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چالش  PHP ،JAVA ،.Netو PYTHON

ما سرویس دریافت سوال و رده بندی این مسابقه را طراحی کردیم .اما از آنجایی که همه ما با وبسرویس ها
آشنا هستیم ،بنابراین به خودمان برای طراحی رابط کاربری زحمت ندادیم (البته بعدا رابط کاربری هم طراحی
کردیم).

بنابراین چالش اول را اینگونه مطرح میکنیم که یک وبسایت یا کالینت برای استفاده از وب سرویس ما طراحی
کنید .به صورتی که کاربر امکان انتخاب فایل خود ،جهت آپلود در سرویس ما را داشته باشد .یعنی از شما
میخواهیم رابط کاربریای را که بعدا خودمان نیز ایجاد نمودهایم را ایجاد کنید .اینکه چرا کاری که انجامش دادهایم
را شما نیز باید انجام دهید ،تصمیم تیم داوری بوده و هر چه گفتید آینه آینه :D
توابع وب سرویس با نام کاربری و رمزعبور مختص شما امن شده اند ،بنابراین فیلدهای مربوطه را جهت ارائه این
اطالعات در رابط کاربری فراموش نکنید .نامکاربری و رمز عبور خود را از تیم اجرایی دریافت کنید.
همچنین برای مشاهده جدول امتیازات ،الزم است با فراخوانی سرویس ما ،جدول را به ازای دسته خود ،نمایش
دهید.
در انتها ،با استفاده از همین وبسایت یا کالینتی که ایجاد نمودهاید ،کدهای همین وبسایت یا کالینت را به
سرویس ما ارسال نمایید.
اگر معنای جمله باال را متوجه نشده اید ،لطفا آن را چند بار خوانده و سپس به توضیحات داوران توجه کنید.
پیاده سازی ناکامل و عدم پیاده سازی تمام بخشها ،با نظر داوران به نسبت امتیاز تعلق میگیرد.
در صورتی که نتوانسته اید این چالش را بگذرانید ،الزم است با استفاده از Rest Api Clientهای موجود یا رابط
کاربری سیستم داوری ،چالش های آینده را به سرویس داوری ارسال کرده یا از جدول نتایج مطلع شوید.
پاسخ تمام چالشها میبایست در سرویس داوری جهت بررسی آپلود شوند.
آدرس وب سرویس و پارامترهای آن در کتابچه راهنما ،بخش استفاده از سامانه توضیح داده شده است.

