Facebook công bố cuộc thi Hacker Cup toàn cầu
Thứ năm, 16 Tháng 12 2010 17:21

Facebook vừa thông báo cho biết sẽ tổ chức cuộc thi Facebook 2011 Hacker Cup dành cho các hacker trên toàn thế
giới vào thời gian tới.
"Chúng tôi tổ chức Hacker Cup để tập hợp các kĩ sư trên khắp thế giới lại để thi đấu trong một cuộc thi lập trình
với nhiều vòng đấu", Tim Stanke, kĩ sư phần mềm của Facebook nói trong một bài blog. “Các thí sinh phải tìm ra
lời giải cho các vấn đề về thuật toán để tiến lên được xếp hạng dựa trên sự chính xác và tốc độ”.
Việc đăng kí sẽ bắt đầu từ ngày 20/12. Các hacker sẽ được coi là đạt tiêu chuấn nếu trả lời được ít nhất 1 câu hỏi ở
vòng sát hạch, kéo dài 72 giờ, bắt đầu từ 7/1/2011.
Có 3 vòng thi, 2 vòng diễn ra online. 3000 hacker đừng đầu vòng 1 sẽ được vào vòng 2. 300 người đứng đầu vòng
2 sẽ nhận được phần thưởng là 1 áo phông t-shirt, trong số đó chỉ 25 người đứng đầu mới được đi tiếp vào vòng
chung kết tổ chức tại khuôn viên của Facebook vào ngày 11/3, và Facebook sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở
cho các thi sinh.
Toàn bộ 25 thí sinh đều sẽ nhận được giải thưởng. Phần thưởng cho người vô địch là 5000 USD, người về thứ 2 là
2000 USD, người về thứ 3 là 1000 USD và những người còn lại sẽ nhận được 100 USD.
"Hacking là một phần trọng tâm của văn hóa Facebook", Stanke nói.
Trong quá khứ Facebook đã sử dụng các hackathon để trợ giúp trong việc xây dựng các tính năng như Facebook
chat, và Stanke nói rằng Hacker Cup sẽ trở thành một sự kiện thường niên.
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