
QuestionID: 99812 

 امتیاز(   10) داوران خسته    :اول چالش  

سرویس ها آشنا هستیم، بنابراین به خودمان  ما سرویس دریافت سوال و رده بندی این مسابقه را طراحی کردیم. اما از آنجایی که همه ما با وب

 . برای طراحی رابط کاربری زحمت ندادیم

 

کنیم که یک وبسایت یا کالینت برای استفاده از وب سرویس ما طراحی کنید. به صورتی که کاربر امکان  مطرح میبنابراین چالش اول را اینگونه 

 انتخاب فایل خود، جهت آپلود در سرویس ما را داشته باشد.

 .اجرایی دریافت کنیدکاربری و رمز عبور خود را از تیم  نامتابع دریافت توکن با نام کاربری و رمز عبور امن شده است.  

 همچنین برای مشاهده جدول امتیازات، الزم است با فراخوانی سرویس ما، جدول را به ازای دسته خود، نمایش دهید. 

 D:  اید، کدهای همین وبسایت یا کالینت را به سرویس ما ارسال نماییددر انتها، با استفاده از همین وبسایت یا کالینتی که ایجاد نموده 

 ای جمله باال را متوجه نشده اید، لطفا آن را چند بار خوانده و سپس به توضیحات داوران توجه کنید.اگر معن

 گیرد.ها، با نظر داوران به نسبت امتیاز تعلق می پیاده سازی ناکامل و عدم پیاده سازی تمام بخش 

های موجود یا رابط کاربری سیستم داوری،   Rest Api Clientدر صورتی که نتوانسته اید این چالش را بگذرانید، الزم است با استفاده از  

 های آینده را به سرویس داوری ارسال کرده یا از جدول نتایج مطلع شوید.چالش

 ها میبایست در سرویس داوری جهت بررسی آپلود شوند.پاسخ تمام چالش

 کارکردن سیستم مد نظر نیست و هر اندازه که آنچه ایجاد لطفا از تکنولوژی ها و کتابخانه های مناسب استفاده کنید، مطمئنا فقط

 کرده اید با کیفیت تر باشد، امتیاز بیشتری دریافت می کنید. 

 سرویس و پارامترهای آن در کتابچه راهنما، بخش استفاده از سامانه توضیح داده شده است.آدرس وب 

امتیاز در بر دارد یا نه. با توجه به این، اگر سوالی که حل ناقص آن امتیازی در برندارد در پایان هر سوال توضیح داده شده است که حل ناقص آن  

که حل  را ناقص حل کرده اید، نیازی به آپلود آن نیست و فقط سواالتی را آپلود کنید که یا کامل جواب داده اید، یا در پایان آن درج شده است 

 ناقص آن هم امتیاز دارد.

 ن و تکنولوژی آزاد است. ستفاده از هر زباا


