ششمین جشنواره و مسابقات پژوهشی سالم کاپ

قوانین لیگ شبیهسازی دوبعدی فوتبال

 هر فرد میباید تنها در یک تیم عضویت داشته باشد .بنابراین حضور عضو یک تیم در تیمهای دیگر
با سمت سرپرست ،عضو ،استاد راهنما یا هر عنوان دیگری امکانپذیر نیست.
 وجود اشتراک مشهود در میان کد تیمهای شرکتکننده منجر به  Disqualifyشدن تمام تیمهای
استفادهکننده از آن خواهد شد .منظور از اشتراک کد ،کدهایی است که به طور عمومی منتشر نشده
باشند.
مدارک مورد نیاز
 .1گزارشِ فنی یا  ،TDPکه عبارتست از یک مقاله حداکثر ده صفحهای شامل توضیحات فنی در
رابطه با ایدههای پیادهسازیشده در سورسکد تیم توسط اعضای آن و همچنین برنامههای آینده.
 .aگزارشِ فنی مهمترین مرجع قضاوت کمیته فنی برای تایید صالحیت شرکت تیمها در
مسابقات خواهد بود ،بنابراین تیمها باید مهمترین ایدههای پیادهسازیشده توسط خودشان
را در آن معرفی کنند.
 .bنام کامل اعضای تیم باید در صفحه نخست گزارشِ فنی درج شده باشد .نامهای درجشده
نهایی محسوب شده و اضافهکردن یا جابهجایی اعضا بعد از تایید صالحیت به
 Disqualifyشدن تیم منتج خواهد شد.
 .2فایلهای الگ مربوط به بازی تیم ،شامل صحنههایی که میتوانند تصدیقکننده پیادهسازی
ایدههای معرفیشده در گزارشِ فنی باشند.
حداقل یک و حداکثر پنج فایل میتوانند تحویل داده شوند.
یک پیوست متنی شامل توضیحات مربوط به فایلهای الگ نیز باید همراه آنها به کمیته فنی
.
تحویل داده شود.
 .3یک فایل آرشیو از فایلهای اجرایی تیم ،شامل:
.

فایلهای باینری که به صورت ایستا ( )staticکامپایل شدهاند.
-اسکریپتهای  startو  killبرای اجرای کامل تیم.

-تمام فایلهای تنظیمات و … که فایلهای باینری در زمان اجرا به آنها وابستهاند.

 .4یک فایل آرشیو از آخرین سورسکد پیادهسازیشده تیم که ایدههای توضیحدادهشده در گزارشِ
فنی در آن پیادهسازی شده باشد.
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هر تیم باید حداکثر تا تاریخ مشخصشده در صفحه لیگ در سایت ،مدارک خود را برای کمیته فنی در سایت
آپلود نماید و موارد خواستهشده در باال را به آن پیوست کند .بدیهی است در صورت نبود هر یک از مدارک
مورد نیاز ،صالحیت تیم برای شرکت در مسابقات تایید نخواهد شد.
توجه داشته باشید که قوانین ممکن است بروزرسانی شوند .جهت اطالع از بروزرسانی ها به طور منظم به
سایت مراجعه کنید.

قوانین بیس و کد های مجاز
بیس های کامال مجاز:
UVA_Trilearn 
WrightEagle 
 بیس مرصاد نسخه های قبل از 2۰۰4
 بیس نوشته شده توسط خود تیم

سایر بیس ها:
شرط استفاده از این بیس ها ،آن است که کد های تصمیم گیری و مهارت های سطح باال مانند تمامی پاس
ها ،شوت و توابع مرتبط با آنها باید توسط اعضا نوشته شده باشد و همچنین از کد های سطح باال و تاثیر گذار
بیس تنها در صورت ایجاد تغییرات معنی دار توسط تیم مجاز به استفاده خواهند بود.
بدیهی است تشخیص استفاده غیر مجاز از سایر بیس ها بر عهده کمیته فنی بوده و کمیته فنی پس از تشخیص
استفاده غیر مجاز از بیس در هر مرحله از مسابقه ،یکبار به تیم خاطی تذکر داده و در صورت برطرف نکردن
خطا توسط تیم ،تیم خاطی  Disqualifyمی شود.
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رویه مسابقات و قوانین امتیازدهی
از آنجا که این مسابقات دانش آموزی بوده و هدف آن ارتقا سطح دانشی ،مهارتی و خالقیت دانش آموزان می
باشد ،لذا تسلط اعضای تیم ها ،به کدها ،الگوریتم ها و رویه برنامه نویسی تیم 4۰۴ ،امتیاز نهایی تیم ها خواهد
بود ،که در روز مصاحبه توسط داوران به هر تیم تعلق می گیرد.
بدیهی است هرگونه تخطی از قوانین مسابقات و استفاده از بیس های غیر مجاز پس از تذکر از سوی تیم
داوری و در صورت رفع نکردن مشکل از سوی تیم ها داوران مجاز به حذف تیم خاطی می باشند.
پس از بررسی سورس ،تیم ها موظفند همان سورس را روی سرور کپی نموده و در مدتی معین اقدام به
کامپایل استاتیک آن نمایند و پس از ایجاد باینری ،سورس از روی سرور حذف می شود .مسولیت کامپایل
کردن استاتیک برعهده ی تیم مورد نظر می باشد.
در تمامی مراحل  ،قوانین شکل کلی سیاست گذاری را مشخص کرده و حق کمیته ی فنی برای اعمال نظر
تحت هرگونه شرایط پیش بینی نشده و خاص محفوظ می باشد.

