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Słownik
Simple Contest System (SCS) – nazwa całego systemu rozumianego jako otwarty system 
rozproszony złożony z wielu autonomicznych agentów. Jego dotyczy ta dokumentacja.

Zawodnik – jest to osoba zarejestrowana w systemie, która może przesłać do systemu rozwiązanie 
jednego z problemów w celu weryfikacji.( Niekoniecznie musi to być zawodnik biorący udział w 
zawodach. Może być tą osobą również uczeń przy zastosowaniu e-leraning i inni. )

Agent – jest to program autonomiczny realizujący wymagania otwartych systemów rozproszonych: 
autonomiczność i komunikatywność. System składa się z modułów nazywanych agentami, które 
spełniają określone role. 

Wiadomość – kawałek informacji, będący podstawową jednostką komunikacji z agentami oraz 
agentów między sobą. Zunifikowany, którego obsługą zajmuje się warstwa abstrakcji 

PJWSTK - Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Dziedzina problemowa
Uczelnia Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych prowadzi wydział Informatyki. 
Jest to wydział cieszący się dobrą renomą na terenie Polski, jak i sama uczelnia. Uczelnie opuszcza 
każdego roku dziesiątki świetnie wykształconych programistów. Uczelnia pragnie każdego roku 
podwyższać poziom nauczenia by skutecznie konkurować na rynku uczelnianym i podtrzymać 
renomę. Uczelnia wspomaga uczniów poprzez systemy wspomagające nauczanie (obecnie głównie 
edu), wspomagające wymianę materiałów między prowadzącymi i uczniami między sobą, oraz 
przepływem informacji (wirtualny dziekanat, wirtualne składanie podań).

Cel
Przyciągnięcie większej ilości nowych studentów poprzez oferowanie jeszcze wyższego poziomu 
nauczania oraz poprzez posiadanie jeszcze większej renomy.

Podwyższenie poziomu nauczania ma zostać osiągnięte poprzez wzbogacenie istniejącej 
infrastruktury informatycznej o nowy element, system Simple Contest System, dzięki któremu 
uczniowie będą mogli efektywniej korzystać z zajęć programistycznych oraz uczyć się we własnym 
zakresie.

Podwyższenie renomy poprzez organizację warszawskich i ogólnopolskich konkursów 
informatycznych.

Zakres odpowiedzialności systemu
System ma za zadanie pozwalać na wprowadzanie do niego problemów oraz procedur, bądź danych 
potrzebnych do weryfikacji potencjalnych rozwiązań. Zawodnicy (przypominam iż to również 
uczniowie) mają mieć możliwość przesyłania do systemu swoich rozwiązań problemów i 
otrzymywać informację zwrotną na temat ich rozwiązania. Informacja zwrotna ma dawać 
informacje o ewentualnych błędach i ocenę rozwiązania.

Użytkownicy systemu
Zawodnik – opisany w słowniku.

2



Administrator – osoba administrująca systemem oraz przeprowadzająca zawody.

Nauczyciel – prowadzący ćwiczenia lub wykład.

Wymagania użytkownika

Wymagania związane z dziedziną problemową

System ma być przyjazny w użytkowaniu dla studentów. Ten cel ma być osiągnięty poprzez 
integrację strony webowej z systemem Edu, bądź upodobnieniem interfejsu webowego do systemu 
Edu.

System ma mieć możliwość przechowywania dokładnych czasów wysłań poszczególnych 
rozwiązań oraz adresu ip i numeru portu maszyny oraz id użytkownika z której zostało wysłane 
rozwiązanie. 

Wymagania związane z funkcjonalnością systemu

Nauczyciele mają mieć możliwość dodawania przez  zadań poprzez odpowiedni interfejs webowy.

Ma istnieć możliwość wglądu przez osoby uprawnione do źródeł rozwiązań.

Zawodnicy mają posiadać możliwość wysyłania rozwiązań zarówno poprzez interfejs webowy jak i 
linię komend.

Administratorzy mają mieć możliwość edycji procedur testowych pracujących na danych testach.

Administratorzy mają mieć możliwość ustalania reguł przy organizowaniu zawodów poprzez 
modyfikację agenta Judge (sędziego).

Wymagania związane z ograniczeniami systemu.

System ma działać na komputerze z systemem Linux w wersji co najmniej 2.4.x przy 128MB 
pamięci operacyjnej wolnej oraz zużywając maksymalnie 1GB zasobów dyskowych.
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Wymagania funkcjonalne
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Opis struktury systemu

Diagram klas

5



Opis klas

Agent

Abstrakcyjna klasa reprezentująca agenta. Wszyscy agenci tworzący system dziedziczą jej cechy. 
Od tego momentu wszystkie klasy potomne będę nazywał agentami.

UserInterface

Agent odpowiedzialny z kontakt z użytkownikiem. Odebranie od niego rozwiązania oraz 
przekazania jemu informacji od systemu.

WebUserInterface

Agent będący implementacją UserInterface gdzie za interfejs użytkownika służy strona internetowa.

CommandLineUserInterface

Agent będący implementacją UserInterface w którym to za interfejs użytkownika służy linia 
komend za pomocą której wywołując agenta z odpowiednimi parametrami, użytkownik może 
komunikować się z systemem.

Compiler 

Agent Kompilaczka kompiluje rozwiązania użytkownika na kod binarny.

Checker

Agent Sprawdzaczka sprawdza rozwiązanie użytkownika (wersję binarną) pod kątem testów. 
Tworzy raport i przekazuje sędziemu.

Judge

Agent Sędzia przyjmuje raporty, wiadomości od systemu , oceniając zawodników.

Preprocessor

Agent ten dokonuje wstępnej obróbki danych od użytkownika przygotowując je do dalszej obróbki 
przez kolejnych agentów.

Watchdog

Wartownik pilnujący czy agent/ci (którego/rych pilnuje) są w dobrym stanie i czy potwierdzają 
przetworzenie przyjętych wiadomości.

Database

Opcjonalny agent który służy do komunikacją z bazą danych, z punktu widzenia systemu służącą 
głównie do logowania zaistniałych zdarzeń. 

CommunicationAPI

Klasa abstrakcyjna będąca interfejsem do warstwy komunikacji między agentowej, będącej 
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warstwą abstrakcji ukrywającą kwestie implementacji przed agentami, pozwalającą na wygodną 
zmianę modelu pracy zespołu agentów poprzez wymianę implementacji na nową klasnę z niej 
dziedziczącą.

StandardIO

Implementacja komunikacji między agentowej bazująca na standardowym wejściu,wyjściu. 
Przydatna przy tworzeniu prostych zespołów oraz w procesie tworzenia poszczególnych agentów.

SimpleQueue

Implementacja komunikacji między agentowej której centrum tworzy zbiór kolejek fifo, po jednej 
dla każdej roli.

Opis głównych metod

receive_as(who, buf, len, flags)

Służy do obierania wiadomości przez agentów. W parametrach kolejno podaje: who - jako 
przedstawiciel jakiej roli może obsłużyć wiadomość, buf – bufor w którym może ją przechować 
oraz len wielkość, flags są to flagi dotyczące komunikacji.

send_to(towho, buf, len, flags)

Wysyła wiadomości (o treści buf i długości len) do przedstawiciela roli towho z flagami 
dotyczącymi komunikacji flags.

confirm(who, id, flags)

Potwierdza przetworzenie wiadomości, wcześniej odebranej przez agenta.

run()

Jest to metoda służąca do uruchomienia agenta. W niej się znajduje główne ciało kodu agenta. Pętla 
obsługi wiadomości.

process_message()

Przetwarza odebraną wiadomość w specyficzny dla roli którą pełni agent, sposób.

Wymagania niefunkcjonalne
System ma działać na komputerze

● z systemem Linux w wersji co najmniej 2.4.x

● posiadającym 128MB pamięci operacyjnej wolnej 

● zużywając maksymalnie 1GB zasobów dyskowych.

● Potrafić obsłużyć ruch 100 rozwiązań na godzinę.

7



Przyszła ewolucja systemu
Zamieszczam poniżej kilka przykładowych możliwych rozszerzeń systemu, które mamy na uwadze 
podczas jego tworzenia.

LiveCD

Cały czas wraz z tworzeniem systemu są tworzone prototypy wersji LiveCD , które to mają być 
docelową platformą powszechnego użytku przeznaczoną dla grupy użytkowników 
niezaawansowanych w tym najmłodszych.

Rozproszona implementacja warstwy komunikacji

Odpowiednia implementacja warstwy komunikacji CommunicationAPI pozwala na pełne 
rozproszenie obliczeń i zrównoleglenie, dzięki czemu system może być w stanie znosić dowolnie 
duże obciążenia i mogąc obsłużyć zawody ogólnopolskie bądź ogólnoświatowe. (Przy 
odpowiedniej liczbie węzłów obliczeniowych).

Szyfrowanie transmisji

może być bardzo użyteczne przy tworzeniu systemu którego węzły obliczeniowe będą się 
komunikować między sobą przez internet bądź w nieodizolowanej fizycznie sieci lokalnej. 
(Preferowane technologie: OpenTLS, OpenSSL)

Uwierzytelnianie węzłów obliczeniowych

Zastosowanie technologi kluczy asymetrycznych może pozwolić nie tylko na zabezpieczenie 
transmisji (jak w poprzednim punkcie) ale również na uzwierzytelnianie posczególnych węzłów 
obliczeniowych, co może skutkować podwyższoną ochroną przed atakami typu hijacking, dos i 
innych. (Preferowane technologie: OpenTLS, OpenSSL)

Więcej implementacji poszczególnych modułów

Większa ilość zróżnicowanych implementacji poszczególnych modułów systemu (w szczególności 
agentów i CommunicationAPI) pozwoli na zwiększenie gamy zastosowań systemu, jak np. na 
użycie w systemach e-learning-owych, czy też na przeprowadzanie konkursów z innych dziedzin, 
jak np. fizyka.
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