
 معلومات المشاركة 

  
 
 ف

 السوريالتجريبية لنهائيات أولمبياد المعلوماتية المسابقة 

 

 مقدمة

أولمبياد من النهائية المرحلة إلدارة  Contest Management System (CMS(نظام  يعتمد 

ن الحلول التقييم بتوزي    ع المسائل و  CMSيسمح نظام  . المعلوماتية السوري مجية للمتسابقي  ي بر
والت 

ن االعتبار تكون  لكل مسألة  الحدود الزمانية والمساحة المتاحةعىل شكل أكواد برمجية آخذا بعي 

لدى المتسابق. وبالتاىلي  حسن صياغة الحلتقّيم المسألة إىل مسائل جزئية  تجزيي  باإلضافة إىل إمكانية 

 . تكون العالمة متناسبة مع جودة الحل

ن واالبداع مسابقة تجريبية  . بهدف التعرف عىل النظام وتجريبه، تنظم هيئة التمب 

نت وعليه بيئة تطوير محلية مناسبة لهطلب من المتسابق وجي   ود حاسب متصل باإلنب 
ً
)مثال

CodeBlocks) .ي هذه المرحلة
ن هذه االحتياجات من مسؤوليات المتسابق فن يدخل . يعتبر تأمي 

 أي متصفح. باستخدام أدناه رابط الإىل مخدم الهيئة عن طريق المتسابق 

المسائل هذه بحل من ثم االنهماك المتسابق تحميل المسائل و بمجرد بدء المسابقة، يستطيع 

هذه الملفات يرسل بعدها نتج ملفات حل لكل مسألة. تباستخدام أي بيئة تطوير محلية مناسبة عنده 

 
ً
. يستطيع المتسابق إعادة الحل نفس وبشكل آىلي ليتم تحكيمها آنيا والحصول عىل العالمة بشكل مباشر

 المسألة ما دام ضمن مدة المسابقة. 

  . ستخدام نظام المسابقات المعتمد فيما يىلي معلومات عن آلية ا

https://cms-dev.github.io/


 آلية الدخول

عن طريق  خاصة به Passwordوكلمة مرور  Usernameيحصل كل متسابق عىل اسم مستخدم 

ة  . األولمبياد  إدارةمن  رسالة نصية قصب 

حيب التاليةتظهر شاشة  5555http://82.137.245.94:/لدى الدخول إىل العنوان   : الب 

 

ن ستظهر الكلمة عن المسابقة التجريبية SSPT_2021_day0تعبر كلمة  ي حي 
 SOI_2021_day1. فن

ي من  SOI_2021_day2أو 
 . المرحلة النهائيةللتعبب  عن اليوم األول واليوم الثاين

. يجب االنتباه إىل حجم Loginويضغط  Passwordة الرس وكلم  Usernameالمتسابق االسميكتب 

)   فقط. مكونة من أرقام كلمة الرس وإىل أن   األحرف )صغب  وكبب 

 

 معلومات االتصال

ن االتصال  نت يعتبر تأمي  ي باإلنب 
ن سنقوم  من مسؤوليات المتسابق التجريبيةالمسابقة إلجراء الكافن ي حي 

فن

ن االتصال المحىلي ضمن ي النظامي  بتأمي 
 . النهاي 

ي بداية المسإن 
ن
يليه االتصال ابقة للدخول وتحميل نصوص المسائل الحد األدين لالتصال هو االتصال ف

ات محدودة  الحلول واستقبال النتائج. فيمكن انقطاع ومعاودة االتصال  إلرسالضمن المسابقة فب 

 مرات ومرات خالل المسابقة بدون أي مشكلة. 

ي حال االتصال وظهور رسالة : مالحظة
ي أي مرحلة من مراحل المسابقة، يتوجب  Bad Gatewayفن

فن

 . بدون أي تأثب  عىل المتسابق (F5لصفحة المتصفح )أي الضغط عىل زر  Refreshعمل 

 

 

 

 

 

http://82.137.245.94:5555/


 واجهة المسابقة

 

 اسم المستخدم واسم المتسابق

ي مسابقة اليوم الحاىلي 
 قائمة المسائل المتاحة فن

 مسائل المسابقةجدول يوضح معلومات الحدود الزمنية والمساحية حول 

. فألي سؤال يجب عىل المتسابق الضغط النظاميةآلية التواصل الوحيدة المتاحة ضمن المسابقة 

ة أن ترسل  Communicationعىل  ي كل فب 
وارسال رسالة إىل اللجنة العلمية. كما أنه من الممكن فن

، تصلهم عبر  ن  . Communicationاللجنة العلمية رسالة لجميع المتسابقي 

ة المسابقة التجريبية، لن تكون اللجنة العلمية متاحة عىل المنصة كامل المدة، لذلك  ضمن فب 

مكن عن . يSOI Finalsمسماة ال Telegram عبر مجموعة ال إضافية تواصل آلية سيكون هنالك 

متاحة ضمن المسابقة هذه اآللية لن تكون برسعة.  اإلجابةطريقها طرح أي سؤال والحصول عىل 

 النظامية. 

  



 معلومات كل مسألة

 : ن  لكل مسألة صفحتي 

1- Statements  وتحتوي نص المسألة عىل شكل ملفPDF  يستطيع المتسابق تحميله

بعد تحميل الملف عىل وبالتاىلي لن يؤثر انقطاع االتصال  Downloadلحاسبه الخاص 

 سب  المسابقة. 

 

 addtwoزر تحميل نص المسألة 

2- Submissions  .ي قام بها المتسابق مع عالمة كل منها
 ويحتوي االرساالت المختلفة الت 

 

 (++Cارسال حل جديد )ملف كود بلغة 

 مع العالمات النهائية لها.  addtwoاالرساالت المختلفة للمسألة 

 

 

 

 

  



 قواعد المشاركة

ي المسابقة 
 ات أولمبياد المعلوماتية السوري. التجريبية لنهائيتعتمد القواعد التالية للمشاركة فن

 إىل الساعة  8:00أيام، من الساعة  3عىل مدار تفتح المسابقة التجريبية  -
ً
 من  8:00صباحا

ً
مساءا

 كل يوم. 

ال توجد مدة للمسابقة التجريبية ويمكن للمتسابق معاودة الدخول عدة مرات طالما أن المسابقة  -

ساعات منذ أول دخول لكل متسابق عىل  5تفتح المسابقة لمدة ابقة النظامية، المسضمن  متاحة. 

 . حدى

مجة المسموحة هي  -  . ++Cلغة البر

ة المسابقةالمتسابق رؤية عالميتمكن  -  . اته حت  اللحظة ضمن فب 

-  
ً
 واحدا

ً
ي كل ارساليةيرسل المتسابق ملفا

مجة المطلوبة فن . يحتوي الملف عىل جميع عمليات البر

ن )باستخدام بحيث يقوم بعمليات الدخل والخرج من الدخل وال أو ما  coutو cinخرج النظاميي 

 يقابلهما(. 

 يمكن للمتسابق ارسال ارسالية واحدة عىل األكبر خالل مدة دقيقة وليس أكبر من ذلك.  -

نامج المرسل من  Auto judgeيتم التحكيم عن طريق  - ن البر ي. حيث يتم تلقي  بدون أي تدخل برسر

ي حال الخرج خمعلومات دخل معينة وانتظار معلومات قبل المتسابق 
رج بصيغة متوقعة. فن

ي حال عدم التطابق، ينال المتسابق إشارة خطأ. 
 متطابق مع المتوقع، ينال المتسابق إشارة صح. وفن

ي حال تجاوز الذاكرة المتاحة أو الوقت المتاح أو ترصف  -
نامج فن يمكن للمصحح اآلىلي أن يوقف البر

 بشكل غب  مناسب )كمحاولة كسب التحكم عىل المخدم(. 

تم حساب العالمة باستخدام المسائل الجزئية. فيمكن لكل مسألة أن تتضمن مسائل جزئية، ينال ي -

ي حال نال إشارة صح لجميع حاالت الدخل المضبوطة ضمن 
المتسابق عالمة المسألة الجزئية فن

 المسألة الجزئية. وبمجرد نيل عالمة المسألة الجزئية ال يخرسها المتسابق فيما بعد. 

ي حال حلت كل ارسالية مجموعة من يمكن للمتس -
ابق ارسال أكبر من ارسالية لنفس المسألة، وفن

ي حلتها االرساليات 
المسائل الجزئية، تكون العالمة النهائية هي مجموع اجتماع المجموعات الت 

 المختلفة. 

األولمبياد عن طريق مجموعة  إدارةالتواصل مع أثناء المسابقة التجريبية، يمكن للمتسابق  -

 . Telegramال 

 Communications، يمكن للمتسابق السؤال عن طريق نظام المسابقات نظاميةالأثناء المسابقة  -

 ولن يتم اإلجابة عىل أي سؤال من خارج النظام. 
ً
 حرصا

يتعهد المتسابق بأن الحلول المرسلة هي حلوله الخاصة وقد ألفها بنفسه حت  لو كان ذلك خارج  -

 مدة المسابقة. 

نت أو مصادر المعلوماتاستخدام االن - ضمن متاح للمتسابق  أو مشاركة المعلومات أو الحلول ب 

ي النهاية طالما أن الحل الذي يرسله المسابقة التجريبية 
ن
هذه المصادر إن  هو من تأليفه الخاص. ف

 النظامية. المسابقة  مدة متاحة ضمنوالموارد غب  

 


