به نام خدا

شرایط شرکت در اولین دوره مسابقه فتح پرچم غرب کشور
 14دی  - 1396کرمانشاه ،دانشگاه رازی

الف) شرایط عمومی
.1
.2

محدودیت سنی برای شرکت در این مسابقه وجود ندارد.
شرکت کنندگان در مسابقه می بایست دانشجو و یا فارغ التحصیل یکی از دانشگاه ها و یا آموزشکده های استانهای غرب کشور باشند.

.3

از هر یک از دانشگاه های غرب کشور حداکثر  10تیم می توانند در مسابقه اصلی شرکت کنند .در صورت باال بودن تعداد متقاضیان از هر دانشگاه ،مسابقه انتخابی برای

.4
.5

انتخاب  10تیم برگزیده از هر دانشگاه برگزار می گردد.
ارائه کارت دانشجویی و یا مدرک فارغ التحصیلی و نیز تکمیل و تحویل فرم حاضر ،جهت شرکت در مسابقه الزامی است.
مسابقه اصلی به صورت حضوری از ساعت  13:30الی  18:30روز  14دی ماه  1396در ساختمان کتابخانه مرکزی پردیس طاق بستان دانشگاه رازی در شهر کرمانشاه
برگزار خواهد شد.

.6

مسابقه انتخابی در صورت نیاز از ساعت  11الی  12صبح روز  14دی ماه  1396برگزار خواهد شد.

ب) شرایط مسابقه اصلی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

شرکت کنندگان برای شرکت در مسابقه می بایست همراه خود لپتاپ بیاورند .هر تیم مجاز به داشتن فقط یک لپتاپ در حین مسابقه است.
همراه داشتن هرگونه وسیله اضافی (کیف ،کتاب ،جزوه ،تبلت ،تلفن همراه ،ساعت هوشمند )... ،در حین مسابقه مجاز نیست .وسایل باید قبل از شروع مسابقه به واحد
مربوطه تحویل داده شوند و پس از مسابقه آنها را تحویل بگیرید.
اتصال به اینترنت در مسابقه اصلی مجاز است .اما استفاده از ابزارها و نرم افزارهای پیام رسان و ارسال ایمیل مجاز نمی باشد .در این زمینه با متخلفین برخورد میشود.
در طول مسابقه گفتگو با سایر تیمها در مورد سؤاالت مسابقه مجاز نیست .همچنین هرگونه رد و بدل شدن فایل ،کد و غیره بین تیمها تقلب محسوب می شود.
در نتیجه امتیازات کسب شده تا انتهای مسابقه به هیچ عنوان قطعی نبوده و در صورت مشاهده مواردی از نقض قانون امتیاز تیم خاطی تغییر خواهد کرد.
مسابقه به سه بخش اصلی تقسیم شده است .در هر بخش  5سوال مطرح شده است .شرکت کنندگان می بایست در زمان در نظر گرفته شده برای هر بخش ،به سواالت
مربوطه پاسخ دهند .ز مان در نظر گرفته شده در هر بخش قابل انتقال به بخش بعدی نیست.
تقسیم بندی زمانی به شرح زیر است:


برنامه نویسی امن  1ساعت



امنیت وب  2ساعت

 امنیت شبکه  2ساعت
در طول برگزاری مسابقه حمله و نفوذ به شبکه ها و سامانه هایی خارج از آنچه در سواالت معرفی شده است تخلف محسوب شده و با فرد یا افراد متخلف مطابق مقررات
برخورد خواهد شد .همچنین حمله و ایجاد اختالل در سامانه امتیازدهی مسابقه نیز مجاز نمی باشد.

ج) شرایط مسابقه انتخابی
.1
.2
.3
.4

زمان در نظر گرفته شده برای این مسابقه "یک ساعت" میباشد.
شرکت کنندگان می بایست به  10سوال مطرح شده در این زمان پاسخ دهند.
در پایان زمان مسابقه تیم های متقاضی از هر دانشگاه بر اساس امتیاز کسب شده رتبه بندی می شوند و  10تیم برتر به مسابقه اصلی راه می یابند.
همراه داشتن هرگونه وسیله اضافی (کیف ،کتاب ،جزوه ،تبلت ،تلفن همراه ،ساعت هوشمند )... ،در حین مسابقه مجاز نیست .وسایل باید قبل از شروع مسابقه به واحد
مربوطه تحویل داده شوند و پس از مسابقه آنها را تحویل بگیرید.

.5

اتصال به اینترنت در مسابقه انتخابی مجاز نیست .در این زمینه با متخلفین برخورد خواهد شد.
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