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1 Resumo

Nesse trabalho, deverá ser implementado em NASM um jogo simpli�cado de Campo Minado.

2 Detalhes

Deverá ser criado um programa em NASM 64bit que implemente o jogo Campo Minado. O jogo deverá seguir o
seguinte �uxo de execução descrito pelo algoritmo 1.

Algoritmo 1: Fluxo de execução do programa Campo Minado

Entrada: Sem entrada

Programa lê do teclado o nome do jogador1

Programa sorteia 10 bombas a serem localizadas em um tabuleiro de tamanho 15× 302

Programa monta o tabuleiro de modo que oculte do jogador as informações de onde tem e3

onde não tem bomba.
Programa mostra o tabuleiro ao jogador com todas as 15× 30 posições escondidas.4

enquanto Jogador não vencer e nem perder faça5

Programa lê do teclado um caractere c6

Programa lê do teclado linha i e coluna j7

se c =′ M ′ então8

se Posição (i, j) do tabuleiro está marcada então9

Programa irá desmarcar a posição10

senão11

Programa irá marcar a posição12

�m13

senão14

se Posição (i, j) do tabuleiro NÃO está marcada então15

Programa mostra o conteúdo da posição selecionada no tabuleiro16

se posição (i, j) é uma bomba então17

Jogador PERDEU18

Sai do laço19

senão20

Programa revela o conteúdo da posição /* O conteúdo deverá ser um21

número variando de 0 à 8, que indica quantas bombas existem

vizinhas à posição (i, j) */

se Todas as posições com exceção das bombas foram reveladas então22

Jogador VENCEU23

Sai do laço24
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se Jogador VENCEU então30

Programa apresenta uma mensagem informando que o jogador venceu31

senão32

Programa revela todas as posições do tabuleiro33

Programa apresenta uma mensagem informando que o jogador perdeu34

�m35

2.1 Grupos

O trabalho poderá ser feito individualmente ou em duplas.



3 Entrega

A entrega do trabalho consistirá no envio dos �uxogramas e arquivos de código fonte via e-mail para o professor com
o seguinte assunto:

[CMP1057-LAB] Trabalho AED - Campo Minado

O envio deverá ser realizado por apenas um membro da dupla (caso seja feito em dupla) e, no corpo do e-mail, deve
constar o nome completo de cada um dos membros.

Observação: O servidor de e-mails do professor pode recusar arquivos considerados de risco. Isso pode acontecer com
arquivos executáveis, de bibliotecas e outros que podem constar na lista negra. Isso vale para arquivos listados como de
risco que estejam presentes dentro de um arquivo compactado. Portanto, quando enviar, caso tenha di�culdades, realize
a compactação do arquivo utilizando .7Z ou .RAR com senha de encriptação "123456", encriptando, ainda, a lista de
arquivos do arquivo compactado. Mas facilite a vida do seu professor. Só faça isso se você tiver algum problema para
enviar seu código fonte. Tente antes compactar sem senha. Mas, repetindo: se for compactar com senha, utilize a senha
"123456".

3.1 Fluxogramas

Os �uxogramas deverão ser enviados em formato PNG, JPG, GIF, etc. ou em formato PDF. Poderão ser criados
utilizando alguma ferramenta de criação de �uxogramas ou poderão ser fotos de �uxogramas escritos à mão no papel.

A quantidade de �uxogramas é indeterminada. Vai depender do quanto o aluno (ou dupla) quiser detalhar ou
modularizar as ações do programa.

Não serão necessários �uxogramas de ações elementares como entrada pelo teclado ou saída para a tela. De fato, serão
cobrados apenas os �uxogramas de operações que envolvam desvios (estruturas de repetição e condicionais).

3.2 Código fonte

Os arquivos de código fonte deverão ser escritos em NASM 64bit Linux e deverão ser montáveis e compiláveis com os
respectivos comandos:

nasm −f e l f 6 4 arquivo . asm
gcc arq_1 . o arq_2 . o . . . arq_n . o −o programa

Para o desenvolvimento, seguem algumas dicas:

• Para sortear as posições, utilize as funções do C srand (uma única vez no início da execução) e rand (duas vezes
para cada bomba).

• Para montar o tabuleiro, de�na no segmento de dados inicializados (segment .data ou SECTION .data) duas
matrizes de bytes: uma cujo conteúdo vai ser o tabuleiro apresentado ao usuário; a outra onde cada posição
terá uma caractere indicando presença de bomba ou um caractere indicando o número de bombas que existem na
vizinhança da posição.

• NÃO crie nenhum programa sem antes construir o �uxograma.

4 Avaliação

A avaliação será realizada pela análise do código fonte e dos �uxogramas.
Todos os membros do grupo receberão a mesma nota.
O professor se reserva no direito de estender a avaliação para questionamentos orais e pessoais junto aos alunos com

trabalhos com suspeita de plágio. Nesse caso, o professor se reserva no direito de atribuir notas diferentes aos membros
do mesmo trabalho.

Trabalhos com plágio identi�cado serão zerados.

5 Desa�o com nota bônus

Na linha21 do Algoritmo 1, caso a posição revelada ao jogador tenha valor 0 signi�ca que a posição em questão não tem
nenhuma bomba em sua vizinhança. Dessa forma, é seguro dizer que as posições vizinhas podem ser reveladas também.
Supondo que essas posições vizinhas também sejam reveladas automaticamente, algumas delas (ou todas) podem ter o
valor 0 também, o que asseguraria que suas vizinhanças também estariam livres de bombas.

Dessa forma, será atribuído 0.5 (meio ponto) adicional na N2 às implementações que revelarem todas as posições
vizinhas às posições reveladas cujo valor seja 0. Note que será demandado um algoritmo recursivo para realizar essa
tarefa.
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