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  قوانين عمومي :
  

 تيم مي باشد. ٢٠آن گرايش حداقل تعداد تيم در هر گرايش جهت برگزاري  . 1 
 تيم مي باشد. 1٠٠حداكثر تعداد تيم مجاز در هر گرايش  . ٢ 
ـــه يك تيم رتبه  . 3  محدوديتي در تعداد تيم هاي ثبت نامي يك ارگان وجود ندارد. منتها از هر مدرس

 خواهد داشت  يعني به باالترين رتبه ي آن مدرسه مقام داده خواهد شد. 
 نفر مي باشد. 3 نهايتاتعداد اعضاي يك تيم  . 4 

شنبه  ٩٧بهمن ماه ٢5مورخ  پنجشنبهمسابقه در روز  . 5 شد. اختتاميه جشنواره نيز   ٢٧برگزار خواهد 
 بهمن مي باشد.

 شركت با حضور عدم عواقب .باشند داشته حضور محل در بايد مسابقه زمان كل در كنندگان شركت . 6 
 است. كننده

 
 مي باشد. هزار تومان)سيصد تومان ( ٣٠٠٠٠٠هزينه ثبت نام براي يك تيم  . ٧

 تنها در صورت عدم برگزاري تمام هزينه هاي تيم ها عودت داده خواهد شد.  . 8 
در صورت عدم حضور تيم ثبت نام شده، در مسابقه هيچ گونه مبلغي به ايشان عودت داده نخواهد   . ٩ 

 شد.
ي باشد لذا در صورت م قبول آيين نامه ، شرايط مسابقه و تيم داوريشركت در مسابقه به منزله ي  . 1٠ 

 هرگونه اعتراض فقط و فقط به اعتراضات كتبي رسيدگي خواهد شد.
 

نامه(ويرايش  . 11 قات،  آخرين ويرايش آئين  ـــاب ) قرار  1,٠مالك هيأت داوران براي داوري در روز مس
گرفته  بر روي ســايت مي باشــد. چنانچه تغييري در آئين نامه ايجاد گردد، در بخش اطالعيه هاي 

ضعيت و سايت  شود براي اطالع از آخرين و سيد. لذا توصيه مي  شركت كنندگان خواهد ر به اطالع 
 مراجعه نمائيد. هرازگاهي به سايت رسمي مسابقات  اخبار برگزاري مسابقات،

سران مي باشد و به  . 1٢ تيم اول  3رتبه بندي در اين گرايش رشته برنامه نويسي به تفكيك دختران و پ
به هر رده تنديس و لوح ت ـــرفا  جايزه نقدي ص ما  تيم برتر كل در هر  3قدير تعلق خواهد گرفت ا

 گرايش تعلق خواهد گرفت.
تيم باشـــد فقط و فقط مقام اول كل آن  ٢٠تبصـــره :  در صـــورتي كه تعداد تيم هاي يك گرايش كمتر از 

 گرايش جايزه نقدي را دريافت خواهد كرد.
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 : اجرايي قوانين
 اده زبان مورد استفc++  وjava واهد بود.خ  
 شود. ارسال براي سرور  افزار نرم طريق از) سوال هر براي فايل يك تنها( برنامه كد سورس فايل 
 با نام سوال يكسان باشد ، بدون هيچ گونه پسوند و پيشوند.به طور مثال اگر نام  بايد ارسالي فايل نام

 باشد. Bباشد نام فايل ارسالي نيز بايد  Bسوال 
 بود خواهد لپ تاپ يك از استفاده به مجاز تنها مسابقات ولط در تيم هر. 
 به مجهز بايد ها تيم توسط شده تهيه لپتاپ WiFi   و  فاي واي درايور نصب(و كارت شبكه باشد

 مسابقات در كننده شركت تيم خود عهده به مسابقه برگزاري از آن ها قبل تست كارت شبكه و
 است.

  تيم كليه براي تمريني مسابقه در مسابقه اصلي برگزار مي شود . شركتيك مسابقه تمريني قبل از 
 .است الزامي ها گروه اعضا كليه و ها
 از ميبايست فني ايرادات رفع براي ها تيم Staff مشكلي يا ابهام سواالت در اگر و بخواهند كمك ها 

  نمايند. مطرح افزار نرم طريق از هست
  

  :  تعداد سواالت و نحوه امتياز دهي
  سواالت در سه سطحa,b,c   خواهند بود. وهر سوال به ترتيب يك ، دو ، و سه امتياز خواهند

  داشت.
 .تيمي كه بيشترين امتياز را در كمترين زمان بدست آورد برنده مسابقات خواهد بود  
  دقيقه به زمان سوال اضافه خواهد كرد. 1٠هر جواب  اشتباه كه به سرور ارسال شود  

 
 خطاها : 
 مسابقه. نظم زدن رهمب 
 مسابقه. اجراي طول در مسابقات  شبكه از عمدي شدن قطع 
 شبكه. افزار نرم از عمدي شدن خارج 
 ديگر. هاي تيم گذرواژه و كاربري نام با كردن الگين 
 نوع هر attack ديگر. هاي كامپيوتر يا سرور به شبكه در 
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 افزار. نرم از خارج داده هرنوع دريافت و ارسال و مسابقات شبكه از استفاده سو 
 برنامه نوشتن به اقدام آن با تيم كه لپ تاپي جز به الكترونيكي و ارتباطي وسايل كليه از استفاده 

 ميكند.
 ها. تيم ديگر با اطالعات كردن بدل و رد هرگونه  

تغييرات بر اين قوانين ممكن است تا قبل از مسابقات به روز رساني شود. برسي وب سايت جهت اطالع از 
  عهده شركت كنندگان مي باشد.

  در صورت داشتن سوال با ايميل زير مكاتبه نماييد.
Mok.2404@yahoo.com  
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