  2گر تا شما ميافزايد و ا )پول(امتياز به امتياز  25يك خورشيد روي صفحه ظاهر ميشود كه معادل 

  روي آن كليك نشود ناپديد خواهد شد.

ثانيه براي  2ثانيه يك خورشيد اضافي توليد ميكند كه  15هر اين گل ، امتياز 50قيمت  :گل آفتابگردان -
  زمان هست. )برداشتن(كليك روي آن 

خانه در ثانيه طول زمين را طي ميكند و بالفاصله بعد  4، هر تير با سرعت امتياز 100با قيمت  :گياه تيرانداز -
  از آن تير بعدي انداخته ميشود.

  اند به كار ميرود.گياهاني كه تاكنون كاشته شده )حذف(براي برداشتن در صورت نياز : بيلچه -
از سمت راست آخرين خانه ظاهر شده و به  60و  59، 57، 54، 50هاي تيب در ثانيهزامبي به تر 2: زامبي -

تير نابود ميشود اما اگر به يك گياه  4هر زامبي با  ).با سرعت يك خانه در هر ثانيه(سمت چپ حركت ميكنند 
  .بازي تمام ميشود بازيد و، شما ميبرسد )سمت چپ(برسد بالفاصله آن را از ميان برميدارد و اگر به آخر زمين 

-  

امكان كاشت گياهان  )سمت راست(ي آخر از گياهان يك خانه از زمين بازي را اشغال ميكنند. در خانههر كدام  توجه:
 ها از ابتداي سمت راست اين خانه وارد بازي ميشوند. نيست و زامبي

  
  

 فصل دوم 

 

ده است و همچنين ي بازي از دو رديف سبزه تشكيل شدر اين فصل عناصر قبلي بازي وجود دارند با اين تفاوت كه صفحه
خانه  2واحد قيمت داشته و از هرجا كه توسط كاربر رها شود با سرعت  150گياه بلوط غلتان به بازي اضافه ميشود كه 

  هايي كه سر راه هستند را از بين ميبرد.در هر ثانيه به سمت راست حركت كرده و زامبي

  



 

  

 اين فصل از دو مرحله تشكيل شده است كه عبارتند از: 

  

 ي اول:مرحله – 2فصل 

طبق  )زامبي از هر كدام 4(زامبي  8يكي از دو رديف بازي تصادفاً به عنوان رديف اول انتخاب شده و تعداد  
 وارد ميشوند:  )بر حسب ثانيه(هاي زير زمان

  63و  62، 58، 50 ):انتخاب شده به تصادف(رديف اول        

   64، 63، 60، 55 :رديف دوم              

  

 ي دوم: مرحله – 2فصل 

 زامبي:  10ي قبل اما  با مشابه مرحله 

  52و  51، 50، 48، 45رديف اول:     

  52و  51، 50، 49، 48رديف دوم:    
 

 

 

  



 فصل سوم 

 

ها يك زامبي ي بازي از سه رديف سبزه تشكيل شده است كه در انتهاي هر مرحله، از هريك از رديفدر اين فصل صفحه
 ها اين است كه كشتن آن سختتر است. وارد ميشود كه تفاوت آن با ديگر زامبي (!)متفاوت به نام زامبي ارباب 

ثانيه گذشت زمان از كاشت آن،  2به بازي اضافه ميشود كه بعد از  امتياز 150همچنين گياه بمب گيالسي با قيمت 
را  اي باشد)خانه 9خانه اگر در مركز يك مربع  9حداكثر (  هاي همسايهخانه خود وي هاي خانهمنفجر شده و زامبي

  كشد.مي

  
  

 ي اول:مرحله – 3فصل 

است  اربابزامبي است و آخرين زامبي هر رديف  5زامبي در اين مرحله وارد بازي ميشوند كه سهم هر رديف  15

  )تصادفي تعيين ميشودترتيب سه رديف به طور (تير نياز است.  10كه براي كشتنش به 

    53و  50، 48، 47، 40رديف اول:  



    53و  51، 50، 47، 44رديف دوم: 

  53و  51، 50، 48، 46يف سوم: رد
  

  

 ي دوم: مرحله – 3فصل 

 تير كشته ميشود.  12با  اربابي قبل ولي زامبي مشابه مرحله 

  

 ي پاياني: مرحله – 3فصل 

تير براي از  15خانه در هر ثانيه حركت ميكنند و  2بوده و اين بار با سرعت  اربابها مشابه قبل ولي تمام زامبي 
 خانه در هر ثانيه افزايش پيدا ميكند.  3رفتن آنها نياز است. همچنين سرعت تيرها نيز در اين مرحله به  بين

  

  

 
  

 ي اضافي: نمره

  بازي continueو pauseامكان -
  كردن بازي load و save امكان -
  افزودن صدا -

  

 دهي: معيارهاي نمره

 مناسبتحويل  -

  خروجي صحيح و مطابقت بازي با موارد خواسته شده -
   ...) بري و استفاده از ارث (سازي بازي  نويسي شيءگرا در پيادهرعايت اصول برنامه -
 گرافيك قوي  -

 


