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Concurso de Programação InterSystems Grand Prix 2022
A competição anual para desenvolvedores InterSystems está chegando!
Estamos super empolgados em convidá-los a todos para participarem do concurso Grand Prix de criação de
soluções de código aberto utilizando a plataforma de dados InterSystems IRIS!
Concurso de Programação InterSystems Grand Prix
Duração:de 9 a 29 de Maio de 2022
Em prêmios: mais de US$ 22K

O tópico
O InterSystems Grand Prix é nossa competição anual de programação que busca a melhor aplicação criada
utilizando o InterSystems IRIS. Podem participar aplicações sobre qualquer tópico!
Apresente qualquer aplicação que utilize o InterSystems IRIS como backend (API ou base de dados) com
qualquer tipo de API ou modelo de dados do InterSystems IRIS.
Você pode aprimorar sua aplicação que já foi apresentada na série de concursos InterSystems do ano passado e
enviá-las para participar do Grand Prix e será bem vindo para enviar uma aplicação 100% nova.
Requisitos Gerais:
1. Aplicações Aceitas: novas no Open Exchange ou existentes, com uma melhoria significativa. Nossa equipe
irá revisar todas as aplicações antes de aprová-las para o concurso.
2. A aplicação deverá funcionar tanto noIRIS Community Edition quanto no IRIS for Health Community
Edition e no IRIS Advanced Analytics Community Edition.
3. A aplicação deverá ser de código aberto e publicada no GitHub.
4. O arquivo README da aplicação deverá ser em Inglês, contendo os passos para instalação e, tanto o
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vídeo de demonstração e/ou a descrição do funcionamento da aplicação.
Prêmios do Concurso:
1. Nominação dos Especialistas- um júri especialmente selecionado irá determinar os ganhadores:
1° lugar - US$ 7.000
2° lugar - US$ 5.000
3° lugar - US$ 3.000
4° -20° lugares - US$100
2. Ganhadores da Comunidade - dado às aplicações que ganharem a maior quantidade de votos no total:
1° lugar - US$ 3.000
2° lugar - US$ 2.000
3° lugar - US$ 1.000
Distintivos do Global Masters para todos os ganhadores estão incluídos!
Nota: Se vários participantes tiverem a mesma quantidade de votos, todos serão considerados ganhadores e a
premiação será então dividida entre eles.
Prazos Importantes:
Desenvolvimento e inscrição da aplicação:
9 de Maio de 2022 (01:00 BRT): Início do concurso.
22 de Maio de 2022 (00:59 BRT): Fim do prazo para inscrições.
Período de Votação:
23 de Maio de 2022 (01:00 BRT): Início da votação.
29 de Maio de 2022 (00:59 BRT): Fim da votação.
Nota: Os desenvolvedores participantes podem incluir melhorias em seus aplicativos durante todo o período de
inscrição e também no período de votação.
Quem pode Participar?
Qualquer membro da Comunidade de Desenvolvedores, exceto funcionários da InterSystems (contratados da ISC
são permitidos). Crie já sua conta
Desenvolvedores podem criar times para criar uma aplicação colaborativa. São permitidos de 2 até 5
desenvolvedores por time.
Não se esqueçam de divulgar os membros de seu time no README de sua aplicação ‒ Usem os perfis da
Comunidade de Desenvolvedores

Helpful Resources:
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Recursos Auxiliares
✓ Para iniciantes com a plataforma de dados InterSystems IRIS:
Crie uma aplicação servidor com InterSystems IRIS
Caminho de aprendizagem para iniciantes
✓ Para iniciantes no Gerenciador de Pacotes ObjectScript (ZPM):
Como construir, Testar e Publicar pacotes ZPM com Aplicação REST para InterSystems IRIS
Desenvolvimento orientado a Pacotes com InterSystems IRIS e ZPM
✓ Como enviar seu projeto para o concurso:
Como publicar uma aplicação no Open Exchange
Como enviar uma aplicação para o Concurso
✓ Exemplos de aplicações IRIS:
objectscript-docker-template
rest-api-contest-template
native-api-contest-template
integratedml-demo-template
PythonGateway-template
iris-fhir-template
iris-fullstack-template
iris-interoperability-template
iris-analytics-template
Precisa de ajuda?
Junte-se ao canal do concurso no servidor Discord da InterSystems ou converse conosco através dos
comentários neste ou na postagem original (em Inglês).
Estamos ansiosos para ver seus projetos! Boa sorte
Participando neste concurso, você concorda com os termos da competição colocados aqui. Por favor leia-os
cuidadosamente antes de prosseguir.
#Concurso #Eventos #InterSystems IRIS #IRIS contest #Open Exchange
URL de origem: https://pt.community.intersystems.com/post/concurso-de-programa%C3%A7%C3%A3ointersystems-grand-prix-2022
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