ششمین جشنواره و مسابقات پژوهشی سالم کاپ

قوانین برنامه نویسی
تیم ها متشکل از سه برنامه نویس و یک مربی می باشند .وجود مربی براي تیم الزامی نیست و هر سه برنامه
نویس باید دانش آموز دوره ي متوسطه باشند .یک دستگاه کامپیوتر در اختیار هرتیم قرار خواهد گرفت.
مساااب ه در قالی یک امتناپ جنس ساااوته و ت داد سااواالت  6تا ) 21مطابق با اسااتاندارد مساااب اا ج انی و
منط ه اي ( برگزار خواهد شاد.-رده بندي تیم ها ابتدا بر اساا

ت داد ساواح ل شاده و سپس بر اسا

زماپ ل کردپ مسئله ها به اضافه ي جریمه ها صورا میگیرد .
الف( به ازاي هر سواح صنیح یک بادکنک روي میز تیم جاسخ دهنده نصی خواهد شد .
ب( به ازاي جاساخ هر ساواح اشات اه که براي داوراپ فرساتاده شودس بیست دقی ه جریمه)در صورا ل آپ
سئواح در دف اا ب دي( براي تیم در نظر خواهد گرفته شد .
ج( تابلوي اوالم نتایس در طوح مسااب ه براي شرکت کننده ها بر روي رایانه و براي سایرین بر روي جروژکتور
نمایش خواهد شاادس اما در یک ساااوت آخر مساااب ه براي افزایش جبابیت به روزرسااانی ن واهد شااد .اوالم
صانت یا ودم صنت جواب ها ف

تا  22دقی ه مانده به اتمام مساب ه به تیم ها اوالم خواهد شد و در 22

دقی ه ي انت ایی نتیجه داوري جواب ا نه اوالم می شود نه بادکنکی به تیمی داده میشود .
د) جواب داوراپ همیشه در قالی شش جاسخ زیر است:
 :Acceptبه این م نی که جاسخ صنیح بوده است.
 :Wrong Answerبه این م نی که جواب شما اشکاح منط ی دارد.
 :Compile errorبه این م نی که کد شما در ین کامپایل با خطا رو به رو شده است.
 :Run time errorه این م نی که کد شما در هنگام اجرا با خطا رو به رو شده است.
 :Time limit exceededبه این م نی که زماپ اجراي کد شااما از د مجاز تجاوز کرده اسااتس این زماپ
براي هرسواح ممکن است متفاوا باشد.
 :Memory limit exceededبه این م نی که م دار افظه ي کد شااما از د مجاز تجاوز کرده اسااتس
این م دار براي هر سواح ممکن است متفاوا باشد
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 در طوح زماپ مساب ه شما ف

از طریق نرم افزار  PC2میتوانید سواالت خود را از داوراپ بپرسید.

 اساااتفاده از جزوه داک ر 1۰برگ مجاز می اشااادس جس از درج نام تیم خود بر روي جزوهس جس از
مساب ه آزمایشی ج ت بررسی آپ را روي میز قرار دهید.
 همراه داشتن هیچگونه وسیل ی الکترونیکی (تلفن همراهس افظه فلش و )...در منل برگزاري مساب ه
مجاز نمی باشد
 در روز مسااب ه یک ساوت مساب ه ي تمرینی براي آشنایی تیم ها با منل مساب ه و همچنین تست
رایانه ها و نرم افزار  PC2در نظر گرفته شده است.
 زبان اي برنامه نویسای مجاز براي نوشتن جاس اس  C++,C#,java,c, visual cاست و منی هاي
 eclipse,visual studio 2013 , notepad++,بر روي رایانه ها نصی خواهد بود.
 مراجع  STL,JDK,MSDNبر روي سیستم ها وجود خواهد داشت.

