
Инструкции за ползване на Web Service-а 

за задача 5 – Плодов шах 

 

Вашата програма трябва да е .NET Managed Application (не се допуска използването на unmanaged code) и да комуникира 

със сървър на адрес http://konkurs.musala.com/FruitChessService/Service.asmx?wsdl чрез технологията Web Services 
на Microsoft. Решенията ще се тестват с инсталиран .NET Framework 2.0. Web Service-ът ще е активен и достъпен преди 
крайния срок за изпращане на решения. Всеки участник може да изпраща примерни тестове на адрес 
konkurs@musala.com и ако те са подходящи, ще бъдат достъпни за всеки, който иска да изпробва програмата си на тях.  
Web интерфейсът, който предлага Web Service-а FruitChessService е както следва: 

public string FruitChessInit( 

        string username, 

        int testNumber, 

        out int boardHeigth, 

        out int boardWidth, 

        out int[][] figurePositions,  

        out int[][] fruitPositions,  

        out int sessionID); 
 

public string FruitChessResult(string username, int sessionID, int[][] kingMoves); 
  

Чрез функцията FruitChessInit Вашата програма заявява име на потребител (username) и номер на тест 

(testNumber). Параметърът username трябва да съдържа Вашето потребителско име от системата за изпращане на 

решения. Ако такова потребителско име не съществува, върнатият резултат е "Invalid username!". Параметърът 

testNumber е номерът на някой от примерните тестове, които са били изпратени от участниците. Ако такъв тест не 

съществува, се избира някой от съществуващите тестове, а ако няма нито един тест – функцията връща резултат "No 

tests available!". Ако параметърът testNumber е -1, тогава се избира тест, с който програмата не е тествана до 

момента или в случай, че е тествана със всички тестове, се избира тестът, с който е тествана най-отдавана. При 

предаване на задачата за оценка от журито параметърът testNumber задължително трябва да бъде -1. Ако се 

опитате да извикате два пъти функцията FruitChessInit преди да сте извикали FruitChessResult, вторият път 

ще върне стойност "You have a test still running!".   

Информацията за тестовия пример се връща чрез изходните параметри – boardHeigth е броят на редовете на дъската, 

boardWidth е броят на колоните. Масивът е figurePositions е с размери 3x2 – на нулева позиция са реда и 

колоната на които се намира царят, на първа позиция са координатите на коня, а на трета – координатите на офицера. 
Масивът fruitPositions е с размери Fx2, където F е броят на плодовете на дъската. На всяка негова позиция са 

зададени реда и стълба на поредния плод от дъската. Номерата на редовете и колоните започват от 1.  

Параметърът sessionID идентифицира даденото извикване на FruitChessInit. Той е нужен, за да може 

при извикване на функцията FruitChessResult тя да знае на кое извикване на FruitChessInit съответства 

подавания отговор. 

Чрез функцията FruitChessResult Вашата програма дава решение на теста, получен чрез FruitChessInit. 

Параметрите username и sessionID трябва да са същите като подаденият на FruitChessInit username и 

върнатия от FruitChessInit sessionID. Ако стойността на sessionID не съответства на никое извикване на 

FruitChessInit, върнатата стойност е "Invalid session". Ако стойностите на username и sessionID не 

съответстват, върнатата стойност е "Invalid username". Масивът kingMoves съдържа поредицата от квадратчета, 

през които ще премине царят, за да изяде противниковите фигури. Той трябва да е с размери Kx2, като K е броят на 
преходите от едно квадратче в друго, и на k-та позиция в масива стоят реда и колоната на (k+1)-вото поредно квадратче 
от пътя. При невалиден масив или ход от него (например ако царят се опита да излезе от дъската) върнатата стойност е 
"Invalid move". Ако не всички противникови фигури са изядени, върнатата стойност е "Not all opponent 

figures destroyed". Ако е изминало твърде много време между двете извиквания, върнатата стойност е "Time 

limit exceeded". Поради комуникацията на Вашата програма чрез интернет Time Limit-а е увеличен, но при оценката 

от журито, той ще бъде 10 секунди(както е казано в условието на задачата). 

Изпращане на тестове: 

На първия ред на всеки тест трябва да са зададени височината и ширината на дъската.  На вторият ред трябва да са 
зададени кординатите на царя, коня и офицера. А на третия ред трябва да са изредени координатите на всички 



квадратчета, в които има плодове. Всички координати се състоят от две числа, първото от които задава реда, а второто 
колоната. Всички числа в тестовия пример трябва да бъдат разделени с точно един интервал, а всеки ред трябва да 
завърша с символ за нов ред без допълнителни интервали след последното число от реда. 


