مسابقه فینال جاواکاپ
آبانماه 9317
لطفاً نکات مهم زیر را با دقت مالحظه بفرمایید:
 .1لطفاً تلفن همراه خود را در طول مسابقه به طور کامل خاموش کنید .گوشی روشن در مسابقه ،تخلف و تقلب محسوب میشود.
 .2همراه داشتن کتاب و جزوه مجاز است ،اما امکان اشتراکگذاری این موارد با دیگر شرکتکنندگان وجود ندارد.
 .3برای شرکت در مسابقه باید از طریق  WiFiبه اینترنت متصل شوید .هنگام استفاده از اینترنت ،هرگونه استفاده از فیلترشکن یا VPN
ممنوع است .به جز اینترنتی که از طریق  WiFiبه شما معرفی میشود و در اختیار شماست ،از هیچ اینترنت دیگری نباید استفاده کنید.
 .4در طول مسابقه ،استفاده از اینترنت برای جستجو و مطالعه مجاز است .مثالً از جستجوی گوگل stackoverflow ،و مستندات موجود
در وب میتوانید استفاده کنید .اما هرگونه استفاده از ایمیل ،تلگرام ،شبکههای اجتماعی ،سرویسهای پیامرسان و  ...ممنوع است.
 .5برای جلوگیری از افت سرعت اینترنت ،حجم مجاز استفاده از اینترنت برای هر شرکتکننده محدود به جستجو در وب ،مشاهده صفحات
وب و ارسال پاسخهای مسابقه است .دانلود بیش از  22مگابایت تخلف است (دانلود فایل بزرگ ،آپدیت ویندوز یا نرمافزارها و غیره)
 .6تماس با دیگران (از طریق اینترنت یا غیر آن) در زمان مسابقه ممنوع است و تقلب محسوب میشود.
 .7اکثر موارد فوق هم شکل حضوری (توسط مراقبان مسابقه) و هم بعد از مسابقه به شکل خودکار بررسی میشوند و هر زمان تخلفی
احراز شود ،شرکتکننده موردنظر از مسابقه کنار گذاشته میشود .برخی از روشهای کشف تقلب در مسابقه جاواکاپ عبارتند از :تحلیل
 IPمورداستفاده شرکتکنندگان ،تحلیل مشابهت پاسخها و غیره .به عنوان مثال ،در یکی از مسابقات قبلی ،شش مورد تقلب (مشابهت
پاسخهای ارسالی) به صورت خودکار کشف و احراز شد و این موضوع به این شرکتکنندگان اطالعرسانی شد.
 .8مسابقه شامل هشت سؤال است و کل زمان مسابقه سه ساعت است .امتیاز همه سؤاالت با هم برابر است (مجموعاً  822امتیاز)
 .9الزم نیست سؤاالتی که در اختیار دارید به ترتیب پاسخ دهید .همچنین الزم نیست از هر سؤال امتیاز کامل بگیرید .مثالً ممکن است از
یک سؤال امتیاز  82بگیرید و بعد از صرف زمان زیاد نتوانید امتیاز  122دریافت کنید (به علت برخی جزئیات که ممکن است در پاسخ
خود رعایت نکرده باشید) .در چنین شرایطی پیشنهاد میکنیم زمان زیادی برای حل یک سؤال هدر ندهید و سراغ سؤاالت دیگر بروید.
 .12در دقایق پایانی مسابقه ،جدول امتیازات (رتبهبندی) مخفی خواهد شد .نتایج قطعی ،بعد از طی مراحل کشف تخلف ،در مراسم اختتامیه
اعالم خواهد شد.
 .11طراحان مسابقه توقع ندارند که لزوماً کسی به همه سؤاالت پاسخ کامل بدهد .ماهیت مسابقه همین است که هر شرکتکنندهای که در
زمان محدود مسابقه پاسخهای بیشتر و بهتری ارسال کرد ،برنده باشد و بقیه نیز به ترتیب رتبهبندی شوند.
 .12در طراحی برخی از سؤاالت ،عمداً بعضی از جزئیات تصریح نشده است .شما در این موارد باید فرض مناسبی را اتخاذ یا استنتاج کنید.
 .13لطفاً در زمان مسابقه ،هیچ سؤالی از برگزارکنندگان و مجریان مسابقه نپرسید.
 .14در صورتی که دو شرکتکننده امتیاز مساوی بگیرند ،رتبه آنها براساس سرعت پاسخگویی به سؤاالت مشخص میشود.

جزئیات برنامه فینال مسابقه جاواکاپ
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 .1ساعت  8:32تا  9پذیرش شرکتکنندگان
 .2ساعت  9تا  9:32پیشمسابقه
 oآمادهسازی اتصال به شبکه WiFi
 oآمادهسازی اتصال به quera.ir
 .3ساعت  9:32تا  12:32مسابقه فینال جاواکاپ ( 3ساعت)
 .4ساعت  12:32تا  14استراحت ،تعامل با حامیان و شبکهسازی
 .5ساعت  14تا  14:45ارائه علمی اول  +پرسش و پاسخ
 .6ساعت  14:45تا  15:32ارائه علمی دوم  +پرسش و پاسخ
 .7ساعت  15:32تا  16استراحت ،تعامل با حامیان و شبکهسازی
 .8ساعت  16تا  16:45ارائه علمی سوم  +پرسش و پاسخ
 .9ساعت  16:45تا  17:32پنل پرسشوپاسخ با حضور سخنرانان علمی همایش
 .12ساعت  17:32تا  18:32اختتامیه و اهدای جوایز

نحوه اتصال شرکتکنندگان به شبکه :WiFi
از شماره داوطلبی  1تا  72به شبکه JAVACUP1
و از شماره داوطلبی  72به بعد به شبکه JAVACUP2
متصل شوید.
رمز عبور12345678 :
اتصال به هر شبکه دیگری (وایفای ،موبایل و  )...تقلب محسوب میشود.

